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Práce se zabývá provizorním ukrytím v prostorech pro shromažďování velkého množství 

osob, zejména v nákupních centrech. Analyzuje bezpečností hrozby, které mohou být 

důvodem provizorního ukrytí. Porovnává hrozby podle míry rizika. Stanovuje technické i 

organizační podmínky provizorního ukrytí v prostorech nákupních center. Identifikuje 
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Úvod 

Ukrytí je jedním z hlavních úkolů ochrany obyvatelstva. Systém ukrytí, který vznikal 

v poválečném období, už se však dnes dá posoudit jako zastaralý a nedostačující. Stálé 

úkryty, z důvodu nedostatku finančních zdrojů vynaložených na jejich údržbu, chátrají, 

z toho důvodu jsou nuceny HZS krajů tyto úkryty z evidence vyřazovat.  

Problematika budování improvizovaných úkrytů a využití zbývajících stálých úkrytů 

je zaměřena především na válečné konflikty. Případné ukrytí osob v době míru nebylo 

až donedávna řešeno. Z toho důvodu byl zaveden nový pojem „provizorní ukrytí“, který 

řeší problematiku ukrytí v prostorách pro shromažďování velkého počtu osob. 

Tato práce se zabývá provizorním ukrytím osob v prostorách nákupních center. Nejprve 

je řešena problematika provizorního ukrytí, dále prostory pro shromažďování velkého 

počtu osob. V práci jsou analyzovány bezpečnostní hrozby, které by mohly osoby 

v prostorách ohrozit, a tedy by se mohly stát důvodem provizorního ukrytí již zmíněných 

osob.  

Cílem práce je stanovení požadavků na prostory určené k provizornímu ukrytí osob 

v prostorách nákupních center. 
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Rešerše literatury 

ŘEHÁK, David, KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše ml., KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. 

Perspektivy ukrývání obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb. 

In Sborník přednášek XIII. ročníku mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva. 

[CD-ROM]. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014, 279 s. 

ISBN 978-80-7385-142-2. 

Sborník z konference Ochrany obyvatelstva poskytuje spoustu potřebných informací 

pro odborníky v této oblasti. Pro účely práce je však důležitý článek, jenž se zabývá novým 

systémem ukrytí obyvatelstva v ČR a porovnává jej se systémem současným, který je 

oproti stávajícímu zaměřen na ukrytí osob v nevojenských krizových situacích. Jsou zde 

popsány pojmy chráněný prostor, provizorní ukrytí a plánované ukrytí. Dále jsou zde 

popsány stavební a technické požadavky na stavby, které slouží k ukrývání osob. 

V neposlední řadě je zde probírán systém varování a vyrozumění v chráněném prostoru. 

KRČÍLEK, Pavel. Místa koncentrace velkého počtu osob z hlediska jejich bezpečnosti 

aneb koncept „crowded places“ a jeho praktické využití. Ministerstvo vnitra ČR: SBP, 

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015 (BV II/2 – 

VS), 13. s.  

Článek pojednává o problematice zabezpečení míst koncentrace velkého počtu osob, které 

jsou také nazývány „crowded places“, v českém jazyce měkkými cíly. Tato místa jsou 

poměrně zajímavá pro teroristické organizace a to z důvodu velkého množství osob. 

V článku jsou popsány různé druhy míst pro shromažďování velkého počtu osob a dále se 

dělí podle toho, zda jsou lidé v objektu budovy či na volném prostranství. 

ŘEHÁK, David, FOLWARCZNY, Libor. Východiska technického a organizačního 

zabezpečení ochrany obyvatelstva. 1.vyd. Ostrava: SPBI, 2012. 89 s. ISBN 978-80-7385-

117-0. 

Tato kniha je zaměřená na ochranu obyvatelstva z pohledu technického a organizačního. 

Ve vztahu s touto prací je třeba se zaměřit na historické a současné ukrytí obyvatelstva 

a improvizované ukrytí. Publikace popisuje také podmínky improvizovaného ukrytí. 
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Dále je zde podrobně popsán systém varování, informování a vyrozumění složek, a to 

po technické i organizační stránce, jež je pro účely práce také vhodné znát. 

PACINDA, Štefan, PIVOVARNÍK, Ján. Kolektivní ochrana obyvatelstva. 1. vyd. 

Praha: MV GŘ HZS ČR, 2010. 118 s. ISBN 978-80-86640-67-9. 

Tato publikace popisuje kolektivní ochranu obyvatelstva, kde jako hlavní způsoby jejího 

zabezpečení považuje evakuaci a ukrytí osob. V části zabývající se ukrytím, která nás 

v této práci bude zajímat více, je podrobně popsán současný i minulý stav ukrytí osob. 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše, FOLWARCZNY, Libor, KRATOCHVÍLOVÁ, 

Danuše ml. Ochrana obyvatelstva. 2. vyd. Ostrava: SPBI, 2013. 177 s. ISBN 978-80-

7385-134-7. 

Publikace vysvětluje základní pojmy z oblasti ochrany obyvatelstva. Je zde také sepsaná 

problematika současných hrozeb ohrožujících obyvatelstvo. Pro tuto práci je stěžejní 

zejména kapitola ukrytí obyvatelstva popisující možné způsoby ukrytí při MU a KS, 

improvizované úkryty, stálé úkryty a odpovědnost za provedení ukrytí. 

SMOLÍK, Josef, ŠMÍD, Tomáš. Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. 1. 

vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2010, 276 s. 

Monografie (Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav), sv. č. 33. 

ISBN 978-802-1052-888. 

V knize je pojednáváno o bezpečnostních hrozbách, terminologii, příčinách vzniku 

konfliktu a model energetické bezpečnosti. Pro tuto práci jsou stěžejní následující kapitoly, 

které se blíže zabývají jednotlivými bezpečnostními hrozbami, a to terorismem, pirátstvím, 

moderními chemickými zbraněmi a násilnými demonstracemi a využitím zbraní 

hromadného ničení. 
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1 Teoretické vymezení řešené problematiky 

Pro seznámení se s problematikou provizorního ukrytí v nákupních centrech je v této 

kapitole vymezen terminologický rámec, dále je zde vypsaná právní úprava zabývající se 

zmíněnou problematikou a na závěr kapitoly je seznámení se systémem ukrytí v České 

republice. 

1.1 Terminologický rámec 

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy a také havárie ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí, 

jejichž zdolání vyžaduje provedení záchranných a likvidačních prací. [1] 

Krizová situace je mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné 

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

Ochrana obyvatelstva je soubor činností a úkolů odpovědných orgánů veřejné správy, 

právnických a podnikajících fyzických osob a také občanů, které vedou k zabezpečení 

ochrany života, zdraví, majetku a životního prostředí, v souladu s platnými právními 

předpisy. [3] 

Ukrytí obyvatelstva je využití úkrytů a jiných vhodných prostorů k ochraně obyvatelstva 

a zaměstnanců před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace 

radioaktivním prachem, chemickými nebo biologickými látkami a proti tlakovým účinkům 

zbraní hromadného ničení. K tomuto účelu se využívají improvizované a stálé úkryty. [4] 

Provizorní ukrytí není zahrnuto do plánu ukrytí kraje nebo obcí a spočívá ve využití 

přirozených ochranných vlastností budov s dodatečnou minimální úpravou prostorů (např. 

uzavření oken, dveří, utěsnění otvorů, vypnutí ventilace). [5] 

Plánované ukrytí je zahrnuto do plánu ukrytí kraje nebo obcí a spočívá v ukrytí 

obyvatelstva v předem upravených chráněných prostorech, budovaných, improvizovaných 

úkrytech a zhotovených stálých úkrytech. [5] 

Improvizované úkryty se budují 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 
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ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít 

stálých úkrytů. [6] 

Hrozba je pravděpodobnost, že vznikne událost nebo soubor událostí odlišných 

od nežádoucího stavu. [7] 

Riziko je míra výskytu nepřijatelných dopadů. [7] 

Dekontaminace je soubor metod, prostředků a postupů k účinnému odstranění 

kontaminantů z příslušného povrchu nebo prostředí, případně snížení jejich účinků 

na nějakou předem stanovenou, bezpečnou úroveň. [8] 

1.2 Právní úprava a koncepční dokumenty 

V této části jsou obsaženy legislativní dokumenty, které se zabývají řešenou 

problematikou. 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Praha: 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2013. 

75 s. ISBN 978-80-86466-50-7. 

Koncepce popisuje dlouhodobý plán vývoje ochrany obyvatelstva v rámci České 

republiky. V koncepci je řešena oblast ukrytí obyvatelstva, blíže zde jsou popsány způsoby 

využití a budování improvizovaných a stálých úkrytů. Publikace také řeší ochranu 

obyvatelstva před účinky závažných havárií způsobenými nebezpečnými chemickými 

látkami a prostředky. 

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, 

ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. 

V tomto legislativním dokumentu je popsán postup při zařízení civilní ochrany a při 

odborné přípravě jejich personálu, způsob informování PO a PFO o charakteru možného 

ohrožení, připravovaných opatření a způsobu jejich provedení, dále způsob provádění 

evakuace a jejího všestranného zabezpečení, požadavky ochrany obyvatelstva v územním 

plánování a stavebně technické požadavky na stavby CO nebo stavby dotčené požadavky 

CO a zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní a individuální 

ochrany obyvatelstva. 
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Sebeochrana obyvatelstva ukrytím: Metodická pomůcka pro orgány státní správy, 

územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Praha: 

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky, 2001. 16 s. 

V této příručce je vypsáno, kde má obyvatel možnost získat informace o možných MU, 

postupu jejich zdolávání a potřebné pokyny pro obyvatelstvo. Pro tuto práci je zde důležitý 

návod k výběru vhodných prostor pro improvizované úkryty, postup pro zesilování 

ochranných vlastností IÚ a zajištění stropů a otvorů. 

Strategie České republiky pro boj proti terorismu od r. 2013. Praha: Ministerstvo 

vnitra České republiky, Odbor bezpečnostní politiky, 2013. 30 s. 

Dokument se zabývá spoluprácí subjektů zainteresovaných v oblasti boje proti terorismu, 

ochrany obyvatelstva a dalších potenciálních cílů, aplikací bezpečnostního výzkumu 

a komunikací s veřejností a celou problematiku zabývající se terorismem. Pro tuto práci je 

stěžejní téma ochrany měkkých cílů, které je taky v tomto dokumentu řešeno. 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby, v platném znění. 

V této vyhlášce jsou stanoveny technické požadavky na stavby náležící do působnosti 

obecných stavebních úřadů. Dále definuje stavby s prostory pro shromažďování velkého 

počtu osob. 

1.3 Systém ukrytí obyvatelstva v České republice 

Již spoustu let je ukrytí osob bráno jako jedno z hlavních opatření prováděných 

pro ochranu obyvatelstva. V minulosti se ukrývalo zejména před účinky zbraní 

hromadného ničení, dnes je třeba ukrývat v případě vzniku mimořádné nebo krizové 

situace v době míru. Systém ukrytí osob byl podrobněji probírán na konferenci ochrany 

obyvatelstva v Ostravě[5]. 

Stávající systém ukrytí obyvatelstva (viz obrázek 1) při zdolávání MU a KS se stále řídí 

principy kolektivní ochrany, které byly sepsány na přelomu 70. a 80. let minulého století. 

Ukrývání je v rámci ČR prováděno prostřednictvím systému podzemních dopravních 

staveb, stálých tlakově odolných i neodolných úkrytů a prostor vhodných 

pro improvizované ukrytí.  
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Obrázek 1: Stávající systém ukrytí [5] 

V případě vzniku MU a KS nevojenského charakteru s nutností ukrytí osob by měly 

ohrožené osoby pro ukrytí využít přirozených ochranných vlastností nejbližších budov. 

Z důvodu špatného stavu starších budov není ohroženým osobám poskytnuta maximální 

bezpečnost. 

Chráněné prostory jsou definovány jako speciálně upravené prostory ve stavbách 

pro shromažďování většího počtu osob, které jsou určeny ke krátkodobému ukrytí 

obyvatelstva především před účinky NL, teroristických útoků, větrných smrští, sněhových 

kalamit a jiných hrozeb/ohrožení, kdy je možnost využít tohoto typu ukrytí osob. 

V případě vzniku krizové situace vojenského charakteru lze chráněného prostoru využít 

také, ale po patřičných úpravách. [5] 

Obyvatelstvo, které se nachází mimo stavby pro shromažďování většího počtu osob, 

by se mělo v případě vzniku mírové MU a KS chránit prostřednictvím provizorního ukrytí. 

Využití IÚ je podle nového návrhu ukrytí aplikováno až v případě vyhlášení stavu 

ohrožení státu nebo válečného stavu, a to z důvodu časové náročnosti zhotovení IÚ a tudíž 

nemožnosti využití v případě vyhlášení mírových krizových stavů. [5] 

Aplikování nově navrženého systému (viz obrázek 2) do praxe bude velice složité a časově 

náročné. Proces zařazení systému do praxe vyžaduje změnu stavebního zákona a vyhlášku 

k přípravě a provádění úkolů OO. [5] 
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Obrázek 2:  Nově navrhovaný systém ukrytí [5] 

1.3.1 Provizorní ukrytí 

V případě provizorního ukrytí je využíváno přirozených ochranných vlastností budov 

a případných úprav prostor (uzavření dveří, oken, utěsnění otvorů, vypnutí ventilace…). 

Tento druh ukrytí není součástí plánu ukrytí obce či kraje. [5] 

1.3.2 Plánované ukrytí 

Plánované ukrytí probíhá v předem upravených chráněných prostorech, budovaných 

improvizovaných úkrytech a funkčních dohotovených stálých úkrytech. Plánované ukrytí 

je zahrnuto v plánu ukrytí obcí a krajů. [5] 

1.4 Stavby pro shromažďování většího počtu osob 

Ve vyhlášce MMR č 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby jsou „stavbou 

s prostorem pro shromažďování osob určena místa, v nichž „počet a hustota osob převyšují 

mezní normové hodnoty a jsou určeny ke kulturním, sportovním a obdobným účelům“. [9] 

Zabezpečení prostor s koncentrací velkého počtu osob neboli „crowded places“ (měkkých 

cílů) a ochrany osob v těchto místech je v dnešní době velice aktuální problematikou. 

Prostory pro shromažďování velkého počtu osob lze považovat za potenciální cíle 

teroristických útoků, z toho důvodu je tato problematika řešena Koncepcí ochrany 

obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 a také Strategií České republiky 
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pro boj proti terorismu od roku 2013. Snižování zranitelnosti prostor pro shromažďování 

většího počtu osob by mělo být prioritní pro státní orgány, bezpečnostní organizace a 

i mezinárodní instituce. [9],[10],[11] 

V případě snahy o zařazení pojmu „crowded places“ do vhodné terminologické 

problematiky lze brát v úvahu dva pojmy, a to veřejná a kritická infrastruktura. Kritickou 

infrastrukturou je chápán systém, jehož narušení by mohlo mít závažný dopad 

na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob 

a ekonomiku státu. Veřejná infrastruktura je chápána jako systém sloužící obyvatelstvu 

a jeho široké veřejnosti (dopravní síť, technická infrastruktura, občanská vybavenost…). 

Pojem „crowded places“ lze tedy zařadit do obou těchto kategorií, jak lze vidět 

na následujícím obrázku (obrázek č. 3). 

 

 

Obrázek 3: Zařazení pojmu „crowded places“ do teoretického rámce z hlediska 

infrastruktury (upraveno podle [10]) 

 

Závažnost této problematiky potvrzují jak pokusy, tak i zdařené teroristické útoky cílené 

na měkká místa, jejichž počet se v průběhu posledních let značně navýšil. Měkká místa 

jsou pro případné útočníky zajímavá z důvodu snadné dostupnosti, problematického 

zajištění bezpečnosti v místě a v případě vydaření útoku velkého množství obětí. Jako 
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měkké cíle lze označit širokou řadu míst, kde se může počet osob pohybovat od několika 

set lidí až po tisíce. 

Místa pro shromáždění velkého počtu osob lze dělit do dvou kategorií, a to místa trvalého 

nebo dočasného shromažďování. 

Do míst trvalého shromáždění jsou zahrnuty: 

 venkovní prostory (sportovní komplexy, stadiony), 

 vnitřní prostory (nákupní centra, arény, divadla, výstavní a kongresová centra). 

Místa dočasných shromáždění probíhající venku na veřejném nebo soukromém 

prostranství zahrnují: 

 dočasné placené akce (festivaly, exhibice), 

 dočasné akce s volným vstupem (průvody, silniční závody). [10] 

1.4.1 Nákupní centra 

Evropský institut obchodu nákupní centra definuje jako „centrálně plánované 

a velkoplošné maloobchodní jednotky, sloužící k uspokojení krátkodobých, střednědobých 

a dlouhodobých potřeb“. [12] 

 Nákupní centra charakterizuje: 

 plošná koncentrace maloobchodních jednotek, stravovacích podniků, 

 centrální management, 

 spoluprácí pro zajištění bezpečnosti a reklamy, 

 nabídkou značek osobních aut. [12] 

V současné době je trendem budování velkých nákupních center, která se nacházejí hlavně 

ve velkých městech, ale je možnost je nalézt i v jiných obcích. Vysoká návštěvnost 

nákupních center je podmíněna příznivými podmínkami pro návštěvníky, a to: 

 soustředěnost jednotlivých obchodů na jednom místě, 

 možnost parkování (často i zdarma), 

 možnost rychlého stravování, 

 poskytování služeb (čistírna, kadeřnictví), 

 možnost využití dětského koutku, 

 jiné kulturní vyžití. [12],[13] 
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1.4.2 Ostatní stavby 

Je mnoho míst shromažďování velkého počtu osob, které by mohly být ohroženy. Mezi 

tato místa lze zařadit: 

 restaurace, hotely, bary, noční kluby a diskotéky, 

 muzea, galerie a turistické památky, 

 sportovní haly a stadióny, 

 divadla, kina, koncertní sály a zábavní centra, 

 školská zařízení, knihovny, menzy a koleje, 

 církevní stavby a památky. [10] 

1.5 Dílčí závěr 

V dnešní době z hlediska bezpečnosti osob je velice aktuální problematika míst 

pro shromažďování velkého počtu osob. V těchto místech se nachází velké množství osob 

a místa jsou volně přístupná. Bezpečnostní situace zde není úplně dořešena. Tato místa by 

se snadno mohla stát cílem teroristických útoků a to pro jejich dostupnost a případné 

značné škody na zdraví či životech.  
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2 Analýza řešené problematiky 

Zde jsou analyzovány současné bezpečnostní hrozby, které by mohly osoby v místech 

pro shromažďování velkého počtu osob ohrozit, a bylo by třeba před nimi osoby ukrývat. 

Ke každé hrozbě je popsán způsob ochrany osob. Z těchto informací je třeba dále vyvodit 

podmínky provizorního ukrytí. Dále jsou analyzovány prostory nákupních center vhodné 

k improvizovanému ukrytí osob. 

2.1 Posouzení aktuálních bezpečnostních hrozeb 

Posouzení aktuálních bezpečnostních hrozeb bude provedeno prostřednictvím identifikace 

a analýzy. Identifikace hrozeb byla provedena prostřednictvím techniky ChecListu 

a doplněna informacemi nastudovanými z odborných publikací zmíněných níže. Analýza 

hrozeb je provedena prostřednictvím metody FMEA. 

2.1.1 Identifikace hrozeb 

Bezpečnostní hrozbu lze definovat jako specifickou hrozbu zjištěnou na základě analýzy 

bezpečnostního prostředí ČR a podle Ministerstva vnitra ČR. Informace o možných 

bezpečnostních hrozbách byly získány díky analýze pomocí CheckListu 

(příloha č.1. Bezpečnostní hrozby) a studiem jiných odborných publikací. Z obou analýz 

bylo vyvozeno, že se v České republice vyskytují tyto bezpečnostní hrozby: 

 terorismus, 

 organizovaný zločin, 

 kybernetické hrozby, 

 extremismus, 

 bezpečnost civilního letectví, 

 zbraně hromadného ničení, 

 pirátství, 

 korupce. [14],[15],[16] 

Pro účely této práce bude řešena oblast terorismu, do které lze zařadit i problematiku 

zbraní hromadného ničení a problémy politických či církevních organizací využívajících 

pro prosazení svých cílů násilné činy. [14],[15],[16] 
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V této části práci jsou řešeny další bezpečnostní hrozby, které by mohly ohrozit osoby 

nacházející se v prostorách pro shromažďování velkého počtu osob, na základě analýzy 

typů krizových situací (viz příloha). V analýze bylo řešeno, zda by situace mohla ohrozit 

osoby nacházející se v místech určených pro shromažďování velkého počtu osob a zda je 

třeba osoby v dané situaci ukrývat. [14],[15],[16] 

Terorismus 

Terorismus popisují ministerstva a bezpečnostní sbory jako násilnou formu prosazování 

zájmů stoupenců nějaké skupiny, jež se snaží svých cílů dosáhnout pomocí násilných činů 

proti civilnímu obyvatelstvu. Tyto násilné skupiny hájí zájmy politického, náboženského 

nebo ekologického přesvědčení. Je mnoho forem terorismu. Podle metod použití 

je terorismus rozdělován na chemický, jaderný, počítačový, elektronický a jiný. 

Možnostmi ochrany před teroristickými činy se zabývají odborné dokumenty. 

[17],[18],[19],[20] 

Teroristické organizace se projevují prostřednictvím možných teroristických útoků, např.: 

 bombový útok, 

 útok na osoby, 

 únos letadla, 

 žhářství, 

 využití zbraní hromadného ničení, 

 únos, 

 braní rukojmí, 

 různé atentáty, 

 rozvratné operace, 

 sabotáže, 

 vydírání, 

 a jiné formy hrozeb a zastrašování. 

Strategie boje proti terorismu se neustále vyvíjejí, to aktérům stěžuje další útoky, z toho 

důvodu hledají nové způsoby a cíle svých násilných aktů. V poslední době se tedy 

zaměřují na útoky na civilní obyvatelstvo, zejména pak na místa shromažďování velkého 

počtu osob (měkké cíle). Aktéři násilných činů se snaží využít jednoduchých a levných 
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zařízení. Na ochranu před zbraněmi hromadného ničení lze využít vybudování 

improvizovaných úkrytů. [17],[18],[19],[20] 

Povodně 

Povodně jsou podle odborných publikací v ČR nejrozšířenější přírodní MU, která by 

mohla na území republiky obyvatelstvo ohrozit. Jsou způsobeny vlivy meteorologickými 

(nárůst srážek, tání sněhu), fyzickogeografickými (vlastnosti povrchu) a antropogenními 

(změny využití ploch území). 

Přirozená povodeň je taková povodeň, jakou způsobují přírodní jevy. Pro problematiku 

této práce je stěžejní, zda se stavba s prostory pro shromažďování velkého počtu osob bude 

nacházet v záplavovém území, k čemuž by podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách nemělo 

dojít, ale je možné, že některé budovy byly postaveny dříve a v záplavovém území 

se nacházejí. 

Blesková povodeň je povodeň, která nastává v případě přívalových dešťů krátkodobých. 

Je lokálního charakteru a způsobuje značné škody. Tato povodeň má velice rychlý nástup, 

a proto ji nemůžeme očekávat. Tedy by mohlo dojít k zamezení odchodu osob z míst 

pro shromažďování velkého počtu osob. 

Zvláštní povodeň bývá způsobena poruchou vodního díla anebo havárií na vodním díle. 

Ohrožená potom bývají místa pod vodním dílem. Může být způsobena i teroristickou 

činností. 

V případě nebezpečí povodně je třeba vyhledat co nejvyšší místo, nejlépe mimo budovu. 

Pokud je však budova masivní a kvalitně stavěná, nemusí jí povodeň ohrožovat. V případě 

vzniku zvláštní povodně jsou životy osob ohroženy nejvíce, protože přívalová vlna má 

velice ničivý charakter. Je nutné se na nejvyšší místo dostat v co nejkratší době. 

[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26] 

Sněhové kalamity 

Sněhová kalamita je definována jako dlouhodobé intenzivní sněžení, které může způsobit 

i vícedenní přerušení dopravní obslužnosti, dodávek potravin, elektrických energií, 

poškození střech budov a vozidel. Pro účely této práce je třeba se zabývat situací, která by 

mohla zamezit osobám nacházejícím se v prostorách staveb s místy pro shromažďování 

velkého počtu osob opuštění těchto prostor. Dále je třeba brát v potaz sněhové vánice, 
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které by mohly osoby nacházející se na volném prostranství zahnat do již zmíněných míst 

(osoby při volném pohybu i osoby bez domova). V tomto případě je třeba osobám zajistit 

hlavně teplo. [27],[28] 

Vichřice 

Vichřice označuje vítr, jehož rychlost přesahuje 100 km/h a jehož síla způsobuje rozsáhlé 

škody na stavbách a lesních porostech. Na území ČR se mohou objevit i několikrát 

do roka. Pro účely této práce je třeba brát v úvahu situaci, kdy by byli lidé nuceni se před 

vichřicí ukrýt v prostorách staveb s místy pro shromažďování velkého počtu osob. [29] 

Před silným větrem je třeba se chránit tím, že nebudeme vycházet na volná prostranství, 

a pokud taková hrozba někoho zasáhne, je třeba se neprodleně ukrýt do nejbližší budovy. 

[30] 

Radiační havárie 

Radiační havárie je radiační nehoda, kdy je třeba využít naléhavých opatření na ochranu 

obyvatelstva a životního prostředí, z důvodu nepřípustného uvolnění radioaktivních látek 

nebo ionizujícího záření. K radiační havárii může dojít v případě, kdy se v blízkosti stavby 

nachází zařízení se zdroji ionizujícího záření, nebo těchto látek bylo cíleně využito 

při teroristickém činu. [31] 

Hlavní zásadou ochrany před účinky ionizujícího záření a následky nadměrného ozáření 

je omezit kontakt se zářením. Nejúčinnější způsob ochrany osob v takové situaci je tedy 

ukrytí. Nejvhodnějšími prostory pro ukrytí jsou místa uzavřená a zděná. Čím silnější zeď, 

tím lepší ochrana. [32]                                                                                                                  

Havárie spojená s únikem nebezpečných látek 

K takové havárii může dojít z důvodu havárie technologického zařízení, kde se skladují, 

provozují NL, nebo v případě jejich přepravy pomocí silniční či železniční přepravy. 

Dochází při ní k nekontrolovanému úniku škodliviny do prostředí a bývá při ní ohroženo 

životní prostředí, zdraví a životy lidí. Havárie spojené s únikem NL mohou být způsobeny 

teroristickými skutky na průmyslové objekty či dopravní prostředky, které NL převážejí. 

[33] 

Většina nebezpečných chemických látek je těžší než vzduch, proto se drží při zemi. Z toho 

důvodu je vhodné se ukrýt do vyšších pater na závětrné straně budovy. Nebezpečné látky 
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lehčí než vzduch jsou prchavé a nestálé, proto je menší šance, že projdou zavřenými 

či utěsněnými okny, pokud se tomu však stane, je třeba využít dalších kroků ochrany 

před úniky NL, a to: 

 utěsnit místnost – využití samolepící těsnící pásky, zatažení závěsů a záclon, 

utěsnění ventilace (klimatizace, větrací systémy, topidla, digestoře), utěsnění 

veškerých drobných otvorů (klíčové dírky, otvory pro poštu), 

 využití prostředků improvizované ochrany nebo prostředků individuální ochrany 

(ochranné masky), 

 provedení částečné dekontaminace. [33],[34],[35] 

Nejčastějšími látkami, se kterými je možnost se setkat, a hrozí u nich úniku, jsou chlor 

nebo čpavek. Další látkou je zemní plyn, který může v kombinaci se zápalným zdrojem 

způsobit i výbuch. [33],[34],[35] 

Požár a výbuch 

Požár je definován ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru jako nežádoucí hoření, kdy hrozí usmrcení nebo 

zranění osob či zvířat. Výbuch lze definovat jako určitý druh požáru, kdy dojde k explozi 

směsi hořlavých plynů nebo par hořlavých kapalin či prachů s plynným oxidantem. 

Problematika požáru v objektu je již řešena požárně bezpečnostními zařízeními. Výbuch 

by také mohl být způsoben teroristickým činem. [36] 

Destrukce nadzemních a podzemních částí budov 

Ohroženy destrukcí stavby mohou být všechny stavby a nejhorší následky jsou 

předpokládány u sídlišť ve městech, v místech hromadné zástavby a u výškových budov. 

Tato MU je ve spoustě případů důsledkem selhání lidského faktoru, technické závady 

anebo živelní pohromy. Destrukce by mohla být následkem povodně, rozsáhlých požárů 

a s malou pravděpodobností při zemětřesení. 

Ochrana před destrukcí částí budov bývá prováděna především prostřednictvím evakuace. 

Dále závisí, zda jsou poškozeny budovy v okolí budovy s prostory pro shromažďování 

velkého počtu osob anebo přímo tato budova. [37] 
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2.1.2 Analýza hrozeb 

Hrozby jsou zde analyzovány prostřednictvím analýzy FMEA. Při použití této analýzy 

se hodnotí pravděpodobnost výskytu hrozeb, závažnost dopadu v případě vzniku události, 

odhalitelnost vzniklé události. V první řadě bylo třeba stanovit si požadavky pro hodnocení 

ve všech třech zmíněných problematikách (viz tabulka 1). [38],[39] 

 

Tabulka 1: Stanovení parametrů hodnocení analýzy FMEA 

Index Pravděpodobnost Index Závažnost dopadu Index Odhalitelnost 

1 nepravděpodobná 1 mizivá 1 téměř jistá 

2 nízká 2 nevýznamná 2 vysoká  

3 střední 3 málo významná 3 Střední 

4 vysoká 4 významná 4 Nízká 

5 téměř jistá 5 velmi významná 5 Neodhalitelná 

 

Na základě stanovení parametrů hodnocení analýzy FMEA (tabulka 1) je třeba ohodnotit 

jednotlivé hrozby. Dalším krokem analýzy je výpočet rizika a následné porovnání 

bezpečnostních hrozeb. Riziko se počítá podle vzorce (1): 

 ODPR   (1) 

kde R = míra rizika; P = pravděpodobnost výskytu hrozby s rozsahem tak velkým, že před 

ní bude nutné osoby ukrývat; O = možnost odhalení hrozby v době, kdy je ještě možnost 

osoby chránit prostřednictvím provizorního ukrytí. 

Pravděpodobnost je hodnocena na základě předchozí zkušenosti a studiem statistických 

ročenek. Podle systému ČR většinu bezpečnostních hrozeb zdolávají příslušníci HZS ČR. 

Nejčastějším důvodem výjezdu JPO jsou požáry, proto jsou hodnoceny jako téměř jisté. 

Další významnou bezpečnostní hrozbou jsou havárie spojené s únikem NL, dále jsou zde 

povodně jako živelní pohroma často ohrožující území ČR. Sněhové kalamity, vichřice 

a destrukce částí budov jsou hodnoceny s nízkou pravděpodobností výskytu. 

Jako nepravděpodobné jsou hodnoceny teroristické činy a radiační havárie. 
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Závažnost byla hodnocena podle možných ztrát na životech osob. Kde terorismus 

v případě vyvedení teroristického činu může způsobit velmi významné ztráty na životech. 

Na druhou stranu sněhové kalamity si zřídka žádají lidské životy. Radiační havárie 

a havárie spojené s úniky NL mohou osobám způsobit těžké zdravotní problémy 

i s trvalými následky, případně smrt okamžitou nebo smrt jako důsledek poškození 

tělesných funkcí. Povodně a vichřice jsou hodnoceny jako málo významné z důvodu jejich 

ničivé síly a i možných ztrát na životech. Požár či výbuch a destrukce nadzemních 

a podzemních částí budov mají také ničivý charakter, ale ztráty na životech nejsou až tak 

obvyklé. 

Odhalitelnost byla hodnocena na základě možnosti předvídání a detekce dané hrozby. 

Terorismus je hodnocen s nízkou možností odhalení. Radiační havárie a havárie spojená 

s únikem NL byla hodnocena se střední možností odhalení z důvodu, že zde je možnost 

látky v prostředí detekovat speciálními detektory, ale ty jsou nákladné a k dispozici je mají 

objekty zaměřené na práci s danými látkami a příslušníci HZS. S vysokou mírou 

odhalitelnosti jsou v analýze hodnoceny zbývající hrozby, a to povodeň, sněhová kalamita 

a vichřice, které lze předvídat díky meteorologickým předpovědím, a je možnost změnu 

stavu situace sledovat (měření výšky sněhu, rychlosti větru, měření hladiny vody aj.), 

a požár, proti kterému je možnost se chránit prostřednictvím některých z požárně 

bezpečnostních zařízení, a destrukce nadzemních a podzemních částí budov, jež může 

odhalit statik budovy. 
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Tabulka 2: Hodnocení analýzy FMEA 

Hrozba Pravděpodobnost Závažnost Odhalitelnost Míra rizika 

Terorismus 1 5 4 20 

Povodeň 3 3 2 18 

Sněhová kalamita 2 1 2 4 

Vichřice 2 3 2 12 

Radiační havárie 1 4 3 12 

Únik NL 4 4 3 48 

Požár a výbuch 5 2 2 20 

Destrukce částí 

budov 

2 2 2 8 

 

2.1.3 Hodnocení hrozeb 

Podle analýzy FMEA lze bezpečnostní hrozby seřadit podle míry rizika následovně: 

1. havárie spojená s únikem NL, 

2. terorismus, požár a výbuch, 

3. povodně, 

4. vichřice, radiační havárie, 

5. destrukce nadzemních a podzemních částí budov, 

6. sněhová kalamita. 

Výsledek analýzy je graficky zobrazen níže. 



27 

 

 

Graf 1: Výsledek analýzy FMEA graficky 

 

Největší míru rizikovosti podle analýzy vykazuje havárie spojená s únikem NL. Hodnota 

rizika u úniku NL vyšla 48. Jednotlivé hodnotící parametry jsou zde celkem vyrovnané, 

a to ve vyšších hodnotách. 

Jako druhá nejrizikovější hrozba v analýze FMEA vyšel terorismus, jehož závažnost je 

velmi vysoká a možnost odhalení hrozby nízká. Pravděpodobnost výskytu hrozby byla 

hodnocena jako nepravděpodobná, další dvě hodnotící kritéria byly však na takové výši, 

že hodnota rizika vyšla 20. 

Hrozba teroristického útoku se o druhou příčku dělí s požárem a výbuchem. Požár této 

míry rizika dosáhl zejména kvůli pravděpodobnosti hraničící s jistotou, a to z důvodu jeho 

častých výskytů v domácnostech obyvatelstva a jiných objektech. 

Míry rizika 18 dosáhla bezpečnostní hrozba povodně, která své hodnoty dosáhla díky 

střední pravděpodobnosti výskytu, významné závažnosti dopadu a vysoké odhalitelnosti. 
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O další pozici se opět dělí dvě hrozby, a to vichřice a radiační havárie, které dosáhly 

hodnoty rizika 12. Vichřice si tuto pozici získala díky střední pravděpodobnosti výskytu, 

malému významu závažnosti dopadu a vysoké míře odhalitelnosti. Radiační havárie svoji 

míru rizika dosáhla díky velmi významné závažnosti dopadu, střední odhalitelnosti 

a nepravděpodobnému výskytu hrozby. 

Míru rizika o hodnotě 8 dosáhla hrozba destrukce nadzemních a podzemních částí budov. 

Této hodnoty dosáhla díky nízké pravděpodobnosti výskytu, málo významné závažnosti 

dopadu a vysoké odhalitelnosti. 

Nejméně rizikovou bezpečnostní hrozbou byla díky analýze stanovena sněhová kalamita, 

a to s hodnotou 4. Této hodnoty dosáhla pomocí nevýznamné závažnosti dopadu, vysoké 

míře odhalitelnosti a nízké pravděpodobnosti výskytu. 

2.2 Analýza podmínek vhodnosti provizorního ukrytí 

Pro posouzení vhodných míst pro individuální ukrytí je třeba stanovit podmínky, které 

zajistí bezpečnost ukrývaných osob v případě, že jim bude hrozit některá z výše uvedených 

bezpečnostních hrozeb. 

Pro provizorní ukrytí není třeba brát v potaz doběhové vzdálenosti a to z důvodu, že osoby, 

které budou ukrývány, se nacházejí v prostoru pro shromažďování velkého počtu osob a 

osoby musíme chránit neprodleně a v těchto místech. Není třeba klást důraz ani na 

požadované velikosti podlahové plochy pro každou osobu, protože je předpokládáno pouze 

krátkodobé využití ukrytí a to do doby, dokud nebude hrozba eliminována. 

2.2.1 Podmínky technického charakteru 

Podmínky technického charakteru jsou takové, které určují technické vlastnosti objektu, 

např. druh použitého materiálu, řešení samotné stavby, technologické zabezpečení objektu. 

Podmínky technického charakteru jsou v oblasti ukrytí osob stěžejní. Je třeba brát v úvahu, 

jaké technické parametry je třeba využít jako ochranné prvky vůči různým druhům hrozeb.  

Umístění stavby v terénu 

Pro zajištění bezpečnosti osob v prostorách pro shromažďování velkého počtu osob je 

třeba, aby tato místa byla situována mimo oblast záplavového území, kde je nebezpečí 

vzniku povodně nejvyšší. 
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Pro ukrytí osob v případě vzniku povodně je třeba, aby v blízkosti budovy bylo vyvýšené 

místo, kam by voda dosáhnout neměla. Vyvýšené místo by mělo být dostupné do několika 

minut, protože nebezpečí přívalové vlny zvláštní povodně nastane neprodleně a má velice 

rychlý průběh. [26] 

Umístění prostoru ve vyšších patrech 

Prostor pro ukrytí ve vyšších patrech je vhodný v případě vzniku bleskové povodně 

a zamezení osobám úniku z objektu. Vyšší patra jsou vhodná pro ukrytí i v případě 

úniku NL, protože většina NL je těžší než vzduch, a tudíž se při jejich úniku drží u země 

a případně se šíří do prostor sklepů či suterénů. Látky lehčí než vzduch nejsou natolik 

stálé, aby došly až do těchto míst. [28],[34] 

Materiál stěn 

Na ochranu před účinky zbraní hromadného ničení a zdroji ionizujícího záření je třeba brát 

zřetel na druh materiálu, ze kterého jsou prostory pro ukrytí vybudovány.  Materiál využití 

na vybudování míst pro ukrytí osob by měl splňovat určité parametry. V této situaci jsou 

velice důležité fyzikální vlastnosti materiálů, které lze rozdělit do pěti skupin: 

a) požárně bezpečnostní vlastnosti materiálu – tepelná odolnost, žáruvzdornost, 

tepelná roztažnost, tepelná vodivost a akumulační schopnost materiálu, 

b) mechanické vlastnosti materiálu – pevnost v tlaku a v tahu, pružnost, tvrdost, 

tvárnost, vrubová houževnatost, ohebnost, 

c) vlastnosti související s ochranou před vodními vlivy – absorpce, odolnost 

proti vlhkosti, možnost difuze, kapilarity, odolnost proti vodě a mrazu, 

d) vlastnosti protihlukové ochrany – tlumení vzduchu a zpětného rázu, rychlost 

vzduchu, 

e) vlastnosti chránící proti NL – pórovitost, hutnost materiálu, plošná a objemová 

hmotnost. 

U bezpečnosti stavebních materiálů proti pronikání kontaminantů do prostor ukrytí 

je důležitá hustota stínícího materiálu. Důležitá je také těsnost materiálu, která omezí 

průnik NL či zdroji záření do prostor ukrytí osob. Vyhovujícím materiálem je beton. 

Podmínky ochrany však splňují i zděné stavby s omítnutými cihlami. [6],[40] 
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Tloušťka stěn 

Pro zajištění bezpečnosti osob v prostorách míst ukrytí osob v místech shromáždění 

velkého počtu osob je třeba se řídit i parametry na tloušťku stěn. Tyto parametry jsou 

stanoveny pro vybudování IÚ. U železobetonových konstrukcí je třeba, aby tloušťka stěny 

byla alespoň 30 cm a u zděných konstrukcí alespoň 45 cm. [6] 

Množství otvorů v prostorech 

Pro zajištění bezpečnosti v případě úniku NL a nebo působení ionizujícího záření je 

vhodné využít prostory s co nejmenším počtem otvorů, nejlépe žádné okenní otvory. 

V případě, že se v prostorách okna nachází, je třeba pro zajištění bezpečnosti veškeré 

okenní otvory zakrýt co nejpevnějším materiálem např. olověnou desko, případně jiným 

dostupným materiálem. Pro zajištění bezpečnosti je třeba utěsnit všechny otvory jako 

klíčové dírky, mezery pod dveřmi a jiné. [41] 

Požárně bezpečnostní zařízení  

Pro zajištění bezpečnosti osob před možností vzniku požáru či výbuchu je třeba, aby byl 

objekt zajištěn požárně bezpečnostními zařízeními. Nejčastěji využívanou je Elektrická 

požární signalizace (EPS), která zajišťuje detekci požáru a zároveň podává zprávu o jejím 

vzniku na příslušné operační středisko. Dalšími možnostmi využití požárně bezpečnostních 

zařízení jsou samočinné hasicí zařízení, které obsahuje čidlo (tepelné nebo odhalující kouř) 

a spustí hasební činnost a zařízení pro odvod kouře a tepla, které v případě požáru otevře 

klapky a tím umožní očištění prostoru od kouře a tepla. Další možností zajištění požární 

bezpečnosti je buď zřízení jednotky požární ochrany, anebo umístění hasicích přístrojů 

do objektu nákupního centra. [42] 

Dostupnost materiálu    

Pro zajištění bezpečnosti osob před úniky NL je důležité utěsnit všechny otvory a škvíry, 

kterými by se mohla látka do míst provizorního ukrytí dostat. Pro utěsnění těchto prostor 

jsou vhodné různé lepicí pásky, kusy látek či oděvů.  Pro zajištění ochrany osob před 

účinky NL se v případy, kdy nejsou k dispozici speciální dýchací masky, využívají 

prostředky improvizované ochrany. Na improvizovanou ochranu lidského těla je možnost 

využít brýle (lyžařské, potápěčské, plavecké), kdy se průduchy zalepí páskou anebo využít 
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igelitových sáčků, dále různých tkanin a textilií. Prostředky improvizované ochrany je 

nutné řádně utěsnit, pro tento účel se opět využívá lepicí páska. [41] 

2.2.2 Podmínky organizačního charakteru 

Pro zajištění správné funkčnosti provizorního ukrytí jsou důležité i podmínky 

organizačního charakteru. Jedná se zejména o postupy zajištění bezpečnosti v případě 

vzniku bezpečnostní hrozby. Hlavní funkci zde má lidský faktor. Osoby musí vše 

naplánovat a zorganizovat. V případě vzniku hrozby je důležité v první řadě varovat 

a informovat obyvatelstvo a vyrozumět složky IZS. Další postupy jsou závislé na druhu 

a rozsahu vybrané bezpečnostní hrozby. 

Systém varování a informování 

V případě vzniku hrozby je třeba zajistit varování a informování přítomných osob 

o charakteru události a pokynech k zajištění jejich bezpečnosti. Varování osob v místech 

pro shromažďování velkého počtu osob je možné zajistit různými způsoby dle možností 

daného nákupního centra. [43] 

Zajištění vyrozumění složek IZS 

V případě vzniku MU, která by mohla ohrozit životy či zdraví osob v prostorách 

nákupních center, je třeba co nejdříve vyrozumět složky IZS pro rychlejší zajištění zásahu 

a bezproblémové odstranění či eliminování nastalé hrozby.  

Vyrozumění může být zabezpečeno automaticky, kdy je systém napojen na operační 

středisko a v případě vzniku MU je automaticky odeslána zpráva složkám IZS. Nebo musí 

být určena osoba, která bude kontaktovat složky IZS telefonicky. [43] 

Osoby odpovědné za zajištění prostorů individuálního ukrytí 

Dále je třeba určit osobu, která bude obeznámena s bezpečnostními hrozbami, které by 

mohly přítomné osoby ohrozit, a bude znát postupy, jak při jednotlivých událostech 

postupovat. Osoba má za povinnost vypnout ventilaci či klimatizaci, utěsnit škvíry 

v prostorách ukrytí, pomoci osobám zajistit si prostředky improvizované ochrany těla, 

zejména dýchacích cest. Odpovědná osoba by měla mít přehled o počtu osob, které se 
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v úkrytu nacházejí, a případně informovat o jejich počtu a stavu operační středisko. 

[9],[41] 

Zajištění částečné dekontaminace 

V případě úniku NL a podezření na zamoření povrchu těla osob je třeba před vstupem 

do prostor ukrytí provést částečnou dekontaminaci osob, případně v místech, kde látka 

unikla a je zde možnost, že by se osoby mohly kontaktem s povrchem kontaminovat, je 

třeba toto místo zajistit. Zamezit vstupu osobám do blízkosti kontaminovaného místa, 

případně povrch ošetřit, a tedy snížit či odstranit jeho zamoření. Za provedení 

dekontaminace musí být opět někdo odpovědný. Odpovědná osoba by měla být 

obeznámena s postupy dekontaminace osob i dekontaminace povrchů. [9],[41] 

Zajištění uspokojení základních životních potřeb 

V případě kdy se budou muset osoby v prostorách ukrytí zdržet delší dobu, je třeba zajistit 

pro ně základní životní potřeby (jídlo, pití, teplo a sucho). Teplo by bylo stěžejní zejména 

v případě uvíznutí osob v prostorách nákupních center v době sněhových kalamit. [41] 

2.3 Analýza prostorů nákupních center vhodných k provizornímu 

ukrytí 

V této podkapitole jsou analyzovány prostory nákupních center vhodných k provizornímu 

ukrytí. Z důvodu značného množství nákupních center v České republice byla pro účely 

této práce vybrána pouze některá velká nákupní centra nacházející se ve městech Praha, 

Brno a Ostrava. Nákupní centra jsou zde analyzována dle vybraných podmínek vhodnosti 

(viz podkapitola 2.2), kterými jsou: 

 existence podzemních prostorů,  

 počet pater objektu,  

 zda se v objektu nachází kino nebo jiná zábavní střediska, 

 zmínka v případě, zda jsou prostory nákupního centra přístupné neomezeně, 

případná strategická místa v blízkosti (letiště, nádraží, nemocnice aj.).  



33 

 

OC Letňany (Praha) 

OC Letňany je situováno v části Prahy 18. Nedaleko nákupního centra se nachází letiště 

Praha – Letňany. Stavbě dominuje prosklené střešní atrium tvořící tvar kopule, která 

umožňuje výhled na oblohu a přístup světla do objektu. Stavba nákupního centra je 

dvoupodlažní, kde druhé patro je vystavěno pouze ve stylu balkónu. OC nabízí více než 

180 obchodů a řadu dalších služeb Multikino Cinema City, Aquacentrum, Zimní stadion 

a Hurricane Factory (větrný tunel pro skydiving). Součástí centra je nonstop otevřený 

Hypermarket Tesco, tudíž jsou prostory centra přístupné neustále. V objektu je možnost 

využití AED defibrilátoru. Možnost parkování jde zde na venkovním a vnitřním parkovišti 

s kapacitou 3000 míst. [44] 

OC Nový Smíchov (Praha) 

Je situován v Praze na Andělu. OC se rozkládá v blízkosti toku Vltavy a železniční stanice 

Praha Smíchov. OC Nový Smíchov je složeno ze tří pater, mezi jednotlivými patry je 

možno se pohybovat s pomocí eskalátorů a výtahu. Velká část střechy je tvořena 

proskleným světlíkem. Parkoviště je složeno ze dvou podzemních podlaží a možnost 

příjezdu k parkovišti je z více stran. V nákupním centru nabízí své služby řada obchodů, 

restauračních zařízení, barů, bowlingové dráhy a multikina Cinema City. Ostraha centra 

má k dispozici AED defibrilátor. [45] 

OC Chodov (Praha) 

OC je situováno v části Praha - Chodov. Nedaleko centra stojí soukromé zdravotnické 

centrum. Komplex nákupního centra je sestaven z celkem 5 pater a jednoho mezipatra 

(z toho dvě podzemní podlaží). Nejnižší patro sestává z parkovacích ploch, další patro 

skrývá hypermarket Albert a několik samostatně stojících obchodů. K dispozici je zde 

AED defibrilátor. Každé další patro obsahuje další parkovací plochy a venkovní prostor 

rovněž. V centru je možnost parkování pro celkem 2400 automobilů. Kino protazím není 

součástí nákupního centra, ale jeho výstavba je v plánu. Nákupní centrum však nabízí 

služeb solária a fitness centra. [46] 

Arkády Pankrác (Praha)  

Arkády Pankrác je situováno v místě velké koncentrace lidských obydlí v městské části 

Praha Pankrác. Objekt je třípodlažní. Strop nákupního centra je z velké části sestaven 
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z prosklených oken, skleněné prvky jsou zařazené i v jiných místech stavby (např. vstup). 

Centrum sestává z více než 120 samostatných obchodů, kino však v tomto nákupním 

centru není. Parkování je umožněno v nadzemních prostorách a to třípatrové s kapacitou 

1100 parkovacích míst. [47] 

Centrum Černý Most (Praha) 

Centrum Černý Most je situováno na území Prahy 14 nazvané Černý most. V této části 

Prahy se nachází řada vodních nádrží či rybníků. Stavba centra je složena z pěti pater, 

v nejnižším patře se nachází Baumarkt a ve zbytku parkovací místa, druhé podzemní patro 

obsahuje opět parkovací místa a služby pro automobily. Suterénní podlaží obsahuje 

jednotlivé obchody. První nadzemní podlaží obsahuje dětský kousek, nehtové studio a opět 

parkovací místa. V nejvyšším patře se nachází multikino a další parkovací místa. V centru 

je k dispozici i ošetřovna s AED defibrilátorem. Nedaleko se rozléhá IKEA. Parkování je 

zde umožněno v parkovacím domě, který se skládá z pěti pater parkovacích míst z toho 

dvou podzemních, v prostorách podzemních garáží a střešního parkoviště s kapacitou více 

než 3000 míst. [48] 

Palladium Praha (Praha) 

Palladium Praha je situováno v samotném centru Prahy. Nachází se v části Prahy 1, a tudíž 

ho obklopuje řada turisticky významných míst. Stavba nákupního centra na první pohled 

působí jako historická budova, při vstupu do budovy ale oslní prosklenou stropní klenbou 

a moderním designem. Centrum sestává z pěti pater obchodů a jiných míst poskytujících 

služby občanům z toho dvou podzemních podlaží. Nejvyšší patro centra obsahuje řadu 

restaurací a fitness centrum. Palladium Praha disponuje  poměrně velikými podzemními 

garážemi, a to třípatrovými s kapacitou více než 900 míst. Parkoviště je zde přístupné 

neomezeně. [49] 

Metropole Zličín (Praha) 

Metropole Zličín je situována vedle Rozvadovské spojky v městské části Praha Zličín. 

Strop stavby je doplněn opět skleněnými světlíky. Objekt je dvoupodlažní. K dispozici jsou 

zde tyto služby: multikino, bowling, fitness centrum, centrum interaktivních her, řada 

restaurací, dětský koutek a jiné. AED defibrilátor je k dispozici na informacích. Parkování 

je venkovní s celkovou kapacitou více jak 2000 míst. [50] 
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Galerie Harfa (Praha) 

Galerie Harfa je situována v městské části Prahy 9. Prostory nákupního centra se rozkládají 

vedle O2 arény a nedaleko nádraží Praha – Libeň. Vstupní hala i část stropu jsou skleněné 

konstrukce. Centrum sestává ze tří pater, nejvyšší patro je střešní a rozkládá se na něm 

DinoPark, restaurace a jiná občerstvovací zařízení, dětský koutek a bruslařský stadion. 

K dispozici je zde také AED defibrilátor. Parkování je zde podzemní dvoupodlažní 

s kapacitou asi 1600 míst. [51] 

Galerie Vaňkovka (Brno) 

Galerie Vaňkova je situována na kraji Brna – město nedaleko železničního Hlavního 

nádraží a Ústředního autobusového nádraží Zvonařka. Objekt je dvoupodlažní. V centru je 

k dispozici AED defibrilátor. Nákupní centrum obsahuje 130 samostatných prodejen 

a nabízí nadzemní parkování o kapacitě 1000 míst. [52] 

Olympia Brno (Brno) 

Olympia Brno, je situována v části Brno – jih nedaleko letiště Brno Tuřany a kolem 

protéká řeka Svratka. Objekt je tvořen z obchodní pasáže a jednoho podlaží. Strop je 

zdoben prosklenými světlíky. Olympia obsahuje více než 180 samostatných prodejen 

včetně multikina. K dispozici je zde AED defibrilátor. Komplex obsahuje také casino, 

lezeckou a parkovou dráhu. Venkovní parkoviště skýtá více než 4000 parkovacích míst. 

[53] 

Avion shopping park (Brno) 

Avion je v Brně situován v části Brno – jih, protéká kolem něj řeka Svratka. Stavba 

objektu je jednopodlažní. Strop je v určitých místech zdoben kulatými světlíky. Součástí 

komplexu je IKEA, čerpací stanice a hypermarket TESCO, který je přístupný nonstop. 

Možnost parkování je zde na venkovním parkovišti s kapacitou 2500 míst. [54] 

Forum Nová Karolina (Ostrava) 

Forum je situováno do městské části Ostravy Karolina v blízkosti Ústředního 

autobusového nádraží Ostrava. Kolem protéká řeka Ostravice a nedaleko se rozprostírá 

průmyslová část Dolní oblasti Vítkovice. Budova je pětipodlažní, v nejnižším patře je 

hypermarket, několik samostatných obchodů, dále je zde mezipatro s bankomaty, další 

patra jsou se samostatnými obchodními jednotkami a nejvyšší patro nabízí také 
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občerstvení, multikino, dětský koutek a fitness centrum. AED defibrilátor je k dispozici 

na informacích a u ostrahy centra. Strop a některé stěny nákupního centra jsou ze 

skleněných materiálů. Parkování je zde podzemní s kapacitou 1500 míst. [55] 

Avion shopping park (Ostrava) 

Avion v Ostravě je situován do městské části Zábřeh, v jeho blízkosti stojí Hasičská 

stanice Ostrava – Zábřeh, která je centrální stanicí. Na této stanici sídlí také Policie ČR 

a Zdravotnická záchranná služba. Kolem centra protéká řeka Odra. Stavba objektu 

je jednopodlažní. Strop je v určitých místech zdoben kulatými světlíky. Součástí komplexu 

je IKEA. Kapacita parkování je zde přes 4000 míst, z toho 670 míst v podzemních 

garážích a ostatní venku kolem centra. [56] 

2.4 Dílčí závěr 

V kapitole jsou analyzovány bezpečnostní hrozby, které by mohly ohrožovat osoby 

v prostorách míst pro shromažďování velkého počtu osob. Tyto hrozby byly jednotlivě 

identifikovány a dále hodnoceny mezi sebou a seřazeny podle míry rizika. Na základě této 

analýzy byla za největší hrozbu určena havárie spojená s únikem NL. Naopak nejmenší 

hrozbu představuje sněhová kalamita. 

V kapitole jsou vyčteny podmínky vhodných prostor pro provizorní ukrytí osob. V kapitole 

jsou řešeny podmínky technického i organizačního charakteru. V úvahu je třeba brát 

umístění stavby nákupního centra v terénu, umístění prostor ukrytí v objektu, použitý 

materiál, parametry stavební konstrukce, dostupnost materiálu využitelného k dohotovení 

prostor ukrytí, zajištění varování osob a vyrozumění složek IZS, určení odpovědných osob 

a jejich úkoly v případě řešení kritických situací. Pro zajištění bezpečnosti je včetně 

zabezpečení provizorního ukrytí třeba zajistit také improvizovaných prostředků ochrany 

dýchacích cest a ostatních částí lidského těla. Pro tyto účely je vhodné využít: 

 navlhčenou roušku k ochraně dýchacích cest,  

 brýle (lyžařské, plavecké aj.) k ochraně očí,  

 přikrývku hlavy k ochraně hlavy, čela, uší a krku, 

 pláštěnku či kombinézu k ochraně povrchu těla, je třeba utěsnit nohavice, rukávy 

a prostory krku, 

 vysoké boty či holínky k ochraně nohou a gumové rukavice k ochraně rukou. [35] 
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V další části jsou zběžně analyzovány prostory nákupních center. 

Jak mají osoby postupovat v případě nutnosti provizorního ukrytí je možno se dočíst 

v letáku (příloha 2), který vydává Ministerstvo vnitra. V letáku je vysvětleno co je 

provizorní ukrytí, kdy se využívá, co je všeobecná výstraha, a jaký je její tón a jak se mají 

osoby v případě nutnosti provizorního ukrytí chovat. [57] 
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3 Návrhová část 

V této kapitole jsou stanoveny požadavky na provizorní ukrytí v prostorech nákupních 

center a dále budou posuzována jednotlivá nákupní centra, zda dané požadavky splňují či 

ne. Pro účely této práce byla k prozkoumání vybrána pouze velké nákupní centra v našich 

třech největších městech. 

3.1 Stanovení požadavků na provizorní ukrytí v prostorech nákupních 

center 

Zde jsou stanoveny požadavky na provizorní ukrytí. Pro zajištění bezpečnosti osob 

nacházejících se v prostorách pro shromažďování velkého počtu osob, je třeba, 

aby analyzovaná nákupní centra tyto požadavky splňovaly. 

Umístění stavby mimo zónu havarijního plánování 

Pro zajištění bezpečnosti v prostorách nákupních center je důležité umístění samotné 

stavby, a to mimo zónu havarijního plánování. Zónu havarijního plánování mají určeny 

podniky, které mají za povinnost vést vnější havarijní plán. Zóna havarijního plánování je 

stanovená výseč území, kde hrozí kontaminace danou NL, nebo by osoby mohl poškodit 

zdroj ionizujícího záření, se kterou podnik disponuje.  

Umístění stavby mimo záplavové území 

Záplavové území je území, které by mohlo být ohroženo přirozenou povodní. V takovém 

místě je tedy větší pravděpodobnost vzniku povodně. Dále je nutno zjistit, zda se prostory 

pro ukrytí osob nenacházejí v místech, kam by v případě poškození vodního díla mohla 

dosahovat záplavová vlna. Stavby nacházející se pod vodními díly se dají nazvat 

kritickými. Síla přívalové vlny má velice silný a ničivý charakter. Rychlost přívalové vlny 

v takových případech hraje taky velkou roli, ta je závislá na množství vody nacházejícím 

se ve vodním díle, na parametrech koryta toku pod vodním dílem a na terénu v prostorách 

břehu vodního toku.  
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K dispozici vyšší patra budovy 

Vyšší patra budovy jsou vhodná pro ukrytí osob v případě úniku NL. Většina chemických, 

nebezpečných látek je těžší než vzduch a v případě jejího úniku se látky drží při zemi 

a případně se šíří do podzemních prostor. Z toho důvodu není vhodné osoby ukrývat 

v prostorách přízemí nebo podzemních prostorech. Látky, které jsou těžší než vzduch, 

nemají tak stabilní vlastnosti, a tedy jsou nestálé. Než by se tyto lehké látky dostaly 

do vyšších prostor, uběhne dosti času a jejich vlastnosti umožní poškození lidských tkání 

pouze v ojedinělých případech. V případě ukrývání osob před NL je třeba vědět přesné 

místo úniku dané látky a prostory pro provizorní ukrytí umístit na závětrnou stranu 

budovy. 

K dispozici prostory bez oken 

Pro účely provizorního ukrytí je důležité zvolit správných prostor. V případě ukrývání 

před vlivem ionizujícího záření či nebezpečných látek je důležité, aby prostory ukrytí měly 

co nejméně otvorů. Jedná se o okna i větrací či ventilační šachty. Každý otvor snižuje 

hodnotu bezpečnosti úkrytu. Z toho důvodu je třeba vybírat prostory s co nejmenším 

počtem otvorů. Případně otvory řádně zakrýt či utěsnit. V případě utěsňování prostor je 

třeba zvolit vhodné prostředky a vhodné materiály. Prostory bez oken, jež by bylo možné 

využít pro provizorní ukrytí, je možno nalézt například v prostorách kin či multikin.  

K dispozici prostory pro případnou dekontaminaci 

V případě úniku NL se vyskytuje možnost kontaminace osob či věcí, jež se mohou osoby 

dotýkat a tím dále šířit kontaminant. Před ukrytím osob v prostorách provizorních úkrytů 

je třeba případné kontaminované plochy či povrchy těla dekontaminovat, aby se látka 

nemohla šířit dále. Dekontaminaci je možno využít mechanickou (oklepáním aj.), 

speciálními dekontaminačními látkami anebo dekontaminaci pomocí spláchnutí 

kontaminantu vodní sprchou. Zajištění dekontaminace pomocí splachování kontaminantu 

vodou není z organizačních důvodů až tak náročné. Je třeba mít možnost využití sprchy, 

kde lze spustit studenou vodu. Protože v případě sprchování studenou vodou se póry 

na kůži uzavřou a kontaminant se nemůže do kůže tak snadno dostat. Pro účely práce je 

předpokládáno, že prostory sprch a myček aut splňují podmínky CO pro dekontaminaci 

osob. 
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K dispozici potřebný materiál 

Pro zajištění bezpečného ukrytí osob v prostorách provizorních úkrytů je třeba zajistit 

materiál pro utěsnění otvorů (desky, deky, ručníky, lepicí pásky aj.), materiál 

pro zabezpečení improvizovaných prostředků ochrany (brýle, pláštěnky, holinky, rukavice, 

kapesníky aj.) a materiál pro zajištění potřeb ukrývaných osob (pitná voda a případně 

jídlo). Toto materiální zázemí by nemělo v prostorách nákupních center dělat potíže. 

Dnešní nákupní centra disponují širokou nabídkou zboží (TESCO, Albert aj.). 

3.2 Aplikace požadavků na vybraná nákupní centra 

Níže budou podle již stanovených požadavků posuzována jednotlivá nákupní centra. 

Centra budou hodnocena metodou CheckListu, kde budou hodnocena, zda jednotlivé 

parametry splňují či nesplňují. Pro zjištění splnění požadavku umístění mimo zónu HP, 

bylo třeba nalézt mapové podklady se zónami HP a pomocí další mapy, která zobrazovala 

pozici nákupního centra, porovnávat, zda v dané oblasti je či není. 

OC Letňany (Praha) 

V hlavním městě Praze se nachází pouze jeden podnik, jež má stanovenou zónu 

havarijního plánu, a to Linde Gas a.s. a tato zóna neobsazuje žádnou svou částí místa, kde 

jsou analyzována nákupní centra situována. Proto může být i toto centrum hodnoceno jako 

splňující bezpečnostní požadavek o umístění stavby mimo zónu havarijního plánování. 

Dalším důležitým bezpečnostním požadavkem na ukrytí osob provizorním způsobem je, 

aby stavba OC byla umístěna mimo záplavové území. Městskou částí Letňany žádný tok 

neprotéká, tudíž se nákupní centrum nenachází ani v žádném záplavovém území. Objekt 

nákupního centra je dvoupodlažní, tedy se dá říci, že splňuje požadavek dispozice vyšších 

pater budovy. 

Dalším požadavkem je, aby nákupní centrum nabízelo prostory bez oken. OC Letňany má 

k dispozici zimní stadion, jež nabízí dvě ledové plochy, z nichž jedna je bez oken.  

Dalším požadavkem je zajištění prostor pro dekontaminaci. OC Letňany má k dispozici 

také fitness centrum. V současné době každé takovéto centrum nabízí mimo jiné možnost 

osobní hygieny formou sprchy. Tímto je tedy předpokládáno splnění požadavku 

na zajištění dekontaminace. 
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Potřebný materiál k zabezpečení utěsnění prostor provizorního ukrytí či využití 

improvizovaných prostředků ochrany těla je v tomto centru možnost získat v nákupním 

domě TESCO. 

 

Tabulka 3: Posouzení požadavků na provizorní ukrytí OC Letňany 

Požadavek ANO NE 

Umístění stavby mimo zónu havarijního plánování ✓  

Umístění stavby mimo záplavové území ✓  

K dispozici vyšší patra budovy ✓  

K dispozici prostory bez oken ✓  

K dispozici prostory pro dekontaminace ✓  

K dispozici potřebný materiál ✓  

 

OC Nový Smíchov (Praha) 

Požadavek na umístění stavby mimo zónu havarijního plánování je splněn díky tomu, že 

havarijní zóna podniku Linde Gas a.s. nezasahuje území, kde se OC Nový Smíchov 

nachází. 

Požadavek na umístění stavby mimo záplavové území však splněn není a to z důvodu, 

že OC Nový Smíchov se nachází v blízkosti toku Vltavy, jejíž záplavové území zasahuje 

prostory, kde je zmíněné OC vystavěno. 

Nákupní centrum Nový Smíchov splňuje požadavek takový, že má k dispozici vyšší patra, 

protože jeho stavba je třípodlažní. 

Prostory bez oken lze v OC Nový Smíchov nalézt v prostorách multikina Cinema City. 

Požadavek na zajištění prostor bez oken je tedy splněn taky. 

Pro případnou dekontaminaci zde prostory sprchy k dispozici nejsou. 

Požadavek na zajištění potřebného materiálu je zde splněn díky hypermarketu TESCO, 

který se v tomto nákupním centru nachází v prvním podlaží. 
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Tabulka 4: Posouzení požadavků na provizorní ukrytí OC Nový Smíchov 

Požadavek ANO NE 

Umístění stavby mimo zónu havarijního plánování ✓  

Umístění stavby mimo záplavové území  ✓ 

K dispozici vyšší patra budovy ✓  

K dispozici prostory bez oken ✓  

K dispozici prostory pro dekontaminace  ✓ 

K dispozici potřebný materiál ✓  

 

Centrum Chodov (Praha) 

Centrum Chodov se nenachází v oblasti zóny havarijního plánování podniku Linde Gas 

a.s., který je jediným podnikem na území hlavního města Prahy, jež má za povinnost 

stanovit zónu havarijního plánování.  

Požadavek na umístění stavby mimo záplavové území Centrum Chodov splňuje také, a to 

z důvodu, že neleží v oblasti záplavového území. 

Centrum Chodov je pětipodlažní budovou, tím pádem splňuje požadavek, že jsou 

k dispozici vyšší patra budovy, a to lépe než jiné. 

V centru se nenachází ani kino ani zimní stadion. Z toho důvodu Centrum Chodov 

nesplňuje požadavek na prostory bez oken. Každý z malých obchodů většinou obsahuje 

alespoň malá větrací okénka. 

Centrum Chodov nabízí služeb fitness centra. V těchto prostorách je k dispozici sprcha, 

kterou by bylo možné využít pro dekontaminaci. Tímto je bezpečnostní požadavek 

na prostory pro případnou dekontaminaci splněn. 

Zajištění potřebného materiálu je možné díky hypermarketu Albert, jež se v Centru 

Chodov nachází. Hypermarket disponuje širokou škálou zboží.  
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Tabulka 5: Posouzení požadavků na provizorní ukrytí Centrum Chodov 

Požadavek ANO NE 

Umístění stavby mimo zónu havarijního plánování ✓  

Umístění stavby mimo záplavové území ✓  

K dispozici vyšší patra budovy ✓  

K dispozici prostory bez oken  ✓ 

K dispozici prostory pro dekontaminace ✓  

K dispozici potřebný materiál ✓  

 

Arkády Pankrác (Praha)  

Arkády Pankrác splňuje požadavek na umístění stavby mimo zónu havarijního plánování, 

protože v Praze je stanovena zóna havarijního plánování pouze v Praze 14 a to u podniku 

Linde Gas a.s., a tato zóna nákupní centrum Arkády Pankrác nezahrnuje.  

Nákupní centrum Arkády Pankrác se nachází mimo oblast záplavového území. Centrum 

je sice situováno celkem blízko toku Vltavy, ale záplavové území však nedosahuje do míst 

daného centra. Z toho důvodu je požadavek na umístění stavby mimo záplavové území 

splněn. 

Objekt nákupního centra je třípodlažní, z toho důvodu splňuje požadavek na více pater 

budovy, a tedy je vhodný pro provizorní ukrytí osob. 

V prostorách centra se nenachází multikino ani jiné prostory, které by mohly být bez oken. 

Z toho důvodu Arkády Pankrác nesplňuje požadavek možnosti využití prostor bez oken, 

proto není vhodným prostorem pro provizorní ukrytí osob. 

V prostorách centra se nenachází sprchový kout, a z toho důvodu nejsou splněny 

požadavky na případnou dekontaminaci osob.  

Pro zajištění potřebného materiálu lze využít hypermarketu Albert, jež se v prostorách 

nákupního centra nachází. Tímto je tedy splněn požadavek na dispozice potřebného 

materiálu.  
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Tabulka 6: Posouzení požadavků na provizorní ukrytí Arkády Pankrác 

Požadavek ANO NE 

Umístění stavby mimo zónu havarijního plánování ✓  

Umístění stavby mimo záplavové území ✓  

K dispozici vyšší patra budovy ✓  

K dispozici prostory bez oken  ✓ 

K dispozici prostory pro dekontaminace  ✓ 

K dispozici potřebný materiál ✓  

 

Centrum Černý Most (Praha) 

Centrum Černý Most je zóně havarijního plánování podniku Linde Gas a.s. nejblíže, není 

však do ní zahrnuto. Tím pádem Centrum Černý Most splňuje požadavek na umístění 

stavby mimo zónu havarijního plánování. 

Centrum Černý Most je sice nedaleko vodních nádrží, nenachází se však na území 

záplavové oblasti. Díky tomu splňuje požadavek na umístění stavby mimo záplavové 

území, tím pádem jsou prostory nákupního centra vhodné pro ukrytí a nehrozí zde 

nebezpeční povodně. 

Centrum se skládá celkem z pěti pater, a z toho dvou nadzemních podlaží. Centrum 

tedy splňuje požadavky na možnost umístění úkrytu v nadzemních patrech budovy. 

Nákupní centrum nabízí také služby multikina, které je ve druhém nadzemním podlaží. 

Díky multikinu je splněna podmínka na dispozice prostorů bez oken.  

Centrum nabízí služby mytí aut. Tyto prostory by se tedy daly využít pro dekontaminaci 

osob. Tím pádem je požadavek na zabezpečení dekontaminace osob splněn také. 

Požadavek na získání potřebného materiálu lze splnit prostřednictvím hypermarketu 

Globus, který se v objektu nákupního centra nachází. 
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Tabulka 7: Posouzení požadavků na provizorní ukrytí Centrum Černý Most 

Požadavek ANO NE 

Umístění stavby mimo zónu havarijního plánování ✓  

Umístění stavby mimo záplavové území ✓  

K dispozici vyšší patra budovy ✓  

K dispozici prostory bez oken ✓  

K dispozici prostory pro dekontaminace ✓  

K dispozici potřebný materiál ✓  

 

Palladium Praha (Praha) 

Nákupní centrum se nachází mimo zónu havarijního plánování, jež je v Praze plánovaná 

pouze pro jeden podnik. Palladium Praha tedy splňuje bezpečnostní požadavek na umístění 

stavby mimo záplavové území. 

Centrum Palladium Praha se sice nachází blízko toku Vltavy, záplavové území však 

nedosahuje až do vzdálenosti místa, kde nákupní centrum stojí. Díky tomu je splněn 

požadavek na umístění stavby mimo oblast záplavového plánování. 

Palladium Praha je pětipatrový objekt. Z toho se jedná o dvě nadzemní a dvě podzemní 

podlaží. Díky tomu je splněn požadavek na dispozici prostor ve vyšších patrech.  

Jednotlivé obchody se nacházejí i ve druhém podzemním podlaží. Tedy je možné 

předpokládat, že tyto prostory nebudou disponovat okenními otvory. Tím pádem, by se 

dalo říci, že požadavek na prostory bez oken je splněn. 

V nejvyšším patře je k dispozici fitness centrum, v takových prostorách bude možnost 

se osprchovat. Tím pádem je splněn požadavek na zajištění dekontaminace osob. 

Potřebný materiál bude možno získat v prostorách hypermarketu Albert. Díky tomu 

je splněn požadavek na možnost získání potřebného materiálu.  

  



46 

 

Tabulka 8: Posouzení požadavků na provizorní ukrytí Palladium Praha 

Požadavek ANO NE 

Umístění stavby mimo zónu havarijního plánování ✓  

Umístění stavby mimo záplavové území ✓  

K dispozici vyšší patra budovy ✓  

K dispozici prostory bez oken ✓  

K dispozici prostory pro dekontaminace ✓  

K dispozici potřebný materiál ✓  

 

Metropole Zličín (Praha) 

Metropole Zličín se nenalézá v zóně havarijního plánování. Tedy je splněn požadavek 

na umístění stavby mimo zónu havarijního plánování.  

OC Metropole Zličín neleží v žádném záplavovém území. Tím pádem je splněn požadavek 

na umístění stavby mimo záplavové území.  

Stavba nákupního centra je dvoupodlažní. Díky tomu je splněn požadavek na umístění 

prostor ukrytí ve vyšších patrech budovy. 

Metropole Zličín nabízí také služby multikina, které disponuje prostory bez okenních 

otvorů. Multikino tedy splňuje požadavek na dispozici prostor bez oken. 

Analyzované nákupní centrum nabízí mimo jiné i možnost si zacvičit ve fitness centru, 

které disponuje sprchovým koutem. Díky fitcentru tedy bude požadavek na zabezpečení 

případné dekontaminace osob zajištěn. 

Požadavek na zajištění potřebného materiálu bude splněn prostřednictvím hypermarketu 

Albert, jež nabízí široký sortiment zboží. 
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Tabulka 9: Posouzení požadavků na provizorní ukrytí Metropole Zličín 

Požadavek ANO NE 

Umístění stavby mimo zónu havarijního plánování ✓  

Umístění stavby mimo záplavové území ✓  

K dispozici vyšší patra budovy ✓  

K dispozici prostory bez oken ✓  

K dispozici prostory pro dekontaminace ✓  

K dispozici potřebný materiál ✓  

 

Galerie Harfa (Praha) 

Galerie Harfa neleží v zóně havarijního plánování. Tedy je požadavek na umístění stavby 

mimo zónu havarijního plánování splněn. 

Toto nákupní centrum neleží v oblasti záplavové oblasti, proto je splněn požadavek 

na umístění stavby mimo záplavové území. 

V nákupním centru se nachází i prostory ve vyšších patrech budovy, objekt je třípodlažní. 

Tím pádem je splněn požadavek na dispozici prostor ve vyšších patrech. 

Dané nákupní centrum neposkytuje služby multikina ani jiné podobné činnosti, proto není 

splněn požadavek na dispozici prostor bez okenních otvorů. 

V centru není fitcentrum nebo jiné prostory, které by mohly poskytnout sprchu 

pro případnou dekontaminaci osob.  

Potřebný materiál by bylo možno získat v prostorách hypermarketu Albert, který disponuje 

širokou škálou poskytovaného zboží.  Díky tomu je splněn požadavek na dispozici 

potřebného materiálu. 
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Tabulka 10: Posouzení požadavků na provizorní ukrytí Galerie Harfa 

Požadavek ANO NE 

Umístění stavby mimo zónu havarijního plánování ✓  

Umístění stavby mimo záplavové území ✓  

K dispozici vyšší patra budovy ✓  

K dispozici prostory bez oken  ✓ 

K dispozici prostory pro dekontaminace  ✓ 

K dispozici potřebný materiál ✓  

 

Galerie Vaňkovka (Brno) 

Na území jihomoravského kraje se nenachází žádný podnik, který by měl za povinnost 

stanovit zónu havarijního plánování. Na oblast kraje zasahuje pouze zóna havarijního 

plánování JE Dukovany. Zóna havarijního plánování JE Dukovany však nedosahuje až 

na území města Brno. Pro účely této práce jsou tedy všechna nákupní centra situované 

na území Brna mimo zónu havarijního plánování. 

Stavba nákupního centra Galerie Vaňkovka se nachází v záplavové oblasti pro stoletou 

vodu. Z toho důvodu Galerie Vaňkovka nesplňuje požadavek na umístění stavby mimo 

záplavové území.  

Nákupní centrum Galerie Vaňkovka je situováno do dvoupodlažního objektu. Tím pádem 

splňuje požadavek na dispozici prostor ve vyšších patrech.  

Galerie Vaňkovka neposkytuje služby multikina, proto zde nejsou k dispozici prostory 

bez okenních prostor. Tedy není tento bezpečnostní požadavek splněn.  

Galerie Vaňkovka poskytuje služby mytí aut. Myčka aut by teda mohla sloužit 

pro případnou dekontaminaci osob. Požadavek na zajištění dekontaminace je tímto splněn. 

V centru se nachází hypermarket Albert, který nabízí širokou škálu zboží. Díky tomuto 

hypermarketu je splněn požadavek na zajištění potřebného materiálu.  
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Tabulka 11: Posouzení požadavků na provizorní ukrytí Galerie Vaňkovka 

Požadavek ANO NE 

Umístění stavby mimo zónu havarijního plánování ✓  

Umístění stavby mimo záplavové území  ✓ 

K dispozici vyšší patra budovy ✓  

K dispozici prostory bez oken  ✓ 

K dispozici prostory pro dekontaminace ✓  

K dispozici potřebný materiál ✓  

 

Olympia Brno (Brno) 

V blízkosti Olympia Brno se nerozprostírá žádná zóna havarijního plánování. Olympia 

Brno tedy neleží v zóně havarijního plánování, a tím je tento bezpečnostní požadavek 

splněn.  

Městem Brno protéká řeka Svratka a Olympia Brno se nachází v její záplavové oblasti. 

Centrum se nachází v záplavové oblasti pro stoletou vodu. Proto není splněn požadavek 

na umístění stavby mimo záplavové území. 

Olympia Brno je tvořena obchodní pasáží a také jedním patrem. Tímto je splněn 

požadavek na možnost využití prostor ve vyšších patrech budovy.  

V prostorách centra je možnost navštívit také multikino, kde je možnost využití prostor 

bez okenních otvorů. Tím je splněn požadavek na prostory bez oken. 

Olympia Brno nabízí služby pro mytí automobilů. Prostory myčky aut lze využít 

pro dekontaminaci osob. Proto je splněn bezpečnostní požadavek na zabezpečení případné 

dekontaminace osob. 

Zajištění materiálního zabezpečení je možné díky hypermarketu Albert, který se v Olympii 

nachází. Tím je splněn požadavek na zajištění potřebného materiálu.  
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Tabulka 12: Posouzení požadavků na provizorní ukrytí Olympia Brno 

Požadavek ANO NE 

Umístění stavby mimo zónu havarijního plánování ✓  

Umístění stavby mimo záplavové území  ✓ 

K dispozici vyšší patra budovy ✓  

K dispozici prostory bez oken ✓  

K dispozici prostory pro dekontaminace ✓  

K dispozici potřebný materiál ✓  

 

Avion shopping park (Brno) 

Avion shopping park Brno není součástí zóny havarijního plánování. Díky tomu je tento 

bezpečnostní požadavek splněn. 

Toto nákupní centrum se nachází v oblasti záplavového území, tím pádem nesplňuje daný 

bezpečnostní požadavek.  

Avion shopping park je pouze jednopatrový. Možnost využití prostor ve vyšších patrech 

je pouze v obchodním domě IKEA, který se nachází vedle nákupního komplexu Avion 

shopping park Brno. Díky tomu je možnost brát, že tento bezpečnostní parametr je splněn. 

Toto nákupní centrum nenabízí služeb multikina, proto není splněn požadavek pro využití 

prostor bez okenních otvorů. 

Avion shopping park nenabízí služeb fitcentra ani možnosti mytí automobilů. Proto zde 

není možnost dekontaminace osob a bezpečnostní požadavek na zabezpečení 

dekontaminace osob tedy není splněn. 

Bezpečnostní požadavek na potřebný materiál je možnost zajistit díky hypermarketu 

TESCO Extra, jež je součástí nákupního komplexu.  
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Tabulka 13: Posouzení požadavků na provizorní ukrytí Avion shopping park Brno 

Požadavek ANO NE 

Umístění stavby mimo zónu havarijního plánování ✓  

Umístění stavby mimo záplavové území  ✓ 

K dispozici vyšší patra budovy ✓  

K dispozici prostory bez oken  ✓ 

K dispozici prostory pro dekontaminace  ✓ 

K dispozici potřebný materiál ✓  

 

Forum Nová Karolina (Ostrava) 

Forum Nová Karolina je situováno téměř na hranici zóny havarijního plánování podniku 

Borsodchem Mchz. s.r.o., neleží však v zóně havarijního plánování. Tedy bezpečnostní 

požadavek na umístění stavby mimo zónu havarijního plánování je splněn. 

Toto nákupní centrum se nachází v blízkosti toku řeky Ostravice, záplavové území však 

nedosahuje do vzdálenosti míst nákupního centra. Požadavek na umístnění stavby mimo 

záplavové území je tedy splněn. 

Centrum má dvě nadzemní podlaží, tudíž je splněn požadavek na možnost využití vyšších 

pater budovy.  

Forum Nová Karolina nabízí služeb multikina, které zajistí prostory bez okenních otvorů. 

Bezpečnostní požadavek je tímto splněn. 

V tomto velikém nákupním centru je také možnost si zacvičit ve fitness centru, 

které disponuje sprchou, díky které je možnost splnit požadavek na zajištění případné 

dekontaminace osob. 

Zabezpečení materiálu potřebného k plnění úkolů ochrany obyvatelstva je možno díky 

hypermarketu Albert, jež se nachází v podzemním podlaží nákupního areálu. 
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Tabulka 14: Posouzení požadavků na provizorní ukrytí Forum Nová Karolina 

Požadavek ANO NE 

Umístění stavby mimo zónu havarijního plánování ✓  

Umístění stavby mimo záplavové území ✓  

K dispozici vyšší patra budovy ✓  

K dispozici prostory bez oken ✓  

K dispozici prostory pro dekontaminace ✓  

K dispozici potřebný materiál ✓  

 

Avion shopping park (Ostrava) 

Avion shopping park neleží v žádné ze dvou zón havarijního plánování, které se ve městě 

Ostrava nacházejí. Avion tedy splňuje požadavek umístění stavby mimo zónu havarijního 

plánování. 

Nedaleko protéká řeka Odra, prostory nákupního centra však nejsou součástí záplavového 

území. Tedy splňuje požadavek na umístění stavby mimo záplavové území. 

Avion shopping park Ostrava je pouze jednopodlažní, ale je zde možnost splnit požadavek 

na využití vyšších pater v objektu díky tomu, že některé obchodní jednotky jsou složené 

ze dvou pater, případně je možnost využít druhého nadzemního podlaží v obchodním domě 

IKEA. 

Avion shopping park nenabízí služeb multikina, proto není splněn požadavek pro využití 

prostor bez okenních otvorů. 

Toto nákupní centrum nenabízí služeb fitcentra ani možnosti mytí automobilů. Proto zde 

není možnost dekontaminace osob. Z toho důvodu není tento požadavek splněn. 

Požadavek zajištění potřebného materiálu je možný splnit díky hypermarketu Albert, 

jež nabízí řadu různého zboží. 
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Tabulka 15: Posouzení požadavků na provizorní ukrytí Avion shopping park Ostrava 

Požadavek ANO NE 

Umístění stavby mimo zónu havarijního plánování ✓  

Umístění stavby mimo záplavové území ✓  

K dispozici vyšší patra budovy ✓  

K dispozici prostory bez oken  ✓ 

K dispozici prostory pro dekontaminace  ✓ 

K dispozici potřebný materiál ✓  

 

3.3 Dílčí závěr 

V této kapitole byla hodnocena nákupní centra prostřednictvím požadavků na provizorní 

ukrytí, které byly stanoveny a popsány v podkapitole 3.1. Nákupní centra jsou hodnocena 

prostřednictvím CheckListu. Ke každému centru je přiložena tabulka s přehledem 

požadavků a je také slovně popsána. 

Nejméně bezpečnostních parametrů splnilo nákupní centrum Avion shopping park v Brně, 

a to celkem tři. Čtyři požadavky splnily tyto centra: 

 OC Nový Smíchov, 

 Arkády Pankrác, 

 Galerie Harfa, 

 Galerie Vaňkovka. 

Jeden bezpečnostní požadavek nesplnila tato nákupní centra: 

 Centrum Chodov, 

 Olympia Brno.  
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Nejlépe v této analýze vyšly tato nákupní centra, které splnila všechny stanovené 

požadavky: 

 OC Letňany, 

 Centrum Černý Most, 

 Palladium Praha, 

 Metropole Zličín, 

 Forum Nová Karolina. 
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Závěr 

Ochrana obyvatelstva ukrytím je v současné době zaměřena na provizorní ukrytí, kterého 

se využívá v době míru. Provizorního ukrytí je tedy využíváno při vzniku mimořádné 

události, v době vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu. Oproti tomu 

improvizované ukrytí je plánované zejména pro ukrytí osob v případě válečného konfliktu. 

Práce je zaměřena na provizorní ukrytí osob v nákupních centrech, která spadají do 

kategorie míst shromažďování velkého počtu osob. Nákupní centra i obecně místa 

shromažďování velkého počtu osob jsou velice strategickým místem. Tato místa jsou 

snadno přístupná, nachází se zde velké množství osob a zajištění bezpečnosti je tudíž 

velice komplikované. Téma ochrany osob v prostorách míst shromažďování velkého počtu 

osob je v současné době velice aktuálním a probíraným tématem. Důvodem aktuálnosti 

tohoto tématu je, že veřejných akcí a míst s velkým počtem osob neustále přibývá. 

V rámci analýzy současného stavu byla posouzena bezpečnostní rizika obchodních center, 

dále bylo zjišťováno, které bezpečnostní hrozby by mohly osoby v prostorách pro 

shromažďování velkého počtu osob ohrozit, a kdy je třeba osoby v těchto prostorách 

ukrývat. Na základě dvou analýz (CheckList a FMEA) byla stanovena a podle míry rizika 

seřazena následující rizika působící na bezpečnost nákupních center: havárie spojená s 

únikem NL, terorismus, požár a výbuch, povodně, vichřice, radiační havárie, destrukce 

nadzemních a podzemních částí budov a sněhová kalamita. 

Na základě zjištěných skutečností byly stanoveny podmínky vhodnosti provizorního 

ukrytí. První podmínkou je vhodné umístění stavby v terénu, dále je důležité umístění 

prostoru ve vyšších patrech. Je třeba dbát také na výběr vhodného materiálu stěn a jejich 

tloušťka. V prostorách pro ukrytí je třeba omezit množství otvorů a zajistit dostupnost 

materiálu, který bude třeba pro další bezpečnostní kroky. Pro zajištění bezpečnosti 

v prostorách pro ukrytí je třeba mít přítomny požárně bezpečnostních zařízen, funkční 

systém varování a informování a v neposlední řadě neprodlené zajištění vyrozumění složek 

IZS. Důležité je také určit odpovědnou osobu, která bude mít na starosti zajištění prostor 

individuálního ukrytí, případnou dekontaminaci a zajištění základních životních potřeb 

ukrývaných osob. 
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Návrhová část byla koncipována do dvou částí. V první části byly stanoveny požadavky na 

provizorní ukrytí. První dva požadavky stanovují umístění stavby, a to: mimo zónu HP 

a mimo záplavové území. Důležité je mít možnost využití prostor nákupních center ve 

vyšších patrech objektu, možnost využití prostor bez okenních otvorů. Je třeba mít prostory 

pro případné poskytnutí dekontaminace a  dostupnost potřebného materiálu. V druhé 

polovině návrhové části byla jednotlivá nákupní centra hodnocena prostřednictvím 

Checklistu na základě informací z internetových zdrojů, z digitálního povodňového plánu a 

volně přístupných záznamů HZS jednotlivých krajů. 

Na základě nejvyššího počtu splněných požadavků byla z hlediska bezpečnosti nejlépe 

hodnocena tato nákupní centra: OC Letňany, Centrum Černý Most, Palladium Praha, 

Metropole Zličín a Forum Nová Karolina. Na druhém místě v hodnocení bezpečnosti 

nákupních center se díky jednomu nesplněnému požadavku umístila nákupní centra 

Centrum Chodov a Olympia Brno. Další pozici v hodnocení center získala nákupní centra 

OC Nový Smíchov, Arkády Pankrác, Galerie Harfa a Galerie Vaňkovka s celkovými 

dvěma nesplněnými požadavky. Jako nejméně bezpečné bylo stanoveno nákupní centrum 

Avion shopping park v Brně, jež nesplnilo celkem tři bezpečnostní požadavky. 
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Příloha 1: Analýza hrozeb prostřednictvím CheckListu 

Typové krizové situace Ohrožení osob 

v centrech 

Nutnost ukrytí Odůvodnění a poznámky 

Dlouhodobá inverzní situace NE NE Provizorní ukrytí se využívá v případě krátkodobého ohrožení 

Povodně velkého rozsahu ANO ANO V případě výstavby centra v záplavové oblasti 

Lesní požáry x x x 

Sněhové kalamity ANO ANO Ukrytí v případě rychlé bouře a zamezení osobám opustit prostory 

Vichřice ANO ANO Ukrytí v případě čekání na příznivější počasí 

Sesuvy půdy ANO NE Je třeba evakuovat 

Zemětřesení ANO ANO V ČR není obvyklé 

Epidemie x x x 

Epifytie x x x 

Radiační havárie ANO ANO V případě havárie v blízkosti, je nutno ukrývat 

Epizootie x x x 

Havárie s únikem NL ANO ANO V případě havárie v blízkosti, je nutno ukrývat 

Požáry a exploze ANO ANO Před explozí ukrývat 

Destrukce částí budov ANO ANO Záleží, která budova se hroutí 

Narušení dodávek x x x 
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