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 Tato bakalá�ská práce je zam��ena na problematiku týkající se budování 

improvizovaných úkryt� a jejich následnému zvyšování ochranných vlastností. Práce je 

v úvodu zam��ena na základní požadavky, týkající se výb�ru místa pro budování 

improvizovaných úkryt� a na základní postupy p�i samotném budování t�chto úkryt�. 

V dalších �ástech jsou rozepsány jednotlivé návrhy pro zvyšování ochranných vlastností. 

Jedná se o zpev�ování strop� v improvizovaném úkrytu, ut�s�ování prostoru úkrytu, 

p�edevším okenních otvor� a dve�ních vstup�. Dále autor popisuje možnosti vým�ny 

vzduchu v úkrytech a navrhuje postupy pro zlepšení v�trání v improvizovaných úkrytech.  

 

Annotation: 

Beneš M., Improving the protective properties of improvised shelters, bachelor’s work, 

VŠB – TU Ostrava, Faculty of safety Engineering, Ostrava, 2009, 42 pages 

 

Key words: Improvised shelters, improving the protective properties, top walls 

strengthening, stuffing of hiding places, air shifting. 

 

 This bachelor’s work is focused on questions concerning construction of improvised 

shelters and improving the protective properties of them, too. In the introduction, this work is 

focused on basic requirements of shelters situating and on basic constructions procedures of 

them. Then, in following parts, there are some suggestions of protective properties 

improving. It is top walls strengthening of improvised shelters, stuffing of shelters, mainly 

stuffing of windows and doors. Then, the author describes possibilities of air shifting and 

suggest procedures for ventilation improvements.  
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1 Úvod 

Lidé již od pradávna vyhledávali r�zné úkryty. V dobách prav�kých lidí k tomuto 

ú�elu mohly sloužit nap�íklad r�zné jeskyn�. Takovéto úkryty sloužily p�edevším proti 

rozmar�m po�así. Tyto úkryty se dnes prom�nily v klasické domy, kde dnes bydlíme. 

P�edevším vále�né konflikty a jiné mezilidské rozep�e však zap�í�inily vznik jiných 

úkryt�. R�zné úkryty tak vznikaly z d�vod� ohrožení nep�átelskými zbran�mi. Z t�chto 

d�vod� se v dávných dobách zakládala r�zná opevn�ní a pozd�ji i hrady. Hlavní zásluhu na 

budování úkryt�, o kterých tato práce pojednává, m�ly celosv�tové vále�né konflikty. 

V dob� sv�tových válek docházelo k rozvoji domobrany. Z d�vod� leteckých napadení se 

za�aly podnikat kroky pro ochranu civilního obyvatelstva. V tomto období se za�aly budovat 

ve�ejné kryty. Velký rozvoj stálých úkryt� na území �R je datován v 50. až 80. letech 20. 

století. Spousta stálých úkryt� je však dnes v nevyhovujícím stavu a proto jsou tyto úkryty 

vy�azovány z evidence. V dnešní dob� by stálé úkryty mohlo využít zhruba 10% obyvatel 

�R. Tato hodnota však neustále klesá, z d�vodu vy�azování dalších a dalších stálých úkryt�. 

Z tohoto d�vodu se po�ítá s budování úkryt� improvizovaných, které se budou budovat 

v místech, kde k ukrytí obyvatelstva nelze využít stálých. 

V této bakalá�ské práci se budu v�novat práv� improvizovaným úkryt�m. 

V jednotlivých kapitolách budu �ešit problematiku výb�ru místa pro improvizovaný úkryt a 

následného budování úkrytu. P�edevším se v práci zam��ím na zvyšování ochranných 

vlastností improvizovaných úkryt�. Bude se jednat p�edevším o: 

� zpev�ování strop� v improvizovaném úkrytu 

� ut�s�ování úkrytu 

� problematiku vým�ny vzduchu v úkrytu 

D�vodem vypracování této bakalá�ské práce je zlepšení pov�domí o r�zných 

možnostech zvyšování ochranných vlastností improvizovaných úkryt�. 

Tato práce je vytvo�ena tak, aby shrnovala poznatky z výše zmi�ované problematiky 

a rozší�ila základní postupy budování improvizovaných úkryt�. 



 

 

 

- 2 -

2 Cíl práce 

Bakalá�ská práce bude zam��ena na zvyšování ochranných vlastností 

improvizovaných úkryt� s možností zlepšování vým�ny vzduchu v improvizovaných 

úkrytech, v�etn� návrhu �ešení filtrace nasávaného vzduchu v t�chto úkrytech. 
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3 Definice pojm�  

Stálé úkryty (SÚ) tvo�í ochranné prostory v podzemních �ástech budov. Taktéž se 

m�že jednat o úkryty vestav�né nebo samostatn� stojící. Jsou to tedy objekty ur�ení p�ímo 

pro ú�ely ukrytí a jsou také proto vhodn� za�ízeny a vybaveny. Stálé úkryty se rozd�lují na: 

� stále tlakov� odolné úkryty 

� stálé tlakov� neodolné úkryty 

� ochranné systémy podzemních dopravních staveb 

Základní charakteristikou stálých úkryt� je ta, že jsou vybaveny odpovídajícím 

filtroventila�ním za�ízením, zajiš�ují tlakovou odolnost 50 – 200 kPa a plynot�snost. Taktéž 

umož�ují provoz po dobu až 3 dn� [1], [2]. 

 

Improvizovaný úkryt (IÚ). je p�edem vytypovaný optimáln� vyhovující prostor. 

Tento prostor se vybírá ve vhodných �ástech byt� �i obytných dom� nebo pr�myslových 

objekt�. Tyto prostory jsou poté upravovány fyzickými a právnickými osobami pro jejich 

vlastní ochranu a také pro ochranu jejich zam�stnanc� p�ed ú�inky mimo�ádných událostí. 

Nutno dodat, že tyto prostory slouží v období mimo nebezpe�í ke zcela jiným ú�el�m než je 

ukrývání osob. 

P�i ochran� proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpe�í útoku konven�ními 

zbran�mi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve st�ední �ásti 

objektu, co nejvíce zapušt�ný pod úrovní okolního terénu (viz Obrázek 1). �ím více bude 

tento prostor zapušt�n, tím lépe. Vhodnými prostory pro vybudování IÚ jsou sklepy 

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

plochou všech okenních a jiných otvor�. 

V p�ípad� úniku nebezpe�ných látek, nap�. z chemického pr�myslu, v dob� míru, je 

nejvhodn�jší využívat prostory ve vyšších patrech budov, nejlépe na odvrácené stran� 

budovy od sm�ru ší�ení nebezpe�né látky. Tohoto úkrytu lze využít nap�íklad p�i úniku 

�pavku a podobných chemikálií, které jsou t�žší než vzduch a drží se proto p�i zemi [1], [2], 

[3]. 
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P�irozené v�trání IÚ je zp�sob vým�ny vzduchu v úkrytu, p�i kterém se využívá 

schopnosti proud�ní vzduchu v závislosti na rozdílu teplot v jednotlivých �ástech místnosti. 

Studený vzduch je na jedné stran� p�ivád�n do spodní �ásti místnosti, v místnosti se pak 

oh�ívá a tento oh�átý vzduch je pak odvád�n komínkem nacházejícím se pod stropem na 

druhé stran� místnosti. P�irozená vým�na vzduchu je tedy zabezpe�ena bez použití 

jakéhokoliv ventila�ního za�ízení. 

 

Improvizované filtroventila�ní za�ízení je takové za�ízení, které v úkrytu sestavíme 

z filtr� a ventilátor�, které je možné b�žn� najít v domácnosti, �i instituci, ve které úkryt 

z�izujeme. Je to za�ízení, které zabezpe�uje nucenou vým�nu filtrovaného vzduchu v IÚ.  

 

Filtroventila�ní za�ízení je takové za�ízení, které bylo vyrobeno a je ur�eno 

výhradn� k ú�elu filtroventilace vzduchu v úkrytech, �i jiných podobných za�ízeních. 

 

 

 
Obrázek 1: Zapušt�né nebo �áste�n� zapušt�né místnosti 
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4 Rešerše literatury 

P�i vyhledávání podklad� k vypracování této bakalá�ské práce jsem použil dva 

zdroje. Prvním zdrojem byla tišt�ná literatura z knihoven, a tím druhým zdrojem byl internet. 

Nejd�íve jsem prozkoumal internet. Z d�ív�jší zkušenosti jsem v�d�l, že užite�né 

podklady se nacházejí na stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz , kde se nachází návod 

na budování improvizovaných úkryt� - Sebeochrana obyvatelstva ukrytím. Tento návod byl 

základem pro vypracování mé bakalá�ské práce. Nicmén�, základ pro vypracování nesta�il, 

proto jsem hledal dál. Na internetu jsem však již nic dalšího podstatného nenašel. Až když 

jsem hledal sou�ásti pro vým�nu vzduchu, tak mi internet poskytnul užite�né odkazy na 

firmy zabývající se filtroventilací �i ventilací a p�íslušenstvím obecn�.  

Proto jsem se zam��il na tišt�nou literaturu. První použitelnou literaturou byla skripta 

Základy civilní ochrany od pán� Kova�íka a Smetany, kde jsem nalezl n�kolik užite�ných 

podklad�. Stejn� tak skripta Ochrana obyvatelstva od paní Kratochvílové a Ochrana 

obyvatelstva od pán� Kroupy a �íhy mi poskytla cenné rady. Tyto t�i užite�ná skripta však 

bylo vše, co mi Univerzitní knihovna VŠB TU Ostrava poskytla. Musel jsem tedy hledat i 

jinde a vyplatilo se. Z odd�lení Ochrany obyvatelstva HZS Moravskoslezského kraje jsem si 

vyp�j�il Sborník pro z�izování úkryt� jednoduchého typu ve sklepech obytných budov. 

Sborník mi poskytnul velmi užite�né podklady pro vypracování bakalá�ské práce.  

 

Z výše uvedených podklad� dále uvedu a podrobn�ji rozepíšu ty nejpodstatn�jší. 

 

Generální �editelství HZS �R – Sebeochrana obyvatelstva ukrytím 

Tato p�íru�ka ur�uje výb�r prostor pro zhotovení IÚ a jeho následné úpravy, nicmén� 

problematikou zodol�ování IÚ se nezabývá do detailu. Problematiku vým�ny vzduchu 

dokonce �eší pouze na bázi p�irozeného v�trání úkrytu, což je za ur�itých p�edpoklad� 

nevyhovující. 

 

Kova�ík, J; Smetana, M. – Základy civilní ochrany 

Tato skripta jsou ur�ena pro výuku ochrany obyvatelstva, proto se nezabývají pouze 

problematikou ukrytí, ale i spoustou dalších v�cí, které pat�í do ochrany obyvatelstva. Avšak 
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v otázce IÚ mi poskytla cenné informace, které byly dopln�ním p�íru�ky od ministerstva 

vnitra. 

 

Sborník pro z�izování úkryt� jednoduchého typu ve sklepech obytných budov 

Tento sborník m�l pro mou práci nejv�tší p�ínos. Zabýval se totiž zejména 

problematikou zvyšování ochranných vlastností IÚ. Z nejv�tší �ásti jsou ve sborníku popsány 

postupy pro zhotovování konstrukcí na podpírání strop� v úkrytech. Sborník se detailn� 

zabývá rozm�ry používaných sloupk� a nosník�, jejich ukotvování a konstrukcí podp�rných 

systém� v�bec. Taktéž je zde popsáno jak zhmot�ovat a ut�s�ovat okenní a dve�ní vstupy do 

úkryt�. 
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5 Ukrytí podle koncepce ochrany obyvatelstva  

Dne 25. února vydala vláda �eské republiky usnesení k Vyhodnocení stavu realizace 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci 

ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020.  

Ve t�etí kapitole je mimo jiných oblastí �ešena i oblast ukrytí.  

P�i mimo�ádných událostech s rizikem kontaminace nebezpe�nými látkami a ú�inky 

pronikavé radiace je doporu�eno využívat k ukrytí p�irozené ochranné vlastnosti staveb s 

doporu�enými úpravami, které zamezují proniknutí t�chto nebezpe�ných látek. 

S využíváním stálých úkryt� civilní ochrany [10], které byly vybudovány k ochran� 

obyvatelstva p�ed ú�inky zbraní hromadného ni�ení p�i vojenském ohrožení, nelze p�i 

mimo�ádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru po�ítat. A to 

p�edevším kv�li dob� pot�ebné k jejich zpohotovení, a také kv�li jejich nerovnom�rnému 

rozmíst�ní. Z výše uvedených d�vod� s nimi není po�ítáno v havarijních plánech kraj� [9]. 

HZS kraj� se p�i vy�azování stálých úkryt� z evidence budou dále �ídit stanoveným 

metodickým postupem a v souladu se zákonem o IZS [7].  

HZS kraj� budou spole�n� s orgány obcí sehrávat rozhodující úlohu p�i organizování 

ukrytí obyvatelstva a budou v období mimo krizové stavy provád�t vytipování objekt� a 

prostor� vhodných pro improvizované ukrytí obyvatelstva. Mezi tyto vhodné prostory pat�í 

nap�.: podzemní garáže, sklepy a podobné stavby. HZS kraje také uplat�ují požadavky 

k zajišt�ní ochrany obyvatelstva p�i realizaci nové výstavby, v rámci územního plánování a 

stavebního �ízení [11]. 

 

V p�ípad� hrozby vále�ného konfliktu by k ukrytí byly využity: 

� funk�ní stálé tlakov� odolné úkryty 

� ochranné systémy dopravních staveb 

�  vy�azené SÚ, které by mohly být zprovozn�ny k p�vodním ú�el�m po dopln�ní 

chyb�jících technologií a materiál� 

� vy�azené SÚ nevhodné pro plné obnovení provozních režim� a další podzemní 

suterénní a jiné �ásti obytných dom� a pr�myslových objekt�, které jsou vytipované 

pro vybudování improvizovaných úkryt�. 



 

 

 

- 8 -

6 Improvizované úkryty obecn� 

 V následujících dvou kapitolách si objasníme vytipování vhodného místa pro 

vybudování IÚ a stanovíme si jednotlivé kroky postupu budování úkrytu. 

6.1 Hlavní zásady výb�ru  

Každý IÚ má být zvolen v blízkosti místa pobytu osob, které jej budou v p�ípad� 

ohrožení využívat. Osoby jej musejí dosáhnout v co nejkratším �ase. Doporu�ená dob�hová 

vzdálenost je maximáln� 800 m (viz Obrázek 2). P�i výb�ru IÚ je taktéž nutné dodržet 

stanovené bezpe�nostní vzdálenosti od nebezpe�ných provoz� a sklad� chemikálií, ho�lavin 

nebo výbušnin (viz Obrázek 3).  

Pro každou ukrývanou osobu je pot�eba nejmén� 1 - 3 m2 podlahové plochy v 

prostoru s nuceným v�tráním a 3 - 5 m2 podlahové plochy v prostoru bez v�tracího za�ízení 

(viz Obrázek 4). Kapacita IÚ je dána sou�tem sedících a ležících osob. Sv�tlá výška IÚ má 

být minimáln� 2,3 m p�i dodržení minimální podchodné výšky 1,9 m. Sv�tlá výška je výška 

od podlahy ke stropu. Podchodová výška je výška od podlahy k nejnižší �ásti stropu nebo 

potrubí pod stropem.  

Obvodové zdi IÚ umíst�ného v suterénu musejí mít minimální tlouš�ku 45 cm u 

zd�ných staveb, minimální tlouš�ku 30 cm u železobetonových nebo výjime�n� 15 cm 

u panelových dom� staveb. V prostorách s valenou klenbou musejí mít zdi podpírající tuto 

klenbu minimální tlouš�ku 90 cm a tlouš�ka klenby musí být nejmén� 15 cm (viz Obrázek 

5). Vchodové dve�e se musí otevírat vždy sm�rem ven z úkrytu a nesm�jí vést na volné 

prostranství, ale do vnit�ní �ásti budovy (viz Obrázek 6). IÚ, který je umíst�n v bloku budov 

musí mít minimáln� dva nouzové východy nebo výstupy nebo jiné únikové cesty. Je 

výhodné, jsou-li IÚ mezi sebou propojeny alespo� pr�lezy.  

Nejvhodn�jší stavby jsou železobetonové nebo ocelové. Vhodné jsou i masivní 

stavby zd�né, a� už cihelné nebo kamenné, s velkou únosností stropních konstrukcí. 

P�i vyhledávání a výb�ru vhodného prostoru pro budování IÚ je nutné p�ihlédnout, 

pokud to místní pom�ry dovolí, k následujícím všeobecným požadavk�m [13]. 
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Úkryty nesmí být z�izovány:  

� v místnostech, nad kterými jsou uloženy p�edm�ty nebo za�ízení, jejichž váha 

p�evyšuje 1000 kg/m2 podlahové plochy 

� pod prostorami, v nichž se nacházejí nádrže s nebezpe�nými chemickými tekutinami, 

s roztavenými kovy a jinými nebezpe�nými látkami 

� do 100 m od rezervoáru s nebezpe�nými látkami nebo t�žkými plyny v p�ípad�, že 

porušení t�chto rezervoár� m�že ohrozit bezpe�nost ukrývaných 

� blíže než 50 m od provoz� a sklad� s nebezpe�ím výbuchu a od sklad� s lehce 

zápalnými látkami 

� v místech, kde by pod IÚ procházelo vedení vysokotlaké páry, vysokého nap�tí aj. 

P�i konkrétním výb�ru objektu je t�eba vzít v úvahu tyto požadavky:  

� charakter a konstrukce budov  

� celkovou zachovalost stavby a nosných konstrukcí suterénu 

� mírové využití suterénu  

� po�et podlaží  

� konstrukce stropu  

� po�et trakt�  

� úrove� stropu v��i terénu  

Úrove� podlahy by m�la být nad hladinou podzemních vod. 

Také je nutno p�ihlédnout k mírovému ú�elu stavby, nebo� z�izování IÚ v budovách 

se složitým a rozsáhlým instala�ním za�ízením je obtížné. Mezi takovéto stavby pat�í 

nap�íklad obchodní domy, hotely a podobné budovy. 

Pro budování IÚ jsou výhodné vícetraktové stavby. Umíst�ní IÚ ve st�edních traktech 

je totiž nejvhodn�jší. Nevhodné stavby pro budování úkrytu jsou takové, u kterých p�evládá 

ho�lavý stavební materiál a stavby p�ízemní nebo jednopatrové. 

 

 



 

 

 

- 10 -

 
Obrázek 2: Dob�hová vzdálenost [13] 

 

 
Obrázek 3: Vzdálenost od nebezpe�í [13] 

 

 

 
Obrázek 4: Podlahová plocha pro ukrývanou osobu [13] 
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Obrázek 5: minimální ší�ky st�n [13] 

 

 

 
Obrázek 6: Dve�e IÚ [13] 
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6.2 Postu prací  

Postup prací p�i zhotovování IU je doporu�en podle následujících krok�: 

� po zvolení vhodného prostoru pro vybudování IÚ musíme ur�it plánovanou kapacitu 

úkrytu podle podlahové plochy a vnit�ního objemu místnosti  

� dále musíme stanovit rozsah a postup nezbytných úprav, odhadnout pot�ebný materiál 

a po�et pracovník� s ohledem na dodržení �asového plánu 

� také nesmíme zapomenout zjistit místa hlavního uzáv�ru plynu, vody a úst�edního 

topení a p�ed ukrytím je uzav�ít  

� následn� za�neme s vyklízením zvoleného prostoru  

� po vyklizení provedeme vn�jší úpravy v�etn� zabezpe�ení v�trání, pokud bude toto 

v�trání nezbytné 

� dále provedeme vnit�ní úpravy a ut�sn�ní úkrytu  

� na záv�r vybavíme úkryt vnit�ním vybavením [13]  

7 Zvyšování ochranných vlastností IÚ 

V p�edešlé �ásti jsem se zabýval zásadami pro výb�r vhodných míst pro vybudování 

IÚ. Nyní se budu zabývat zesilováním jejich ochranných vlastností. 

P�edem je pot�eba ur�it k �emu nám IÚ bude sloužit. Podle toho pak provádíme 

jednotlivá opat�ení vedoucí ke zvyšování ochranných vlastností. 

V p�ípad� použití otravných látek a p�i úniku nebezpe�ných pr�myslových látek se 

budeme zabývat p�edevším dokonalým ut�s�ováním všech otvor� v IÚ.  

Pokud se jedná o radioaktivní spad, zabýváme se zhmot�ováním okenních otvor� 

sklepních prostor� p�ídavným materiálem. Jedná se p�edevším o cihly, kameny, pytle s 

pískem nebo hlínou, násyp zeminy apod. Okenní otvory se zhmot�ují minimáln� na tlouš�ku 

obvodového zdiva tak, aby bylo dosaženo zeslabení radioaktivního zá�ení.  

Podpírání strop�, ochrana oken a dve�í se pak provádí p�i nebezpe�í leteckého útoku, 

tedy proti ú�ink�m vzdušné rázové vlny p�i explozi a následn� proti pádu trosek, st�epin a 

ho�ících p�edm�t�.  

Lidský organizmus je schopen vydržet pom�rn� vysoký tlak, jedná-li se o postupný 

nár�st. V p�ípad� tlakové vlny se však jedná a nár�st velmi rychlý (zran�ní tlakovou vlnou 
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jsou odborn� ozna�ována jako tzv. blast syndrom) [3]. Ú�inky vzdušné rázové vlny jsou 

zobrazeny v p�íloze A [5].  

D�ležitá jsou i zran�ní zp�sobená tzv. sekundárním ú�inkem tlakové vlny. T�mi jsou 

padající úlomky budov, st�epiny skla, kusy zemin a kamení. Tlaková vlna též m�že vyvolat 

požáry v d�sledku rozbo�ení topeniš� �i energetických sítí [3]. 

Z výše uvedených d�vod�, je tedy velmi d�ležité se vyztužováním stropních 

konstrukcí zabývat. 

7.1 Zpev�ování strop� 

Z d�vodu, nebezpe�í p�sobení tlakové vlny a následného nadm�rného zatížení stropu 

úkrytu troskami z�ícené budovy nad IÚ je nutné tyto stropy podepírat. Je vhodné zvolit 

jednoduchý systém sloupk� a vodorovných podélných a p�í�ných nosník�, které tak tvo�í 

vyztužení stávající konstrukce. Vhodným materiálem m�že být nap�.:  

� d�evo - hran�né �ezivo, pražce, kulatina, fošny 

� železo - válcované nosníky, kolejnice, lešená�ské trubky 

� stavební materiál - cihly, tvárnice 

Na tuto konstrukci je pak p�enášeno pot�ebné zatížení. Zásadním principem a 

charakterem zesílení stávající konstrukce je zkrácení jejího rozp�tí v místech nejv�tšího 

namáhání. Schéma podp�rné konstrukce zobrazuje Obrázek 7. 

Tuto podp�rnou konstrukci je pak pot�eba zajistit tzv. zav�trováním, což je zpevn�ní 

úhlop�í�nými výztuhami (viz Obrázek 7).  

Musíme uvažovat r�zné možnosti ot�es�, které se vyskytnou d�íve, než bude 

podpírající konstrukce namáhána uvažovaným zatížením, tedy již zmi�ovanými troskami 

z�ícené budovy nad sklepem. M�že se jednat o ot�esy zp�sobené dopravními prost�edky 

bezprost�edn� po provedení. Taktéž musíme uvažovat nárazy p�ímo na jednotlivé sloupky p�i 

manipulaci s materiálem v IÚ, také nárazy a tlak p�i hromadném zapl�ování osobami v dob� 

nebezpe�í a v neposlední �ad� také ot�esy od výbuch� a nakonec p�i sesutí budovy. Ot�esy 

budou mít velmi nep�íznivý vliv na stabilitu této konstrukce. Všechny podp�rné sloupky je 

nutné takto zajistit proti vybo�ení nebo zkosení. Pro toto zabezpe�ení se také užívají klíny, 

kterými se sloupky podkládají. Klíny musí být vzájemn� zajišt�ny proti posunu p�i nárazu 

nebo ot�esech. Je proto velmi d�ležité, aby zajiš�ovacím pracím byla v�nována náležitá 

pozornost. Veškerá spojení a zajišt�ní sloupk� s p�í�nými nebo podélnými nosníky a jejich 
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zajišt�ní proti posuvu je vhodné provést tesa�skými skobami, nebo pomocí prken na obou 

stranách (viz. Obrázek 8, Obrázek 9) [4]. 

Rozdíly v podp�rných konstrukcích jsou závislé na konstrukcích strop�, které 

podpírají a také na rozm�rech místnosti. Stropy mohou být železobetonové (ploché) nebo 

stropy klenbové. Železobetonové pak jsou deskové nebo žebrové. Ty se poté ješt� d�lí podle 

druhu uložení. D�ležité je pro podpírání také to, zda se jedná o budovy se dv�ma a mén� 

patry nebo se t�emi a více patry nad IÚ. Možnosti podep�ení t�chto strop� jsou znázorn�ny 

na schématech níže (viz. Obrázek 10) [4]. 

Místo klasických plochých strop� je možné se také setkat se segmentovanými 

valenými klenbami do traverz. V p�ípad� do maximální délky traverz 4,00 m (I profilu 

24 cm) p�i maximální vzdálenosti traverz 1 m se strop nemusí podepírat ani rozpírat. 

P�i v�tších délkách traverz je nutné podepírat sloupky ve vzdálenostech 2,6 m až 4 m a 

rozpírat ve vzdálenostech rozp�r od 1,95 do 3 m (viz Obrázek 11) [4]. 

Rozm�ry válcovaného nosníku pr��ezu I - traverzy, do níž je vyzd�na valená klenba, 

se ur�í podle ší�ky viditelné spodní p�íruby (viz Tabulka 1).  

 

Tabulka 1: Rozm�ry „I“ nosníku [4] 

Rozm�r „I“ nosníku (cm) 16 18 20 22 24 

Ší�ka p�íruby (mm) 74 82 90 98 106 

 

V p�ípad� že se jedná o stropní klenby valené do zdí, pak se tyto stropy nepodepírají, 

nebo se podpírají pouze ur�ité �ásti klenby (viz Obrázek 12). 

 
Obrázek 7: Podélné a p�í�né vodorovné nosníky a zav�trování [4] 
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Obrázek 8: možnosti p�ipev�ování a jišt�ní podp�r [4] 
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Obrázek 9: možnosti zajiš�ování podp�rných sloupk� [4] 
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Obrázek 10: schematické navržení konstrukcí pro podpírání strop� [4] 
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Obrázek 11: schéma podep�ení segmentové valené klenby do traverz [4] 

 

 
Obrázek 12: podep�ení segmentové klenby valené do zdí [4] 
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7.1.1 Konstrukce stropu a ur�ení místa podep�ení 

Konstrukce podep�ení je závislá na druhu stropu a hlavn� na jeho rozm�rech. 

D�ležitou roli hraje též po�et pater, která se nacházejí nad stropem IÚ. Alespo� n�které 

z možností si ukážeme v následujících tabulkách. Pro deskové a žebrové stropy Tabulka 2 

(místa podep�ení jsou v tabulkách znázorn�ny k�ížkem). Pro klenbové stropy Tabulka 3, ve 

které jsou znázorn�ny hodnoty maximálních vzdáleností sloupk� pod traverzami LS a mezi 

rozp�rami traverz LR a také hodnoty maximálních rozp�tí kleneb, které se nemusí podepírat. 

 

Tabulka 2: Možnosti podep�ení deskových a žebrových strop� [4] 

KONSTRUKCE STROPU A UR�ENÍ MÍSTA PODEP�ENÍ 

Druh stropní 

konstrukce 

Sv�tlé 

rozp�tí 

konst. 

P�vodní ú�el místnosti nad IÚ 

Obytné místnosti, kancelá�e 

apod. (200 kg/m2) 

Chodby a schodišt� sloužící jako 

hlavní komunikace pro celý d�m 

(300 kg/m2) 

Pro budovy se dv�ma a mén� patry (1500 kg/m2) 

Desky prost� 

uložené na 

dvou stranách 

Do 150 

  

Do 300 

  

Desky 

vetknuté na 

dvou stranách 

Do 150 

  

Do 300 
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Žebrový  

strop ze 

železobetonu 

L = 300 

- 600 

 

Vzdálenost 

mezi žebry 

l = 100-200 
 

Pro budovy se t�emi a více patry (3000 kg/m2) 

Desky uložené 

(vetknuté) na 

dvou stranách 

Do 150 

  

Do 300 

  

Desky prost� 

uložené na 

dvou stranách 

Do 150 

  

Do 300 

  

Žebrový  

strop ze 

železobetonu 

L = 300 

- 600 

 

Vzdálenost 

mezi žebry 

l = 100-170 
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l = 200 

 

 

 

Tabulka 3: Klenuté stropy a jejich podpírání [4] 

MAXIMÁLNÍ ROZP	TÍ TRAVERZ BEZ PODEP�ENÍ 

Klenba valená do traverz - budovy se dv�ma a mén� patry (1500 kg/m2) 

Vzdálenost mezi 

traverzami (cm) 

Maximální délky „I“ nosníku (cm) p�i profilu nosníku 

16 18 20 22 24 

100 285 335 385 400 400 

240 195 215 250 285 320 

Maximální vzdálenosti mezi sloupky pod traverzami a mezi rozp�rami v p�ípad� podep�ení 

 LS LR LS LR LS LR LS LR LS LR 

100 400 300 400 345 400 395 400 400 400 400 

240 260 195 305 220 350 255 400 290 400 325 

Klenba valená do traverz - budovy se t�emi a více patry (3000 kg/m2) 

100 215 255 295 335 380 

240 140 165 190 215 245 

Maximální vzdálenosti mezi sloupky pod traverzami a mezi rozp�rami v p�ípad� podep�ení 

 LS LR LS LR LS LR LS LR LS LR 

100 305 240 360 275 400 315 400 360 400 400 

240 200 155 235 175 270 205 305 230 345 260 

MAXIMÁLNÍ ROZP	TÍ KLENBY VALENÉ DO ZDÍ BEZ PODEP�ENÍ 

Klenba valená do zdí - budovy se dv�ma a mén� patry (1500 kg/m2) 

Tlouš�ka klenby 

ve vrcholu (cm) 

Pom�r vzep�tí klenby ku rozp�tí 

1/5 1/7 1/8 

Maximální rozp�tí (cm) 

15 230 335 380 

30 475 570 500 
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Klenba valená do zdí - budovy se t�emi a více patry (3000 kg/m2) 

 

Pom�r vzep�tí klenby ku rozp�tí 

1/5 1/7 1/8 

Maximální rozp�tí (cm) 

15 185 230 305 

30 385 345 305 

 

7.1.2 Sloupky podpírající konstrukce  

Sloupky, které použijeme v systému podep�ení, jsou d�ležitým prvkem, který p�enáší 

zna�né zatížení na malou podlahovou plochu. Tyto sloupky podle statických výpo�t� mají 

vzhledem k ostatním �ástem konstrukce pom�rn� malý profil, p�i�emž je d�ležitá otázka 

vzp�rné délky. Výhodného zkrácení vzp�rné délky dosáhneme vyzd�ním sloupk� z cihel 

30/30 cm, 45/45 cm do pot�ebné výše podle toho, jaký materiál a délku sloupku máme 

k dispozici. Sloupky jsou po�ítány pro vzp�rnou délku 250 cm u betonových strop�. 

V�tší pozornost musíme v�novat prefabrikovaným sloupk�m ze železobetonu 

p�vodn� ur�eným pro oplocení. U t�chto sloupk� je v mnohých p�ípadech zna�ná délka, 

která pro podep�ení v prostorách s nižší sv�tlou výškou nevyhovuje. Zkrácení délky sloupku 

vyžaduje trp�livost a opatrnou práci p�i otloukání betonu. P�i neopatrném zacházení se m�že 

velmi snadno zlomit ve kterémkoli pr��ezu. 

Využít se dají také klasické cihly. Stav�ní cihelných sloupk� provádíme na 

vápenocementovou maltu nebo použijeme slabou vrstvu mazlavé hlíny, aby nenastalo vlivem 

nerovností povrch� cihel bodové zatížení, a tím i drcení. Takovéto cihlové sloupky jsou 

velmi výhodné díky pom�rn� snadnému obstarání materiálu, stability i provedení. Tyto 

sloupky není nutné dále nijak zajiš�ovat, tak jak je to nap�. u d�ev�ných. Tyto sloupky však 

mají i jednu nevýhodu a tou je jejich zna�ný profil, který zmenšuje volný prostor uvnit� IÚ. 

U všech výše zmi�ovaných sloupk� je t�eba zajistit rozprost�ení tlaku na v�tší plochu 

podlahy. Záleží také na provedení podlahy. V b�žném p�ípad� m�žeme použít jako podklad 

silnou fošnu, prefabrikované desky, n�kolik vrstev cihel (45/45 cm) a jiné [13]. 

Je také velmi d�ležité v�d�t, jaké rozm�ry sloupk� pro podep�ení pot�ebujeme. R�zné 

pr�m�ry sloupk� nap�. z kulatiny budou pot�eba pro malou místnost, tedy malou plochu 

stropu a jiný pr�m�r sloupk� pro plochu stropu ve v�tší místnosti. Rozm�ry sloupk�, které 

podpírají podélné nosníky, znázor�uje Tabulka 4.   
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Tabulka 4: rozm�ry podp�rných sloupk� [4] 

ROZM	RY SLOUPK
 POD PODÉLNÉ NOSNÍKY 

Max. 

Ls (cm) 

Kulatina Hran�né �ezivo „I“ nosníky Lešená�ské trubky 

Rozp�tí stropní desky (cm) 

Do 150 Do 300 Do 150 Do 300 Do 150 Do 300 Do 150 Do 300 

Strop: deska ze železobetonu voln� uložená nebo vetknutá na dvou stranách 

Budovy: se dv�ma a mén� patry (1500 kg/m2) 

100 13 13 12/12 12/12 12 12 
Ls	 163 Ls 	 81 

400 13 15 12/12 12/14 14 18 

Strop: deska ze železobetonu voln� uložené nebo vetknuté na dvou stranách 

Budovy: se t�emi a více patry (3000 kg/m2) 

100 13 13 12/12 12/12 12 12 
Ls	 150 Ls	 75 

400 13 15 12/12 12/14 14 20 

Strop: žebrový ze železobetonu – spojitá deska 

Budovy: se dv�ma a mén� patry (1500 kg/m2) 

 Od 100 – 200 Od 100 – 200 Do 100 Do 200 Do 100 Do 200 

100 
Min. 13 Min. 12/12 

12 12 
Ls	 272 Ls	 136 

400 12 14 

Strop: žebrový ze železobetonu – spojitá deska 

Budovy: se dv�ma a mén� patry (3000 kg/m2) 

 Do 100 Do 200 Do 100 Do 200 Do 100 Do 200 Do 100 Do 200 

100 13 13 12/12 12/12 12 12 
Ls	 156 Ls	 78 

400 13 15 12/12 12/14 14 20 

 

7.1.3 Materiál pro podpírající konstrukce  

Jednou ze zásadních otázek p�i budování podp�rných konstrukcí je otázka materiálu. 

Tento materiál bychom m�li hledat v co nejbližším okolí od místa budování IÚ. Ve v�tšin� 

p�ípad� je velmi nesnadné opat�it pro blok budov pot�ebný materiál v dostate�ném množství. 

V takovémto p�ípad� bude t�eba rozumn� uvažovat a najít všechny možnosti získání 

pot�ebného materiálu. Pot�ebný materiál nám mohou poskytnout nap�. zahradní k�lny nebo 



 

 

 

- 24 -

altánky, oplocení, garáže, staveništ�, ze kterých se m�že využít jak stavební materiál, tak i 

nap�íklad �ásti lešení. Taktéž je možné využít sklady se stavebním materiálem. Dokonce i 

p�ilehlá zele�, zejména stromy s vhodnými rozm�ry kmene. Tato varianta však m�že být 

�asov� náro�n�jší. V n�kterých p�ípadech mohou být rozebrány budovy, které mají být 

demolovány, nebo m�že být rozebrán materiál, zejména cihly, z p�í�ek a p�epážek ve sklep� 

nebo i ve vyšších patrech naší budovy [13].  

Po získání materiálu musí být také tento materiál správn� využíván. P�edevším je 

t�eba zajistit materiál na vodorovné prvky konstrukce, který m�že být namáhán na ohyb. 

Jestliže tento materiál posta�í pro uvedené �ásti konstrukce, m�že být dále využíván i pro 

sloupky a jiné tla�ené prvky. Prakticky všechny hlavní tla�ené prvky mohou být provedeny 

z cihel nebo tvárnic, které jsou nejsnáze k dosažení. P�i opat�ování t�chto cihel �i tvárnic 

však nikdy nem�žeme bourat n�kterou nosnou ze
 v budov�. S nejv�tší pravd�podobností 

by došlo ke z�ícení.  

7.2 Ut�sn�ní improvizovaného úkrytu 

Nyní se budeme zabývat situací, p�i které by došlo k použití otravných látek. 

V takovémto p�ípad� se budeme zabývat p�edevším dokonalým ut�s�ováním všech otvor� 

v IÚ. Také v p�ípad� radioaktivního spadu, se budeme zabývat zhmot�ováním okenních 

otvor� sklepních prostor� p�ídavným materiálem, aby bylo dosaženo zeslabení 

radioaktivního zá�ení. 

Proti p�ípadnému vnikání nebezpe�ných pr�myslových a bojových otravných látek a 

proti radioaktivnímu prachu je tedy nutné IÚ dostate�n� ut�snit.  

Kritická místa, která je pot�eba ut�snit jsou:  

� spáry 

� št�rbiny 

� okna 

� dve�e 

� prostupy v�tracích komínk� 

� komínové šachty  

� p�ípadn� další otvory ústící do prostoru IÚ  

 

 



 

 

 

- 25 -

Vhodnými t�snícími materiály mohou být nap�.: 

� polyuretanová montážní p�na 

� r�zné izolepy 

� leukoplast 

� r�zné fólie 

� sádra nebo dnes používaný zednický tmel 

� sklená�ský tmel 

� plastelína 

� jíl a další 

 

 

7.2.1 Ut�sn�ní oken 

Pokud se v místnosti nacházejí n�jaké okenní otvory, je nutno tyto okna uzav�ít a 

zpevnit zazd�ním cihlami nebo kameny. Pop�ípad� zarovnat pytli s pískem nebo hlínou a to 

z venkovní strany. Okna je též nutné z vn�jší strany p�ekrýt prkny, deskami, nebo nap�. 

plechem apod. Následn� zasypat zeminou, pískem nebo št�rkem. Taktéž se dají využít cihly, 

dlažební kostky, obrubníky, pytle nebo bedni�ky se zeminou, pískem nebo jiným vhodným 

materiálem. P�i volb� zemního násypu je výhodné umístit z bok� op�rnou st�nu z d�vod� 

nebezpe�í sesunutí násypu a také pot�eby menšího množství násypu (viz Obrázek 13) [4]. 

Samotné okenní rámy je pak vhodné zevnit� ut�snit montážní p�nou, silikonovým 

lepidlem, plastelínou, gumou, igelitem apod. 

P�i takovémto ut�s�ování okenních otvor� je nutno pamatovat na p�ípadné umíst�ní 

v�tracích komínk� pro p�ívod a odvod vzduchu. N�kdy je vhodné okenní k�ídla nejd�íve 

úpln� odstranit a potom instalovat v�trací komínek a okenní otvor vyplnit. Touto 

problematikou se však budu zabývat v dalších navazujících kapitolách.  
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Obrázek 13: zhmotn�ní a ut�sn�ní oken [4] 
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7.2.2 Ut�sn�ní a zesílení dve�í 

Vchodové dve�e do IÚ je nutné zesílit prkny a svlaky a zajistit jejich plynot�snost 

vhodným t�snícím materiálem a dodate�nou úpravou prahu. Záleží na tom, o jaký typ se 

jedná. Jiný postup ut�s�ování a zesilování se volí u dve�í d�ev�ných a jiný u dve�í 

plechových.  

U d�ev�ných dve�í nejprve odstraníme p�vodní ztužovací prkna. Na takto upravené 

dve�e umístíme po celé ploše t�sn�ní. Jako t�sn�ní m�žeme použít nap�íklad lepenku, 

linoleum, igelit nebo jiné podobné vhodné materiály. Mezery mezi prkny je též možné 

vyplnit nap�íklad gumou, montážní p�nou, r�znými silikonovými lepidly apod. Po této 

úprav� na dve�e p�ibijeme ztužující prkna. Tato prkna p�ibijeme kolmo na vlastní prkna 

dve�í. Tato úprava se provádí z vn�jší strany dve�í. Takto upravené dve�e musí být 

minimáln� 5 cm silné. Pokud této síly nedosahují, je t�eba p�ipevnit další vrstvu prken po 

celé ploše dve�í. Prkna p�ibíjíme op�t kolmo na p�edešlou vrstvu. Na vnit�ní stranu dve�í 

p�ibijeme �ty�i prkna, dv� delší podéln� a dv� kratší p�í�n�. Tato nám budou sloužit pro 

umíst�ní t�sn�ní mezi dve�e a zárubn�. Z d�vod� v�tší hmotnosti takto upravených dve�í je 

nutné p�ipevnit další záv�s pop�ípad� dva, podle toho jaké záv�sy jsou k dispozici. Tyto 

záv�sy m�žeme odejmout nap�íklad z jiných dve�í v budov� (viz Obrázek 14). 

 Dalším krokem je ut�s�ování dve�í kolem zárubní. Na toto ut�sn�ní je možno použít 

nap�íklad gumu, lino, um�lou hmotu, molitan, provazy. Též je možné po uzav�ení dve�í 

mezery vyplnit montážní p�nou nebo silikonem. Výhodou takovéhoto ut�sn�ní je jeho 

snadná a rychlá aplikace. Montážní p�na pom�rn� rychle tuhne a díky svému zv�tšování 

objemu p�i tuhnutí spolehliv� vyplní každou net�snost. Podobn� na tom jsou i silikony. 

Nevýhodou použití t�chto materiál� je pak jejich nesnadné odstran�ní p�ed otev�ením dve�í 

p�i opoušt�ní úkrytu (viz Obrázek 15). 

D�ležitá je také úprava prahu. U dve�í, kde se práh nenachází, je nutné práh vytvo�it. 

Práh je možné vybetonovat, �i postavit z cihel na nastavovanou maltu. Úprava prahu m�že 

být též provedena ze d�ev�ného hranolu p�ipevn�ného k podlaze. Práh je možné p�ipevnit 

pomocí vrut�, šroub�, h�eb� apod. K p�ipevn�ní je možné využít i r�zné druhy lepidel. 

V dnešní dob� dosahují n�která lepidla vysoké kvality a v n�kterých p�ípadech jsou i 

mnohem ú�inn�jší než h�ebíky. Mezi d�ev�ný práh a podlahu je nutné vložit izolaci (gumu, 

igelit…), nebo práh p�ilepit lepidlem, silikonem, �i montážní p�nou pro dokonalou 
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plynot�snost. Práh musí být nejmén� 5 cm vysoký. Mezi dve�e a práh se poté také umís�uje 

již zmi�ovaná izolace (viz Obrázek 16). 

Plechové dve�e se upravují podobným zp�sobem jako d�ev�né. Do dve�í je nutné 

vyvrtat vrta�kou díry a poté pomocí svlak� a šroub� p�ipevnit p�í�ná ztužující prkna. Pokud 

bychom nem�li k dispozici vhodnou vrta�ku s vrtáky, je možné díry v plechu ud�lat 

probijákem. Pokud nemáme tyto nástroje k dispozici, je nutné plechové dve�e vym�nit za 

d�ev�né (viz Obrázek 17). 

Po obsazení IÚ je také t�eba vchodové dve�e zabezpe�it proti ú�ink�m sání, které 

vznikne po tlakové vln�. To se provádí pomocí trámk� a drát� nebo provaz�. P�í�ný trámek 

p�ipevn�ný na vn�jší stranu dve�í se sváže s trámkem, který je umíst�n v úkrytu. Trámky 

v úkrytu se zap�ou o st�nu kolem dve�í. Ve st�n� je vhodné vytvo�it kapsy, do kterých se 

trámky uloží. Trámky pak nezasahují do prostoru úkrytu. Takovouto úpravou by se m�lo 

znemožnit otev�ení dve�í sm�rem ven z úkrytu (viz Obrázek 18) [4].  

 

 
Obrázek 14: zesílení d�ev�ných dve�í [4] 
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Obrázek 15: ut�sn�ní d�ev�ných dve�í [4] 

 

 

 

 
Obrázek 16: možnosti ut�sn�ní prahu 
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Obrázek 17: zesílení a ut�sn�ní plechových dve�í [4] 

 

 

 
Obrázek 18: možnosti zajišt�ní dve�í proti otev�ení [4] 
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7.3 Vým�na vzduchu v IÚ 

Vým�na vzduchu v IÚ m�že být p�irozená, improvizovaným filtroventila�ním 

za�ízením, filtroventila�ním za�ízením nebo žádná. 

7.3.1 IÚ v režimu izolace 

V p�ípad� žádné vým�ny vzduchu, tedy dokonalého ut�sn�ní IÚ se musí vypo�ítat 

maximální doba pobytu (t) osob v úkrytu. Tato doba se stanoví podle vzatu [1]: 

nm

VC
t

CO

CO

..100

.

2

2=  

kde  

� t – doba pobytu osob v úkrytu [hod] 

� CCO2 – dovolené zvýšení oxidu uhli�itého (=2) 

� V – objem �istých prostor v IÚ [m3] 

� mCO2 – množství oxidu uhli�itého [m3] (=0,02) 

� n – po�et ukrývaných osob v IÚ 

P�íklad výpo�tu maximální doby pobytu v IÚ v režimu izolace viz p�íloha B.  

 

7.3.2 P�irozené v�trání IÚ 

B�žn� se v IÚ s kapacitou do 50 osob využívá principu p�irozeného v�trání. P�i tomto 

v�trání se využívá p�irozeného tahu vzduchu vznikajícího rozdílem teplot vn� a 

uvnit� úkrytu. Vzduch z venku se p�ivádí do IÚ komínkem, jehož nasávací otvor musí být 

umíst�n zhruba 1,5 m nad úrovní terénu. Komínek pak vyús�uje v místnosti pro ukrývané asi 

50 cm nad podlahou. V této výšce se otvor opat�í uzáv�rem, který umožní regulaci vzduchu 

pr�toku vzduchu. Vydýchaný vzduch se poté odvádí druhým komínkem ústícím 20-25 cm 

pod stropem. Tento komínek by m�l být vyvedeným nejmén� o 2 m výše než nasávací otvor. 

P�ívodní a odvodní komínek se umís�uje na protilehlých st�nách místnosti, aby tak 

docházelo k cirkulaci vzduchu v IÚ. Vn�jší otvory obou komínk� se opat�ují ochrannou 

st�íškou. St�íška bude �áste�n� chránit proti padání t�les do komínku. Takto zhotovené 

vzduchovody se p�ipevní k venkovním st�nám domu pomocí drát� a šroub� �i vrut�, aby 

nedošlo k jejich zhroucení. Komínky se zhotovují improvizovaným zp�sobem. K jejich 

výrob� se dají použít okapové roury nebo roury od kamen, pop�ípad� jiné plastové �i 
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cementové roury. Komínky se také dají zhotovit z prken. K prostupu komínk� obvodovou 

zdí se využívají okenní otvory, které se po umíst�ní komínk� ut�s�ují (viz Obrázek 19). 

Pro jednu ukrývanou osobu je stanovena plocha pr��ezu p�ívodního a odvodního 

komínku na 10 cm
2. Jednotlivé rozm�ry vzduchovod� v závislosti na po�tu ukrývaných osob 

znázor�uje Tabulka 5. Pokud má IÚ kapacitu p�ekra�ující 50 ukrývaných osob a skládá se 

z n�kolika menších místností, musí mít každá místnost samostatné v�trání. V n�kterých 

p�ípadech se m�že také naskytnout problém s tím, že místnost IÚ má pouze jeden okenní 

otvor nebo i více okenních otvor�, ale jen na jedné stran�. V�trací komínky pak m�žeme vést 

stejným oknem za p�edpokladu, že komínek pro odvod vzduchu protáhneme k protilehlé 

stran� místnosti. Takto bude také zabezpe�en požadovaný tok vzduchu v místnosti. Místo 

zhotovování odsávacího komínku m�žeme také využít v�trací nebo sv�tlíkové šachty. Ty pak 

také opat�íme ochrannou st�íškou a v úkrytu uzáv�rem pro regulaci vzduchu a pro p�ípad 

úplného zav�ení vzduchovodu a ut�sn�ní úkrytu [13]. 
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Obrázek 19: v�trací komínky [13] 

 

Tabulka 5: rozm�ry vzduchovod� [13] 

Po�et 

ukrývaných 

Vnit�ní rozm�r vzduchovodu (cm) 

Pr�m�r kulatého 

vzduchovodu 

Rozm�r hranatého 

(d�ev�ného) vzduchovodu 

10 12 10 x 10 

20 16 14 x 14 

30 20 20 x 15 

40 23 20 x 20 

50 25 25 x 20 
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7.3.3 Improvizovaná filtroventila�ní za�ízení (IFVZ) 

Systém p�irozeného v�trání úkrytu, by v n�kterých p�ípadech nemusel fungovat. 

Nap�. v lét�, kdy venkovní teplota dosahuje mnohdy i p�es t�iceti stup�ovou hranici, by teplý 

venkovní vzduch do chladného sklepního prostoru v�bec neproudil. Pro fungování tohoto 

systému by se tak musel sklepní prostor dostate�n� vyh�át. Vytáp�ní sklepního prostoru by 

bylo pom�rn� obtížné. Zapálení jakéhokoliv ohn� v IÚ je nep�ípustné a pro elektrické topné 

t�leso bychom museli mít zajišt�ny dodávky elektrické energie. Dalším problémem 

p�irozeného v�trání je fakt, že kdybychom byli nuceni p�ívod vzduchu filtrovat, tok vzduchu 

by tak byl filtry zna�n� snížen nebo i úpln� znemožn�n. 

Jednou z možností, jak tento problém alespo� �áste�n� vy�ešit, je využít vzduch ze 

sousedních sklepních prostor mimo IÚ. V tomto p�ípad� bychom p�ívodní vzduchovod 

vedoucí na volné prostranství uzav�eli. Nahradili bychom ho vzduchovodem vedoucím skrz 

ze
, do n�které ze sousedních sklepních místností nebo i do více místností naráz. Faktem je, 

že vzduch v sousedních místnostech by m�l stejnou teplotu, proto by p�irozenému v�trání nic 

nebránilo. Další výhodou je, že tento vzduch by byl �ist�jší, tedy by neobsahoval tolik 

škodlivých látek jako vzduch nasávaný p�ímo zven�í. V takovémto p�ípad� by bylo vhodné 

ut�snit i místnosti, ze kterých by byl vzduch nasáván, pop�ípad� p�ívodní vzduchovod opat�it 

improvizovaným filtrem, aby došlo ke snížení množství nebezpe�ných látek nasávaných se 

vzduchem do IÚ. Z úkrytu by se pak musel vyvést vzduchovod i pro odvod oh�átého 

vzduchu zp�t do vedlejší místnosti, aby docházelo k cirkulaci vzduchu. Vzduchovod pro 

odvod vzduchu ven z budovy by v takovémto p�ípad� musel být uzav�en. Tímto zp�sobem 

by bylo možné prodloužit dobu pobytu osob v úkrytu. Schéma tohoto zp�sobu v�trání 

zobrazuje Obrázek 20. 

Dalším �ešením je vytvo�ení improvizovaného ventila�ního za�ízení. Jako filtry 

bychom mohli použít prost�edky dostupné v domácnosti. Jsou jimi nap�. filtry z kuchy�ských 

digesto�í, filtry z ventila�ních �i klimatiza�ních za�ízení, filtry z vysava��, filtry které jsou 

sou�ástí motor� automobil� nebo vhodné textilní látky. Vhodným filtra�ním médiem je také 

písek. Pomocí takovýchto filtr� by se nasávaný vzduch mohl alespo� �áste�n� filtrovat a 

zbavovat radioaktivního prachu. Jednotlivé zp�soby instalace filtr� zobrazuje Obrázek 21. 

Dalším krokem je použití ventila�ních za�ízení. Za použití výše zmi�ovaných filtr� je 

nutné použít ventila�ní za�ízení, které by bylo schopné nasávat do úkrytu dostate�né 

množství vzduchu p�es tyto filtry. V p�ípad�, kdyby fungovaly dodávky elektrické energie, 
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bylo by možné použít r�zné druhy ventila�ních za�ízení b�žn� používaných v domácnostech. 

Jsou to nap�íklad st�nové ventilátory umis�ované v koupelnách, ventilátory z digesto�í, 

vysava�e, klimatizace apod. V situaci, kdyby však došlo k výpadku elektrické sít�, což je za 

vále�ného stavu velmi pravd�podobné, bylo by nutné elektrickou sí� nahradit. Jeden ze 

zp�sob� nahrazení by bylo využití baterií. N�kte�í výrobci stolních ventilátor� poskytují 

ventilátory, které fungují jak na elektrický proud ze sít�, tak i na tužkové baterie. Dále by se 

mohly využít autobaterie, �i jiné záložní zdroje. V p�ípad� využití baterií by se však musel 

vy�ešit problém s nap�tím, které je pot�ebné pro chod ventila�ních za�ízení a nap�tím, které 

jsou baterie schopny dodávat. V�tšina v domácnosti používaných ventilátor� pracuje 

s nap�tím dodávaným z elektrické sít�, což je 220V. Kdežto b�žné baterie dodávají 

nap�tí 12V. Tento problém je však možné vy�ešit pomocí m�ni�e nap�tí. Takovéto m�ni�e se 

používají pro zálohování a napájení ob�hových �erpadel. Vstup do tohoto m�ni�e m�že být 

nap�íklad 12-ti voltová autobaterie, nebo jiná záložní baterie. Výstupem m�ni�e je pak 

zásuvka 220V, do které m�žeme zapojit jakýkoliv spot�ebi�, v našem p�ípad� ventilátor. 

Také je možné využít zálohovací systém, který se využívá pro ob�hová �erpadla, havarijní 

ventily nebo jiná za�ízení s asynchronním pohonem. Takovéto systémy garantují až 35 minut 

nouzového provozu p�i výpadku elektrického proudu. K takovémuto za�ízení pak m�žeme 

p�ipojit jakýkoliv ventilátor vyžadující nap�tí 220V.  

Jinou možností je využití malých ventilátor� z domácí elektroniky. Malé ventilátory 

jsou b�žn� sou�ástí stolních po�íta��, �i audio sestav, zejména zesilova��.  P�i použití t�chto 

ventilátor� nám odpadá nutnost použití výše zmi�ovaného p�evodníku nap�tí. Ventilátor 

sta�í zapojit p�ímo na zdroj (autobaterii). Tok vzduchu vytvá�ený tímto ventilátorem je pro 

naše ú�ely taktéž dosta�ující. Možnosti instalace t�chto IFVZ zobrazuje Obrázek 22. 

Mimo elektrického pohonu se také nabízí možnost mechanického pohán�ní 

ventilátor�. Vhodn� upravené ventilátory je možné pohán�t nap�. ru�n� klikou nebo za 

využití jízdního kola. 

 S využitím t�chto prost�edk� tedy m�žeme zabezpe�it alespo� do�asnou nucenou 

vým�nu vzduchu v IÚ. Ukázky jednotlivých komponent� pro napájení ventila�ních za�ízení 

zobrazuje Obrázek 23.  
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Obrázek 20: využití vzduchu ze sousední místnosti 

 

 

 
Obrázek 21: možnosti instalace filtr� 
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Obrázek 22: možnosti instalace IFVZ 

 

 
Obrázek 23: napájení (1 - autobaterie, 2 - m�ni� nap�tí, 3 - zálohovací systém) [14] 
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7.3.4 Filtroventila�ní za�ízení (FVZ) 

P�edešlé zp�soby zajišt�ní vým�ny vzduchu se týkají p�edevším improvizovaných 

úkryt� z�izovaných fyzickými osobami v prostorách rodinných dom�, �i v sídlech menších 

firem. Kapacita t�chto úkryt� nebude p�ekra�ovat po�et 50 ukrývaných osob. Spíše se jedná 

o úkryty z�izované obyvateli rodinných dom� nebo menších bytových dom� s ješt� menším 

po�tem ukrývaných osob.  

Pro úkryty pro v�tší množství osob, zejména úkryty z�izované ve v�tších podnicích, 

�i firmách by bylo možné vým�nu vzduchu zajistit pomocí p�enosných, �i p�emístitelných 

filtroventila�ních za�ízení. Jedná se o za�ízení FVKP (FVKP – M1, FVKP – M2)  nebo FVZ 

100, �i FVZ 150 apod. Také je možné použít ventilátor ERV 49, který má možnost ru�ního 

pohán�ní (viz Obrázek 24, Obrázek 25, Obrázek 26) [12].  

 

 
Obrázek 24: za�ízení FVKP - M1 a FVKP - M2 [12] 
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Obrázek 25: za�ízení FVZ 100 a FVZ 150 [12] 

 

 
Obrázek 26: Ventilátor ERV 49 [12] 
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8 Záv�r 

Ve své práci jsem se zabýval problematikou budování improvizovaných úkryt� a 

zvyšováním jejich ochranných vlastností. Také jsem se zabýval problematikou vým�ny 

vzduchu v t�chto úkrytech. 

První �ást pojednává o situování improvizovaného úkrytu v objektu. Zde jsem 

rozebral problematiku ur�ení nejvhodn�jšího místa pro vybudování IÚ. Nejzásadn�jším 

hlediskem je, že by se úkryt m�l budovat ve st�edním traktu budov v místnostech �áste�n� 

nebo zcela zapušt�ných pod okolním terénem a vstup úkrytu by m�l vždy vést do vnit�ní 

�ásti budovy. 

 Dále jsem stanovil základní postup prací p�i zhotovování t�chto úkryt�. Jedná se 

p�edevším o vyklízecí práce a následné úpravy místnosti úkrytu. 

V hlavní �ásti jsem vy�ešil problematiku zpev�ování stropních konstrukcí, zesilování 

vstupního místa úkrytu, ut�s�ování IÚ a problematiku týkající se vým�ny vzduchu v IÚ. 

Všechny tyto výše zmi�ované úpravy jsou velmi d�ležité, nebo� vedou k lepší ochran� osob 

ukrývaných v IÚ.  

V p�ípad� zpev�ování stropních konstrukcí jsem rozvedl jednotlivé kroky pro 

budování podp�rných konstrukcí. Ur�il jsem vhodný a dostupný materiál pro tyto konstrukce 

a znázornil jednotlivé detaily konstruování tohoto podp�rného systému. 

U problematiky zesilování vstupního místa jsem ur�il postupy p�i zesilování dve�í a 

oken nacházejících se v místnosti IÚ. Jsou zde popsány jednotlivé možnosti zesílení a 

ut�sn�ní dve�í, a� už se jedná o dve�e d�ev�né �i plechové. Stejn� tak jsem popsal jednotlivé 

možnosti zesílení a zárove� i ut�sn�ní okenních otvor�.  

V �ásti pojednávající o vým�n� vzduchu v IÚ, jsem ur�il jednotlivé možnosti 

zabezpe�ení p�ísunu vzduchu do IÚ. Jedná se o možnost úplné izolace úkrytu, p�i které se 

ur�uje maximální doba pobytu osob v úkrytu v závislosti na maximálním možném zvýšení 

oxidu uhli�itého. Dále jsem se zabýval možností p�irozeného v�trání a ur�il postupy pro 

zhotovení za�ízení pro tento druh v�trání. Následn� jsem se zabýval problematikou 

improvizovaného filtroventila�ního za�ízení, které by bylo nutné zkonstruovat v p�ípad�, že 

by p�irozené v�trání nefungovalo. K IFVZ jsem též zpracoval podklady, které objas�ují 

problematiku konstrukce a problematiku využití dostupných sou�ástí pro zkonstruování 

IFVZ. V záv�re�né kapitole jsem nastínil možnost využití p�enosných FVZ. 
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Tato práce by mohla sloužit jako ú�elové rozší�ení p�íru�ky MV pro budování 

improvizovaných úkryt�, nebo� obsahuje spoustu detail� v postupech budování podp�rných 

konstrukcí a podrobn�ji se zabývá i ut�s�ováním IÚ a vnáší možné novinky do této 

problematiky. Taktéž d�kladn�ji rozebírá problematiku vým�ny vzduchu v IÚ, která je 

v p�íru�ce MV popsána jen okrajov�. 
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P�íloha A – Ú�inky vzdušné rázové vlny [5] 

Pásmo 
ohrožení 

P�etlak na �ele 
vlny (kPa) 

Ú�inek 

Minimální 

∆p < 10 kPa 

0,5 žádná poškození 

0,5 - 5,0 vytlu�ená okna 

0,7 50 % vytlu�ených oken 

Slabé 

∆p = 10 - 30 
kPa 

5,0 - 20 zni�ení oken, poškození lehkých staveb, 
poran�ní osob poletujícím sklem 

7 -14 poškození obložení z vlnitého azbestu, 
oceli, hliníku, d�ev�ného obložení, 
poškození hlavních spoj� 

10 - 30 �áste�né rozrušení staveb, leh�í poškození 
organizm� 

15 povalení stojících osob 

14 - 21 rozbití betonových nebo škvárobetonových 
st�nových nevyztužených panel� síly 200- 
300 mm 

20 - 30 zna�né rozrušení m�stských staveb 

St�ední 

∆p = 30 - 100 
kPa 

34 nebezpe�í prasknutí ušních bubínk� 

48 - 55 rozrušení cihlových nevyztužených st�n síly 
200-300 mm 

60 - 70 rozrušení železobetonových staveb 

100 úplné rozbití staveb s výjimkou 
železobetonových staveb odolných 
zem�t�esení, 50 % prasknutí ušních 
bubínk� 

50 - 250 pobo�ení kamenných, cihlových a 
d�ev�ných budov, p�evrácení  

Silné 

∆p > 100 kPa 

železni�ních voz�, poškození elektrické sít� 

150 - 200 smrt organism�, rozrušení staveb odolných 
proti zem�t�esení 

�p – p�etlak vzdušné rázové vlny 



 

 

 

P�íloha B – P�íklad výpo�tu maximální doby pobytu v IÚ v režimu izolace [6] 

P�íklad je situován pro improvizovaný úkryt zhotovený v rodinném domu. Tento 

úkryt je konstruován pro 5 osob. Maximální doba pobytu (t) je tedy vypo�tena práv� pro 

t�chto 5 ukrývaných osob. 

 

Dosazované hodnoty: 

Po�et ukrývaných osob v IÚ – 5 

Objem �istých prostor v IÚ – 42,5 m3  

(místnost 4x5x2,5 m po ode�tení objemu vybavení úkrytu)  
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  Z výpo�tu vyplývá, že úkryt nelze použít bez z�ízení v�trání na delší dobu než je 8,5 

hodiny. Tuto minimální dobu pobytu však m�žeme prodloužit, pokud bychom využili 

vzduch z vedlejších místností (viz kapitola 7.3.3) 


