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Anotace 

MARKOVÁ, Magdaléna. Komparace provizorního a improvizovaného ukrytí v prostorech 

základní školy. [Bakalářská práce]. Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. 2015. 57 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem provizorního a improvizovaného ukrytí ve vybraném 

školském zařízení pro nezletilé a komparaci jejich technických a ekonomických aspektů. 

V teoretickém vymezení řešené problematiky jsou přiblíženy základní pojmy a právní normy 

týkající se ukrytí obyvatelstva. Dále je zde provedena deskripce zájmového území, aktuálních 

bezpečnostních hrozeb a současného stavu a předpokládaného vývoje ukrytí v České 

republice. Následuje analýza rizik na území obce a analýza vhodných prostorů vhodných pro 

provizorní ukrytí či budování improvizovaného úkrytu. Dále je pomocí vícekriteriálního 

hodnocení vybrána nejvhodnější varianta pro oba typy ukrytí. Následuje návrh využití 

vybraných prostorů a vzájemná komparace technických a ekonomických aspektů 

provizorního ukrytí a improvizovaného úkrytu ve vybrané základní škole. 
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MARKOVÁ, Magdaléna. Comparation between Provisional and Improvised Sheltering in the 

Building of a Basic School. [Bachelor Thesis]. Ostrava: VŠB – Technical university of 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 2015. 57 p. 

 

Bachelors thesis is about proposing provisional and improvised sheltering in chosen children 

educational institution and comparison their technical and economical aspekts. In theoretical 

delimitation of issue there are basic perceptions and laws regarding protecting of population. 

Consequently there is description of service area, actual safety threats and present state and 

development of the people sheltering in the Czech Republic. Folows with hazard analysis on 

service area and analysis of suitable spaces for provisional sheltering and building improvised 

shelter. In next part there is implementation  multicriterial ranking for choice the most suitable 

variant for both types of sheltering. In the next part there is proposing use chosen spaces and 

mutual comparison technical and economikal aspects provisional sheltering and improvised 

shelter in the chosen elementary school. 
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Úvod 

Společnost je po celou dobu své existence ohrožována celou řadou mimořádných událostí. 

K ochraně obyvatelstva se využívá několik možných opatření. U některých mimořádných 

událostí je primárním opatřením evakuace, jako například v případě požáru, u jiných ukrytí. 

Ukrytí je efektivní způsob kolektivní ochrany například u úniku nebezpečných látek nebo 

radiační havárii. 

V minulosti byly budovány úkryty, které jsou využitelné v případě ozbrojeného konfliktu. 

Jedná se zejména o stálé a improvizované úkryty. V současné době nabývá na významu 

ochrana obyvatelstva proti jiným mimořádným událostem nevojenského charakteru. Do 

budoucna se dle Koncepce ochrany obyvatelstva nepočítá s výstavbou stálých úkrytů. Jejich 

počet, naopak, díky špatnému technickému stavu a nákladnému provozu, se snižuje. Vyvíjí se 

nový systém ukrytí obyvatelstva, který obsahuje plánované ukrytí využitelné na všechny 

druhy mimořádných události.  

Cílem práce je analýza a návrh využití vybraných prostorů v základní škole v obci Úpice, 

k provizornímu ukrytí a vybudování improvizovaného úkrytu a následně porovnat 

ekonomické a technické aspekty těchto dvou typů ukrytí. 
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1 Rešerše 

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

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

V první části se publikace zabývá problematikou evakuace a v části druhé, se zabývá ukrytím 

obyvatelstva. Publikace se problematikou ukrytí zabývá poměrně podrobně a dobře vystihuje 

historii i současný stav ukrytí. 

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

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky, 2013. 70 s.  

V dané publikaci je jasně vysvětlený dlouhodobý plán vývoje ochrany obyvatelstva v České 

republice. Obsahuje i problematiku ukrytí obyvatelstva. V této oblasti jsou vymezené způsoby 

používání a budování stálých a improvizovaných úkrytů. 

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.  

Metodická pomůcka slouží k vytipování vhodných prostorů pro improvizované ukrytí. Dále 

zde najdeme postup prací k vybudování a zesílení ochranných vlastností improvizovaného 

úkrytu, ventilaci, jeho vnitřní vybavení, utěsnění. 

Přípravy, projektování a výstavba protiradiačních úkrytů (CO-6-1/č). Praha: 

Ministerstvo národní obrany, 1978. 50 s.  

Předpis popisuje výstavbu a projektování protiradiačních úkrytů. Některé metody a postupy 

uvedené v této publikaci je možné i v současnosti aplikovat při navrhování úkrytů. 

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

Perspektivy ukrývání obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb. 

Sborník konference Ochrana obyvatelstva 2014 Ostrava: VŠB-TUO, 2014, s. 4. ISBN 978-

80-7385-142-2. 

Článek ze sborníku pojednává o současném stavu ukrytí obyvatelstva v České 

republice a předpokládaný vývoj této problematiky. V tomto článku je také definováno 

provizorní ukrytí. 
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2 Teoretické vymezení řešené problematiky 

Kapitola se zabývá vymezením základních pojmů, které se týkají problematiky ukrytí.  Právní 

úpravou této problematiky v České republice a deskripce zájmového území a stručný popis 

školských zařízení na území obce. Následuje popis vybraného školského zařízení, ve kterém 

bude navrženo provizorní a improvizované ukrytí. V další části se práce věnuje stávajícímu 

stavu ukrytí obyvatelstva v České republice a navrhovanému novému systému ukrytí. 

2.1 Terminologický rámec 

Ochrana obyvatelstva Tímto pojmem se podle zákona o IZS [1] rozumí plnění úkolů civilní 

ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí, nouzové přežití obyvatelstva a další opatření 

k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku (např. individuální ochrana 

obyvatelstva). Úkoly civilní ochrany jsou obsaženy v čl. 61 Dodatkového protokolu 

k Ženevským úmluvám z 12. Srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených 

konfliktů (Protokol I). [2] Česká republika tento protokol přijala do svého právního řádu 

sdělením Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb. [3] 

Ukrytí obyvatelstva jsou opatření, sloužící k jeho ochraně proti účinkům a následkům 

velkých provozních havárií a proti účinkům zbraní hromadného ničení. [4] 

Improvizované úkryty jedná se o předem vybrané prostory ve vhodných částech objektů, 

které budou v případě vzniku mimořádné události upravovány pro ochranu před negativními 

účinky mimořádné události s využitím vlastních zdrojů. Budují se zejména pro ochranu před 

účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem 

a částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě vyhlášení krizových 

stavů vojenského charakteru (stav ohrožení státu a válečný stav) a při vyhlášení nouzového 

stavu. [5] 

Provizorní ukrytí spočívá ve využití přirozených ochranných vlastností budov s dodatečnou 

minimální úpravou prostorů (uzavření oken, dveří, utěsnění otvorů, vypnutí ventilace apod.). 

[6] 
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2.2 Právní úprava 

Právní rámec, týkající se ochrany obyvatelstva je v ČR několika právními normami. Většina 

vychází z Ženevských úmluv a jejich dodatkových protokolů. 

Problematiku ukrytí řeší: 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [1]; 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém a vymezuje složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost. Stanovuje, že obecní úřad při výkonu státní správy 

zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím. 

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

obyvatelstva [7]; 

Vyhláška stanovuje postup při zřízení zařízení civilní ochrany a zásady postupu při 

poskytování úkrytů a způsob ochrany obyvatelstva. 

2.3 Deskripce zájmového území 

Obec se nachází v královéhradeckém kraji. Je součástí Jestřebích hor, blízko Krkonoš. Leží 

v údolí řeky Úpy. V současné době sčítá město necelých 6 000 obyvatel. Rozloha katastru je 

1530 ha. Ulice Palackého, která vede v blízkosti budovy (asi 15 m), je silnice 1/14, která je 

hlavním spojem mezi Trutnovem a Náchodem (hraniční přechod do Polska) a je extrémně 

zatížená i nákladní dopravou. [8] 

Zákonem jsou orgánům obce stanoveny úkoly zajišťovat varování, evakuaci a ukrytí osob 

před hrozícím nebezpečím [9]. Žádný právní dokument nespecifikuje, pro kolik procent 

obyvatelstva by se mělo ukrytí zajišťovat. Vhodné tedy je, plánování ukrytí pro 

upřednostňované skupiny obyvatelstva, tj. Děti do 18 let, osoby ve zdravotnických 

a sociálních zařízeních a osoby zdravotně postižené. Z toho důvodu bude vybráno školské 

zařízení pro nezletilé do 15 let, ve kterém bude navržen improvizovaný úkryt, popsáno 

provizorní ukrytí a následně provedeno porovnání těchto dvou způsobů ukrytí. 

  



14 

2.3.1 Přehled školských zařízení 

. Na území města Úpice se nachází tato školská zařízení: 

 Mateřská škola Jaromír 

Zděná budova s jedním podzemním podlažím a dvěma nadzemními. Stojí mezi 

bytovými domy a parkovištěm. Celková zastavěná plocha je 313 m
2
. Kapacita školky 

je 75 dětí. 

 Mateřská škola Na Veselce 

Jedná se o budovu panelové zástavby, nepodsklepená se dvěma nadzemními 

podlažími. Zastavěná plocha je 484 m
2
 a kapacita školky je 100 dětí. 

 Základní škola Bří Čapků 

Nachází se nedaleko náměstí T. G. Masaryka a je to zděná budova o třech nadzemních 

podlažích. Zastavěná plocha je 1 331 m
2
. Studuje zde asi 260 žáků. 

 Základní škola Úpice Lány 

Zděná budova o třech nadzemních podlažích se nachází na vyvýšeném místě mezi 

rodinnými domy. Zastavěná plocha je 1 681 m
2
 a studuje zde asi 280 žáků. 

 Speciální základní škola Augustina Bartoše 

Zděná budova o jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích. Nachází se na 

nábřeží řeky Úpy. Zastavěná plocha je 359 m
2
 a vzdělává se zde 34 žáků. 

 Městské gymnázium SOŠ Úpice 

Budova je zděná s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Celková 

zastavěná plocha je 539 m
2
. 

2.3.2 Deskripce prostor vybraného školského zařízení 

Pro účely práce byla zvolena Speciální základní škola Augustina Bartoše, jelikož ji navštěvují 

děti do 15 let a zároveň osoby zdravotně postižené. Výhodou je, že budova školy je částečně 

podsklepena a jako jediná projevila zájem o nabídnuté výsledky a poskytla důležité informace 

a výkresovou dokumentaci k budově. 

Budova školy je umístěna nedaleko centra města Úpice, na ulici Nábřeží pplk. A. Bunzla 660. 

Stavba je přístupná z ulic Bří Čapků a Plickova. Budova základní školy je z 30. let 20. století. 

V budově je 22 místností a jedná se o učebny, kuchyňky, dílny, družinu, prostor šaten, 

sborovnu a ředitelnu. Nyní navštěvuje školu 34 žáků s různými stupni mentální retardace, 

tělesně postižení a autisté. Ve škole je zaměstnáno celkem 11 pracovníků. [10] 
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Budova je podsklepená se třemi nadzemními podlažími, z nichž poslední je půdní prostor. 

Rozměry půdorysu jsou 23,3 x 15,4 m. Výška budovy je 13,25 m a celková zastavěná plocha 

359 m
2
. Obvodové nosné zdivo je o tloušťce 600 mm a je z plných pálených cihel. Vnitřní 

nosné zdivo je o tloušťce 450 mm a příčky 300 nebo 150 mm. Omítky ve všech místnostech 

jsou vápenocementové. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé o rozměrech 1 500 x 2 300 mm, 

vyrobeny ze dřeva a otevírají se dovnitř. Následuje chodba vedoucí k jedinému schodišti, 

které spojuje všechny patra. [10] 

V okolí školy se nevyskytují sklady nebezpečných látek a budova neleží v záplavové oblasti, 

přestože se budova nachází bezprostředně blízko řeky Úpy. [11] 

2.4 Deskripce aktuálních bezpečnostních hrozeb v České republice 

Kdekoliv na světě existují různé bezpečnostní hrozby. Některé jsou pro všechna území stejná, 

jiná se liší podle polohy území. Bezpečnostní hrozby můžeme obecně dělit na živelní 

pohromy, technologické havárie, terorismus, válečná aktivita. Podle analýzy bezpečnostních 

hrozeb [12] patří mezi statisticky pravděpodobné: 

 požár, 

 přirozené povodně, 

 zvláštní povodně, 

 propad zemských dutin, 

 zemětřesení, 

 sopečná činnost, 

 silné mrazy, 

 sněhová kalamita, 

 svahové pohyby, 

 větrné poryvy a smrště, 

 epifytie, 

 epizootie, 

 epidemie, 

 hromadné postižení osob na zdraví mimo epidemie, 

 radiační havárie, 

 únik nebezpečných látek, 

 výbuch, 

 pád kosmických těles, 
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 narušení dodávek v energetické oblasti, 

 narušení zásobování důležitých komodit, 

 narušení funkčnosti dopravních systémů, 

 narušení funkčnosti informačních a komunikačních systémů, 

 migrace, 

 organizovaný zločin, 

 terorismus, 

 válečná činnost, 

 narušení zákonnosti. 

Tučně jsou označeny hrozby, při kterých je vhodné využít opatření ukrytí obyvatelstva. Na 

tyto hrozby je v další části práce provedena analýza rizik na zvolené území. 

2.5 Současný stav a předpokládaný vývoj ukrytí v České republice 

Ochrana obyvatelstva, včetně problematiky ukrytí obyvatelstva, prvotně řeší zákon [1]. 

Konkrétní činnosti a opatření pak stanovuje prováděcí předpis [7]. V současné době je ukrytí 

obyvatelstva řešeno ukrytím ve stálých nebo improvizovaných úkrytech.  

2.5.1 Současný systém ukrytí obyvatelstva v České republice 

Stávající systém ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových situacích je 

stále založen na principech kolektivní ochrany 70. a 80. let minulého století. Úkrytový fond 

České republiky v současné době zahrnuje ochranné systémy podzemních dopravních staveb, 

stálé tlakově odolné i neodolné úkryty a prostory vytypované pro případné budování 

improvizovaných úkrytů. Z hlediska ukrytí obyvatelstva jsou však všechny tři typy úkrytů 

využitelné, z důvodu časové náročnosti zpohotovení (až 72 hodin) či budování (až 120 hodin), 

pouze v případě krizových situací vojenského charakteru (tj. stav ohrožení státu a válečný 

stav). [13]  

Ukrytí obyvatelstva České republiky je při mimořádných událostech prováděno ve stálých 

nebo improvizovaných úkrytech. Rozsah a způsob ochrany ukrytím je stanoven plánem 

ukrytí, který je zahrnut do havarijního plánu kraje. [14] 

V případě mimořádných událostí a krizových situací nevojenského charakteru (tj. stav 

nebezpečí, nouzový stav a stav ohrožení státu) je obyvatelstvu doporučováno ukrytí 

v nejbližších budovách a využití jejich přirozených ochranných vlastností staveb. Problémem 

je ovšem především technologická zastaralost těchto budov (např. nedostatečná odolnost 



17 

materiálů či netěsnost okenních a dveřních otvorů) a tím i snížená ochrana osob uvnitř 

ukrytých. Tento stav je prezentován na obrázku 1. [6] 

 

Obrázek 1: Současný systém ukrytí v České republice [6] 

 

Za nejvýznamnější aktuální bezpečnostní hrozby v České republice, při kterých je vhodné 

realizovat ukrytí obyvatelstva, lze považovat únik nebezpečné látky, teroristický útok 

(především s využitím CBRNE látek), větrné smrště a sněhové kalamity [12]. Za 

nejzranitelnější lze považovat osoby nacházející se v prostorech staveb pro shromažďování 

většího počtu osob [15], jako např. obchodní centra, nákupní střediska, kina, divadla, hotely, 

školy, zdravotnická a sociální zařízení, úřady, letiště, nádraží a další. Problematika je natolik 

aktuální, že je dlouhodobě zařazena jako jedno ze stěžejních opatření koncepce ochrany 

obyvatelstva [16], které zní následovně: „Analyzovat možnosti a stanovit základní požadavky 

na projektování staveb, ve kterých dochází ke shromažďování velkého počtu osob, a které 

mohou být potenciálně ohroženy mimořádnými událostmi vyplývajících z bezpečnostních 

rizik“. [6] 

2.5.2 Navrhovaný systém ukrytí obyvatelstva v České republice 

Nově navrhovaný systém ukrytí vyplývá z aktuální neuspokojivé situace a reaguje na potřebu 

zajištění ochrany obyvatelstva i při mimořádných událostech a krizových situacích 

nevojenského charakteru, zejména pak v prostorech staveb pro shromažďování většího počtu 

osob. Na základě toho byl definován nový způsob ukrytí, a to ukrytí v chráněných prostorech 

staveb, který bude součástí plánu ukrytí. 

Chráněné prostory jsou speciálně upravené prostory v budovách určených pro 

shromažďování většího počtu osob. Chráněné prostory mohou být po úpravách využitelné i za 
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krizových situací vojenského charakteru. Obyvatelstvo, které se v době vzniku nebude 

nacházet v blízkosti chráněných prostorů, se bude ukrývat pomocí provizorního ukrytí. 

Na základě výše uvedeného byl nově navrhovaný systém ukrytí obyvatelstva v České 

republice rozdělen z hlediska způsobu realizace na: 

 provizorní ukrytí, kdy tato forma ukrytí není zahrnuta do plánu ukrytí kraje nebo 

obcí a spočívá ve využití přirozených ochranných vlastností budov s dodatečnou 

minimální úpravou prostorů (uzavření oken, dveří, utěsnění otvorů, vypnutí ventilace 

apod.), 

 plánované ukrytí, kdy tato forma ukrytí je zahrnuta do plánu ukrytí kraje nebo obcí 

a spočívá v ukrytí obyvatelstva v předem upravených chráněných prostorech, 

budovaných improvizovaných úkrytech a zpohotovených stálých úkrytech. 

Využívání improvizovaných úkrytů je oproti stávajícímu systému ukrytí navrhováno až od 

stavu ohrožení státu, neboť při mimořádných událostech a krizových stavech nevojenského 

charakteru je jejich budování z důvodu časové náročnosti nereálné. Nově navrhovaný systém 

ukrytí obyvatelstva v České republice je prezentován na obrázku 2. [6] 

 

Obrázek 2:  Navrhovaný systém ukrytí obyvatelstva v České republice [6] 

 

Vzhledem k využitelnosti stálých a improvizovaných úkrytů pouze při krizových stavech 

válečného charakteru, nebudou plány ukrytí uváděny v havarijním plánu kraje (část C. druhy 

plánů konkrétních činností – ukrytí obyvatelstva). [4]  
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2.6 Dílčí závěr 

Z historie vyplývá, že ochrana osob, zdraví a majetku obyvatelstva je důležitou součástí lidské 

společnosti. Funkci stálých úkrytů postupně nahrazují improvizované úkryty a je navržen 

nový systém ukrytí obyvatelstva. Tento systém počítá s provizorním ukrytím a plánovaným 

ukrytím, kam patří improvizované úkryty. Využitelnost provizorního ukrytí je omezená na 

mimořádné události a krizové stavy nevojenského charakteru, naopak využití 

improvizovaných úkrytů je možné pouze při krizových stavech vojenského charakteru. Žádný 

právní dokument nestanovuje pro koho, kde a za jakých podmínek mají být nebo budou 

improvizované úkryty navrhovány. Lze tedy předpokládat, že budou navrhovány v objektech 

s větší koncentrací osob a v objektech, kde se vyskytují zájmové skupiny obyvatel (děti do 18 

let věku, osoby umístěné v sociálních a zdravotnických zařízeních a doprovod těchto skupin). 
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3 Analýza řešené problematiky 

V této kapitole je provedena analýza na zájmové území. Dále je potřeba si pro výběr 

vhodných prostorů k ukrytí obyvatelstva stanovit kritéria. V této kapitole jsou popsána tato 

kritéria a zásady výběru prostorů vhodných pro vybudování provizorního a improvizovaného 

úkrytu. Tyto prostory jsou popsány a podle kritérií je vybrána nejlepší varianta pro oba typy 

ukrytí. 

3.1 Analýza vybraných bezpečnostních hrozeb 

Z výše uvedeného seznamu možných hrozeb na území České republiky jsou vybrány ty, které 

jsou možné na území Úpice a pro které je vhodné ukrytí obyvatelstva. Pro tyto hrozby je 

následně provedena analýza způsobů a důsledků FMEA, která byla upravena pro aplikaci na 

území. [17] Hrozby, pro které je vhodné realizovat ukrytí obyvatelstva a které mohou nastat 

na území Úpice: zemětřesení, sněhová kalamita, větrné poryvy a smrště, silné mrazy, pád 

kosmických těles, radiační havárie, únik nebezpečných látek a válečná činnost. [12] 

V první části hodnocení byly stanoveny stupnice pro hodnocení významu, pravděpodobnosti 

výskytu a odhalitelnosti ohrožení (viz tabulky 1 - 3). 

Tabulka 1: Stupnice pro hodnocení významu ohrožení [17] 

Význam ohrožení (následky na život a zdravý obyvatelstva) 

Bezvýznamné 1 

Málo významné 2 

Středně významné 3 

Závažné ohrožení 4 

Mimořádně významné 5 

Tabulka 2: Stupnice pro hodnocení pravděpodobnosti výskytu ohrožení [17] 

Pravděpodobnost výskytu ohrožení 

Nepravděpodobné 1 

Velmi málo pravděpodobné 2 

Málo pravděpodobné 3 

Pravděpodobné 4 

Velmi pravděpodobné 5 
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Tabulka 3: Stupnice pro hodnocení odhalitelnosti ohrožení [17] 

Odhalitelnost ohrožení 

Velmi pravděpodobné 1 

Pravděpodobné 2 

Málo pravděpodobné 3 

Velmi málo pravděpodobné 4 

Nepravděpodobné 5 

 

Klasifikační stupnice pro posouzení významu, výskytu a odhalitelnosti je zvolena v rozmezí 

od 1 do 5. Pro první dvě tabulky (tabulky významu a výskytu) platí, že čím vyšší je hodnota 

klasifikace hrozby, tím se zvyšuje pravděpodobnost významu a výskytu. V případě 

odhalitelnosti ohrožení znamená vyšší klasifikace hrozby menší pravděpodobnost její 

odhalení. Tyto stupnice klasifikace jsou v následující tabulce aplikovány na konkrétní hrozby. 

V tabulce 4 jsou uvedeny možné projevy daných ohrožení a jejich dopady na obyvatelstvo. 

Jsou zde uvedeny možné příčiny vzniku a kontrolní opatření. Klasifikace jednotlivých 

ohrožení je provedena na základě dostupných informací a dat získaných z různých zdrojů. 
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Tabulka 4: Aplikace analýzy FMEA 
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Možnost zemětřesení na území města Úpice je možné, vzhledem k tomu, že patří do jedné 

z více seizmicky aktivních oblastí.[18] Sněhová kalamita může město zasáhnout, avšak 

nadmořská výška 352 m. n. m. a sněhové srážky oproti průměru v letech 1961 – 1990 

nenaznačují vysokou pravděpodobnost. [19] Větrné poryvy a smrště jsou málo 

pravděpodobné, protože Úpice leží v údolí řeky. Silné mrazy jsou méně pravděpodobné. 

V porovnání s maximálními a minimálními denními teplotami měřené od roku 1996. Nejnižší 

naměřená teplota v nedalekých Velkých Svatoňovicích je – 26°C. [20] Za rok dopadá na Zem 

až milion tun drobných kosmických tělísek. Větších meteoritů, vážících mezi několika gramy 

až kilogramy, spadne na Zem ročně kolem 500. Půltunový meteorit spadne jednou za měsíc, 

50tunový jednou za 30 let, 250tunový jednou za 150 let – to jsou již asteroidy neboli 

planetky. Přesto pravděpodobnost dopadu na zájmové území je mizivá. [21] Přestože 

v naprosté blízkosti není žádné jaderné zařízení, v případě havárie v jaderné elektrárně 

(Dukovany či Temelín) a nepříznivými povětrnostními podmínkami, je vhodné ukrýt osoby 

i ve vzdálenějších místech. Při havárii v Černobylu byly i v 90 km vzdáleném Kyjevě 

aplikovány některé činnosti ochrany obyvatelstva. [22] Základní škola se nachází v blízkosti 

(15 m) silnice č. 1/14, která je hlavním tahem mezi Turnovem a Náchodem. Tato silnice je 

extrémně zatížená i nákladní dopravou. Možnost zjistit, kolik zde projede nákladních aut 

s nebezpečnou látkou je velmi těžké, avšak tato hrozba je považována za významnější.  

V následující tabulce 5 jsou ohrožení seřazena podle jejich hodnoty RPN (Risk Priority 

Number), které určuje závažnost hrozeb. 

Tabulka 5: Výsledky analýzy FMEA 

číslo prvku Druh ohrožení RPN 

7 únik nebezpečných látek 48 

6 radiační havárie 40 

3 větrné poryvy a smrště 18 

2 sněhová kalamita 18 

5 pád kosmických těles 12 

8 válečná činnost 10 

4 silné mrazy 8 

1 zemětřesení 4 
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Z analýzy vyplývá, že nejvýznamnějším ohrožením je únik nebezpečných látek. V Úpici je 

tato hrozba nejvyšší u silnice I/14, která je hlavní tah z Trutnova na Náchod. Zájmový objekt 

se nachází v bezprostřední blízkosti této silnice. 

3.2 Stanovení kritérií pro hodnocení vhodnosti prostorů 

Pro výběr vhodných prostorů k vybudování improvizovaného úkrytu nebo k provizornímu 

ukrytí byla vybrána tato kritéria: 

Kapacita úkrytu (P) 

Prioritou je ukrýt všechny žáky a celý personál školy. V doběhové vzdálenosti se nachází 

několik bytových domů a domů rodinných. Z toho důvodu je přihlíženo k tomu, aby se do 

navrhovaného úkrytu ukrylo pokud možno co nejvíce osob. Minimální plocha na osobu 

v improvizovaném úkrytu bez nuceného větrání je 3 m
2
 a s nuceným větráním 1 m

2
. 

Ochranný součinitel stavby a jeho výpočet (Ko) 

Pro tuto kapitolu bylo čerpáno z vyhlášky Ministerstva vnitra CO-6-1 a z článku Contaminant 

resistance of buildings in emergency planning zones. Ochranný koeficient stavby KO 

vyjadřuje ochranné vlastnosti úkrytu proti radioaktivnímu záření. Udává kolikrát je dávka 

záření v úkrytu menší než je zásah radioaktivním zářením ve výšce jednoho metru nad 

odkrytým terénem. Při výpočtu předpokládáme, že radioaktivní spad je rovnoměrně rozložen 

na horizontálních plochách. [23] 

Existují 4 vzorce pro výpočet ochranného koeficientu stavby a pro tuto práci postačí jeden 

a to výpočet pro přízemní nebo částečně zapuštěný úkryt s nadstavbou: 

    
           

                    
 

V článku Contaminant resistance of buildings in emergency planning zones je vzorec pro 

provizorní ukrytí navržen takto [24]:  

        
           

                    
 

V podstatě se jedná o stejné vzorce, jen v článku je navrženo snížení koncové hodnoty. Ve 

vyhlášce ministerstva vnitra CO-6-1 je podobné snížení navrženo v případě, že není 

vyloučeno zamoření patra nad úkrytem. Výsledek v tomto případě je vynásoben 0,45. 
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Součinitel vlivu vnějších stěn K1 vyčteme podle poměru délky vnějších obvodových stěn 

a obvodu stěn místnosti v procentech z grafu 1 ve vyhlášce Ministerstva vnitra CO-6-1 (CO-

6-1) [23]. 

Součinitel šířky budovy V2 vyčteme podle šířky budovy z tabulky 2 v CO-6-1. [23] 

Součinitel zeslabení záření vnější stěnou KST vyčteme z grafu 2 podle plošné hustoty 

obvodové stěny v CO-6-1. [23] 

Součinitel pronikání záření do místnosti otvory KZ je ovlivněn průměrnou výškou parapetů 

od podlahy. Ta ovlivní konstantu před koeficientem  , který vypočteme jako poměr plochy 

oken k podlahové ploše úkrytu. 

Součinitel snížení expoziční rychlosti záření KM stanovíme podle průměrné šířky 

zamořeného úseku v okolí budovy. 

Úroveň ochrany proti chemickým látkám těžším než vzduch (OChl) 

Nebezpečných chemických látek, které jsou těžší než vzduch, je celá řada. Pro tuto práci je 

vybrán chlor jako demonstrativní příklad. Chlor je jedna z nejčastěji převážených 

nebezpečných látek, hned po ropných produktech.[25] Může prudce reagovat s hořlavými 

materiály. Je vysoce toxický pro vodní organismy a spolu s vodou způsobuje rychlou korozi 

některých kovů. Prudce okysličuje organické materiály. Za normálních podmínek není chlor 

výbušný ani zápalný, ale s některými uhlovodíky tvoří výbušné směsi. Chlorační reakce 

mohou mít i explozivní charakter a to i při pokojové teplotě. Bod varu má - 34°C. Chlor je za 

plynného stavu těžší než vzduch a může se hromadit v uzavřených prostorách zejména pak 

v přízemí či suterénu. Krom možnosti exploze je toxický i pro živé organismy. Zkušenosti 

u člověka: nadýchání plynu vede k těžkému podráždění dýchacích cest a plic, může vzniknout 

edém plic. Plyn těžce leptá oči a dráždí kůži, po styku s tekutinou může zapříčinit omrzliny. 

Koncentrace 0,1% ve vzduchu po dobu 10 minut působí smrtelně. [26] 

Pro nebezpečné látky podobného charakteru jsou vhodnými prostory k ochraně místnosti ve 

vyšších patrech budovy na její odvrácené straně od místa šíření nebezpečné látky. Méně 

vhodné jsou přízemní místnosti, a naprosto nevhodné sklepní prostory. [27]  

Ekonomická náročnost (Ek) 

Při jakékoliv investici se vždy přihlíží na ekonomickou náročnost. To platí i pro případné 

vybudování úkrytu. Snahou je, aby vybraná varianta úkrytu byla co nejlevnější. 
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Odhadovaná časová náročnost (T) 

V případě vzniku mimořádné události, při které je vhodné využít provizorní ukrytí nebo 

improvizovaný úkryt, je časová náročnost pro přípravu úkrytu velmi důležitým kritériem.  

 

Pro zhodnocení důležitosti kritérií je v této práci využito párové srovnání kritérií. Pro 

srovnání mezi dvěma kritérii jsou k dispozici 2 body. Pokud je tedy jedno kritérium jasně 

důležitější než druhé, dostane 2 body a druhé bod žádný. Pokud jsou na tom stejně, každé 

kritérium dostane shodně po 1 bodu. Pro každé kritérium je následně vypočtena normovaná 

váha. Vše je znázorněno v tabulce 6. Tyto váhy jsou použity pro výběr nejvhodnější varianty 

u obou typů ukrytí. 

Tabulka 6: Párové srovnání a normované váhy kritérií 

 P Ko OChl Ek T Celkem 
Normovaná 

váha 

P X 0 0 1 1 2 0,15 

Ko 2 X 1 2 2 7 0,35 

OChl 2 1 X 2 2 7 0,35 

Ek 1 0 0 X 0 1 0,05 

T 1 0 0 2 X 3 0,1 

Celkem 20 1 

 

Jako nejdůležitějším kritériem je zhodnocena úroveň ochrany proti chloru (a jiným 

nebezpečným plynům těžších než vzduch), spolu s ochranným součinitelem stavby, který nám 

udává úroveň ochrany proti radioaktivním látkám. Dále pak dostupná plocha na osobu, poté 

časová náročnost pro vybudování úkrytu a jako poslední ekonomická náročnost. 

3.3 Analýza prostorů vhodných k provizornímu ukrytí 

Vhodné prostory k provizornímu ukrytí podle výše uvedených zásad budou dvojí, podle 

vzniklé mimořádné události.  

Při ohrožení chemickými látkami těžšími než vzduch, jsou vhodné vyšší patra budovy. 

V případě zvoleného školského zařízení se jedná o prostory 2. nadzemní podlaží. Ve druhém 

nadzemním podlaží se nachází okna o rozměrech  
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Při ohrožení radioaktivními látkami a jiné mimořádné události se pak jedná o suterénní 

prostory, které jsou znázorněné na obrázku Obrázek 3. Další výběr místností vhodných pro 

ukrytí by se řídil podle místa vzniku mimořádné události.  

Jak je uvedeno výše, prostory vhodné k provizornímu ukrytí se odlišují podle charakteru 

mimořádné události. 

3.3.1 Vhodné prostory k ukrytí před chlorem 

V případě, že zdrojem nebezpečí je chlor je vhodné využít nejvyššího patra budovy. Speciální 

základní škola Augustina Bartoše má 3 nadzemní patra. Nejvyšší 3. nadzemní patro jsou 

půdní prostory. Díky starému dřevěnému krovu, malému prostoru a špatné izolaci nejsou tyto 

prostory k ukrytí vhodné. Mnohem vhodnější je pak 2. nadzemní podlaží, kde se nachází 

učebny, ředitelna, sborovna a kuchyňka. Výběr konkrétních místností pak záleží na místu 

havárie a směru větru.  

 

Obrázek 3:  Půdorys 2. nadzemní podlaží 

Jsou vybrány 2 varianty pro ukrytí před chemickými látkami a to podle místa vzniku 

mimořádné události. Varianta P1Ch je uvažována při vzniku havárie ze Severu, což je 

z pohledu na půdorys na obrázku Obrázek 3 (i na ostatních půdorysech) z pravé strany. Tato 

varianta se skládá ze 4 místností. Těmi jsou místnosti č.: 2.08, 2.07, 2.06 a 2.05. Varianta 

druhá, Varianta P2Ch, je navržena pro případ vzniku havárie z Jižní strany objektu, což je při 

pohledu na půdorys zleva. Vhodné k ukrytí v této variantě jsou místnosti č.: 2.02, 2.03, 2.04 
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a 2.05. Všechny okenní otvory jsou o rozměrech 1 500 x 1 000 mm. Dveřní otvory jsou široké 

900 mm. Důležité informace o obou variantách jsou uvedeny v následující tabulce 7 a 8.  

Tabulka 7: Popis místností Varianty P1Ch 

Poloha provizorního úkrytu v budově 2. NP 

Výška podlahy od terénu 4,550 m  

Světlá výška místností 3 m 

Podlahová plocha 91,89 m
2 

Objem místností 275,68 m
3 

Plocha otvorů 9 m
2 

Výška parapetů od podlahy 0,8 m 

Plošná hustota obvodových stěn 1085 kg/m
-2 

Plošná hustota stropu 400 kg/m
-2 

Průměrná délka zamořeného úseku 31 m 

  

Tabulka 8: Popis místností Varianty P2Ch 

Poloha provizorního úkrytu v budově 2. NP 

Výška podlahy od terénu 4,550 m  

Světlá výška místností 3 m 

Podlahová plocha 80 m
2 

Objem místností 240 m
3 

Plocha otvorů 9 m
2 

Výška parapetů od podlahy 0,8 m 

Plošná hustota obvodových stěn 1085 kg/m
-2 

Plošná hustota stropu 400 kg/m
-2 

Průměrná délka zamořeného úseku 28 m 

3.3.2 Vhodné prostory k ukrytí v případě mimořádné události jiného charakteru 

V případě mimořádné události jiného charakteru než únik chemických látek těžších než 

vzduch je vhodné se ukrýt v suterénu budovy. Tyto prostory se nachází v podzemním podlaží, 

jehož nášlapná vrstva je 1,6 m pod úrovní terénu. V tomto podlaží je chodba, schodiště 

a místnosti ke skladování ručního a zahradního nářadí a je zde i plynová kotelna. Místnosti, 

vyhodnocené jako vhodné pro provizorní ukrytí mají celkovou plochu 118,5 m
2
 a jsou 
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znázorněné na obrázku 5 (místnosti č. 0.06, 0.07, 0.09 a 0.10). Světlá výška těchto místností 

je 2,65 m. Všechny okenní otvory jsou o rozměrech 1 000 x 500 mm a do těchto místností 

vedou 3 dveřní otvory, z nichž dvoje jsou o rozměrech 800 x 2 100 mm a jeden 1 200 x 2 100 

mm. Plynová kotelna je místnost 0.04. Vše je zobrazeno na obrázku 4. 

 

 

Obrázek 4: Půdorys 1. podzemní podlaží 

 

Vhodné místnosti pro provizorní ukrytí jsou místnosti 0.06, 0.07, 0.09 a 0.10. Pro účely práce 

je tato varianta nazvána Varianta P3R. Popis místností je v následující tabulce 9. 
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Tabulka 9: Popis místností Varianty P3R 

Poloha improvizovaného úkrytu v budově 2.PP 

Výška podlahy od terénu -1,6 m  

Světlá výška místností 2,65 m 

Podlahová plocha 118,05 m
2 

Objem místností 312,83 m
3 

Plocha otvorů 3,5 m
2 

Výška parapetů od podlahy 1,7 m 

Plošná hustota obvodových stěn 1085 kg/m
-2 

Plošná hustota stropu 400 kg/m
-2 

Průměrná délka zamořeného úseku 34 m 

 

3.3.3 Vnitřní vybavení provizorního úkrytu 

Provizorní úkryt respektive využití ochranných vlastností staveb nemá žádná daná pravidla 

pro vybavení úkrytu. Nikde není dáno, na jak dlouho by měl úkryt poskytnout ochranu 

ukývaným osobám. Podle doporučení Hasičského záchranného sboru České republiky [3] 

jsou zde ale určité činnosti, které je dobré pro svou ochranu vykonat. Je nutné utěsnit prostor 

vybraný k ochraně. To znamená uzavřít všechny otvory a pokud možno je utěsnit. Toho 

můžeme dosáhnout použitím samolepících pásek. Průnik látky do místnosti lze také závěsy 

a záclonami namočenými ve vodě nebo ještě lépe v roztoku z vody a jedlé sody nebo kyseliny 

citrónové. Nezbytné je vypnout a utěsnit ventilaci. Důležité je sledovat vysílání sdělovacích 

prostředků. Je tedy důležité mít v každé místnosti přijímač (radiový nebo televizní), který není 

závislý na elektrické energii. 

3.3.4 Ochranný koeficient stavby provizorního ukrytí 

Ochranný koeficient stavby je vypočten podle vzorce uvedeného v kapitole 3.2. Důležité 

koeficienty a výsledek je zobrazen v tabulce 10. 
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Tabulka 10: Výpočet ochranného koeficientu stavby pro provizorní ukrytí 

 Varianta P1Ch Varianta P2Ch Varianta P3R 

l0/lm 0,71 0,62 0,54 

K1 0,43 0,53 0,6 

V2 0,291 0,291 0,291 

Kst 2600 2600 2600 

α 0,0979432 0,1125 0,02964845 

Kz 0,07832 0,09 0,0039 

Km 0,766 0,766 0,766 

KO 6,539 5,694 165,9268 

l0 32,1 28,65 39,38 

lm 45,31 46,56 72,44 

 

Legenda: 

l0  - délka zamořeného úseku 

lm  - celkový obvod úkrytu 

K1 – Vliv vnějších stěn  

V2 – Součinitel závislý na šířce budovy 

Kst – Zeslabení záření vnější stěnou  

α – je to podíl plochy okenních otvorů k ploše místnosti 

Kz – určuje se podle výšky parapetu od podlahy 

Km – součinitel zeslabení závislý na šířce zamořeného úseku 

Ko – Ochranný součinitel stavby 

 

Z tabulky je zřetelné, že obě varianty z 2. Nadzemního podlaží (varianta P1Ch a P2Ch) mají 

opravdu velmi nízký koeficient KO, tudíž poskytují velmi malou úroveň ochrany proti 

radioaktivnímu záření. Působí to zejména vysoký koeficient Kz, který je určen poměrem 

podlahové plochy k ploše okenních otvorů. Podle předpisu CO 6-1 [23] by se ještě tento 

výsledek měl vynásobit číslem 0,45 a to z toho důvodu, že je zde možnost zamoření patra nad 

nimi. Výsledný koeficient je tedy: pro variantu P1Ch je KO = 2,943 a P2Ch je KO = 2,562. 

Podle článku Contaminant resistance of buildings in emergency planning zones [24] by 

ochranné koeficienty stavby vyšly: pro P1Ch KO = 5,231 a pro P2Ch je KO = 4,555. 
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3.3.5 Ekonomická náročnost provizorního ukrytí 

Ekonomická náročnost na přípravu a zhotovení provizorního úkrytu se může pohybovat ve 

velmi širokém rozmezí. Nikde není uvedeno, jak se provizorní úkryt musí připravit a co je 

potřeba pořídit. Minimálních výdajů lze dosáhnout tím, že se připraví pouze nejnutnější věci. 

To znamená, že do úkrytu pořídit minimální množství věcí (samolepící páska, jedlá soda nebo 

kyselina citronová, záclony, pokud se v místnosti nenachází a radiový nebo televizní přijímač 

nezávislý na elektrické energii). V případě, že je k dispozici více financí na přípravu na 

mimořádnou událost, lze zainvestovat do výměny starých oken za nové, nová dveřní křídla. 

V tabulce 11 jsou popsány navržené výdaje za provizorní ukrytí. 

Tabulka 11: Odhadovaná ekonomická náročnost provizorního ukrytí 

  

Varianta P1Ch Varianta P2CH Varianta P3R 

Položka 
Cena za 

kus 
množství cena množství cena množství cena 

Výměna okna 

1,5x1 m 
2512 4 10048 4 10048 0 0 

Výměna okna 

1x0,5 m 
1385 0 0 0 0 7 9695 

Dveře 2500 3 7500 4 10000 3 7500 

Lepicí páska 240 4 960 4 960 2 480 

radiový 

přijímač na 

baterie 

350 4 1400 4 1400 2 700 

látka na izolaci 150 4 600 4 600 2 300 

jedlá soda 10 4 40 4 40 2 20 

Cena celkem 20548 23048 18695 

 

Z tabulky 6 vyplývá, že nejlevnější variantou je Varianta P3R, další Varianta P1Ch 

a nejdražší variantou je Varianta P2Ch. 
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3.3.6 Komparace variant a vyhodnocení nejvhodnější varianty provizorního ukrytí 

Následujícím krokem je obodování všech navržených variant od 1 do 3 (od nejhorší varianty 

vůči danému kritériu po nejlepší variantu), následně je vynásoben počet bodů s normovanými 

váhami jednotlivých kritérií a vše je pro každou variantu sečteno. Tyto kroky jsou znázorněné 

v tabulce 12, ze které také vyplívá stanovení nejvýhodnější varianty. 

Kritéria ochranný koeficient stavby a ekonomická náročnost jsou řešena výše. Časová 

náročnost je odhadnuta podle počtu okenních a dveřních otvorů a tím pádem více prostoru 

nutného k odizolování. Poskytovaný prostor pro ukrývané osoby (45 osob) je ve variantě 

P1Ch: 2 m
2
 na osobu, varianta P2Ch: 1,8 m

2
 na osobu a varianta P3R: 2,6 m

2
 na osobu. 

Tabulka 12: Výsledky vícekriteriálního hodnocení variant provizorního ukrytí pomocí 

normovaných vah 

Kritéria + 

 váha 

P  

(0,15) 

KO  

(0,35) 

OChL 

 (0,35) 

Ek  

(0,05) 

T 

 (0,1) 

Celkem 

Varianta P1Ch 2 2 3 2 3 2,45 

Varianta P2Ch 1 1 3 1 2 1,8 

Varianta P3R 3 3 1 3 1 2,1 

 

Z tabulky 12 vyplývá, že nejvýhodnější variantou provizorního ukrytí je Varianta P1Ch. 

3.4 Analýza prostorů vhodných k improvizovanému ukrytí 

Prostory vhodné k vybudování improvizovaného úkrytu jsou totožné s prostory vhodnými 

k ukrytí provizornímu varianta P3R. Popsány tedy jsou v předchozí kapitole. Vyznačeny jsou 

na obrázku 5. Pro improvizované úkryty byly vybrány také 3 varianty. Varianta I1 jsou 

místnosti 0.06 a 0.07, varianta I2 jsou místnosti 0.09 a 0.10 a varianta I3 je propojení těchto 

dvou variant. Barevné znázornění místností je na obrázku 5 (varianta I1 znázorněna žlutou 

a varianta I2 červenou). Tato kapitola významně čerpá z Návrhu improvizovaného úkrytu ve 

školském zařízení pro nezletilé [28] 
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Obrázek 5: Půdorys 1. podzemního podlaží a vyznačení vhodných prostorů k vybudování 

improvizovaného úkrytu 

3.4.1 Popis vhodných prostorů k vybudování improvizovaného úkrytu 

V tabulkách 13 - 15 jsou informace o jednotlivých variantách. Varianty jsou celkem tři, z toho 

varianty I1 a I2 jsou složeny ze dvou odlišných místností (0.06 + 0.07 a 0.09 + 0.10) 

a varianta I3 je spojením variant I1 a I2. 

Tabulka 13: Popis místností Varianta I1 [28] 

Poloha improvizovaného úkrytu v budově 1.PP 

Výška podlahy od terénu -1,6 m  

Světlá výška místností 2,65 m 

Podlahová plocha 62,73 m
2 

Objem místností 166,23 m
3 

Plocha otvorů 2 m
2 

Výška parapetů od podlahy 1,7 m 

Plošná hustota obvodových stěn 1085 kg/m
-2 

Plošná hustota stropu 400 kg/m
-2 

Průměrná délka zamořeného úseku 34 m 
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Tabulka 14: Popis místností Varianta I2 [28] 

Poloha improvizovaného úkrytu v budově 1.PP 

Výška podlahy od terénu -1,6 m  

Světlá výška místností 2,65 m 

Podlahová plocha 55,32 m
2 

Objem místností 146,6 m
3 

Plocha otvorů 1,5 m
2 

Výška parapetů od podlahy 1,7 m 

Plošná hustota obvodových stěn 1085 kg/m
-2 

Plošná hustota stropu 400 kg/m
-2 

Průměrná délka zamořeného úseku 34 m 

 

Tabulka 15: Popis místností Varianta I3 [28] 

Poloha improvizovaného úkrytu v budově 1.PP 

Výška podlahy od terénu -1,6 m  

Světlá výška místností 2,65 m 

Podlahová plocha 118,05 m
2 

Objem místností 312,83 m
3 

Plocha otvorů 3,5 m
2 

Výška parapetů od podlahy 1,7 m 

Plošná hustota obvodových stěn 1085 kg/m
-2 

Plošná hustota stropu 400 kg/m
-2 

Průměrná délka zamořeného úseku 34 m 

 

3.4.2 Statické a stavební úpravy nutné k vybudování improvizovaného úkrytu 

Prostory navržené pro vybudování improvizovaného úkrytu jsou velmi vhodné. Nášlapná 

vrstva podlahy je tvořena betonovou mazaninou s cementovým potěrem nebo betonovými 

dlaždicemi, což je ideální pro údržbu i fungování improvizovaného úkrytu. 

Vstupní dveřní otvory jsou opatřeny nikami. Ty jsou nežádoucí, protože výrazně oslabují zeď. 

Ty budou vybourány a dveřní otvory budou opatřeny novými zárubněmi a dveřními křídly. 

Dveřní křídla by měly být nahrazeny pevnějšími dveřmi z odolného materiálu, např. masivní 
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dřevěné dveře o tloušťce minimálně 5 cm. Otevírání dveří musí být orientováno ven z úkrytu, 

aby byly odolnější vůči tlakové vlně a pro možnost opatření proti následnému sání. Pro tento 

účel poslouží systém znázorněný na obrázku 6. Zodolnění proti sání bude dosaženo pomocí 

dvou dvojic trámků, drátů a kolíků. Trámky se zvenčí upevní vruty k prknům, které jsou 

připevněny ke dveřím. Tyto prvky obepneme drátkem a dostatečného tlaku docílíme kolíky, 

kterými utáhneme drátky. 

 

Obrázek 6: Zodolnění dveří improvizovaného úkrytu [28] 

 

Okenní otvory se budou upravovat až při samotném budování improvizovaného úkrytu. 

Výplně otvorů se vymlátí a následně se buďto vzniklé otvory vyzdí, nebo budou-li sloužit 

k osvětlování, vyzdí se pouze do půlky a zbytek se vyzdí skleněnými tvárnicemi o rozměrech 

196 x 196 x 80 mm. Otvory, které budou sloužit pro přívod nebo odvod vzduchu, je navrženo 

potrubí uložit do betonového lože a zbytek otvoru vyzdít. Pro případné utěsnění je vhodné 

použít silikonový tmel. 

Přívodní a odvodní komínky mají průměr 230 mm pro variantu 1 a variantu 2. Pro variantu 

3 pak průměr komínků postačí 200 mm. Přívodní komínek je vybaven potrubním 

ventilátorem o stejném průměru jako potrubí. Ventilátor by se měl nacházet v dosažitelné 

vzdálenosti, aby se dal ovládat. Bylo navrženo, aby u každého z komínků se nacházela 

ovladatelná zpětná klapka. Výše uvedené úpravy jsou znázorněny na obrázku 7. Nucené 

větrání by měl být dostatečně zabezpečen za použití malého ventilátoru do potrubí, který má 

dva rychlostní stupně. Pomaleji dokáže hnát 830 m
3
 vzduchu/hod a v případě vyššího 

rychlostního stupně až 1050 m
3
. hod

-1
. Počítáme-li přitom, že v obsazenější části úkrytu (ve 
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variantě 3) máme 23 osob, pak na menší výkon dokáže dodávat 36,1 m
3
.hod

-1
 na osobu, což je 

více než dostačující množství a ventilátor by tudíž ani nemusel být zapnut po celou dobu. Při 

variantě 1 a 2 by pak dokázal dodat 23,3 m
3
. hod

-1 
na osobu. Pro tuto ventilaci je nutné opatřit 

do úkrytu generátor. Dieselový generátor by se dal umístit do místnosti mezi úkryty (na 

obrázku 5 je to místnost 0.08). 

 

Obrázek 7: Stavební úprava okenních otvorů improvizovaného úkrytu [28] 

 

Nebylo možné dohledat výkres stropní konstrukce ani její popis, tak bylo odhadnuto podle 

rozložení nosných prvků a časového období, že strop je zkonstruován z ocelových I-profilů 

I 180 (možná I 200) a prefabrikovaných železobetonových vložek. Nerovnosti jsou srovnány 

železobetonovou deskou a skladbou podlahy. Podle nejpravděpodobnějšího uložení I nosníků 

byly navrženy dřevěné podpěry se zavětrováním, zakreslené na obrázku 8. Trámky přímo 

podpírající stropní konstrukci mají rozměry 160 x 160 x 4 700 mm, sloupky jsou stejného 

průřezu, ale o délce 2 430 mm. Na nášlapné vrstvě se nachází podkladní roznášecí vrstva 

z tvrdého dřeva alespoň 30 mm vysoká, 1000 mm dlouhá a 300 – 400 mm široká.  
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Obrázek 8: Podepření stropní konstrukce v improvizovaném úkrytu [28] 

 

Další nezbytnou úpravou pro zhotovení improvizovaného úkrytu je vybudování průrazů. Ve 

variantě 3 se mezi jednotlivými částmi úkrytu musí vybudovat dva průrazy a dále byl navržen 

i jeden průraz, vedoucí do vedlejší místnosti, kde by byl možný únik nouzovým výlezem 

v případě zavalení chodby a schodiště. U varianty 1 je stejný počet průrazů jako u varianty 3 

a u varianty 1 postačí průlez jeden do místnosti vedlejší (0.05). Navrženy byly průrazy o šířce 

900 mm a výšce 500 mm. Každý průraz je osazen 4 ocelovými I nosníky I 140 o délce 1250 

mm. Jelikož se dva z navržených průrazů nachází ve střední nosné zdi, musí se nejdříve 

vybourat kapsy na I nosníky na jedné polovině, osadit I nosníky, poté vybourat půlku zdi 

a postup opakovat z druhé strany. Nesmí se naráz vybourat průraz skrze celé šířky zdi. 

Všechny 3 průrazy byly navrženy 500 mm nad úrovní podlahy. Rozmístění a popis průrazů je 

znázorněno na obrázku 9. Šířka i výška okna jako nouzového výlezu je dostačující.  
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Obrázek 9: Umístění průrazů a schéma nuceného větrání v improvizovaném úkrytu[28] 

3.4.3 Vnitřní vybavení improvizovaného úkrytu 

Nejzákladnějším vybavením úkrytu je pitná voda. Na jednu osobu je uvažováno s 6 litry na 

den. Při navrhované třídenní době užívání úkrytu pak musíme počítat 810 l pro zaměstnance 

a žáky školy. Voda nemůže být uskladňovaná v samostatné uzavíratelné místnosti, takže 

návrh umístění pitné vody je zakreslen ve výkresu na obr. 8. Mělo by se jednat o vhodné 

uzavíratelné nádoby (např. kanystry) o takovém objemu, aby je mohla přenést i slabší osoba 

(odhadujeme max. 15 l). Počítá se i s umístěním uzavíratelných sudů na použitou vodu. 

Vybavení jídlem na 3 dny by ideálně nemělo vyžadovat žádnou teplenou úpravu, takže by se 

mělo jednat o konzervy, suchary nebo jiné dlouhotrvající potraviny. 

Další nutnou výbavou je nouzový záchod. Jistě se dá improvizovat, ale v dnešní době se dají 

pořídit chemické přenosné toalety již cca od 1000 Kč. Z toho důvodu je navrženo pořídit 

jednu nebo dvě toalety (v závislosti na zvolené variantě) toalety tohoto typu. Důležitá je 
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i nádoba na biologický odpad a vápna pro rozklad organického odpadu, dezinfekci a eliminaci 

zápachu. 

Nádobu na odpadky lze přenést z ostatních místností v budově. Totéž platí pro nádoby na 

použitou vodu, které by neměl být problém v budově nebo okolí nalézt (zahradní sudy apod.). 

Lidé s mentálním postižením, např. autisté mají rádi denní režim. Musí vědět, kdy a kde mají 

být a co se bude dít. Z tohoto důvodu, aby se zamezilo zbytečnému dalšímu stresování osob 

takto postižených, by bylo ideální, aby bylo možné uložit co největší počet ukrývaných osob 

najednou a provizorní ležení se dalo následně nějak odklidit. Na vzniklém prostoru se pak 

žáci mohou snadno zabavit a věnovat se svým denním aktivitám. Ideálním řešením by byla 

nějaká jednoduchá skládací lehátka. Vzhledem k tomu, že se jedná o školu, nachází se zde 

dostatečný počet židlí. 

3.4.4 Ochranný koeficient stavby před a po stavebních úpravách improvizovaného 

úkrytu 

Ochranný koeficient stavby před stavebními úpravami je uveden v tabulce 16 spolu 

s vypočtenými koeficienty, důležitými pro jeho výpočet. 

Tabulka 16:  Výpočet ochranného součinitele stavby před stavebními úpravami 

improvizovaného úkrytu [28] 

 Varianta I1 Varianta I2 Varianta I3 

l0/lm 0,54 0,55 0,54 

K1 0,6 0,59 0,6 

V2 0,291 0,291 0,291 

Kst 2600 2600 2600 

α 0,03188267 0,027115 0,02964845 

Kz 0,0042 0,0036 0,0039 

KM 0,766 0,766 0,766 

KO 155,2662 176,9371 165,9268 

l0 19,4 19,98 39,38 

lm 35,83 36,61 72,44 

Legenda: 

l0  - délka zamořeného úseku 

lm  - celkový obvod úkrytu 

K1 – Vliv vnějších stěn 
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V2 – Součinitel závislý na šířce budovy 

Kst – Zeslabení záření vnější stěnou  

α – je to podíl plochy okenních otvorů k ploše místnosti 

Kz – určuje se podle výšky parapetu od podlahy 

Km – součinitel zeslabení závislý na šířce zamořeného úseku 

Ko – Ochranný součinitel stavby 

 

Po navržení výše uvedených stavebních úpravách byl opět vypočten ochranný koeficient 

stavby Ko, pro každou variantu. Ochranný koeficient stavby by se po stavebních úpravách 

měl zvýšit ideálně nejméně o 100 %. Porovnání koeficientů před a po stavebních úpravách je 

znázorněno v tabulce 17.  

Tabulka 17: Zvýšení ochranného součinitele stavby po stavebních úpravách improvizovaného 

úkrytu [28] 

 Varianta I1 Varianta I2 Varianta I3 

KO před úpravami 155,266 176,937 165,927 

KO po úpravách 333,938 407,650 320,565 

Zvýšení v % 215 230 194 

 

Z tabulky je patrné, že u varianty 3 nebylo dosaženo dvojnásobného zvýšení, přesto je to 

přijatelné. Největší zvýšení vyšlo u varianty 2, což je způsobeno nejmenším počtem okenních 

otvorů. 

3.4.5 Ekonomická náročnost improvizovaného úkrytu 

Odhad přibližné částky nutné na zřízení improvizovaného úkrytu jsou znázorněné 

v tabulce 18. Odhadovaná částka je bez služeb a prací, protože se počítá s tím, že se veškeré 

úpravy udělají svépomocí. 
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Tabulka 18: Odhadovaná ekonomická náročnost improvizovaného úkrytu [28] 

materiál 

orientační 

cena kč/kus 

(m,m
3
) 

Varianta I1 varianta I2 varianta I3 

množst

ví 

cena 

celkem 
množství 

cena 

celkem 

množs

tví 

cena 

celkem 

chemická toaleta 2 500 1 2500 1 2500 2 5000 

palice 500 1 500 1 500 2 1000 

zemina 
vlastní 

zdroje 
cca 3m3 0 

cca 2,5 

m3 
0 

cca 5,5 

m3 
0 

1 m3 písku na 

beton 
350 1,5 525 1 350 2,5 875 

skleněné tvárnice 90 8 720 4 360 12 1080 

pravoúhlá 

potrubní kolena 

(pr.200 mm) 

170 4 680 4 680 8 1360 

zpětná potrubní 

klapka (PN 200 

mm u varianty 1 

a 2 PN 250 mm) 

250 2 500 2 500 4 1000 

novodurové 

trubky (v m)  

(PN 200 mm u 

varianty 1 a 2 PN 

230 mm) 

130 5 650 5 650 10 1300 

Ventilátor (PN 

200 mm u 

varianty 1 a 2 PN 

230 mm) 

1000 2 2000 2 2000 4 4000 

Dřevěný hranol 

(160x160x2600) 
27 8 216 8 216 16 432 

Dřevěný hranol 

(50x50x1500) 
25 8 200 4 100 12 300 

dřevěné desky tl. 

cca 30 mm (m2) 

vlastní 

zdroje 

(dveře apod) 

2,5 0 2 0 4,5 0 
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drát (m) 30 1 30 1 30 7,5 225 

cihly plné (ks) 20 250 5000 225 4500 370 7400 

cement (25 kg) 90 1 90 1 90 1 90 

generátor 3000 1 3000 1 3000 2 6000 

Dřevěné klíny 
Vlastní 

zdroje 
16 0 16 0 32 0 

Kramle tesařská 24 32 768 32 768 64 1536 

Hřebíky 60 mm 

(Kg) 
10 1 10 1 10 1 10 

Nosník I 140 700 3,25 2275 3,25 2275 3,25 2275 

tmel silikonový 

(310 g) 
100 1 100 1 100 1 100 

Vstupní dveře do 

úkrytu 
5000 2 10000 1 5000 3 15000 

suma 29.764,- 

 

23.629,- 

 

48.983,- 

 

3.4.6 Komparace variant a vyhodnocení nejvýhodnější varianty improvizovaného 

úkrytu 

Dalším krokem je obodování všech navržených variant od 1 do 3 (od nejhorší varianty 

vůči danému kritériu po nejlepší variantu), následně se vynásobil počet bodů s normovanými 

váhami jednotlivých kritérií a vše se pro každou variantu sečetlo. Tyto kroky jsou znázorněné 

v tabulce 19, ze které také vyplívá stanovení nejvýhodnější varianty. 

Kritéria ochranný koeficient stavby a ekonomická náročnost jsou řešena výše. Časová 

náročnost je odhadnuta podle množství stavebních úprav při budování úkrytu, tzn. zodolnění 

oken, podpora stropu a zabezpečení dveří proti sání. Poskytovaný prostor pro ukrývané osoby 

(45 osob) je ve variantě 1: 1,4 m
2
 na osobu, variantě 2: 1,3 m

2
 na osobu a variantě 3: 2,6 m

2
 

na osobu. Pro improvizovaný úkryt s nuceným větráním je minimum 1 m
2
 na osobu. 

 



45 

Tabulka 19: Výsledky vícekriteriálního hodnocení variant improvizovaného úkrytu pomocí 

normovaných vah 

Kritéria + 

váha 

P  

(0,15) 

KO  

(0,35) 

OChL 

 (0,35) 

Ek  

(0,05) 

T 

 (0,1) 

Celkem 

Varianta I1 2 2 1 2 2 1,65 

Varianta I2 1 3 1 3 3 2 

Varianta I3 3 1 1 1 1 1,3 

 

Z tabulky vyplívá, že varianta I2 vyšla jako varianta nejvýhodnější pro vybudování 

improvizovaného úkrytu. 

3.5 Dílčí závěr 

V analýze byly navrženy tři varianty pro každý z typů ukrytí. Všechny tři varianty jsou 

popsány, je pro ně vypočten ochranný součinitel stavby, ekonomická náročnost, odhadovaná 

časová náročnost a následně je provedena komparace podle výše daných kritérií a jejich 

váhou. Jako nejvýhodnější varianta pro provizorní ukrytí vyšla varianta s označením 

Varianta P1Ch, která se nachází ve 2. nadzemním podlaží a je tak spíše vhodná k ukrytí před 

únikem chloru. Místnosti v této variantě jsou umístěny v jižní části stavby, takže se počítá 

s únikem chloru ze severní strany, kde se nachází převážní část silnice číslo 1/14. 

Dále jsou popsány varianty k vybudování improvizovaného úkrytu. Všechny se nachází 

v suterénu budovy. Jsou zde popsány statické a stavební úpravy a je tedy aplikována příručka 

pro budování improvizovaného úkrytu na konkrétní stavbu. Stejně jako v předchozím případě, 

jsou zde vypočteny ochranné koeficienty stavby, tentokrát ale před stavebními úpravami a po 

nich, vypočtena přibližná ekonomická náročnost, odhadnuta časová náročnost a varianty jsou 

porovnány podle zvolených kritérií a je vyhodnocena nejvýhodnější varianta, kterou je 

v případě improvizovaného úkrytu varianta s označením Varianta I2. 
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4 Návrhová část 

V této kapitole je navržen způsob využití vhodných prostorů vybraných výše. Podrobně 

popsány nejvýhodnější varianty a na závěr jsou porovnány technické a ekonomické aspekty 

obou typů ukrytí a jejich variant a popsány výhody a nevýhody. 

4.1 Návrh využití prostorů pro provizorní ukrytí 

Pro provizorní ukrytí je navrženo ukrytí ve 2. nadzemním patře budovy školy. Toto ukrytí je 

vhodně zejména pro ukrytí proti chloru a látkám těžším než vzduch.  Únik chloru se uvažuje 

ze severní strany, která je z pohledu na půdorys vpravo. Jedná se o místnosti 2.08, 2.07, 2.06 

a 2.05. Místnosti jsou znázorněny na obrázku 10. 

 

Obrázek 10:  Vyznačení navrženého provizorního ukrytí 

 

Tyto místnosti jsou využívány jako učebny (2.08 a 2.05), ředitelna (2.07) a sborovna (2.06). 

Celková plocha místností je 91,89 m
2
. Světlá výška místností jsou 3 m.Pro provizorní ukrytí 

není nikde dáno, jak se má úkryt připravit. Záleží tedy na majiteli (investorovi), zda je 

ochoten do ochrany osob investovat. Je zde možnost výměny okenních křídel a rámů za 

plastové a lépe těsnící, či alespoň utěsnění stávajících dřevěných oken. Podobné to je 
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u dveřních otvorů vedoucích do místností, ovšem zde výměna není tak urgentní, protože se 

jedná o vnitřní dveře. 

Přestože nejsou žádné metodiky pro vybavení úkrytů, podle HZS ČR [27] jsou pro provizorní 

ukrytí určitá doporučení, která by měla být dodržena. Nutné je utěsnit všechny otvory vedoucí 

do prostoru určeného k ochraně. Pokud se nepřistoupí k nákladnější výměně oken a dveří, lze 

lepšího utěsnění dosáhnout alespoň lepicími páskami a látkou namočenou v roztoku kyseliny 

citronové a vody nebo jedlé sody a vody (pomáhá to k neutralizaci chemické látky). Dále je 

důležité mít informace o případné evakuaci či dalším vývoji situace. Z toho důvodu by 

v každém odděleném úseku měl být nejlépe radiový přijímač nezávislí na zdroji elektrické 

energie. V tomto případě jsou zapotřebí 3 přijímače. Vzhledem k umístění v budově 

a přítomnosti relativně velkých okenních otvorů, toto ukrytí by nám neposkytlo prakticky 

žádnou ochranu proti radioaktivnímu záření. 

Co se týče finanční náročnosti, na vybavení provizorního ukrytí by bylo zapotřebí 3.000,-Kč, 

počítáme-li s výše zmíněnou výbavou, kromě výměny okenních a dveřních otvorů. Pokud by 

majitel objektu investoval i do výměny oken, částka by se pohybovala kolem 20.550,-Kč. 

4.2 Návrh využití prostorů pro improvizovaný úkryt 

Pro vybudování improvizovaného úkrytu nejlépe vyšly místnosti nacházející se v podzemním 

podlaží. Jedná se o místnosti sloužící jako sklad a jsou vyznačeny na obrázku 11. Místnosti ve 

sklepních prostorech jsou využívány jako sklady a kotelna (0.04). Celková plocha místností je 

55,32 m
2
. Světlá výška místností je 2,65 m a úroveň podlahy je 1,6 m pod terénem. Výška 

parapetů je 1,7 m. 
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Obrázek 11:  Vyznačení navrženého improvizovaného úkrytu 

Pro vybudování improvizovaného úkrytu je potřeba několik stavebních úprav. Některé je 

možné vykonat jako přípravu, ostatní jsou práce samotného budování. 

Stavební úprava přípravná je zhotovení průrazů, jako únikový východ při zavalení hlavního 

vchodu do úkrytu. Pro tento improvizovaný úkryt je navržen pouze jeden průraz, propojující 

místnost 0.10 s místností 0.05, kde se nachází okenní otvor, kterým by ukrývaní mohli 

uniknout. Průraz je navržen 0,5 m nad podlahou s rozměry 0,9 x 0,8 m. 

Ostatní úpravy se vykonávají již při samotném budování, avšak materiál na jejich realizaci je 

dobré opatřit předem. Mezi tyto úpravy patří zodolnění dveří proti sání pomocí kolíků, drátů 

a trámků. Dále je třeba zodolnit okenní otvory a vybavit úkryt větracími komínky. V místnosti 

0.09 se nechá jedno okno jako prosvětlovací otvor a ostatní slouží k ventilaci. Dále je nutno 

zajistit zodolnění stropů pomocí dřevěných podpěr. V případě zájmu by bylo možno zakoupit 

lešeňový systém, který by nezabral tolik místa a úlohu by splnil lépe. Všechny tyto úpravy 

jsou podrobně popsány v kapitole 3.4.2 Statické a stavební úpravy a drží se příručkou 

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím: Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní 

samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby. [29] 

V případě improvizovaného úkrytu již jsou určité zásady vybavení a jeho umístění v úkrytu. 

Ukrývané osoby by tu měly přežít 3 dny. Základem tedy je pitná voda. Na jednu osobu je 
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uvažováno se 6 litry vody na den, na 3 dny to je 18 litrů. Při počtu 45 osob (zaměstnanci + 

žáci) je třeba uskladnit 810 litrů. Uskladnění by mělo být ve vhodných uzavíratelných 

nádobách a neměly by být moc těžké na manipulaci. Uvažuje se, že ukrývané budou zejména 

ženy a děti. Samozřejmostí je i jídlo. V úkrytu by se na 3 dny mělo nacházet dostatek jídla pro 

všechny ukrývané a to zejména v podobě zakonzervovaného jídla, nepotřebující další 

tepelnou úpravu. 

Další nutností je toaleta. Jistě se dá improvizovat, ale v dnešní době je možné pořídit 

přenosnou toaletu již kolem 1.000,- Kč. Důležitou je i větší a hlavně perfektně uzavíratelná 

nádoba na biologický odpad a vápno na neutralizaci. Na spaní je navrženo pořídit jednoduchá 

skládací lehátka. Vybudovaný improvizovaný úkryt je schopen poskytnout vysokou ochranu 

proti radiačnímu záření. Ochranný koeficient stavby je 407, což znamená, že koncentrace 

radioaktivního záření v úkrytu je 407 krát menší než ve výšce jednoho metru nad volným 

terénem. Odhadovaná ekonomická náročnost je 23.630,- Kč. Tato částka je pouze orientační. 

4.3 Komparace ekonomických a technických aspektů provizorního 

a improvizovaného ukrytí 

Uvedené varianty ukrytí vyšly pro daná kritéria a jejich normovanou váhu jako nejlépe. 

Otázkou však je, jaký rozdíl je mezi těmito typy ukrytí a které je pro jaký případ vhodnější. 

Pro přehlednější rekapitulaci a srovnání ekonomických a technických aspektů je použita 

následující tabulka 20.  
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Tabulka 20: Komparace ekonomických a technických aspektů provizorního 

a improvizovaného ukrytí 

Komparační 

kritérium 
Provizorní ukrytí Improvizovaný úkryt Zhodnocení 

Prostor na osobu 2,042 m
2
/osobu 1,23 m

2
/osobu 

Provizorní ukrytí 

poskytuje větší 

prostor na osobu 

Úroveň ochrany 

proti 

radioaktivnímu 

záření 

2,943 407,65 

Improvizovaný úkryt 

poskytuje 

jednoznačně vyšší 

úroveň ochrany proti 

radioaktivnímu 

záření 

Úroveň ochrany 

proti chemickým 

látkám 

Vysoká 

Velmi nízká, až 

nebezpečné (např. chlor 

se ve sklepních 

prostorách hromadí a 

může způsobit až smrt) 

Provizorní ukrytí 

poskytuje vyšší 

ochranu při úniku 

chemických látek, 

těžších než vzduch 

Ekonomická 

náročnost 

V rozpětí od 

3.000,-Kč do 

20.550,-Kč 

23.630,-Kč 

Provizorní ukrytí je 

méně ekonomicky 

náročné 

Časová náročnost 
Zhotovení do pár 

minut 

Vybudování do 3 dnů, 

nutné stavební úpravy 

Provizorní ukrytí je 

rychleji využitelné 

Využití 

Při mimořádných 

událostech, stavu 

nebezpečí a 

nouzovém stavu 

Při stavu ohrožení státu 

nebo válečném stavu 
 

 

Z tabulky 20 vyplývá, že mezi výhody provizorního ukrytí patří prostor na osobu, ten je 

2,042 m
2
/osobu, což je více než dostačující. Další výhodou je úroveň ochrany proti 

chemickým látkám, které jsou těžší než vzduch, a to vzhledem k výškovému umístění 

v budově. Co se týče ekonomické náročnosti, je provizorní ukrytí jasně levnější varianta, 

ovšem cenové rozpětí se může pohybovat od 3.000,-Kč až do 20.550,-Kč a možná i více 

v závislosti na zvolených úpravách místností. Oproti tomu náklady na vybudování 

improvizovaného úkrytu se pohybují kolem 23.630,-Kč. Tato hodnota je pouze orientační 

a neobsahuje žádné náklady za provedenou práci.  

Co se týče časové náročnosti vybudování úkrytu, je na tom provizorní ukrytí také lépe. Jedná 

se zejména o izolaci okenních a dveřních otvorů izolepou či látkou namočenou v roztoku 
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vody a jedlé sody nebo kyseliny citrónové. Vybudování improvizovaného úkrytu trvá 

jednoznačně déle, přibližně do 3 dnů. S časovou náročností pak úzce souvisí možnost využití. 

Provizorní ukrytí je možno využít do několika minut od vzniklé mimořádné události, takže je 

možné využít při náhle vzniklé mimořádné události a při stavu nebezpečí a nouzovém stavu. 

Využití improvizovaného úkrytu je možné až zhruba po 3 dnech budování úkrytu a to při 

stavu ohrožení státu a válečném stavu.  
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Závěr 

Bakalářská práce se zabývá problematikou provizorního a improvizovaného ukrytí v budově 

Speciální základní školy Augustina Bartoše v obci Úpice v Královéhradeckém kraji. Cílem 

práce bylo porovnání těchto dvou typů ukrytí a to jejich ekonomických a technických aspektů. 

V současné době je navrhován nový systém ukrytí obyvatelstva z důvodu neuspokojivé 

nynější situace. V tomto systému se počítá s využitím plánovaného ukrytí, do kterého spadá 

i využití improvizovaných úkrytů v případě krizových situací vojenského charakteru. Další 

možností je využití ochranných vlastností budov neboli provizorního ukrytí, v případě 

mimořádných událostí a krizových situací nevojenského charakteru. V daném objektu byla 

provedena analýza vhodných prostorů k provizornímu ukrytí a vybudování improvizovaného 

ukrytu podle předem stanovených kritérií. Pro každý z obou typů ukrytí byly navrženy 3 

varianty ukrytí. Podle daných kritérií se pomocí normovaných vah zhodnotila nejvýhodnější 

varianta pro provizorní ukrytí a pro vybudování improvizovaného úkrytu. 

Výsledkem této práce je komparace nejvýhodnější varianty provizorního ukrytí 

a nejvýhodnější varianty improvizovaného ukrytí. Z komparace bylo zjištěno, že provizorní 

ukrytí poskytuje více výhod než improvizovaný úkryt. Má větší plochu na osobu, úroveň 

ochrany proti úniku chloru je díky výškovému umístění v budově mnohem vyšší, oproti tomu 

úkryt improvizovaný neposkytuje skoro žádnou ochranu, naopak může být i nebezpečný, 

pokud by nebyl dokonale utěsněn. Co se týče ekonomické náročnosti, je na tom také lépe 

provizorní ukrytí, a to zejména pokud nepočítáme výměnu oken a dveří. I při výměně oken 

vychází lépe, ale už jen o cca 2.000,-Kč. Pokud je vše připraveno a ukrývaní mají jasné 

instrukce, co mají dělat, lze se provizorně ukrýt do několika minut. Z důvodu nutných 

stavebních úprav při budování improvizovaného úkrytu se počítá s 3-5 dny na vybudování. 

Příprava na provizorní ukrytí není složitá ani náročná na čas a z ekonomického hlediska je 

také minimální, přitom může zachránit životy. Důležitá ovšem je informovanost obyvatel 

o typu vzniklé mimořádné události. Podle mého názoru je v současné době pro daný objekt 

fyzická příprava improvizovaného úkrytu nadbytečná, ale mít připravené plány na jeho 

zhotovení ulehčí práci a hlavně čas při jeho případném budování. Oproti tomu provizorní 

ukrytí lze aplikovat během chvilky a při správném výběru prostorů může zachránit životy za 

minimální cenu. Výsledky této práce lze využít jako návod pro vybudování improvizovaného 

úkrytu a přípravu pro provizorní ukrytí ve Speciální škole Augustína Bartoše v Úpici.  
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