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Anotace 
 Tato bakalářská práce se dělí do pěti kapitol. V první kapitole je definována ochrana 

obyvatelstva. Součástí první kapitoly je i stručné ohlédnutí do historie civilní ochrany, 

respektive civilní obrany. Druhá kapitola shrnuje povinnosti obecních orgánů při poskytování 

ukrytí. Dále je zde uvedena dokumentace, která je na obecní úrovni zpracovávaná. Je zde 

rozebrán souhrnný plán ukrytí obce, který obsahuje především: evidenční listy stálých úkrytů, 

seznam stálých úkrytů, základní listy improvizovaných úkrytů, seznam improvizovaných 

úkrytů, souhrnný grafický plán ukrytí  obce se souhrnným přehledem o ukrytí. Třetí kapitola 

se zabývá již samotnými možnostmi ukrytí, a sice ukrytím v improvizovaných úkrytech. 

Kapitola popisuje způsob výběru vhodného prostoru pro  improvizované ukrytí, postup 

budovacích a zodolňovacích prací a provoz úkrytu v době ukrytí. Další kapitola se věnuje 

stálým úkrytům, jak tlakově odolným tak  tlakově neodolným. Je zde rovněž popsána stavební 

dispozice stálých tlakově odolných úkrytů. V páté kapitole je popsán stav ukrytí obyvatelstva 

na území obce s rozšířenou působností Havířov. Cílem této bakalářské práce je vytvořit 

stručný, ale ucelený obraz stavu plánování a organizování ukrytí na obecní úrovni a zmapovat 

stav ukrytí v Havířově a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. 

Abstract 
 This thesis describes the possibility of sheltering in buildings in municipality. In first 

chapter you can find specification of basic terms in the field of civil protection. I am looking 

back to the history of the civil protection in this chapter also. Second chapter sumarises 

responsibilities of municipality in administration sphere of sheltering in buildings. There are 

also named documentations which is municipality responsebile to elaborate. Third chapter is 

engaged in possibilities of sheltering in improvised shelters. Therere are described: selection 

of suitable spaces for improvised shelters; routing of  shelter’s constructions; service of 

improvised shelters. Next chapter discrabes posibility of sheltering in pressure-resistant  and 

pressure-resistless  shelters. This thesis was created with aim of to survey state of planning 

and organisation of population sheltering. 
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Rešerše 
Kratochvílová, D.: Havarijní plánování I,II,III. Ostrava: SPBI, 2002 

  Publikace je rozdělena do tří částí: 

I. část – Obecné zásady havarijního plánování. První část je rozdělena do pěti kapitol. V první 

jsou rozebrány obecné zásady plánování. Druhá kapitola se věnuje systémovému přístupu k 

havarijnímu plánování. Je zde popsán postup při tvorbě havarijního plánu. Třetí kapitola se 

věnuje havarijní logistice. V následující kapitole je rozebrán havarijní plán objektu a 

v poslední kapitole je rozebrán plán obnovy. 

II. část – Havarijní plány dle současné legislativy. Jsou zde popsány náležitosti vnitřních 

havarijních plánů, vnějších havarijních plánů, havarijního plánu k předcházení vzniku stavu 

nouze a havarijního plánu územního celku 

III. část – Plány konkrétních činností. V třetí části jsou rozebrány monotématické plány 

činnosti s přímou návazností na scénáře havárií (tzv. plány konkrétních činností).  

 

Kratochvílová, D., Hegar, J., Štrublík, M., Konečný, R., Krömer, A.: Ochrana obyvatelstva. 

Ostrava: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 2003, 369 s 

 Tento modul rozebírá jednotlivé úkoly civilní ochrany, jedná se především o varování, 

evakuaci, ukrytí, nouzové přežití a další opatření k zabezpečení života, zdraví a majetku 

obyvatelstva. V modulu jsou definovány základní pojmy v oblasti ochrany obyvatelstva a 

rozebrány jednotlivé úkoly civilní ochrany v jednotlivých kapitolách. Tento dokument podává 

ucelený přehled o ochraně obyvatelstva na území České republiky. 

 

Kovařík, J., Smetana, M.: Základy civilní ochrany. Ostrava: SPBI, 2006, 147 s. 

ISBN: 80-86634-85-X 

 Tato publikace poskytuje ucelenou informaci o teoretických základech civilní ochrany. 

Skripta se v jednotlivých kapitolách věnují základním úkolům civilní ochrany. 

 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Dokument je 

dostupný z http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/article.php?id=87496  

Jedná se o zásadní dokument v oblasti realizace řešení ochrany obyvatelstva. Koncepce řeší 

mimo jiné problematiku bezpečné společnosti (úkoly veřejné správy, podnikové sféry a 

občanů), oblast připravenosti pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob 

včetně školní mládeže, základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva 

(varování; evakuace; ukrytí; nouzové přežití; ochrana osob před kontaminací; humanitární 

http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/article.php?id=87496
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pomoc; spolupráce s neziskovými organizacemi; monitorování radiační, chemické a 

biologické situace; informování obyvatelstva) a otázky plánování a řešení opatření k ochraně 

obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace, včetně 

připravenosti sil a prostředků a materiálního a finančního zabezpečení. Harmonogram 

realizace opatření ochrany obyvatelstva obsahuje celkem 18 opatření termínovaných nejdéle 

do roku 2013 a další čtyři opatření s výhledem  do roku 2020 

 

Ochrana a příprava obyvatelstva. Internetový server Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje. Článek přístupný z http://www.hzsmsk.cz/index.php?ID=82  

Na tomto odkazu jsou volně dostupné studijní materiály týkající se ochrany 

obyvatelstva za mimořádných situací a před a po vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného 

stavu. Jsou zde důležité informace o poskytování ukrytí (postup budování improvizovaných 

úkrytů, postup při zpracování souhrnného plánu ukrytí obce apod.) 

 

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím - metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní 

samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Dokument je dostupný z 

http://www.mvcr.cz/udalosti/prirucky/ukryty.html#informace 

 Pomůcka radí, kde je možno získat informace o ochraně obyvatelstva. Dále pojednává 

o využití vhodných podzemních i nadzemních částí obytných domů, provozních, výrobních a 

dalších objektů k jejich úpravě pro improvizované úkryty. Je praktickým metodickým 

návodem pro přípravné práce v době míru a pro svépomocné budování improvizovaných 

úkrytů za krizových situací. 

 

Ochranný systém metra. Dokument je dostupný z http://www.metroweb.cz/metro/osm.htm  

 Článek popisuje ochranou funkci pražského metra. Podává vysvětlení před čím chrání 

a jakými prostředky se toho dociluje.  

 

http://www.hzsmsk.cz/index.php?ID=82
http://www.mvcr.cz/udalosti/prirucky/ukryty.html#informace
http://www.metroweb.cz/metro/osm.htm
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Úvod 

Ochrana obyvatelstva je jedna ze základních funkcí, snad mohu říct i znakem, každého 

moderního státu. Ačkoliv tuto skutečnost berou mnozí jako samozřejmost, nebylo tomu tak 

vždy. Jedině od silného státu mohou občané očekávat takovou ochranu, která je jim za 

potřebí, přičemž  to neznamená, že ochrana je nebo by měla být absolutní. Potřebnou 

ochranou je myšlena ochrana, jenž snižuje riziko, ohrožení zdraví nebo života člověka, na 

společensky přijatelnou míru. V některých ohledech jdou, snaha o bezpečnost jednotlivce a 

míra osobních svobod ve společnosti, proti sobě. Funkční systém civilní ochrany nemusí ke 

své existenci nutně potřebovat plně rozvinutou demokracii, naproti tomu silný státní aparát je 

nezbytný. Znakem fungující demokracie je, nikoliv nalezení, ale hledání kompromisu mezi 

těmito zájmy. 

Téma ukrytí obyvatelstva za krizových stavů jsem si vybral právě proto, že ukrytí je 

jedním ze základních úkolů civilní ochrany. Jako student oboru havarijní plánování a krizové 

řízení jsem považoval za vhodné zvolit si téma mé závěrečné práce týkající se ochrany 

obyvatelstva. Cílem této bakalářské práce je, vytvořit stručný, ale ucelený obraz stavu 

plánování a organizování ukrytí na obecní úrovni a zmapovat stav ukrytí v Havířově a ve 

správním obvodu obce s rozšířenou působností. 

V této práci se budu především věnovat popisu organizování a plánování ukrytí 

obyvatelstva na obecní úrovni, avšak tento problém si vyžaduje i malé odbočení v podobě 

ohlédnutí do historie, protože ochrana obyvatelstva si prošla ve 20. století složitým vývojem. 

V druhé kapitole se podíváme na zásady plánování a organizování poskytování ukrytí 

v obcích s rozšířenou působností. V této kapitole jsou popsány druhy dokumentace, které 

obec s rozšířenou působností, zpracovává pro svou územní působnost. 

V dalších kapitolách se věnuji samotnému způsobu ukrytí. Kapitola třetí se zabývá 

improvizovanými úkryty. Popisuje výběr vhodných prostor, budování úkrytu i zodolňovací 

práce v těchto prostorách. V následující kapitole jsou stručně popsány možnosti ukrytí ve 

stálých úkrytech. V této kapitole naleznete základní informace o stálých úkrytech. Ty jsou 

rozděleny do dílčích podkapitol stálé tlakově odolné úkryty, stálé tlakově neodolné úkryty a 

ochranné systémy podzemních dopravních staveb.  

V poslední kapitole se věnuji stávajícímu stavu ukrytí na území obce s rozšířenou 

působností Havířov. Zde jsou uvedeny aktuální počty stálých úkrytů na území města. 
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1 Ukrytí a ochrana obyvatelstva 

1.1 Historie ochrany obyvatelstva 

Meziválečné období 

Mezinárodně politická situace a rozvoj letectví ve třicátých letech 20. století si vynutili 

potřebu plánování ochrany civilního obyvatelstva po celé Evropě. Tento trend se nevyhnul ani 

Československé republice a vedl k vytvoření tzv. civilní protiletecké ochrany (dále jen CPO). 

CPO byla ustanovena přijetím zákona č. 82 Sb., ze dne 11. dubna 1935 o ochraně a obraně 

proti leteckým útokům. Gesce v této oblasti náležela ministerstvu vnitra. Byly zřízeny poradní 

výbory CPO v jednotlivých obcích. Města byla rozdělena do kategorií podle míry rizika 

leteckého napadení. Největší nebezpečí hrozilo v průmyslových oblastech a v oblastech 

s vysokou hustotou obyvatelstva. Opatření, prováděná před leteckým napadením a při něm, se 

tedy lišila podle kategorie do niž bylo město zařazeno. Hlavním úkolem CPO bylo zajistit 

plynové masky a poskytnout ukrytí ohroženému obyvatelstvu. CPO se dále dělila na obory 

(evakuační, technický a další.). V tomto období bylo vybudováno poměrně velké množství 

úkrytů. 

Okupační období 

Na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava v roce 1940  převzala řízení CPO 

protektorátní policie. V červenci roku 1941 byla CPO organizačně zařazena k ostatním 

říšským složkám pořádkové policie a CPO se stala součástí tzv. Luftschutz (říšská 

protiletecká ochrana). 

Poválečné období 

Těsně po skončení druhé světové války prakticky zaniklo riziko vzdušného napadení, 

a proto dochází k likvidaci všeho co zbylo po CPO včetně organizačních struktur a 

ochranných staveb, které byly před válkou vybudovány. 

Po roce 1948 přichází nová etapa v civilní ochraně. 13. července 1951 bylo vydáno 

vládní usnesení o civilní obraně, jehož přílohou bylo Nařízení o základních úkolech a 

povinnostech v civilní obraně na území republiky Československé, kde byla definována 

civilní obrana. Civilní obrana je pojem širšího významu, který v sobě spojuje vojenskou a 

nevojenskou složku Vojenská část civilní obrany (územní štáby civilní ochrany do stupně 

okres, vojenské útvary civilní ochrany, speciální zařízení civilní ochrany, sklady materiálu 

civilní obrany) a nevojenskou část (služby civilní ochrany organizované po linii resortů, 

organizace a jednotky ve výrobně-hospodářské sféře). V padesátých letech vyvstala nová 
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globální hrozba způsobená bipolarizací světa na dva mocenské bloky. Civilní obrana měla 

reagovat na možnost napadení zbraněmi hromadného ničení, a proto 15. ledna 1958 bylo 

přijato Usnesení vlády Republiky československé č. 49 o civilní obraně Republiky 

československé s přílohou Směrnice o civilní obraně republiky, jenž nahradilo usnesení z roku 

1951. V padesátých a šedesátých letech minulého století docházelo k budování stálých úkrytů, 

které byly konstruovány především jako ochrana před účinky zbraní hromadného ničení. 11. 

července 1960 došlo ke změně názvu naší republiky, došlo také ke změně administrativního 

členění republiky a proto byl v roce 1961 přijat zákon č. 40 o obraně Československé 

socialistické republiky.I v poválečném období spadala civilní obrana pod ministerstvo vnitra, 

teprve až 1.1. 1976 byla přenesena působnost na ministerstvo obrany. 

1989 – současnost 

Politické, mezinárodněpolitické i ekonomické změny nastalé v období po sametové 

revoluci, byly u počátku přerodu civilní obrany v moderní systém ochrany obyvatelstva. 

Podle Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 [13] 

Mezinárodní se vojenský konflikt, jenž by zasáhl území České republiky, nedá v horizontu 

několika let očekávat. Zdá se tedy, že pominula hrozba útoku zbraněmi hromadného ničení, 

na druhou stranu se však objevily hrozby nové. Tyto jsou, na rozdíl od mezinárodního 

vojenského konfliktu, těžko předvídatelné s dostatečným časovým předstihem, pokud vůbec. 

Reálnou hrozbu pro naši zemi představují organizované skupiny vyznačující se nedostatkem 

respektu vůči mezinárodnímu právu a konvencím. Jejich častým způsobem boje  jsou útoky 

na civilní obyvatelstvo. Nás z pohledu ochrany obyvatelstva samozřejmě nejvíce zajímá 

přímá fyzická agrese těchto skupin vůči obyvatelstvu, ačkoliv to není jediná možnost, jak 

zasáhnout demokratickou společnost. 

Další hrozbou jsou živelné pohromy, průmyslové havárie, epidemie, klimatické změny 

a jiná ekologická ohrožení.  

V současné době neexistuje jednotný právní předpis řešící problematiku ochrany 

obyvatelstva jako celku, ale je zde několik právních předpisů ve kterých je tato problematika 

rozmělněna (viz. kapitola právní rámec). 

1.2 Právní rámec pro poskytování ukrytí obyvatelstvu 

Při poskytování úkrytů obyvatelstvu se vychází z Koncepce ochrany obyvatelstva do 

roku 2013 s výhledem do roku 2020 [18], která byla schválena usnesením vlády České 

republiky ze dne 25. února 2008 č. 165. 



 9 

Pro účel této práce si pojem „ochrana obyvatelstva“ musíme vymezit přesněji a dát mu 

jednoznačný význam. Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je, dle článku 1 ústavního 

zákona o bezpečnosti České republiky [1], jednou ze základních povinností státu. 

Nejdůležitějším právním předpisem v této oblasti je zákon č. 239 z roku 2000 o integrovaném 

záchranném systému (dále jen IZS) [2, 9]. Podle nějž se ochranou obyvatelstva rozumí plnění 

úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a 

další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. Zde se zákon o IZS 

odkazuje na první dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 [7]. V článku 

61 dodatkového protokolu se píše o civilní obraně nikoliv o civilní ochraně, nicméně civilní 

obranou je pro tento dokument chápáno plnění některých nebo všech níže uvedených 

humanitárních úkolů, jejichž cílem je chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci 

mu odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí nebo pohrom a také vytvořit nezbytné 

podmínky pro jeho přežití. Těmito úkoly, dle prvního dodatkového protokolu, jsou: 

a) hlásná služba, 

b) evakuace, 

c) organizování a poskytování úkrytů, 

d) zatemňování,záchranné práce 

e) zdravotnické služby včetně první pomoci a také náboženská pomoc, 

f) boj s požáry,zjišťování a označování nebezpečných oblastí, 

g) dekontaminace a podobná ochranná opatření, 

h) poskytování nouzového ubytování a zásobování, 

i) okamžitá pomoc při obnově a udržování pořádku v postižených oblastech 

j) okamžitá oprava nezbytných veřejných zařízení, 

k) bezodkladné pohřební služby, 

l) pomoc při ochraně předmětů nezbytných k přežití, 

m) doplňující činnost nezbytná k splnění výše uvedených úkolů, včetně plánování a 

organizování, ale neomezující se pouze na tuto činnost. 

V České republice je to obec, která zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před 

hrozícím nebezpečím. 

Ve vyhlášce Ministerstva vnitra číslo 380 z roku 2002 [3] jsou stanoveny zásady postupu 

při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní ochrany. Dále tato vyhláška stanovuje 

požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce. 
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2 Plánování a organizování ukrytí 

Poskytování ukrytí obyvatelstvu patří mezi kolektivní ochranu obyvatelstva (stejně jako 

evakuace ). Ukrytí rozdělujeme podle toho za jaké situace je prováděno, a sice pro:  

- případ ohrožení mimořádnou událostí v době míru, 

- případ válečného ohrožení státu. 

Pro první případ se k ukrytí využívá především ochranných vlastností staveb. Tento druh 

ukrytí obyvatelstva se provádí v případě zamoření daného prostoru škodlivou látkou 

rozptýlenou v ovzduší. Ukrytí navazuje bezprostředně na varování obyvatelstva. Velmi 

důležité je informování veřejnosti o povaze škodlivé látky (zda-li je látka těžší než vzduch 

apod.). Aby bylo ukrytí účinné musí mimořádným událostem předcházet příprava 

obyvatelstva, jelikož jedině informovaný a obeznámený občan dokáže správně reagovat na 

nepříznivou situaci. V bytových domech se k ukrytí využívají samotné bytové jednotky. 

Ochrana před účinky zamořující látky, spočívá v utěsnění oken dveří a všech přívodů vzduchu 

s okolního prostředí. Mnohdy je nutné zavést režimová opatření směřující k úspoře kyslíku, 

tak aby vzduch uvnitř utěsněného prostoru byl co nejdéle dýchatelný (nezapínat sporák 

apod.). Součástí ochranných opatření je i ochrana dýchacích cest prostředky individuální 

ochrany nebo improvizovanými prostředky. Předpokládá se, že tato forma ukrytí bude trvat 

řádově minuty až hodiny. 

Způsob ukrytí obyvatelstva za válečného ohrožení je odlišný. Při plánování ukrytí se 

poté vychází z předpokladu, že tato situace nevypukne ze dne na den, ale bude včas 

rozpoznána hrozba válečného konfliktu. Tato premisa dává dostatek času pro naplánování 

přípravu a zorganizování ukrytí. Dle nové koncepce ochrany obyvatelstva [18] budou, v 

případě hrozby válečného konfliktu, k ukrytí využívány: 

- funkční stálé tlakově odolné úkryty a ochranné systémy dopravních staveb, vyřazené 

SÚ, vhodné pro zprovoznění k původnímu účelu (po doplnění chybějících 

technologií), 

- vyřazené stálé úkryty nevhodné pro plné obnovení provozních režimů a další 

podzemní, suterénní a jiné části obytných domů, provozních a výrobních objektů, 

vytipované pro úpravu k improvizovanému ukrytí.  
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2.1 Odpovědnost za poskytování ukrytí 

Základním subjektem při poskytování kolektivní ochrany ukrytím je obec, která poskytuje 

svému obyvatelstvu ukrytí před hrozícím nebezpečím (dle §15 odst. 2) zákona o 

integrovaném záchranném systému [2]) a tím vykonává státní správu v přenesené působnosti. 

Obce vedou evidenci stálých a improvizovaných úkrytů podle jejich dislokace. Zpracovávají 

základní listy a po té jsou úkrytům přidělena evidenční čísla. 

Základním organizačním opatřením pro poskytování ukrytí je tvorba plánu ukrytí obce a 

vedení souhrnného přehledu o ukrytí na území obce. Plány ukrytí se aktualizují jednou ročně. 

Ke zpracování plánů ukrytí jsou nutné údaje  o 

- počtu osob pro něž se ukrytí plánuje, 

- osob s trvalým pobytem v místě, 

- osob v daném místě přítomných dočasně (zaměstnání, studium), 

- počtu přijímaných evakuovaných nebo vyvedených osob, 

- počtu, kapacitách a dislokaci stálých a improvizovaných úkrytů. 

Odpovědnost za zpohotovení stálých úkrytů a zbudování a zodolnění improvizovaných 

úkrytů mají starostové obcí, ředitelé organizací (škol, podniků, úřadů a jiných institucí), 

podnikající fyzické a fyzické osoby, které vlastní stálé úkryty a v jejichž budovách a 

pozemcích se nacházejí místa vhodná pro vybudování improvizovaných úkrytů. Ukrytí 

organizují orgány státní správy, samosprávy, právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby. 

Budování improvizovaných úkrytů zajišťují jak majitelé a uživatelé či správci dotčených 

budov, tak  i jiné fyzické osoby, které jsou schopny poskytnout pomoc. Zpohotovení stálých 

úkrytů provádějí obsluhy stálých úkrytů a krytová družstva.  

      K přípravě improvizovaných úkrytů je zapotřebí zajištění potřebného materiálu z místních 

zdrojů obcemi  resp. objekty.  Obce pak vedou přehled o použitelném a dostupném materiálu 

z místních zdrojů. 

Kromě místních materiálních a lidských zdrojů se, k budování a zoodolňování 

improvizovaných úkrytů, mohou využít i zdroje a služby poskytované komerčními stavebními 

a jinými výrobními podniky. V takovém případě je vhodné zpracovat harmonogram prací k 

řízení zpohotovování úkrytů, který se pak stane součástí souhrnného plánu ukrytí obce. Pro 

každý konkrétní úkol se zpracuje jednoduchý a účelný dokument [12].  
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2.2 Plán ukrytí obyvatelstva 

Součástí havarijního plánu kraje je i plán ukrytí obyvatelstva. Ten stanovuje způsob a 

rozsah poskytování ukrytí obyvatelstvu. Plán ukrytí obsahuje: 

- Zásady zabezpečení ukrytím, 

- ukrytí se zabezpečuje ve stálých úkrytech (stav ohrožení státu, válečný stav) a 

v improvizovaných úkrytech (nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav), 

- stálé úkryty zpohotovují a improvizované úkryty budují, 

- Přehled ukrytí na území kraje (viz. Tabulka 1). 

- Odpovědnost za provedení (Obecní úřady  při výkonu státní správy za účelem ochrany 

obyvatelstva  zajišťují ukrytí osob před hrozícím nebezpečím. K tomu zpracovávají 

souhrnný plán ukrytí obce [12]). 

Stálé úkryty již v budoucnu nebudou uváděny v havarijních plánech krajů, vzhledem k 

dlouhé době zpohotovení a nerovnoměrné rozmístění [18]. 

 

Tabulka 1Přehled ukrytí v kraji 

SÚ IÚ Celkem  Počet 
obyvatelstva 

 
Počet Kapacita Počet Kapacita Počet Kapacita 

 
Obyvatelstvo 

       

 
Žactvo 

       

 
Osazenstvo 

objektů 

       

 
Celkem 

      

 

2.3 Souhrnný plán ukrytí obce 

Souhrnný plán ukrytí [14] obce obsahuje především tyto základní části: 

- evidenční listy stálých úkrytů (jsou-li na území obce nějaké), 

- seznam stálých úkrytů, 

- základní listy improvizovaných úkrytů, 

- seznam improvizovaných úkrytů, 

- souhrnný grafický plán ukrytí  obce (městského obvodu)  se souhrnným přehledem o 

ukrytí. 
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Dále může obsahovat některé další dokumenty jako třeba: 

- harmonogram prací k vybudování improvizovaných úkrytů ve prospěch žactva a 

obyvatelstva s jednoduchými prováděcími dokumenty ke splnění konkrétních úkolů 

(zpracovává se v případě, že se v obci k budování improvizovaných úkrytů využívá 

stavebních firem), 

- přehled využitelného, k budování improvizovaných úkrytů materiálu, z místních 

zdrojů, 

- doložka civilní ochrany regulačního plánu obce, 

- evidenční listy vyřazených stálých úkrytů. 

 

2.3.1 Evidenční listy stálých úkrytů 

Evidenční list (viz. Příloha č. 1) zpracovává vlastník stálého úkrytu (dále jen SÚ) ve 

třech vyhotoveních a sice pro vlastní potřebu, pro hasičský záchranný sbor kraje a pro obecní 

úřad.Obecní úřad (úřad městského obvodu) vede evidenci SÚ, která je tvořena evidenčními 

listyvšech SÚ dislokovaných na spravovaném území obce nebo městského obvodu. Evidují se 

evidenční listy vyřazených SÚ, protože jejich prostory si nadále zachovávají své ochranné 

vlastnosti a jsou tedy využitelné pro vybudování improvizovaných úkrytů. Vyřazování stálých 

úkrytů z evidence provádí hasičský záchranný sbor (dále jen HZS) kraje. Obecní úřady 

doplňují do evidence aktuální údaje ve spolupráci s vlastníky či uživateli SÚ a s HZS kraje 

[14]. 

2.3.2 Kontrola stálých úkrytů 

Orgány obce jsou odpovědné také za kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb 

dotčených požadavky civilní ochrany na spravovaném území. Provádí se kontrola SÚ a zápis 

o ní, kde jsou uvedeny údaje o: 

- vlastníkovy SÚ (název, sídlo, identifikační číslo atd.), 

- úkrytu (dislokace, evidenční číslo), 

- zjištěných nedostatcích, 

- navrhovaných způsobech nápravy. 

Zaměření kontroly 

Speciální dveře, poklopy a uzávěry 

- Kontroluje se uzavíratelnost, klínování otevřených uzávěrů s betonovou 

výplní, počet a neporušenost gumových těsnění, ochranné nátěry, promazání 
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závěsných čepů a uzavíracích prvků (pák, šroubu a pod.), označení krajních 

poloh uzavíracích pák, označení Ev. čísla úkrytu na prvních vstupních dveřích. 

Vodní hospodářství 

- Kontrola uzavíratelnosti a těsnosti uzávěru (kohoutů), ochranných nátěrů 

potrubí, ochranných nátěrů nádrží (zásobníků vody), čistoty zásobníků vody, 

schopnosti nouzového zásobování vodou, označení hlavního uzávěru vody, 

neporušenost umývadel, splachovačů WC, sprch a těsnost vodovodních baterií. 

Kanalizace 

- Kontroluje se hlavní kanalizační uzávěr, jeho ovládání a označení, funkčnost 

kalového čerpadla, podlahové vpusti a akumulační jímky.      

Náhradní zdroj elektrické energie 

- Kontroluje se udržování startovacího zdroje (akumulátoru), ochranné nátěry 

soustrojí a funkčně spojená potrubí, prachové filtry na sání vzduchu DA u 

úkrytů projektovaných podle předpisu CO-6-2, provedení tepelné izolace na 

výfukovém potrubí, zásobování pohonnými hmotami. 

Filtroventilační zařízení (FVZ) 

- Kontrolují se ochranné nátěry potrubních rozvodů a dalších částí FVZ, ošetření 

gumových spojovacích manžet a pásků, neporušenost obalů filtrů, počet a druh 

filtrů, ochranné nátěry, ovladatelnost a promazání lehkých a těžkých 

plynotěsných uzávěrů (LPU, TPU),  kontrola těžkých uzávěrů stěnových 

(TUS), provozní schéma filtroventilačního zařízeni ve strojovně FVZ, uložení 

náhradních dílů, kyslíkové láhve u stanic FVZ typu a./ 

Elektroinstalace  

- Provede se prohlídka stavu vodičů, zásuvek, spínačů a svítidel, signalizace 

(funkčnost zvonku). 

Stavební část 

- Kontroluje se stav zdiva, stropů, omítek, bezprašné úpravy stěn a podlah, 

vlhkost v úkrytu, nadzemní části přívodu a odvodu vzduchu, odvodu 

výfukových plynů, nouzových výlezů a východů; utěsnění prostupů instalací v 

tlakově plynotěsných a plynotěsných předělech, nepovolené zásahy do 

konstrukcí úkrytů. 

Kontrola dokumentace a vybavení úkrytu 

- Kniha provozu a údržby, 

- harmonogram zpohotovení úkrytu, 
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- požární a úkrytový řád, 

- rozmístění hasících přístrojů, 

- vyprošťovací nářadí, radiomaják, vysílač. 

Platnost revizí a  kvalita vody (podle revizních zpráv) 

- Provádí se u filtro-ventilačního zařízení (co 5 let); u elektrického zdrojového 

soustrojí a jeho rozvaděče (co 2 roky), u elektrické instalace (co 2 roky), u 

tlakových nádob na vodu (co 5 let), u ocelových tlakových láhví na kyslík (co 

10 let), u dispečerského zařízení (každý rok). 

Na závěr se zhodnotí celková provozuschopnost úkrytu a uvedou se návrhy dalších 

potřebných opatření [14]. 

2.3.3 Seznam stálých úkrytů v obci 

Jedná se o seznam všech nevyřazených stálých úkrytů (viz. Příloha č. 2) nacházejících 

se na obcí spravovaném území. Zpracovává se ve dvou výtiscích a to pro potřebu vlastníka a 

pro potřebu obce. Do seznamu se uvádí: 

- číslo SÚ, 

- třída odolnosti a typ stálého úkrytu, 

- dislokace úkrytu, 

- čísla popisná míst ze kterých jsou, 

- kapacita úkrytu a plánovaný počet ukrývaných, 

- jméno velitele úkrytu. 

2.3.4 Základní listy improvizovaných úkrytů 

Základní listy se zpracovávají pro každý zamýšlený improvizovaný úkryt. Zpracovává 

se ve dvou vyhotoveních a to pro majitele prostor IÚ a pro obecní úřad. Obecní úřady evidují 

základní listy IÚ (viz Příloha č. 3). Příslušný obecní úřad udělí IÚ evidenční číslo, které musí 

být zapsáno do základního listu IÚ. V základním listu jsou stručné údaje o povaze místností 

nebo prostoru ve kterém se daný IÚ nachází (jeho rozměry, umístění, kapacitě atd. 

Zaznamenává se zde harmonogram prací vedoucích k zesílení ochranných vlastností stavby a 

k zodlonění IÚ). Dále se do základního listu uvádí údaje o vybavení IÚ, materiálu z místních 

zdrojů. Součásti základního listu je i identifikace vlastníka prostor IÚ a další grafické 

podklady (jako např. schéma IÚ, plán IÚ, seznam vybavení úkrytu atd.) [11]. 
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2.3.5 Seznam improvizovaných úkrytů 

V seznamu improvizovaných úkrytů (viz. Příloha č. 4) jsou evidovány všechny IÚ 

určené pro obyvatelstvo, žactvo a osazenstvo objektu, pro které byly zpracovány základní 

listy IÚ [11]. 

Seznam IÚ (viz. příloha č. 3) musí obsahovat především: 

- evidenční číslo IÚ, 

- ochranný součinitel stavby KO, 

- adresa budovy v niž se nacházejí prostory IÚ, 

- čísla popisná míst pobytu ukrývaných osob, 

- kapacita IÚ, 

- maximální předpokládaný počet ukrývaných, 

- velitel IÚ. 

2.3.6 Souhrnný grafický plán ukrytí obce 

Obecní úřad zpracovává souhrnný grafický plán ukrytí obce. Tento plán obsahuje tyto 

položky: 

- počty ukrývaných osob v obci, 

- tabulku souhrnného přehledu o ukrytí obyvatelstva, žactva a osazenstva objektů v 

obci, 

- grafické řešení ukrytí se zakreslením úkrytů, uvedení jejich evidenčních čísel a 

kapacit, počtů osob k ukrytí po jednotlivých objektech  a  legendu významu použitých 

zkratek a značek, 

- údaje o zpracovateli plánu, 

V obcích s rozšířenou působností se dále vede souhrnný přehled ukrytí na celém území 

v působnosti ORP. Tento plán se pak využívá jako podklad pro zpracování přehledu ukrytí v 

kraji, který je součástí Plánu ukrytí obyvatelstva Havarijního plánu kraje. 

2.3.7 Další dokumenty 

Do územního plánu obce (do jeho textové i grafické části) musí být, dle ustanovení § 

20 vyhlášky k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva [3], zapracovány návrhy 

ploch pro účely civilní ochrany, mimo jiné i pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné 

události. 
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Doložka civilní ochrany regulačního plánu obce 

Regulační plán obce obsahuje doložku civilní ochrany (dále jen CO) [15]. Stanovuje 

požadavky na pozemky a na jejich využití pro potřeby civilní ochrany. V případě nutnosti 

mohou být některé pozemky a objekty dočasně využívány pro potřeby civilní ochrany. Dle 

ustanovení § 21 vyhlášky k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva [3] se v souladu 

s územním plánem obce zapracuje do regulačního plánu doložka civilní ochrany. Doložku 

civilní ochrany tvoří: 

- textová část, která stanovuje požadavky na pozemky a na jejich využití pro 

- opatření   vyplývající   z  určení  záplavových  území a zón havarijního 

plánování, 

- umístění stálých a improvizovaných úkrytů, 

- ubytování evakuovaného obyvatelstva, 

- skladování materiálu civilní ochrany, 

- zdravotnické zabezpečení obyvatelstva, 

- ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, 

- umístění nově navrhovaných objektů zvláštního významu, 

- nouzové zásobování obyvatelstva vodou, 

- záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení 

- škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, 

- zřízení humanitární základny, 

- požární nádrže a místa odběru vody k hašení požárů. 

- Grafická část, kde jsou vyznačeny pozemky o jejichž využití pro potřeby CO se píše 

v textové části doložky CO. 
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3 Improvizované úkryty 

V této kapitole se podrobněji zaměřím na možnosti ukrytí obyvatelstva 

v improvizovaných úkrytech i na samotné improvizované úkryty (dále jen IÚ), na jejich 

výběr, budování, zodolňování, větrání atd. 

Improvizované úkryty se vybírají s dostatečným předstihem před potenciální krizovou 

situací v době, kdy jsme schopni předpovědět hrozící nebezpečí. IÚ se budují v místech 

vyhovujících předem stanoveným kriteriím. Tato místa jsou svépomocně upravována, tak aby 

podpořila existující ochranné vlastnosti staveb. Využívá se  především materiálu, finančních 

prostředků, služeb a lidských sil z místních zdrojů. To však neznamená, že je to jediná 

možnost jak prostředky a síly pro budování IÚ sehnat. IÚ slouží k ochraně obyvatelstva 

v případě vyhlášení krizových stavů. Tento typ úkrytů částečně chrání ukryté obyvatelstvo 

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

prachem a do jisté míry i proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení. Využívají se 

tam kde není možná ochrana ve stálých úkrytech. Pomocí tzv. ochranného součinitele stavby 

(značí se Ko) se vyjadřují ochranné vlastnosti IÚ vůči radioaktivnímu záření. Součinitel se 

stanoví výpočtem nebo orientačně (viz. Tabulka 2 ) 

Ochranný součinitel uvádí kolikrát je radiace uvnitř úkrytu nižší než radiace v okolním 

zasaženém prostoru [14]. 

 

Tabulka 2 Orientační hodnoty ochranného součinitele stavby Ko 

Umístění budovy 
Druh budovy Podlaží nové sídliště hustá zástavba vilová a 

venkovská zástavba 
přízemní   
budova 

přízemní 
suterén 

12 
46 

13 
50 

10 
37 

jednopatrová 
budova 

přízemní 
suterén 

19 
125 

21 
135 

15 
100 

dvoupatrová 
budova 

přízemní  
suterén 

23 
500 

26 
600 

17 
400 

Vícepatrová 
budova 

přízemní 
suterén 

24 
500 

26 
600 

18 
400 
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3.1 Zásady pro budování improvizovaných úkrytů 

Při hledání vhodných prostorů pro zbudování improvizovaný úkrytů se dbá aby 

místnost měla co nejmenší počet oken, dveří a dalších otvorů v obvodovém zdivu. IÚ by měl 

být zapuštěn pod úrovní terénu, platí zde zásada čím více tím lépe. Důležitá je i šířka 

obvodového zdiva. Doběhová vzdálenost by neměla být delší než 800 m. Podle způsobu 

větrání se stanovuje doporučená plocha pro každou ukrývanou osobu. V úkrytech s nuceným 

větráním je to 1-3 m2 na osobu a u úkrytů bez větrání je to 3-5 m2. Úkryty by se neměly 

budovat pro více než 50 ukrývaných osob. Celková kapacita IÚ je stanovena součtem sedících 

(asi 2/3 z kapacity úkrytu) a ležících osob ( asi 1/3). Světlá výška úkrytu by měla být aspoň 

2,3 m, přičemž minimální výška od podlahy k nejnižší části stropu by měla být 1,9 m. 

Tloušťka obvodových zdí IÚ musí být aspoň 45 cm u zděných konstrukcí a 30 cm u 

železobetonových konstrukcí. Klenba pak musí být nejméně 15 cm tlustá, a zdi, do nichž je 

klenba válená, mají minimální tloušťku 90 cm. Vstupní dveře musí být otvíratelné směrem 

ven z úkrytu a měly by ústit ven z budovy. Správný IÚ by měl mít aspoň 2 východy [14].  

 

IÚ se nesmí zřizovat v: 

- částech budov, v nichž jsou v horních podlažích uloženy předměty a zařízení o 

hmotnosti větší než 1000 kg/m2 podlahové plochy, 

- pod výrobními nebo skladovacími prostorami, v nichž jsou umístěny nádrže s 

nebezpečnými chemickými tekutinami, s roztavenými kovy a jinými nebezpečnými 

látkami, 

- blíže než 100m od zásobníků s nebezpečnými látkami nebo těžkými plyny v případě, 

že porušení zásobníků může ohrozit bezpečnost ukrývaných, 

- blíže než 50 m od prostorů a skladů s nebezpečím výbuchu a od skladů s lehce 

zápalnými látkami. Jsou-li požárními nebo jinými předpisy stanoveny vzdálenosti 

větší, platí tyto větší vzdálenosti, 

- místech, kde by pod IÚ  nebo prostorem IÚ procházelo vedení vysokotlaké páry, 

vysokého napětí, plynu, stlačeného vzduchu apod. 

3.2 Výběr prostor pro improvizovaný úkryt 

Úkryty se nejčastěji budují v prostorách, které se nachází podzemních částech budov. 

Krytové místnosti by měly být aspoň částečně zapuštěny pod úrovní terénu. Většinou platí, že 

čím je místnost více zapuštěna tím má větší ochranné vlastnosti. Vybírají se železobetonové 



 20 

nebo ocelové skeletové stavby, popřípadě masivní cihlové zděné stavby velkou únosností 

stropních konstrukcí v suterénech. Při vybírání vhodných prostor se musí brát v úvahu i okolí 

budovy, okolní zástavba může ovlivnit ochranné vlastnosti úkrytu. Vhodné jsou 

několikapodlažní stavby, které poskytují dobré podmínky pro následné opuštění ukrývaných 

osob. Úpravy úkrytu, pro zvýšení ochranných vlastností, se provádí za využití místních zdrojů 

a proto by se měla hledat taková místa kde je dostatek materiálu a fyzických sil pro tyto 

úpravy. Při výběru je nutno přihlédnout k účelu stavby,  a prověřit technický stav celé stavby. 

Kontroluje se stav nosných prvků suterénu u starších zděných staveb i zdivo a malta. U 

vícetraktových  staveb se IÚ umísťuje ve středním traktu. Nevýhodou je, že střední trakt bývá 

poměrně úzký. Tato nevýhoda se dá eliminovat propojení s prostory sousedních traktů. 

Nejvhodnější prostory mají mezi samotnou zdí IÚ a obvodovým zdivem volný prostor. 

Zřizování úkrytů v budovách se složitým a rozsáhlým instalačním zařízením je obtížné. Pokud 

prochází úkrytovými prostory instalační zařízení, je nutné, aby bylo pro včasné odstavení 

opatřeno uzávěry. Nevhodné jsou stavby, kde převládá hořlavý stavební materiál, méně 

vhodné jsou stavby přízemní nebo jednopatrové. IÚ by měl být umístěn tak aby k němu vedla 

co nejkratší cesta ze schodiště [14]. 

3.3 Průběh budování improvizovaného úkrytu 

Budování IÚ můžeme rozdělit do tří etap. Postup úprav se uvádí v základním listě IÚ. 

Úkryt se má být zbudován do 5 dnů. 

První etapa 

Nejdříve se vyklidí vybraný prostor, zkontrolují se uzávěry páry, plynu, vody, 

elektrické energie a provede se příprava k příjmu ukrývaných osob. 

Druhá etapa 

Provádějí se základní úpravy v úkrytu. Jako např.: zodolnění otvorů, úprava větrání, 

utěsnění, a další vnitřní i venkovní úpravy. 

Třetí etapa 

Následují opatření směřující ke zvýšení dalších ochranných vlastností. Jedná se o 

zesílení únosnosti stropních konstrukcí podpěrami, zvětšení zapuštění úkrytů násypy a 

zbudování nouzových východů popř. výlezů. Nakonec se úkryt vybaví materiálem pro 

nouzové přežití ukrývaných osob (lehátka, sedátka apod.). 

Pracovní postup 

- Zvolení vhodného prostoru pro IÚ, 
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- určení kapacity úkrytu v závislosti na podlahové ploše nebo vnitřním objemu místností 

IÚ, 

- stanovení rozsahu a postupu úprav, 

- odhad množství a druhu potřebného materiálu, který bude poskytnut z místních zdrojů 

a odhad počtu pracovníků pro zbudování IÚ (to pouze v případě že není zpracován 

základní list IÚ), 

- zajištění hlavních uzávěrů plynu, vody, ústředního topení a dalších, 

- vyklizení vybraného prostoru, 

- provedení se vnějších úprav místnosti, 

- provedení vnitřních úprav a utěsnění úkrytu, 

- vybavení vnitřním vybavením a vyprošťovacím nářadím, jako je např.:  

- zásoba pitné vody na 72 hodin, minimálně 3 l na osobu a den, 

- zásoba potravy na 72 hodin, 

- nouzový záchod ( Přenosná nádoba s improvizovaným sedátkem a uzávěrem. 

Po použití je vhodné nádobu zasypávat desinfekčním a protizápachovým 

prostředkem jako je např. vápno, chloramin, písek, hlína a pod. Tento materiál 

se umísťuje v prostoru nouzového záchodu.), 

- nádoba na odpadky, 

- nádoby na odpadovou vodu z mytí, 

- lehátka a sedačky, 

- zpracování základního listu IÚ a zajištění u evidence IÚ včetně přidělení evidenčního 

čísla (na obecním úřadu, popř. na magistrátu), 

- označení IÚ dle ČSN 01 2721 (viz. Obrázek 1 a Obrázek 2). 

Ú K R Y T

F

E

D

B

GHI

A

A

C
A

 
Obrázek 1 Orientační symbol 
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Tabulka 3 Doporučené rozměry značení 

Rozměry v mm Označení 

velikosti A B C D E F G H I 

1 100 60 150 800 -

1000 

960 -

1160 

1120 - 

1320 

200 320 400 

2 150 90 220 1200 - 

1500 

1440 - 

1740 

1680 - 

1980 

300 480 600 

3 200 130 300 1600 -

2000 

1930 - 

2330 

2260 - 

2660 

400 660 800 

H
H

H
3

H
3

H
3

H
3

H
3

H
3

 
Obrázek 2 Označení přístupových cest a samotných IÚ (vlastní) 

 

Tabulka 4 Rozměry značení úkrytů 

Rozměry tabulky a znaků v mm Rozměry písma v mm Č. 
A B H výška tloušťka 

1 50 300 – 450 75 15 5 
2 66 400 – 600 100 20 6,5 
3 100 600 – 900 150 30 10 
4 132 800 - 1200 200 40 13 
5 200 1200 - 1800 300 70 15 

 

Materiál pro budování IÚ: 

Materiál a pracovníci, pro budování úkrytů, se získávají téměř výhradně z místních 

zdrojů. Jedná se zejména o: 

- věcné prostředky z nejbližšího okolí potenciálního úkrytu (Je nutné využít všechny 

možné rezervy např. kůlny, oplocení, garáže, rozestavěné stavby stavby, zeminu, 

materiál z chodníků a další), 
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- materiálu z budov určených k demolici (V krajních případech se pro stavbu IÚ může 

použít i materiál z nenosných konstrukcí stavby v niž se nachází IÚ popř. jiné funkční 

stavby), 

- stavební materiál ze skladů a prodejen (dřevo a řezivo, písek, štěrk, kamenná drť, 

panely, betonářská ocel, jiný kovový materiál a další), 

- nástroje a vnitřní vybavení bytů, kanceláří a škol z majetku fyzických, podnikajících 

fyzických a právnických osob z okolí úkrytu (lopaty, sekery, židle, lehátka, sedačky a 

všechny užitečné nástroje a předměty). 

Všechen tento materiál by se měl uvést v základním listě improvizovaného listu (viz Příloha 

č. 3). 

3.4 Zvyšování ochranných vlastností improvizovaného úkrytu 

V poslední etapě budování úkrytu přichází na řadu zodolňovací práce [16]. Ty se provádí 

ke zvýšení ochrany IÚ před: 

- účinky chemických zbraní resp. bojových otravných látek a látek uniklých 

z průmyslových havárií , 

- účinky radioaktivního spadu, 

- mechanickými účinky trosek, střepin a dalšího uvolněného materiálu. 

3.4.1 Technické řešení úprav pro zvýšení ochrany před radioaktivním spadem 

- Zesílení tloušťky obvodových konstrukcí v oslabených místech (dveřní, okenní větrací 

otvory a další) se provádí vyplněním vhodným zhmotňujícím materiálem. Tloušťka 

přídavného materiálu má být stejná jako obvodová zeď a má přesahovat otvor po jeho 

obvodě o 30 cm. 

- Okenní otvory  vedoucí do venkovního prostoru se zazdí cihlami, kameny, pytli s 

pískem nebo hlínou. Okna se z vnější překryjí prkny, deskami nebo plechem a 

zasypou zeminou, pískem, štěrkem popř. jiným sypkým materiálem. Okna můžeme 

rovněž zarovnat cihlami, dlažebními kostkami, pytli s pískem či zeminou. Zhmotnění 

okenních otvorů se provede s ohledem na to zda je nutné upravit větrání, v takovém 

případě se do zhmotněných okenních otvorů zabudují větrací komínky. 

- Dveře vedoucí mimo IÚ se musí zesílit prkny a svlaky. Dveře se musí dostatečně 

utěsnit, k čemuž se musí upravit práh. 

- Po obsazením IÚ se vchodové dveře  zabezpečí proti účinkům sání, které vzniká po 

tlakové vlně, a to trámky a dráty proti otevření dveří směrem ven z úkrytu. 



 24 

- Mohou se vybudovat i tzv. stínící stěny. Zřizují se co nejdelší. Tloušťka stínící stěny 

má být minimálně stejná jako tloušťka obvodového zdiva. 

- Dveře a okna se mohou utěsnit izolepou, samolepící molitanovou páskou, 

leukoplastovou folií, pryžovou páskou, sádrou, těsnícími tmely, pěnou, jutou nebo 

jiným dostupným těsnícím prostředkem. Utěsnit se musí spáry a jiné prostory kolem 

prostupů instalačních zařízení (používají se např. tmely, pěny, ucpávky a nátěry). Dále 

se utěsňují komíny (viz. Obrázek 3) a kanalizační šachty a vpusti (viz. Obrázek 4). 

 

 
 Obrázek 3 utěsnění komínů (vlastní) 
 

- V případě že je kanalizační vpust opatřena hloubkovým sifonem, utěsní se zalitím 

vodou. 

- Utěsnění poklopu se provádí folií z PVC, zakrytím nádobou bez dna, která se vyplní 

těžkým sypkým materiálem (písek, zemina, hlína apod.). Bedna by měla přesahovat 

obvod poklopu o 20 - 30 cm. 
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Obrázek 4 utěsnění kanalizačních šachet a vpustí (vlastní) 

 

- Zhmotňují se okna nad úkrytem (např. nábytkem), vyplňují se okna nad úkrytem 

zhmotňujícím materiálem a  zesilují se stropy nad úkrytem zeminou, pískem a jiným 

vhodným materiálem. 

- Jako únikové cesty se budují tzv. nouzové výlezy  a průrazy. Každý IÚ by měl mít 

nouzový výlez. Pokud není možno vybudovat u IÚ nouzový výlez, provádí se průrazy 

k napojení na nejbližší IÚ, který je nouzovým výlezem vybaven. 

- Nouzový výlez se vyvede od stěny úkrytu do nezavalitelného prostoru (1/2 

výšky budovy +3m), 

- lze jej vytvořit například z kanalizačních trub profilu 100 cm, rámů z 

hraněného řeziva nebo kulatiny, 

- otvor (min. 60x60 cm) se ve stěně úkrytu zakrývá zhotoveným tlakově 

plynotěsným poklopem, 

- ve výlezné šachtě se zřizují stoupačky, nebo se volně uloží žebřík, 

- výstavba nouzového výlezu vyžaduje techniku v závislosti na použitém 

materiálu, 

- u nízkých budov lze nouzový výlez zřídit těsně u venkovní stěny. 
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- Železobetonové stropy deskové a trámy železobetonových stropů se zabezpečují proti 

zřícení (viz. Obrázek 3). Stropy se mohou podepírat dřevěnými podélnými nosníky a 

sloupky se zavětrováním, nebo s využitím jiných stavebních prvků. 

- Segmentové valené klenby do traverz (válcované nosníky průřezu I), o maximální 

délce 4 m (I profilu 24 cm) a maximální vzdálenosti 1 m se   nemusí podepírat ani 

rozpírat. Delší traverzy se podepírají sloupky ve vzdálenostech 2,6 m až 4 m a 

rozpírají ve vzdálenostech rozpěr 1,95 až 3 m. Rozměry traverzy, do níž je valená 

klenba vyzděná, se určí podle šířky viditelné spodní příruby traverzy. Stropní klenby 

valené do zdí se nepodepírají. 

3.4.2 Technické řešení úprav pro zvýšení ochrany před troskami 

Zesilování stropní konstrukce proti zřícení. Zesílení stropní konstrukce se provádí aby 

se zkrátilo její rozpětí v místech největšího namáhání. Namáhání zvyšují trosky zřícené 

budovy nad úkrytem. Nebezpečnou jsou i otřesy (od dopravních prostředků, od výbuchů pum 

apod.). 

- Strop se podepírá sloupky a vodorovnými podélnými a příčnými nosníky, které po 

spojení vyztužují stávající konstrukce. 

- Stability dřevěných sloupků proti vybočení nebo zkosení  se provádí zavětrováním - 

úhlopříčnými výztuhami (viz Obrázek 5). 

 
Obrázek 5 úhlopříčné výstuhy [16] 

- Hraněné řezivo pro podélné nosníky se klade na  na užší stranu, prahy se kladou ve 

směru vstupu do IÚ, sloupky musí být řádně uklínovány, klíny musí být vzájemně 

zajištěny proti posunu. 

- Spojení a zajištění sloupků s příčnými nebo podélnými nosníky a jejich zajištění proti 

posuvu musí být provedeno tesařskými skobami nebo prkny na obou stranách 

(viz. Obrázek 10). 

- Tyto úpravy by měly být provedeny po konzultaci s odborníkem. 
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3.5 Větrání improvizovaného úkrytu 

Pokud je to nutné a možné, může se větrání IÚ provést těmito způsoby: 

- Improvizovaným filtroventilačním zařízením. 

- Běžně používanými ventilátory. 

- Normovými soupravami s předřazenými nebo improvizovanými filtry (např. 

pískovými), filtračním a ventilačním zařízením FVKP, FVZ 150  a dalšími typy 

filtračních a ventilačních zařízení. 

- Přirozeným větráním pomocí vzduchovodů zhotovených improvizovaným způsobem 

s použitím vhodných vzduchovodů (viz. Obrázek 6). 
0,
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Obrázek 6 přirozené větrání (vlastní) 

- Vzduchovody zhotovené z prken 

- Provádí se u úkrytů s kapacitou do 50 osob. 

- Princip využívá přirozeného tahu vzduchu vznikajícího rozdílem teplot vně a 

uvnitř IÚ. 

- Venkovní vzduch se přivádí do úkrytu komínkem (viz. Obrázek 11), jehož 

nasávací otvor musí být 1,5 m nad úrovní terénu a musí ústit v místnosti pro 

ukrývané asi 50 cm nad podlahou. Komínek má v místnosti na ústí uzávěr 

umožňujícím regulaci vzduchu. 
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- Použitý vzduch se odvádí komínkem (viz. Obrázek 12) ústícím 20-25 cm pod 

stropem s vyvedením nejméně o 2 m výše než nasávací otvor. 

- Přívodní a odvodní komínek se umísťuje na protilehlých stěnách místnosti. 

- Vnější otvory komínků se opatřují stříškou. 

- K větrání lze využitím větracích nebo světlíkových šachet, k odvodu vzduchu z 

úkrytu i komínových průduchů. 

3.6 Zásady chování v improvizovaném úkrytu 

IÚ jsou koncipovány, tak aby v nich člověk setrval pouze po dobu nezbytně nutnou. 

Předpokládá se, že ohrožení, jenž si vyžádalo ukrytí obyvatelstva v IÚ, pomine maximálně 

během několika desítek hodin. I přesto by se ukrývaní měli připravit na nepříliš komfortní 

prostředí. V IÚ musí být člověk trpělivý, tolerantní a respektovat potřeby ostatních jedinců 

v úkrytu, jelikož v těchto mezních situacích může docházet snadno ke konfliktům. Vyhrocený 

konflikt dvou jedinců působí negativně na duševní pohodu všech ukrývaných s nimiž tito 

jedinci sdílí společný prostor. 

IÚ by se měl vybavit přenosným radiovým přijímačem, aby bylo možné sledovat ze 

sdělovacích prostředků vývoj situace a adekvátně reagovat na měnící se podmínky. Ukrývané 

osoby by si měly do úkrytu brát jen to nejnutnější. V úkrytu se nesmí pracovat s otevřeným 

plamenem a kouřit. Větrání je v provozu pouze v případě, že bezprostředně nehrozí zasažení 

nebezpečnými látkami. Pokud k zamoření skutečně dojde, přichází na řadu prostředky 

individuální ochrany, jestliže nejsou k dispozici využívají se, pro osobní ochranu, 

improvizované prostředky pro ochranu povrchu těla a dýchacích cest (gumové rukavice, 

pláštěnky, holínky, roušky apod.). 

V utěsněném úkrytu se dá setrvat poměrně krátkou dobu, protože dochází k úbytku 

dýchatelného vzduchu. Doba maximálně možného pobytu v dokonale utěsněném úkrytu se 

vypočítá ze vzorce [14]: 
nm
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××

×
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100max   kde: 

tmax   Maximální doba pobytu v úkrytu 

C 2CO    Dovolené zvýšení CO2 v % (maximálně 2%) 

V   Objem místnosti v úkrytu 

m 2CO    Množství vydechnutého CO2 v  m3 vydechnutého jednou osobou  

N   Počet ukrývaných osob 
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3.7 Ukrytí v době míru 

Jak již bylo řečeno improvizované úkryty se budují pouze v případě hrozícího nebo 

trvajícího válečného konfliktu. Při „mírových ohroženích“ se obyvatelstvo ukrývá 

v prostorách budov, které jsou schopny zcela nebo částečně uchránit obyvatele před účinky 

nebezpečných látek a jiných ohrožení. 

 Nejvhodnější prostory, pro ukrytí před účinky chemických nebezpečných látek, jsou 

ve vyšších patrech na odvrácené straně budovy ve směru šíření nebezpečné látky. Velké 

množství průmyslových plynných nebezpečných chemických látek je těžší než vzduch a drží 

se při zemi. Látky lehčí než vzduch jsou většinou prchavé, v terénu málo stálé, a není proto 

příliš pravděpodobné, že proniknou zavřenými a utěsněnými okny a dveřmi ve vyšších 

patrech závětrné strany budovy. 

Okna se mohou utěsnit různými druhy samolepících těsnících pásek, polyetylenovými 

fóliemi a všemi dostupnými a vhodnými prostředky, které zamezí průniku nebezpečné 

chemické látky do místností. Stejně tak se musí utěsnit i ventilace a ostatní přívody vzduchu 

z okolního prostředí včetně dveří. Průnik látky okny do místností je možné snížit záclonami i 

závěsy, namočenými ve vodě nebo v roztoku pitné vody a zažívací sody, kyseliny citrónové 

nebo stolního octu. 

V případě radiační havárie se obyvatelstvo ukrývá v budovách a vyčkává situace, kdy 

je možné provést evakuaci. 
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4 Stálé úkryty 

Stálé úkryty (dále jen SÚ) jsou, díky dlouhé době zpohotovení, nevyužitelné pro jiná 

než vojenská ohrožení. Nevýhodou SÚ je také jejich nákladný provoz. Tento problém 

částečně řeší , mírové využití stálého úkrytu, který si sám o sobě vynucuje např. pravidelnou 

údržbu těchto prostor.  

Náklady správních úřadů, obcí, právnických a fyzických osob spojené se 

zabezpečením údržby, revizí a provozu stálých úkrytů a náhrady za omezení vlastnického 

nebo užívacího práva budou minimalizovány širším komerčním využitím stálých úkrytů, 

prodloužením lhůt provádění revizí, zakonzervováním vybraných technologických prvků, 

případně provedením změn v užívání stavby. Stát nebude podporovat výstavbu nových 

stálých úkrytů, rekonstrukce a opravy stávajících stálých úkrytů ani trvat na zachování jejich 

účelu v mírové době [13].  

4.1 Základní charakteristika stálých úkrytů 

V koncepci [13] se uvádí se uvádí že, stálé  úkryty  slouží  k  ukrytí  obyvatelstva  a  

tvoří je trvalé ochranné  prostory  v  podzemní  části  staveb  nebo  stavby samostatně stojící.  

Dále se zde uvádí že, stálé  úkryty  se  dělí na stálé tlakově odolné úkryty, stálé tlakově 

neodolné  úkryty  a  ochranné  systémy  podzemních  dopravních staveb. 

Odolnost konstrukce stálých úkrytů se posuzuje vůči účinkům tlakové vlny jaderného 

výbuchu. Přetlak v čele tlakové vlny pro příslušné třídy odolnosti je stanoven hodnotami: 

- 0,2 MPa pro 3. třídu odolnosti, 

- 0,1 MPa pro 4. třídu odolnosti, 

- 0,05 MPa pro 5. třídu odolnosti. 

Otvory stálých úkrytů lze hermeticky uzavřít. Jsou vybaveny kapacitně odpovídajícím 

filtroventilačním zařízením, kolektivními a prachovými filtry a dalším technologickým 

vybavením, které vytváří podmínky pro dlouhodobý pobyt ukrývaných osob až  po dobu  3 

dnů. Stropní konstrukce nad vestavěnými úkryty jsou stavebně provedeny tak, aby unesly 

váhu trosek zřícených budov. SÚ musí být bez ohledu na odolnost a umístění připraveny 

přijmout ve stanovených lhůtách osoby k ukrytí. Po vyhlášení krizového stavu se před 

vlastním přijetím osob zpohotovují podle zpracovaných postupů (harmonogramu 

zpohotovení) do 3 dnů odborně vycvičenými osobami (krytovými družstvy), znajícími jejich 

provoz a vybavenými věcnými prostředky (předepsaným materiálem). Krytové družstvo 

zabezpečuje plynulý vstup obyvatelstva do úkrytu, jeho rozmístění a poučení o chování v 
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úkrytu. Současně zajišťuje označení úkrytu, které má význam orientační a je zaměřeno 

zejména na organizaci pořádku a orientaci při nástupu do úkrytu. Dodatečné vybavení SÚ 

židlemi, lavicemi a dalším materiálem se provádí v rámci zpohotovení úkrytu. 

Doby zpohotovení  konkrétních SÚ uvádějí evidenční listy SÚ, které jsou základem 

jejich evidence.  Doběhové vzdálenosti jsou do 500 m. Pro případ snadnějšího vyhledávání 

zavalených úkrytů z rozrušených budov nad úkrytem jsou vybaveny radiovými vysílači 

radiomaják nebo maják. V úkrytu se vyvěšuje úkrytový řád obsahující pokyny pro chování a 

činnost ukrývaných osob. Jim  se ukrývané osoby  po seznámeni řídí. Seznam ukrývaných 

osob se pořizuje až při obsazování úkrytu. Ukrývané osoby vykonávají pomocné práce podle 

požadavků velitele úkrytu a členů krytového družstva. Stálé úkryty vyžadují provádění 

odborné údržby proškolenou osobou (údržbářem) v souladu s dokumentací ověřenou 

stavebním úřadem a jeho rozhodnutím (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí) tak, aby byl 

úkryt v dobrém technickém stavu, aby  v něm nevznikalo nebezpečí požárních a hygienických 

závad, aby nedocházelo k jeho znehodnocení nebo ohrožení jeho vzhledu a aby se co nejvíce 

prodloužila jeho uživatelnost. Stálé úkryty, které byly vybudovány pro ochranu obyvatelstva 

proti účinkům zbraní hromadného ničení, nelze z hlediska doby jejich zpohotovení a 

nerovnoměrného rozmístění využít při nevojenském ohrožení.  

Z evidence stálých úkrytů se vyřazují úkryty, jejichž technický stav by mohl vést k 

ohrožení ukrývaných osob nebo úkryty, které jsou pro ukrytí obyvatelstva nevyužitelné.   

O změně v užívání úkrytu rozhodují stavební úřady ve stavebním řízení a to také na 

základě stanoviska hasičského záchranného sboru kraje a obecního úřadu. Úkryty, které byly 

původně postaveny jako jednoúčelové stavby, mohou být využívány k mírovým účelům při 

zachování funkčnosti úkrytu, tedy jako úkryty s mírovým využitím. Mírové využití se 

povoluje jen v  případech,  kdy navrhované využití nezhorší mikroklima úkrytu [10]. 

4.2 Stálé tlakově odolné úkryty 

Stálé tlakově odolné úkryty (dále STOÚ) poskytují ochranu obyvatelům před 

světelným zářením, tepelným záření, pronikavé radiaci, radioaktivním spadem a tlakovými 

účinky (minimální přetlak je 50 Pa) zbraní hromadného ničení. Ochrana ukrytím v STOÚ je 

prováděna v době válečného ohrožení respektive za stavu ohrožení státu a za válečného stavu. 

Jak již bylo řečeno, výstavba stálých úkrytů byla zahájena v padesátých letech 

minulého století. Výstavba neprobíhala rovnoměrně, ale byla závislá na míře potenciálního 

ohrožení v jednotlivých obcích. Výstavba probíhala v několika časových etapách. V letech 

1955 až 1959 se stavěly STOÚ jako jednoúčelové stavby bez mírového využití podle směrnic 
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řady CO-Stav. Rovněž v letech 1960 až 1978, kdy se stavělo podle směrnic ministerstva 

vnitra řady ŠCOS-Tech, se jednalo převážně o jednoúčelové stavby. Až po roce  1979 se 

začaly stavět úkryty i s mírovým využitím. V této době náležela civilní obrana již pod 

ministerstvo obrany, a výstavba se řídila jeho směrnicemi řady CO a normou ČSN 73 9001. 

4.3 Dispozice a vybavení stálých tlakově odolných úkrytů 

Vchody 

Jejich počet se odvíjí od počtu ukrývaných osob. Na každých 150 ukrývaných by měly 

být aspoň jedny dveře. Vchody musí být napojeny na hlavní přístupovou komunikaci 

(chodbu, schodiště) způsobem, který umožňuje rychlou a dokonalou orientaci osob při 

nástupu do úkrytu. Šířka přístupové chodby bývá 120 cm. Přede dveřmi do úkrytu se nachází 

ochranný prostor, ve kterém by nemělo dojít k zavalení troskami, aby bylo možno dveře vždy 

otevřít. Do prostor STOÚ se vždy vstupuje přes tlakově odolné a plynotěsné dveře. Dveře 

jsou utěsněny pryžovým těsněním. Práh je minimálně 10 cm vysoký. Na dveřích je označení 

úkrytu evidenčním číslem. 

Nouzové výlezy 

Zřizují se v úkrytech kde je pouze jeden vchod. Nouzové výlezy (viz. Obrázek 7) se 

byly řešeny jako štolové, šachtové a zasypané. Vstup do nouzového výlezu je uzavírán dvěmi 

tlakově plynotěsnými poklopy. Jeden se otevírá do úkrytu, druhý do nouzového výlezu.  

 
Obrázek 7 nouzový výlez [10] 
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Protitlakové komory 

Byly zřizovány u většiny vchodů do STOÚ. Byly dimenzovány, tak aby umožnily 

vstup osob do úkrytu a pronesení vnitřního zařízení úkrytu. Minimální plocha je 2 m2, 

minimální šířka 1,4 m. Z komory se vstupuje do protiplynové předsíně a prachové komory. 

Dveře do těchto místnosti jsou tlakově plynotěsné. Do stěn protitlakové komory se osazují  

stěnové tlakově plynotěsné uzávěry sloužící k odvodu vzduchu z úkrytu. Na podlaze tlakově 

plynotěsné předsíně se zřizuje kanalizační vpust, do předsíně se zřizuje přívod vody ukončený 

výtokovým ventilem. Protitlaková předsíň slouží jako odmořovací místnost k dekontaminaci 

členů krytového družstva. 

Protiplynové předsíně 

Navazují na protitlakovou předsíň. Dveře z protitlakové komory jsou tlakově odolné, 

druhé dveře, kterými se vstupuje do obývaného prostoru, jsou pouze plynotěsné. Protiplynová 

předsíň slouží jako šatna odmořovací místnosti. Minimální rozměry jsou stejné jako u 

protitlakové komory. 

Prachová komory 

Přes tlakově plynotěsné dveře se vstupuje do prachové komory z protiplynové 

předsíně. Ústí zde nasávací potrubí vzduchu přicházející z venku od nasávací hlavice 

vyústěné v nezavalitelném prostoru. Potrubí prochází, kvůli tlakové ochraně, před vstupem do 

úkrytu tlakovou jímkou. V prachové komoře (viz. Obrázek 8) se nacházejí rohové plynotěsné 

uzávěry (tlakové uzávěry kovové membránové), hrubý prachový filtr a při ochranném 

provozu se osazuje jemný prachový filtr (nebo prachový filtr). 
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Obrázek 8 prachová komora filtroventilačního zařízení [10] 

 
Filtroventilační komora 

V této malé místnosti se nachází filtroventilační zařízení (dále jen FVZ). Navazuje na 

prachovou komoru. V sestavách se nacházejí kolektivní filtry. Do komory se vstupuje 

obyčejnými dveřmi, otevírají se směrem ven z komory. Musí zde být vyvěšeno ovládací 

schéma FVZ. Ve filtroventilační komoře by měly být rovněž náhradní díly pro FVZ. 

Umývárna a zásobník vody 

Pokud se do prostoru umývárny nevejde zásobník vody, umístí se na jiném vhodném 

místě v úkrytu, kde nehrozí kontaminace pitné vody. Záchody jsou obvykle součástí 

umývárny. Budují se tak, aby vyhovovali obytné kapacitě úkrytu. Na 75 ukrývaných by měl 

být aspoň jeden splachovací záchod. Záchody se zpravidla umísťují u protiplynové předsíně, 

aby se mohly dobře provětrávat vzduchem odváděným přes protiplynovou předsíň. 

Obývané úseky 

Užitný prostor je v úkrytu rozdělen na menší úseky s kapacitou asi 150 osob. Každý 

úsek má minimálně dva východy. Tyto úseky se mohou dále dělit na místnosti méně 

odolnými zdmi [10]. 
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4.4 Stálé tlakově neodolné  úkryty 

Tyto úkryty chrání ukrývané před světelným zářením, tepelným zářením, pronikavou 

radiací, radioaktivním spadem a do jisté míry i před účinky tlakovými účinky zbraní 

hromadného účinku, né však v takové míře jako STOÚ. Stejně jako STOÚ se využívají za 

stavu ohrožení státu a za válečného stavu. Stálé tlakové úkryty se dále dělí na stálé 

protiradiační úkryty (SPRÚ) a stálé protiradiační úkryty zesílené (SPRÚ-Z). 

Jejich výstavba probíhala po roce 1979 a stavěly se jako stavby s mírovým využitím 

s minimálním přetlakem 30 Pa. Výstavba se řídila směrnicí ministerstva obrany řady CO-6-1 

příprava, projektování a výstavba protiradiačních úkrytů [10]. 

 

Stálé protiradiační úkryty 

Protiradiační úkryty se navrhovaly s minimální kapacitou 50 osob. Jsou to dvoučelové 

stavby s mírovým využitím (jako např. kulturní zařízení, obchodní prostory, sklepy, 

podchody, stravovací zařízení, administrativní prostory,  střelnice atd.). Minimální ochranný 

součinitel takového úkrytu je Ko=50. Tyto stavby mají minimální možný počet otvorů 

v obvodovém zdivu. SPRÚ mohou být: 

- zcela zapuštěné (celý úkryt je celý pod úrovní terénu), 

- částečně zapuštěné (podlaha úkrytu je zapuštěná méně než 1,7 m pod úrovni terénu), 

- zapuštěné (podlaha úkrytu je zapuštěná více než 1,7 m pod úrovni terénu), 

- přízemní. 

 

Stálé protiradiační úkryty zesílené 

SPRO-Ú mají kromě výše uvedených předpokladů, ještě další požadavky, jako např.: 

- obvodové konstrukce stěn a stropů musí mít plošnou hmotnost min. 1,5 t m-2, 

- musí zabezpečovat určitou tlakovou odolnost, při výpočtu vnějších obvodových 

konstrukcí se uvažuje mimořádné ekvivalentní zatížení: 

- pro odkryté stěny a dveře, horizontální zatížení 25 kPa, 

- pro stěny pod úrovni terénu ve styku se zeminou, horizontální zatížení 10 kPa, 

- pro stropy, obvodové a vnitřní stěny, vertikální zatížení 15 kPa, 

- odolnost se počítá podle mezního stavu únosnosti na mimořádnou kombinaci zatížení 

stálého, nahodilého, dlouhodobého a mimořádného (od tlakové vlny), 

- Podle ČSN 730035 Zatížení konstrukcí pozemních staveb, ČSN 730037 Zemní a 

horninový tlak na stavební konstrukce. 
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- minimální ochranný součinitel je  Ko=100. 

 

Dispoziční řešení stálých protiradiačních úkrytů 

Úkryt tvoří: 

- vchody, 

- prostor pro ukrývané, 

- strojovna filtroventilačního zařízení, 

- komory vzduchotechnických cest, 

- místnost pro uložení zamořených oděvů, 

- místnost pro částečnou dekontaminaci osob, 

- místnost pro sociální zařízení, 

- místnost pro děti a těhotné ženy, 

- prostor pro uložení čistých oděvů. 

4.5 Ochranné systémy podzemních dopravních staveb 

Jedná se o víceúčelové stavby, jako například ochranný systém metra, některé tunely 

(jako např. Strahovský tunel v Praze), nebo podzemní části tramvajových tratí. Ochranné 

účinky těchto staveb se využívají jak za válečného ohrožení tak při mimořádných událostech .  

 

Ochranný systém metra 

Ochranný systém metra (dále jen OSM) byl navrhován podle směrnice ministerstva 

vnitra řady ŠCOS-Tech-2-33 a později se řídil směrnicí  ministerstva obrany CO-6-5. 

OSM tvoří ražené stanice s veškerým technologickým zařízením a ražené traťové 

tunely. V částech, kde se nachází hloubené stanice a traťové tunely (např. trasa 2C, stanice 

Dejvická, stanice Smíchovské nádraží) je odolnost proti tlakové vlně nižší. Kromě těchto 

prostorů patří do OSM rovněž podzemní garáže u stanice Dejvická a garáže u stanice 

Vltavská. Do OSM nepatří celá trasa 1C, která se začala budovat podle původních projektů 

jako podzemní tramvaj. Dále pak do OSM nepatří všechny povrchové a nadzemní části metra. 

OSM chrání před: 

- Účinky tlakové vlny, tlakově-plynotěsnými uzávěry u všech vstupů, traťových tunelů i 

technologických šachet. Ochranný systém metra je rozdělen do ochranných úseků, 

které mají velikost dvou až tří stanic. Tyto ochranné úseky se dají mezi sebou tlakově 

a plynotěsně oddělit takže, když dojde k porušení jednoho ochranného úseku sousední 

OÚ zůstává funkční. Zároveň jsou vybudovány obchozy traťových uzávěrů, které 
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oddělují jednotlivé ochranné úseky. Těmito obchozy lze převádět ukrývané z jednoho 

OÚ do druhého bez narušení tlakové odolnosti předělu. 

- Průnikem škodlivin ze zamořeného vnějšího prostředí za použití tlakově-plynotěsných 

uzávěr ve všech vstupech traťových tunelech i technologických šachtách. Dodávka 

nezávadného vzduchu ze speciálních filtroventilačních centrál. 

- Průnikem vody, použitím tlakově-plynotěsných uzávěr ve všech vstupech traťových 

tunelech i technologických šachtách a čerpadla k odčerpávání průsakové vody [17]. 
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5 Stav ukrytí na území statutárního města Havířov 

Statutární město Havířov je obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP). Správní 

obvod ORP Havířov zahrnuje, kromě Havířova, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko 

(viz. tabulka Tabulka 5). Havířov tvoří osm městských části: Bludovice, Dolní Datyně, Dolní 

Suchá, Město, Podlesí, Prostřední Suchá, Šumbark a Životice.  

 

Tabulka 5 Přehled počtu obyvatel ve správním obvodu ORP Havířov(leden 2008 dle 

ČSÚ) 

Obec Muži15+ Muži Ženy 15+ Ženy 15+celkem Celkem 

ORP Havířov 41221 47584 43523 49517 84744 97101 

Albrechtice 1718 1988 1688 1941 3406 3929 

Havířov 35016 40381 37271 42357 72287 82738 

Horní Bludovice 813 934 820 926 1633 1860 

Horní Suchá 1888 2228 1881 2170 3769 4398 

Těrlicko 1786 2053 1863 2123 3649 4176 

 

5.1 Stálé úkryty na území Havířova 

 Na území spravovaného obvodu je k 31.1. 2008 celkem 37 stálých úkrytů s celkovou 

kapacitou 7901 míst (dle přehledu stálých úkrytů vedeném na magistrátu Města Havířov). 

Jedná se ve většině případů o kryty zbudované ve sklepních a podzemních částech bytových 

domů, škol, nemocnic, úřadů, nákupních středisek a průmyslových podniků. Na území města 

nejsou v současné době evidovány žádné funkční samostatně stojící jednoúčelové stálé 

úkryty. Většina ze zbývajících stálých úkrytů se nachází v městské části Havířov-Město. 

V ostatních městských částech a obcích ORP Havířov by bylo ukrytí, v případě válečného 

ohrožení, poskytováno v improvizovaných úkrytech. Ty se budou budovat v prostorách po 

vyřazených stálých úkrytech, nebo individuálně ve sklepních prostorách rodinných domů. 

 Stálých úkrytů neustále ubývá a dá se předpokládat, že v následujícím roce bude 

vyřazena z evidence jejich podstatná část. Ještě v roce 2004 byl o na území ORP Havířov 

evidováno 105 stálých úkrytů, které nabízely ukrytí pro 17221 obyvatel (viz. Obrázek 9).  
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Obrázek 9 Ukrytí v ORP Havířov 

5.1.1 Stavební bytové družstvo Havířov 

Stavební bytové družstvo (dále jen SBD), se sídlem v městské části Prostřední Suchá, 

je vlastníkem a správcem pěti stálých úkrytů s celkovou kapacitou 623 místa. V městské části 

Havířov Město. Všechny kryty se nacházejí ve sklepních prostorách bytových domů 

v městské části Havířov-Město. Tyto kryty slouží k ukrytí obyvatelstva z bytových domů, 

v nichž se kryty nachází. 

 

Tabulka 6 Kryty ve vlastnictví Stavebního bytového družstva 

Evidenční 
číslo 

Obec Vlastník Správce Sídlo 
vlastníka 

Dislokace 
krytu 

Kapacita 

8030057 Havířov SBD 
Havířov 

SBD 
Havířov 

Ostrovského 
950, Havířov - 
Město 

150 

8030058 Havířov SBD 
Havířov 

SBD 
Havířov 

Na nábřeží 
775, Havířov - 
Město 

101 

8030059 Havířov SBD 
Havířov 

SBD 
Havířov 

G. klimenta 
705, Havířov - 
Město 

135 

8030060 Havířov SBD 
Havířov 

SBD 
havířov 

Národní tř. 
853/7 Havířov 
- město 

131 

8030061 Havířov SBD SBD 

Hornosušská 
1041/2 
Havířov-
Prostřední 
Suchá 

Dobrovského 106 
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Havířov Havířov 688, Havířov - 
Město 

 

5.1.2 Magistrát Města Havířov 

 Město Havířov v současné době vlastní 20 stálých úkrytů s celkovou kapacitou 3636 

míst. Město založilo Městskou realitní agenturu, s.r.o. za účelem správy a údržby bytového a 

nebytového fondu města. Ve správě Městské realitní  agentury je 10 krytů. Jedná se ve všech 

případech o kryty zbudované ve sklepních částech bytových domů v městské části Havířov-

Město sloužící pro potřeby ukrytí nájemníků. Ostatní kryty jsou ve správě základních a 

mateřských škol, nebo samotného magistrátu. A slouží tedy k ukrytí žactva a zaměstnanců. 

 

Tabulka 7 Kryty ve vlastnictví magistrátu Města Havířova 

Evidenční 
číslo Obec Vlastník Správce Sídlo 

vlastníka 
Dislokace 

krytu Kapacita 

8030120 Havířov 

Městská 
realitní 

agentura, 
s.r.o. 

Na nábřeží 
107,  

Havířov - 
Město 

150 

8030121 Havířov 

Městská 
realitní 

agentura, 
s.r.o. 

Radniční 
635,  

Havířov - 
Město 

150 

8030122 Havířov 

Městská 
realitní 

agentura, 
s.r.o. 

Dlouhá třída 
477, 

Havířov - 
Město 

150 

8030123 Havířov 

Městská 
realitní 

agentura, 
s.r.o. 

Bieblova 
613, 

Havířov - 
Město 

150 

8030124 Havířov 

Městská 
realitní  

agentura, 
s.r.o. 

Mánesova 
528, 

Havířov - 
Město 

150 

8030125 Havířov 

Městská 
realitní 

agentura, 
s.r.o. 

Lipová 730, 
Havířov - 

Město 
150 

8030126 Havířov 

Městská 
realitní 

agentura, 
s.r.o. 

Dlouhá třída 
902,  

havířov - 
Město 

150 

8030127 Havířov 

Magistrát 
města 
Havířov 

Městská 
realitní 

Svornosti 
1371/2a 
Havířov-
Město 

Na nábřeží 
765, 

150 
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agentura, 
s.r.o. 

Havířov - 
Město 

8030128 Havířov 

Městská 
realitní 

agentura, 
s.r.o. 

Pavlovova 
583/2, 

Havířov - 
Město 

250 

8030129 Havířov 

Městská 
realitní 

agentura, 
s.r.o. 

Na nábřeží 
129, 

Havířov - 
Město 

150 

8030130 Havířov 
Magistrát  

Města 
Havířova 

Hlavní třída 
246/31a,  
Havířov - 

Město 

200 

8030131 Havířov 
Magistrát 

města 
Havířova 

Hlavní třída 
246/31a, 
Havířov - 

Město 

200 

8030134 Havířov 
Magistrát 

města 
Havířova 

ZŠ Gorkého 
329/1 300 

8030137 Havířov 
Magistrát 

města 
Havířova 

ZŠ 
Palackého, 
Havířov - 

Město 

300 

8030138 Havířov 
Magistrát 

města 
Havířova 

ZŠ 
Nezvalova, 
Havířov - 

Město 

300 

8030141 Havířov 
Magistrát 

města 
Havířova 

MŠ 
Mateřinka, 
Okružní 13, 
Havířov - 

Šumb 

136 

8030142 Havířov 
Magistrát 

Města 
Havířova 

Magistrát 
města , 

Svornosti 2, 
Havířov-M 

150 

8030143 Havířov 
Magistrát 

města 
Havířova 

Magistrát 
města 

Havířova, 
Svornosti 2 

150 

8030144 Havířov 
Magistrát 

města 
Havířova 

Magistrát 
města 

Havířova, 
Svornosti 2 

150 

8030145 Havířov 
Magistrát 

města 
Havířova 

Magistrát 
města 

Havířova, 
Svornosti 2 

150 
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5.1.3 Střední průmyslová škola elektrotechnická 

 Jedná se o státní střední školu. Ve školním roce 2006 - 2007 studovalo v denním 

studiu 376 žáků. Školní budova nabízí poskytuje ukrytí pro všechny své žáky a zaměstnance. 

Celková kapacita dvou samostatných úkrytů je 400 míst. 

 

Tabulka 8 Kryty ve vlastnictví SPŠ elektrotechnické 

Evidenční 
číslo Obec Vlastník a správce Sídlo 

vlastníka 
Dislokace 

krytu Kapacita 

8030132 Havířov 

Makarenkova 
1/513, 

Havířov-
Město 

120 

8030133 Havířov 

SPŠ Elektrotechnická 
Havířov, Makarenkova 

 

Makarenkova 
1/513 

Havířov-
Město 

Makarenkova 
1/513, 

Havířov-
Město 

280 

 

5.1.4 Policie České republiky 

 Obecní oddělení Policie České republiky spravuje 2 úkryty pro celkem 340 

ukrývaných. Ukrytí je plánováno pro zaměstnance pracující v budově obvodního oddělení.  

 

Tabulka 9 Kryty ve vlastnictví PČR 

Evidenční 
číslo 

Obec Vlastník Správce Sídlo 
vlastníka 

Dislokace 
krytu 

Kapacita 

8030136 170 

8030140 Havířov PČR 
OOP PČR 
Havířov-

Město 

Svatopluka 
Čecha 539/1 

Havířov-
Město 

Svatopluka 
Čecha 539/1 

Havířov-
Město 

170 

 

5.1.5 Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace 

 Nemocnice poliklinikou nabízí ukrytí pro 180 obyvatel a zaměstnanců v budově 

v městské části Šumbark. V budově nemocnice, nacházející se v části Havířov-Město, je 

k dispozici 622 ukrývacích míst. 
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Tabulka 10 Kryty ve vlastnictví NsP Havířov 

Evidenční 
číslo 

Obec Vlastník a Správce Sídlo 
vlastníka 

Dislokace 
krytu 

Kapacita 

8030146 Havířov 

Kochova 
816/3 

Havířov-
Šumbark 

Kochova 
816/3 

Havířov-
Šumbark 

180 

8030147 Havířov 

Dělnická 
1132/24 
Havířov-

Město 

Dělnická 
1132/24 
Havířov-

Město 

311 

8030148 Havířov 

Nemocnice s poliklinikou 
Havířov,příspěvková organizace 

Dělnická 
1132/24 
Havířov-

Město 

Dělnická 
1132/24 
Havířov-

Město 

311 

 

5.1.6 OKD, a.s. 

 OKD, a.s. je vlastníkem stálého úkrytu v areálu bývalého dolu Dukla. Úkryt se 

nachází v obci Horní suchá a nabízí ukrytí pro 150 osob z řad zaměstnanců. Ve správě OKD, 

Rekultivace, a.s. je úkryt pro zaměstnance s kapacitou 450 míst. Úkryt se nachází v Havířově-

Prostřední suchá. 

 

Tabulka 11 Kryty ve vlastnictví OKD, a.s. 

Evidenční 
číslo 

Obec Vlastník Správce Sídlo 
vlastníka 

Dislokace 
krytu 

Kapacita 

8030155 Horní 
Suchá OKD, a.s. OKD 

(důl Lazy) 
Horní 
Suchá Důl dukla 150 

8030158 Havířov OKD, a.s. 
OKD, 

Rekultivace, 
a.s. 

Havířov-
Prostřední 

Suchá 

Dělnická 
41/884, 

Havířov-
Prostřední 

Suchá 

450 

 

5.1.7 Další vlastníci krytů na území obce 

 V objektu, nacházejícím se v komerčním komplexu na ulici Nákupní v Šumbarku, je 

úkryt s kapacitou 600 míst, sloužící k ukrytí zaměstnanců a v případě potřeby i ostatních 

obyvatel. V objektu se nachází sázková kancelář, restaurace, bar a prodejna drogistického 

zboží. Na Studentské v Havířově-Podlesí je úkryt pro 300 ukrývaných. V objektu nad 

úkrytem jsou dvě ordinace praktických lékařů a jedna stomatologická ordinace s laboratoří. 
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Dále je zde řada jiných komerčních provozoven (např. sázková kancelář, prodejny, realitní 

kancelář apod.). V Šumbarku v ulici Anglická se nachází úkryt pro 600 lidí, který je 

v majetku České spořitelny. V Komplexu je mimo pobočku spořitelny ještě sázková kancelář, 

restaurace, pošta a menší pekárna s cukrárnou. 

 

Tabulka 12 Ostatní kryty na území Havířova 

Evidenční 
číslo Obec Vlastník Správce Sídlo 

vlastníka 
Dislokace 

krytu Kapacita 

8030152 Havířov Fyzická 
osoba 

Fyzická 
osoba 

Studentská 
1554/1 

Havířov -
Podlesí 

Studentská 
1554/1 

Havířov -
Podlesí 

300 

8030314 Havířov Fyzická 
osoba 

Fyzická 
osoba 

Nákupní 
424, 

Havířov - 
Šumbark 

Nákupní 
424, 

Havířov - 
Šumbark 

600 

8030315 Havířov 

Česká 
spořitelna, 

a.s. 
Karviná 

(pob. 
Havířov) 

Česká 
spořitelna, 

a.s. 
Karviná 

(pob. 
Havířov) 

Anglická 
13/1198, 
Havířov - 
Šumbark 

Anglická 
13/1198, 
Havířov - 
Šumbark 

600 

 

5.2 Improvizované ukrytí v Havířově 

Improvizované úkryty se v případě válečného ohrožení budou budovat především 

v prostorách po vyřazených stálých úkrytech a jiných vhodných prostorách. Na území 

městské části Havířov-Město se nachází řada vhodných prostor, v dnes již vyřazených stálých 

úkrytech. Jedná se z velké části o sklepní prostory bytových domů. OKD, Správa majetku a.s 

měla ještě v nedávné době poměrně velké množství těchto krytů z niž drtivá většina byla 

dislokována v městské části Havířov-Město. Tyto úkryty poskytovaly ukrytí pro cca 7900 

obyvatel (dle evidence magistrátu statutárního města Havířov), v dnešní době jsou tato místa 

vytypována pro improvizované ukrytí. Obecně lze říci, že v městských částech Havířov-

Město, Prostřední Suchá a Podlesí je hustá zástavba cihlových domů s velkým množstvím 

vhodných prostor pro zbudování improvizovaných úkrytů. V okrajových částech Havířova 

(Bludovice, Životice, Dolní Suchá, Dolní Datyně) a v ostatních obcích pod správou ORP 

Havířov (Horní Bludovice, Horní Suchá, Těrlicko, Albrechtice), bude improvizované ukrytí 

zajišťováno převážně na individuální úrovni v rodinných domech. Což klade vysoké nároky 

na informovanost obyvatelstva. Na sídlišti v městské části Havířov-Šumbark je nedostatek 
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vhodných prostor pro zbudování improvizovaných úkrytů. Jedná se o sídliště s hustou 

zástavbou panelových domů, v nichž nejsou vyhovující sklepní prostory pro možné ukrytí.  
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Závěr 
Bakalářská práce pojednává o náležitostech organizování a plánování ukrytí 

obyvatelstva na obecní úrovni a je členěna do pěti kapitol. První kapitola je úvodem do 

problematiky ukrytí. Je zde nastíněn právní rámec pro poskytování ukrytí a stručná historie 

civilní ochrany v českých zemích ve dvacátém století.  

V druhé kapitole jsem věnoval popisu zásad plánování a organizování poskytování 

ukrytí v obcích s rozšířenou působností. Je zde rozebrána dokumentace, kterou je nutno, na 

úrovni obce s rozšířenou působností, zpracovávat. Obec zpracovává souhrnný plán ukrytí 

obce. Tento dokument se skládá z dílčích dokumentů, kterými jsou evidenční listy stálých 

úkrytů, základní listy improvizovaných úkrytů, seznamy úkrytů a souhrnný grafický plán 

obce. Kromě těchto základních částí se může souhrnný plán ukrytí doplnit o další potřebné 

informace či dokumenty. 

V dalších kapitolách se věnuji samotnému způsobu ukrytí. Kapitola třetí se zabývá 

improvizovanými úkryty, které se budují pro případ válečného ohrožení. V úvodu kapitoly 

jsou popsána důležitá kritéria pro výběr vhodných prostorů pro improvizované ukrytí. Jsou 

zde uvedeny základní zásady pro budování improvizovaných úkrytů, průběh přípravných a 

zodolňovacích prací. Dále jsou zde rozebrány provozní podmínky samotného ukrytí 

v improvizovaném úkrytu. Jedná se zejména o popis větrání a zásad chování v úkrytu. V 

poslední části kapitoly jsou stručně nastíněny možnosti individuálního ukrytí v době míru. 

V následující kapitole jsou stručně popsány možnosti ukrytí ve stálých úkrytech, které 

se rovněž využívají pouze v případě hrozby válečného konfliktu. Naleznete zde základní 

informace o stálých tlakově odolných úkrytech a jejich dispozičním řešení. Dále jsou zde 

popsány stálé tlakově neodolné úkryty a ochranné systémy podzemních dopravních staveb. 

V poslední kapitole je zmapován současný stav ukrytí v obci s rozšířenou působností 

Havířov. V dnešní době je na území ORP Havířov 37 stálých úkrytů zajišťující ukrytí pro 

přibližně 8 % obyvatelstva. Početní stav stálých úkrytů v Havířově neustále klesá. Přičemž 

ještě v roce 2004 byla kapacita ukrytí téměř 18 % z celkového počtu obyvatel. Kryty se 

nacházejí většinou ve sklepních a podzemních částech bytových domů, škol, nemocnic, úřadů, 

nákupních středisek a průmyslových podniků. Na území města nejsou v současné době 

evidovány žádné funkční samostatně stojící jednoúčelové stálé úkryty. Většina ze zbývajících 

stálých úkrytů se nachází v městské části Havířov-Město. Na území městských částí Havířov-

Město, Prostřední Suchá a Podlesí, se nachází řada vhodných prostor pro zbudování 

improvizovaných úkrytů, včetně prostor po vyřazených stálých úkrytech. Jedná se z velké 
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části o sklepní prostory bytových domů. V okrajových částech Havířova a v ostatních obcích 

pod správou ORP Havířov, bude improvizované ukrytí zajišťováno převážně na individuální 

úrovni v rodinných domech. Což klade vysoké nároky na informovanost obyvatelstva. Na 

sídlišti v městské části Havířov-Šumbark je nedostatek vhodných prostor pro zbudování 

improvizovaných úkrytů. Jedná se o sídliště s hustou zástavbou panelových domů, v nichž 

nejsou vyhovující sklepní prostory pro účely improvizované ukrytí. Je zde ještě několik 

stálých úkrytů, jejichž kapacita je však pro sídliště, s více než 20 tisíci obyvateli, 

nedostačující. 

Cílem této práce bylo, vytvořit stručný, ale ucelený obraz o stavu plánování a 

organizování ukrytí na obecní úrovni. Dalším cílem bylo zmapovat stav ukrytí v Havířově a 

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Domnívám se že, k naplnění požadavků 

prvního i druhého cíle, v daných podmínkách došlo. Nedostatek finančních prostředků a 

pracovních sil na obecní úrovni, má negativní vliv na plánování ukrytí. Schází prostředky pro 

vytipování a evidenci vhodných prostor pro improvizované ukrytí, tvorbu dokumentace, o 

osvětě obyvatelstva ani nemluvě. 

Nicméně, znalost postupu při sebeochraně, ale také základní znalost povahy 

potenciálního nebezpečí je velmi důležitá. Zvláště pak při individuálním ukrytí v okrajových 

částech města. Jedině dobře informovaný člověk dokáže správně zareagovat na hrozící 

nebezpečí a usoudit kde a za jakých podmínek se může ukrýt. Základní informace, jako je 

utěsnění otvorů v obvodových zdech apod., se mohou rozšiřovat v podobě letáků, vyvěšených 

např. ve veřejné dopravě, společných prostorách obytných domů, na úřadech a jiných 

veřejných místech. Ovšem informace, náročnější z hlediska pozornosti a času informovaného 

člověka (jako např. informace o povaze zamořující látky, budování svépomocného 

improvizovaného úkrytu atd.), si vyžadují angažovaný přístup jednotlivce. Největší zbraní, v 

boji proti nevědomosti a hlavně laxnosti veřejnosti, by mohly být veřejné sdělovací 

prostředky. Ve veřejnoprávní médiích by se jistě měl a mohl najít čas pro tento druh osvěty, 

stejně jako je to v případě osvěty v oblasti bezpečnosti silničního provozu, která má v 

programu veřejnoprávní televize své místo, byť časově velmi omezené. Samozřejmě, že 

krátký televizní program či inzertní správa v novinách nemohou být všelékem na nevědomost 

občanů. Avšak cílená mediální kampaň může u široké veřejnosti vyvolat aspoň zájem o 

sebeochranu. Velmi přínosné pro zvýšení úrovně znalostí veřejnosti, by bylo znovuzavedení 

výuky civilní ochrany do vyučovacích osnov základních, potažmo i středních škol, v širším a 

komplexnějším měřítku, která by v dětech od útlého věku vybudovala pocit 

spoluodpovědnosti za vlastní ochranu. 
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Je zřejmé, že ochrany obyvatelstva a zejména oblast poskytování ukrytí, prošla po 

sametové revoluci složitým vývojem, který není zdaleka u konce. Část odpovědnosti za 

ochranu člověka se pozvolna přesouvá ze státu na samotného občana, což je přirozený a jistě i 

správný trend. Úloha orgánů veřejné správy pak bude spočívat v řízení sebeochrany občanů a 

v motivaci k ní. Občan musí být informován o tom před čím by se měl chránit a jak by se měl 

chránit. Přerod neangažovaného jednotlivce v občana odpovědného za svou ochranu, před 

krizovými situacemi, je jistě běh na dlouhou trať. Nicméně stejně jako v přístupu občana k 

ochraně životního prostředí zaznamenala naše společnost od roku 1989 nesporný posun, tak i 

v sebeochraně obyvatelstva je na místě mírný optimismus. 
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