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bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Vedoucí 

diplomové práce Ing. Petr Volný. 

 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku uplatňování požadavků ochrany obyvatelstva 

v územním plánování a stavebním řízení. Zabývá se přehledem a popisem současné 

legislativy a strategických dokumentů souvisejících s touto problematikou. Podává informace 

o řešení těchto požadavků ve střední Evropě. Popisuje postup Hasičského záchranného sboru 

při vydávání stanovisek v územním plánování a stavebním řízení a přitom poukazuje 

na neaktuální věci ve srovnání s novým stavebním zákonem. Vymezuje stavby civilní ochrany 

a stavby dotčené požadavky civilní ochrany a navrhuje nové možné požadavky na tyto stavby 

z pohledu ochrany obyvatelstva. 
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of the diploma paper Ing. Petr Volný. 

 

The diploma paper is aimed to the  application of requirements of population protection in the 

area of  land planning and building control. It deals with summary and description of the 

existing legislature and strategic documents associated with this area. Information about 

solution to these requirements in middle Europe is handled.  The diploma paper also describes 

the procedure how the attitudes in land planning and building control are issued by the Fire 

and rescue service. It calls attention to some matters that are out-of-date in comparison with 

the new building act. Buildings used for population protection and buildings connected with 

requirements of population protection are defined and possible new requirements for these 

buildings in terms of population protection are suggested in this diploma paper. 
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1. ÚVOD 
Jednou z povinností našeho státu je chránit jeho civilní obyvatelstvo. Historický vývoj 

přístupů k tomuto úkolu je nastíněn na začátku této práce. V současné době vzhledem 

k narůstajícím negativním přírodně-klimatickým jevům (povodně, vichřice, zemětřesení) 

a narůstajícím chemickým haváriím je nutno řešit problematiku ochrany obyvatelstva v rámci 

územního plánování a stavebního řízení.  K tomu byla v roce 2000 vytvořena i patřičná 

krizová legislativa, kde byl v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů, zadán Ministerstvu vnitra a Ministerstvu pro místní rozvoj úkol 

stanovit stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany a stavby dotčené požadavky 

civilní ochrany.  

Cílem této diplomové práce je vytvořit souhrnný přehled současné legislativy 

a strategických dokumentů, které se týkají požadavků civilní ochrany v územním plánování 

a stavebně technických požadavků na stavby civilní ochrany. Podá základní informace 

o řešení této problematiky ve státech střední Evropy a dále seznámí s postupem, jak tyto 

požadavky uplatňují Hasičské záchranné sbory krajů v praxi. Při tomto popisu bude 

porovnáno současné znění vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva s novým zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

a upozorněno na nejednotnosti těchto dvou dokumentů. Tato práce bude definovat stavby 

civilní ochrany a stavby dotčené požadavky civilní ochrany.  

Na závěr chci navrhnout rozsah staveb, na které by se mohly uplatňovat požadavky 

civilní ochrany a tyto požadavky zde konkretizovat.  
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2. REŠERŠE 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis. 

Vymezuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, 

práva a povinnosti právnických a fyzických osob a při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení 

krizových stavů. 

 

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

Tato vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. V části šesté jsou popsány 

požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky 

na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany. 

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Tento zákon vymezuje základní pojmy a povinnosti orgánů územního plánování 

a stavebních úřadů. Ve věcech územního plánování upravuje zejména cíle a úkoly územního 

plánování, společné postupy v územním plánování, nástroje územního plánování a postupy 

v územním řízení. Ve věcech stavebního řádu upravuje zejména povolování staveb a jejich 

změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci 

stavebních úřadů. Dále je stanoveno oprávnění autorizovaných inspektorů, povinnosti 

a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb a další věci související s předmětem této 

právní úpravy. 

 

Stručná historie ochrany obyvatelstva  v našich podmínkách [7] 

Tato publikace popisuje vývoj civilní ochrany od třicátých let dvacátého století po rok 

2000. Toto dlouhé období je rozděleno na několik kratších časových úseků podle nastalé 

politické situace na území České republiky. V každém časovém úseku je vypsaná základní 

legislativa a koncepční materiály týkající se civilní ochrany, dále je popsána organizace 

civilní ochrany, její složky a povinnosti.  
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Postupy HZS v oblasti ochrany obyvatel a civilního nouzového plánování [1] 

Tento článek se zabývá popisem činností Hasičského záchranného sboru kraje v rámci 

územního plánování a stavebního řízení. Jsou zde vyjmenovány povinnosti Hasičského 

záchranného sboru  kraje stanovené zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů  a rozepsán způsob jak se tyto povinnosti plní v praxi.  

 

Vyhodnocení: 

Stěžejním zdrojem informací pro diplomovou práci se stal zákon č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve kterém je popsána územně plánovací dokumentace 

a postup při jejím pořizování. Mnoho poznatků je získáno z osobní konzultace s příslušníky 

z oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva HZS Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. 
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3. HISTORIE OCHRANY OBYVATELSTVA A STAVEB CO  
Historie ochrany obyvatelstva a s tím související výstavba úkrytů na území České 

republiky (dále jen „ČR“) by se dala rozdělit do několika časových etap. Každá etapa 

se vyznačuje svými charakteristickými a významnými prvky.  

Rychlé změny ve vývoji a rozšiřování nových bojových prostředků ve vojenství, 

především vojenského letectva zapříčinily vznik některých zcela nových branných organizací 

a spolků. Jejich úkolem bylo v případě války organizovat ochranu obyvatelstva proti leteckým 

a chemickým útokům. V roce 1929 vzniklo Ústředí obrany obyvatelstva a jeho místní výbory. 

Tato organizace měla pouze řídící orgány pro koordinaci dobrovolné činnosti členů 

samaritánských a hasičských organizací a v některých místech i členů tělovýchovných spolků 

a skautských oddílů. Aktivisté těchto organizací pomáhali při větších vojenských cvičeních 

provádět zatemňování, protiletecké pozorování, plnili různé pořádkové úkoly atd. Některé 

místní výbory pořádaly přednášky, kurzy a výstavy na téma protiletecké ochrany. [7] 

3.1 Civilní protiletecká ochrana v období 1935 – 1945 
Na základě hospodářského oživení v Československé republice a politického vývoje 

v sousedním Německu po nástupu nacistů byl přijat zákon č. 82/1935 Sb., o ochraně a obraně 

proti leteckým útokům. Tímto končí činnost Ústředí obrany obyvatelstva a jeho místní výbory 

a vzniká organizace Civilní protiletecké ochrany (dále jen „CPO“). [7] 

Problematice ukrytí věnuje zákon značnou pozornost, přičemž zřetelně vystupují 

do popředí principy kolektivní ochrany. Podrobnosti byly upraveny stavebním řádem 

a vládním nařízením. Na základě územního rozhodnutí byl povinen stavebník vybudovat 

v rámci výstavby úkryt pro určitý počet a okruh osob. Obdobná povinnost vyplývala 

i pro vlastníky nemovitostí sloužících hospodářské nebo jiné činnosti s větším počtem 

zaměstnanců nebo uživatelů, a to zabezpečit vhodné ukrytí pro tyto osoby. Jednalo 

se samozřejmě o kategorizovaná území. Obce byly povinny postarat se na svůj náklad 

o dostatečný počet tzv. veřejných úkrytů. [7] 

V té době nebyl pojem „úkryt“ nijak přesně vymezen. Vznikaly převážně úpravou 

sklepů. Dále se úkrytem v té době rozumělo například místo v přírodě coby přírodní úkryt 

(jeskyně, podzemní štoly apod.), které mělo nad sebou dostatečné množství zeminy a muselo 

být zabezpečeno proti zamoření s vybudovanými a vybavenými prostorami k ukrytí. Dále 

existovaly úkryty zákopové, štolové nebo zděné (železobetonové) a ocelové, které 

se zřizovaly obvykle pod povrchem v suterénních místnostech nebo i jednotlivě na volném 
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prostranství. Jednoduchými úkryty, budovanými proti střepinám a pumám malé ráže, byly 

zákopy. [7] 

V červnu roku 1941 byly složky protektorátní CPO podřízeny říšskoněmeckým 

složkám a začleněny do Luftschutzu. Tímto opatřením byla současně zrušena všechna 

nařízení a směrnice CPO a vstoupila v platnost nařízení Luftschutzu. Tato situace setrvala 

v podstatě až do osvobození. [4] 

3.2 Ochrana obyvatelstva v letech 1945 – 1951 
Počátek poválečné historie protiletecké ochrany v Československu měl dvě období: 

1) od května 1945 do března 1948, v němž fakticky probíhala likvidace všeho, 

co nějakým způsobem souviselo s protileteckou ochranou. Tato likvidace spočívala 

především v odstranění ochranných staveb, zařízení, zbytků původní organizační 

struktury a dalších opatření. 

2) Od dubna 1948 do července 1951; v tomto období byly pozastaveny všechny 

likvidační kroky v protiletecké ochraně a došlo k prvním opatřením k jejímu obnovení. 

[7]         

3.3 Civilní obrana v období 1951 – 1957 
Opatření a přípravy civilní obrany podle vládního nařízení o civilní obraně z roku 

1951 byly až do poloviny padesátých let zaměřovány k ochraně obyvatelstva, řídících orgánů 

a národního hospodářství proti konvenčním zbraním a proti bojovým otravným látkám. Důraz 

byl položen na ochranu proti leteckému bombardování při masovém použití trhavých 

a tříštivých pum. [7] 

Za hlavní způsob kolektivní ochrany v případě napadení státního území konvenčními 

zbraněmi bylo považováno ukrytí obyvatelstva, osazenstva závodů a žáků škol. Byla 

obnovována použitelnost úkrytů vybudovaných za II. světové války. Těžiště ovšem spočívalo 

ve výstavbě nových úkrytů ve městech I. kategorie a v kategorizovaných objektech. 

V ostatních městech byla pozornost zaměřována především na přizpůsobování vhodných 

prostor pro účely ukrytí. [7] 

S cílem usměrňovat výstavbu úkrytů vydal Ústřední odbor civilní obrany Ministerstva 

vnitra "Prozatímní pokyny pro výstavbu zvláštních staveb civilní obrany", které stanovovaly 

způsob budování jednotlivých druhů a typů zvláštních staveb civilní obrany. Podle těchto 

pokynů se úkryty členily do dvou tříd odolnosti: 

1. třída - poskytovala ochranu proti přímému zásahu trhavou leteckou pumou stanovené váhy, 
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2. třída - chránila ukrývané proti troskám budov, v jejichž podzemní části se úkryt nacházel. 

V důsledku tehdejší mezinárodně-politické situace se k budování úkrytů přistupovalo 

ve spěchu, často na základě operativních rozhodnutí a bez dostatečné projektové 

připravenosti. Do roku 1954 nebyly stavby civilní obrany téměř vůbec vybavovány 

vzduchotechnikou. Ta byla osazována dodatečně nebo vůbec. Pravidla pro projekci 

a výstavbu stálých úkrytů (dále jen „SÚ“) nastavila až v roce 1955 závazná právní norma 

ženijně-technické normativy. [7] Tyto normativy byly vydávány pod označením CO-Stav. [2] 

Značné nedostatky byly rovněž v údržbě již dokončených SÚ která byla podceňována 

a nebyla dostatečně zajišťována. Tím byla snížena jejich okamžitá použitelnost a vnitřní 

zařízení podléhalo rychleji zkáze.  K řešení těchto problémů se přistoupilo až na začátku 

60. let, kdy byly centrálně vydány směrnice stanovící režim péče o zvláštní stavby civilní 

obrany. [7] 

3.4 Civilní obrana v období 1958 – 1975 
Rozšíření zbraní hromadného ničení, především jaderných, bylo příčinou budování 

celoplošného systému civilní obrany. Tyto skutečnosti také napomohly k přijetí nového 

zákona č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky (dále jen „ČSSR“). 

Tento zákon byl platný až do roku 1999. 

Dne 3. března 1962 byla schválena Vojenskou komisí obrany Ústředního výboru 

komunistické strany Československa nová koncepce ochrany obyvatelstva a národního 

hospodářství. Tato koncepce považovala za hlavní prostředek k ochraně obyvatelstva 

vyvedení obyvatelstva (evakuaci), zřizování úkrytů s přiměřenou odolností po celém území 

a vybavení všech obyvatel prostředky individuální protichemické ochrany. [7] 

Úkryty využívané v civilní obraně se dělily na základě třídy odolnosti, způsobu 

výstavby a začlenění v plánu ukrytí obyvatelstva zhruba na 4 skupiny: 

Stálé úkryty – tlakově odolné zapuštěné stavby, charakterizované přetlakem v čele 

tlakové vlny a podle hodnoty tohoto přetlaku rozdělované do tříd odolnosti (v civilní obraně 

zpravidla 3.-5. třída), budované v kategorizovaných prostorech investičním způsobem 

jako dvojúčelové, ve zvláštních případech i jednoúčelové stavby, poskytující ochranu také 

proti pronikavé radiaci, bojovým otravným a biologickým látkám.  

Úkryty jednoduchého typu – zřizované za branné pohotovosti státu úpravami sklepů 

nebo jiných vhodných podzemních prostorů a chránící proti tlakovým účinkům, budované 

v kategorizovaných prostorech. Obsahem úpravy je zpravidla vyztužení strop, aby snesly 

váhu trosek při zřícení budovy, utěsnění všech otvorů a osazení protitlakových prvků (dveře, 
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poklopy). V případě dodatečného osazení improvizovaným filtroventilačním zařízením mohly 

poskytovat ochranu i na více než 1 den a chránit ukrývané i před radioaktivním zamořením.  

Polní úkryty – budované mimo kategorizované prostory na volných prostranstvích, 

kde nehrozilo jejich zavalení při zřícení okolních  budov, chránící před účinky tlakové vlny; 

v případě vzduchotěsné úpravy a vybavení improvizovaným filtroventilačním zařízením 

poskytující i částečnou ochranu proti radioaktivnímu zamoření. 

Ochranné a úkrytové prostory – sloužící k provizornímu a rychlému ukrytí osob, 

poskytující pouze ochranu proti radioaktivnímu zamoření, zřizované ve vhodných, 

v některých případech i nadzemních prostorech, snadno utěsnitelných jednoduchým 

způsobem. 

V roce 1961 byly vydány ministerstvem vnitra – štábem civilní obrany „Pokyny 

pro projektování mírově využívaných, dvouúčelově řešených staveb civilní obrany.“ Zásada 

dvouúčelovosti staveb se prosadila ve větší míře až v roce 1966, kdy Státní komise 

pro techniku vydala metodické pokyny pro dvouúčelovou výstavbu civilní obrany. Na základě 

těchto pokynů zpracoval v roce 1966 Krajský projektový ústav Brno sborník dvouúčelových 

staveb civilní obrany, který sloužil jako typizační podklad pro investory s tím, že projektový 

ústav Brno bude projektovat dvouúčelovou výstavbu civilní obrany na základě běžných 

dodavatelsko-odběratelských vztahů. Do konce šedesátých let bylo na základě výše 

zmíněných dokumentů realizováno několik úkrytů, sloužících v míru jako kino, garáže, 

sociální zařízení, společenská místnost, tržnice, apod. [7] 

V této době se plánovala i výstavba pražského metra. Vláda rozhodla svým usnesením 

č. 204 z 9. října 1969 začleňovat požadavky civilní obrany při výstavbě metra. Hlavní způsob 

spočíval ve využití metra pro účely ukrytí. Dále se počítalo s možností využití jeho tras 

pro záchranné práce a pro evakuaci obyvatelstva z centrálních částí města do okrajových 

čtvrtí. 

3.5 Civilní obrana v období 1976 – 1989 
Dnem 1. ledna 1976 byla civilní obrana v důsledku doktrinální teorie Varšavského 

bloku převedena z působnosti Ministerstva vnitra do působnosti Ministerstva obrany 

za účelem vytvoření podmínek pro plné zabezpečení úkolů v období branné pohotovosti státu. 

Zhruba od poloviny osmdesátých let se začalo uvažovat také o úloze civilní obrany v době 

míru při prevenci a likvidaci přírodních a antropogenních katastrof. [4] 

V souladu s dokumentem „Komplexní zdokonalování Civilní obrany ČSSR“, který byl 

v roce 1981 schválen nejvyššími orgány státu, byl stanoven hlavní způsob ochrany 
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obyvatelstva – ukrytí. Cílem bylo připravit účinnou, reálnou a diferencovanou ochranu 

obyvatelstva na celém území státu v čase, který odpovídal podmínkám tehdejšího možného 

ozbrojeného konfliktu. [7] 

Diferencované ukrytí vyžadovalo zaměřit se na zabezpečení míst, která byla nejvíce 

potencionálně ohrožena napadením zbraněmi hromadného ničení v pořadí daném jejich 

kategorizací. Zvláštní důraz byl kladen na ochranu pracovníků objektů výrobní sféry, kteří 

zabezpečovali nepřetržité zásobování ozbrojených sil a obyvatelstva vším potřebným. Přitom 

bylo nezbytné brát v úvahu reálné ekonomické a technické možnosti tehdejšího národního 

hospodářství a těm přizpůsobovat organizaci ukrytí a výstavbu úkrytů. Že tyto možnosti byly 

i v podmínkách přísně direktivního řízení státu a ekonomiky přeceněny, ukázala praxe. [7] 

Významným požadavkem reálného ukrytí obyvatelstva bylo vytvoření úkrytového 

fondu všeho druhu v rozsahu, který by zabezpečoval ochranu obyvatel v místě zaměstnání 

a v místě bydliště. S ukrytím obyvatelstva se počítalo: 

 ve stálých tlakově odolných úkrytech (dále jen STOÚ“), 

 v protiradiačních úkrytech budovaných svépomocí.  

Konstrukce STOÚ zajišťuje ochranu proti tlakové vlně jaderného výbuchu, pronikavé 

radiaci, radioaktivnímu zamoření, elektromagnetického impulzu, světelnému a tepelnému 

účinku při požárech a plynotěsnost. Tyto úkryty jsou rozděleny do tříd, které jsou 

charakterizovány odolností vůči přetlaku v čele tlakové vlny. Budují se jako dvojúčelové 

stavby. Při jejich projektování byla zdůrazněna nutnost vycházet zásadně ze společenské 

potřeby mírové stavby a v jejím rámci pak uplatnit požadavek na výstavbu úkrytů. 

Protiradiační úkryty jsou upravené, nejlépe podzemní prostory budov a staveb, 

zabezpečující ochranu osob proti radioaktivnímu zamoření, vnějšímu i vnitřnímu ozáření, 

světelnému záření a částečně i proti účinkům tlakové vlny a bojových otravných látek 

ve formě aerosolu. Ve zcela výjimečných případech se protiradiační úkryty budovaly 

investičním způsobem. [7] 

Při stavbě úkrytů se využívaly předpisy Ministerstva obrany s označením CO. [2] 

3.6 Období let 1990 – 2010 
 Tato časová etapa se týká činnosti civilní obrany v podmínkách demokratické 

Československé federativní republiky a samostatné ČR a odráží množství systémových, 

organizačních a legislativních změn, mimo jiné i změnu názvu. Od roku 1993 se hovoří 

o civilní ochraně (dále jen „CO“) a po přijetí zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů (dále jen “zákon o IZS“) ,  o ochraně 
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obyvatelstva. [4] Od přijetí nové legislativy v roce 2000 přechází působnost ochrany 

obyvatelstva od Ministerstva obrany zpět na Ministerstvo vnitra.  

V tomto období se CO (ochrana obyvatelstva) zaměřuje spíše na ochranu obyvatelstva 

a materiálních hodnot společnosti proti následkům katastrof v době míru a v menší míře proti 

následkům vojenského napadení území nepřítelem za války. Jsou zřetelně odděleny úkoly CO 

v době války od úkolů plněných v mírové době. [7] 

Již zmíněný zákon o IZS stanovuje Ministerstvu vnitra zpracovávat koncepci ochrany 

obyvatelstva. Jako první byla  Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem 

do roku 2015, schválená usnesením vlády č. 417 ze dne 22. dubna 2002. [25] Podle této 

koncepce bude k ukrytí  obyvatelstva využit stávající fond SÚ, který nebude z prostředků 

státu dále rozšiřován. Náklady správních úřadů, obcí, právnických a fyzických osob spojené 

se zabezpečením údržby, revizí a provozu SÚ a náhrady za omezení vlastnického nebo 

užívacího práva budou minimalizovány širším komerčním využitím SÚ, prodloužením lhůt 

provádění revizí, popřípadě zakonzervováním vybraných technologických prvků. Při nárůstu 

hrozby válečného konfliktu budou vytipovány podzemní, suterénní a jiné části obytných 

domů, provozních a výrobních objektů k jejich úpravě na improvizované úkryty. 

K ukrytí osob před kontaminací radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace 

a toxickými účinky nebezpečných látek budou využívány přirozené ochranné vlastnosti 

staveb a prováděny úpravy proti pronikání těchto látek. [5] 

V současnosti platnou koncepcí je Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 

s výhledem do roku 2020, schválená usnesením vlády  č. 165 ze dne 25. února 2008. 
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4. POŽADAVKY OCHRANY OBYVATELSTVA V SOUČASNÉ 
LEGISLATIVĚ 

Podle Čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 

o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů, přijatého v Ženevě dne 8. června 1977 

a publikovaného sdělením pod č. 168/1991 Sb., je CO plnění některých nebo všech níže 

vyjmenovaných úkolů. Jedná se o humanitární úkoly, 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. Mezi tyto úkoly patří: 

a) hlásné služby;  

b) evakuace;  

c) organizování a poskytování úkrytů;  

d) zatemňování;  

e) záchranné práce; 

f) zdravotnické služby včetně první pomoci a také náboženská pomoc; 

g) boj s požáry; 

h) zjišťování a označování nebezpečných oblastí; 

i) dekontaminace a podobná ochranná opatření; 

j) poskytování nouzového ubytování a zásobování; 

k) okamžitá pomoc při obnově a udržování pořádku v postižených oblastech; 

l) okamžitá oprava nezbytných veřejných zařízení; 

m) bezodkladné pohřební služby; 

n) pomoc při ochraně předmětů nezbytných k přežití; 

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

a organizování, ale neomezující se pouze na tuto činnost. 

 

V Čl. 66 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám je uvedeno, že v případě 

konfliktu budou organizace CO, jejich personál, budovy a materiál určený výhradně 

pro plnění úkolů CO označené mezinárodním rozeznávacím znakem civilní obrany (obr. 1). 

Stejně tak budou rozpoznatelné i úkryty určené pro civilní obyvatelstvo. Na takto označené 

osoby, budovy a věci by nemělo být ze strany protivníka zaútočeno. V době míru může být 

tento znak použit se souhlasem příslušných státních orgánů pro identifikaci CO.  
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Obr. 1. Mezinárodní znak civilní obrany 

 

Definice civilní ochrany pochází z období, kdy byla Evropa neustále ve strachu, 

že propukne válka. Pojem ochrana obyvatelstva se zavedl v České republice v roce 2000, 

kdy byl přijat zákon o IZS. Podle tohoto zákona se ochranou obyvatelstva rozumí plnění 

úkolů CO (Čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám), zejména varování, 

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

života, zdraví a majetku.  

Zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva je nutné plánovat dopředu. Jednou z cest 

zajištění ochrany obyvatelstva je uplatňování požadavků ochrany obyvatelstva již v územním 

plánování a stavebním řízení. V územním plánování se tyto požadavky uplatňují 

jako požadavky CO. Na to je myšleno i v naší současné legislativě a je to zakotveno 

v nejednom právním předpise. Jejich přehled je zobrazen v následující tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1. Přehled legislativy týkající se požadavků ochrany obyvatelstva 

v územním plánování a stavebním řízení 

Poř. č. Název předpisu 

1. Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 

2. Politika územního rozvoje ČR 

3. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

4. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

5. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

6. Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

7. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

8. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

9. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

10. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů 

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

 

4.1 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 
Úlohou Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR (dále jen „SRUR“) je vytvořit 

součinnostní rámec pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru a být tak 

důležitým východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých resortů 

i pro meziresortní spolupráci a spolupráci se zájmovými skupinami.  

SRUR informuje vládní orgány a shrnuje na obecné úrovni klíčová témata, problémy 

a možná řešení. Jejím cílem není ukládat konkrétní opatření nebo nahradit resortní strategie, 

nýbrž podpořit jejich dlouhodobou orientaci a vzájemnou provázanost. 

V SRUR, v prioritní ose 1 – Společnost, člověk a zdraví je řečeno: 

„Součástí péče o dobré podmínky života je zajištění spravedlnosti ve zdraví, 

zlepšování kvality prostředí a snižování zdravotních a bezpečnostních rizik (včetně 

zdokonalení systému ochrany obyvatelstva a zajištění zdravotní péče při mimořádných 

událostech), jejich prevence a zvyšování připravenosti obyvatel k sebeochraně a vzájemné 

pomoci.“ 
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V prioritní ose 5 – Stabilní a bezpečná společnost je předchozí odstavec blíže popsán 

ve stanoveném cíli 2: Zvýšit připravenost obyvatel, veřejné správy a složek Integrovaného 

záchranného systému k řešení dopadů globálních a jiných bezpečnostních hrozeb a rizik: 

„K naplnění cíle je nutné realizovat opatření v oblasti jednotného systematického 

informování, vzdělávání, prevence rizik a praktické přípravy ve vztahu k obyvatelstvu, 

zejména dětem a mládeži, v prioritních oblastech ochrany zdraví, životů, životního prostředí 

a majetku. 

Je potřeba zdokonalit systém ochrany obyvatelstva a zajistit připravenost zdravotní 

péče pro všechny základní tyty zdravotního ohrožení. Je nezbytné zdokonalovat systém 

varování a informování obyvatelstva, vyrozumění orgánů krizového řízení a složek IZS ČR. 

Je třeba rozvíjet a podporovat integrovaný záchranný systém a jeho spolupráci s dalšími 

subjekty na národní i mezinárodní úrovni při řešení bezpečnostních rizik. Jedním z důležitých 

faktorů plnění uvedeného cíle je i prevence a minimalizace rizik vzniku rozsáhlého poškození 

životního prostředí, a to jak působením hrozeb antropogenního, tak přírodního původu. 

Pro plnění těchto úkolů je nezbytné stanovit vhodné indikátory a zajistit jejich pravidelné 

sledování a vyhodnocování.“ [38] 

4.2 Politika územního rozvoje ČR 
Politika územního rozvoje ČR je nástrojem územního plánování, který určuje 

ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování 

v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem 

na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto 

úkolů. Je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, 

regulačních plánů a pro rozhodování v území.[19] 

Mezi republikové priority patří vytváření podmínek  pro preventivní ochranu území 

a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy 

půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní 

ochranu ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi 

a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodí. 

Další prioritou je vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat 

do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 

Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou 

rizika vzniku povodňových škod.[35] 



 16 

4.3 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do 
roku 2020 

V této koncepci je v článku 3.3 – Oblast ukrytí stanoveno: 

„K ukrytí při mimořádných událostech s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami 

a účinky pronikavé radiace je občanům doporučováno využívat přirozené ochranné vlastnosti 

staveb s doporučením úprav zamezujících jejich proniknutí.  

S využitím SÚ civilní ochrany, které byly vybudovány a jsou předurčeny k ochraně 

obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení (vojenské ohrožení), nelze 

při mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru počítat s ohledem 

na dobu potřebnou k jejich zpohotovení (zvláštní podmínky využití jsou stanoveny 

pro podzemní dopravní ochranné systémy) a nerovnoměrnému rozmístění, a proto nebudou 

uváděny v havarijních plánech krajů (část C. Druhy plánů konkrétních činností – ukrytí 

obyvatelstva). Hasičské záchranné sbory (dále jen „HZS“) krajů se při vyřazování SÚ 

z evidence budou dále řídit stanoveným metodickým postupem a v soudu se zákonem o IZS 

dále povedou evidenci a budou provádět kontrolu staveb CO a staveb dotčených požadavky 

CO.   

Orgány obcí budou dále sehrávat rozhodující úlohu při organizování ukrytí 

obyvatelstva a budou tedy již v období mimo krizové stavy, se spolupráci s HZS krajů, 

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

pro improvizované ukrytí obyvatelstva. Při realizaci nové výstavby, v rámci územního 

plánování a stavebního řízení, uplatňují HZS kraje, mimo jiné, i požadavky k zajištění 

ochrany obyvatelstva.  

Při nárůstu hrozby válečného konfliktu by k ukrytí byly využity: 

 funkční STOÚ a ochranné systémy dopravních staveb, vyřazené SÚ, vhodné 

pro zprovoznění k původnímu účelu (po doplnění chybějících technologií), 

vyřazené SÚ 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.“ [6] 

4.4 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
V roce 2006 vstoupil v platnost zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a prováděcí vyhlášky k zákonu, které souvisejí 

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

a civilního nouzového plánování v územním plánování, územním a stavebním řízení. [1] 
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Mezi základními pojmy je specifikována veřejná infrastruktura. Rozumí se jí 

pozemky, stavby, zařízení a to: 

 dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, 

letišť a s nimi souvisejících zařízení, 

 technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související 

zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny 

odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické 

vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační 

zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody, 

 občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například 

pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, 

veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, 

 veřejné prostranství, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu. [19] 

 

Dle § 19 stavebního zákona je jedním z úkolů územního plánování vytvářet územní 

podmínky pro zajištění CO. To znamená, že výstavba sídlišť, občanských staveb, staveb 

pro průmyslovou výrobu, zemědělských staveb, skladů apod. se musí řídit s ohledem 

na požadavky dotčených orgánů na úseku ochrany obyvatelstva.[30] 

Jako další z úkolů územního plánování je vytvářet v území podmínky pro snižování 

nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě 

blízkým způsobem. 

4.4.1 Dotčený orgán 
Podle § 4 stavebního zákona orgány územního plánování a stavební úřady postupují 

ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány (dále jen „DO“) chránícími veřejné zájmy podle 

zvláštních právních předpisů. DO vydávají: 

 pro rozhodnutí ve správním řízení podle tohoto zákona závazné stanovisko, 

 pro postupy, které nejsou správním řízením stanovisko.  

 Závazná stanoviska a stanoviska pro potřeby správních řízení podle tohoto zákona 

a stanoviska, která jsou závazným podkladem pro potřeby jiných postupů podle tohoto 

zákona, uplatňují DO podle zvláštních právních předpisů a podle stavebního zákona.  

V tabulce č. 2 je uveden přehled případů, kdy vydává DO stanoviska a závazná stanoviska 

vyplývající z tohoto zákona.  
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Tabulka č. 2. Přehled vydávání stanovisek a závazných stanovisek dotčenými orgány 

D O T Č E N Ý   O R G Á N 

závazná stanoviska při: stanoviska při: 

územním řízení návrhu zásad územního rozvoje 

územním souhlasu zadání územního plánu 

veřejnoprávní smlouvě konceptu územního plánu 

ohlášení návrhu územního plánu 

stavebním povolení vyhodnocování územního plánu a jeho změny 

zkrácené stavební řízení – certifikát 

autorizovaného inspektora 

vymezení zastavěného území 

změně stavby před jejím dokončením návrhu zadání regulačního plánu 

kolaudační souhlas návrh regulačního plánu 

zkušební provoz územním opatření o stavební uzávěře, 
územním opatření o asanaci území 

změna v užívání stavby  

povolení odstranění stavby, terénních úprav a 

zařízení 

 

kontrolní prohlídka stavby  

 

Je-li jeden orgán veřejné správy DO podle několika zvláštních právních předpisů, 

vydává koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko, zahrnující 

požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí. Koordinované stanovisko 

nebo koordinované závazné stanovisko lze vydat pouze v případě, nejsou-li požadavky 

na ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu. 

DO je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující 

stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou DO v téže věci uplatňovat pouze 

na základě: 

 nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve 

a kterými se podstatně změnily podmínky, za nichž bylo původní stanovisko vydáno, 

 skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací 

dokumentace nebo podkladu pro rozhodnutí, 

 jiného úkonu orgánu územního plánování nebo stavebního řádu.  
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DO může kontrolovat své stanovené podmínky ve stanovisku nebo závazném stanovisku 

v těchto případech: 

 podmínky se stanou součástí výrokové části rozhodnutí, 

 podmínky se stanou součástí opatření obecné povahy, 

 podmínky se stanou součástí jiného úkonu orgánu územního plánování 

nebo stavebního úřadu podle stavebního zákona. [1, 19] 

4.5 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Podle této vyhlášky obsahuje projektová dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti 

o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení následující části: 

1. průvodní zpráva, 

2. souhrnná technická zpráva, 

3. situace stavby, 

4. dokladová část, 

5. zásady organizace výstavby, 

6. dokumentace objektů. 

 

V souhrnné technické zprávě bude podle bodu 10. popsáno: 

10. Ochrana obyvatelstva 

 - splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

4.6 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech 
a územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti 
Územně analytické podklady se pořizují pro: 

 území kraje – krajský úřad pořizuje územně analytické podklady pro území kraje 

v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje a  

 pro správní území obcí s rozšířenou působností – úřad územního plánování  pořizuje 

územně analytické podklady pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu 

nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů.  

 

Územně analytické podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě průzkumů 

území a na základě údajů o území. Údaje o území poskytuje pořizovateli příslušný orgán 

veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury. 
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Tyto údaje jsou poskytovány především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo 

po jejich zjištění. [19] 

V této vyhlášce, příloze č. 1, části A – Územně analytické podklady obcí, je řešen 

obsah podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, které jsou součástí územně 

analytických podkladů obcí. Mimo jiné obsahují tyto sledované jevy: 

50. záplavové území – poskytuje vodoprávní úřad, 

53. území zvláštní povodně pod vodním dílem – poskytuje vodoprávní úřad, 

54. objekt/zařízení protipovodňové ochrany – poskytují majitelé, 

81. elektronické komunikační zařízení, včetně ochranného pásma – poskytují majitelé, 

82. komunikační vedení, včetně ochranného pásma – poskytují majitelé, 

84. objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými 

látkami – poskytuje krajský úřad, 

109. vymezené zóny havarijního plánování – poskytuje krajský úřad, 

110.  objekt civilní ochrany,  

 stálé úkryty – poskytuje HZS kraje, 

 improvizované úkryty – poskytuje obec, 

111.  objekt požární ochrany  

 sklady a zařízení v působnosti MV-GŘ HZS ČR – poskytuje MV-GŘ HZS ČR, 

 požární stanice a zařízení HZS kraje – poskytuje HZS kraje, 

 požární nádrže a místa odběru vody k hašení požárů – poskytuje obec, 

 objekty jednotek sboru dobrovolných hasičů – poskytuje obec, 

118. jiné záměry. [35] 

 

Zadání územního plánu stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu 

územního plánu. V příloze č. 6 této vyhlášky je rozepsán obsah zadání územního plánu. 

Jednou z částí, kterou zadání územního plánu obsahuje, jsou i požadavky vyplývající 

ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, CO, 

obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, 

ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy).  

Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, 

pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území 

a pro vytváření příznivého životního prostředí. 
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V příloze č. 9 této vyhlášky se píše, že zadání regulačního plánu obsahuje kromě 

jiných požadavků i požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních 

právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany 

a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany 

před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy). 

4.7 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území 

Při vymezování ploch v územních plánech se mimo jiné vymezují: 

 plochy občanského vybavení za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, 

dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich 

užívání v souladu s jejich účelem. Mezi tyto plochy patří i pozemky staveb a zařízení 

občanského vybavení pro ochranu obyvatelstva,  

 

 plochy specifické za účelem zajištění zvláštních podmínek, které vyžadují zejména 

pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu, CO, vězeňství, sklady 

nebezpečných látek. Do těchto ploch lze zahrnout pozemky související technické 

a dopravní infrastruktury. 

 

Při vymezování pozemků a umisťování staveb na nich musí vzájemné odstupy staveb 

splňovat určité požadavky mezi které patří také i požární ochrana, bezpečnost, CO a prevence 

závažných havárií.  

4.8 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
Na základě tohoto zákona Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR) a HZS kraje vykonává státní 

požární dozor a jsou DO státní správy na úseku požární ochrany. Státní požární dozor 

se vykonává mimo jiné i posuzováním: 

 územně plánovací dokumentace,  

 podkladů pro vydání územního rozhodnutí,  

 projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení,  

 dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením a  

 posuzováním dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných 

úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení 

výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních právních předpisů. 
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4.9 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci) 
 Tato vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu o požární ochraně a zabývá 

se mimo jiné evakuací osob z budov, které jsou ohroženy požárem. K provedení evakuace 

osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací zajišťují právnické osoby 

a podnikající fyzické osoby aby: 

 byly označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob 

ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost 

nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu; toto označení 

nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně 

viditelné a dostupné z každého místa, 

 byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které 

jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace 

nebo záchranné práce, 

 chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem 

zvyšujícím požární riziko. 

 

V § 33 je vysvětleno, co musí obsahovat požární evakuační plán. Dále § 41 odst. 2  

stanoví obsah požárně bezpečnostního řešení, které je nedílnou součástí dokumentace 

pro vydání stavebního povolení. Toto požárně bezpečnostní řešení obsahuje i zhodnocení 

možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů 

a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení. 

4.10 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného sytému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události 

(dále jen „MU“) a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po 

dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

[20] 
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4.10.1 Ministerstvo vnitra 
Ministerstvo vnitra podle §7 odst. 2 písm. h) uplatňuje stanovisko k politice územního 

rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě 

na mimořádné události. 

Dále dle §7 odst. 2 písm. i) Ministerstvo vnitra stanoví, po projednání s Ministerstvem 

pro místní rozvoj, stavebně technické požadavky  

 na stavby určené k ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech,  

 k zabezpečení záchranných prací,  

 ke skladování materiálu civilní ochrany a  

 k ochraně a ukrytí obsluh důležitých provozů (KI) 

(dále jen „stavby CO a stavby dotčené požadavky CO“). 
  

4.10.2 HZS kraje 
HZS kraje je podle § 10 odst. 6  DO v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany 

obyvatelstva. Tento zákon dále zmocňuje HZS kraje k uplatňování požadavků ochrany 

obyvatelstva v tomto rozsahu: 

 uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva 

a civilního nouzového plánování při přípravě na MU (§ 10 odst. 5 písm. j), 

 vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených požadavky 

civilní ochrany v kraji (§ 10 odst. 5 písm. i), 

 uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska 

své působnosti v požární ochraně, integrovaném záchranném systému a ochraně 

obyvatelstva při přípravě na MU (§ 12 odst. 2 písm. i). 

4.10.3 Orgány obce 
Obecní úřad je dalším DO z hlediska ochrany obyvatelstva při rozhodování 

o umisťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování 

staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení.  

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

Podrobnosti ochrany obyvatelstva jsou blíže rozvedeny ve vyhlášce č. 380/2002 Sb., 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. V části šesté této vyhlášky jsou vymezeny 

konkrétní požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické 

požadavky na stavby CO nebo stavby dotčené požadavky CO.  
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4.11.1 Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování  
Dle § 18 se požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování uplatňují jako 

požadavky CO vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů v rozsahu, který odpovídá 

charakteru území a druhu územně plánovací dokumentace. Citovaná vyhláška vymezuje 

rozsah uplatňovaných požadavků CO pro: 

 územní plán velkého územního celku  

 územní plán obce  

 regulační plán  

 

Územní plán velkého územního celku 

Požadavky CO se uplatňují stanoviskem k návrhu zadání územního plánu velkého 

územního celku k zapracování návrhu území speciálních zájmů pro následující požadované 

potřeby: 

 evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 

 nouzového zásobování obyvatelstva vodou, 

 ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných na území, 

 ochrany před důsledky možného teroristického útoku na objekty, jejichž poškození 

může způsobit MU.  

 

Územní plán obce 

Na základě stanoviska dotčeného orgánu uplatněného k návrhu zadání územního plánu 

obce se v rozsahu předaných podkladů zapracuje do textové a grafické části návrh ploch 

pro požadované potřeby: 

 ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, 

 zón havarijního plánování, 

 ukrytí obyvatelstva v důsledku MU, 

 evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 

 skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, 

 vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území 

a zastavitelná území obce, 

 záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení 

škodlivých účinků kontaminace vzniklých při MU, 

 ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, 

 nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.  
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Regulační plán 

Podle této vyhlášky se na základě stanoviska uplatněného k návrhu zadání regulačního 

plánu zapracuje do regulačního plánu doložka CO. Doložka se člení na grafickou a textovou 

část. 

Textová část doložky stanoví požadavky na pozemky a jejich využití pro: 

 opatření vyplývající z určení záplavových území a zón havarijního plánování, 

 umístění stálých a improvizovaných úkrytů, 

 ubytování evakuovaného obyvatelstva, 

 skladování materiálu CO, 

 zdravotnické zabezpečení obyvatelstva, 

 ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, 

 umístění nově navrhovaných objektů zvláštního významu, 

 záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých 

účinků kontaminace, vzniklých při MU, 

 nouzového zásobování obyvatelstva vodou, 

 zřízení humanitární základny, 

 požární nádrže a místa odběru vody k hašení požáru.  

 

Grafická část doložky obsahuje znázornění pozemků obsažených v textové části.  

4.11.2 Stavebně technické požadavky na stavby CO a stavby dotčené 
požadavky CO 

Stavebně technické požadavky na stavby CO a stavby dotčené požadavky CO jsou 

podrobněji vymezeny v § 22 a zahrnují požadavky na: 

 SÚ, 

 ochranné systémy podzemních dopravních staveb, 

 stavby financované s využitím prostředků státního rozpočtu, stavby škol a školských 

zařízení, ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální péče z hlediska 

jejich využitelnosti jako improvizované úkryty, 

 stavby pro průmyslovou výrobu a skladování.  

 
Požadavky na SÚ 

SÚ se navrhují především jako zcela zapuštěné, s dvouúčelovým využitím, do míst 

velké koncentrace obyvatelstva s trvalým nebo přechodným pobytem v dosažitelné 

vzdálenosti do 500 m od těchto míst, v důležitých provozech, ve školských, zdravotnických, 
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sociálních a dalších zařízeních, minimálně 100 m od zásobníků prchavých látek a plynů 

s toxickými účinky, které by mohly ohrozit bezpečnost ukrývaného obyvatelstva, a mimo 

záplavovou oblast. Součástí návrhu jsou i požadavky na jejich provoz a údržbu, 

protiseismická opatření, vzduchotechnická a kyslíková zařízení, elektrická vzduchová 

soustrojí a k nim příslušející sklady pohonných hmot a olejů, zásobování pitnou a užitkovou 

vodou a zdravotně technická zařízení. [13] 

Při projektování a údržbě vztahující se k technologickému vybavení objektu 

a pro specifické druhy konstrukcí a činností musí být dodrženy normy: 

 Navrhování a výstavba staveb CO, ČSN P 73 9010,  

 Údržba stálých úkrytů CO (pro zkoušku a hodnocení plynotěsnosti), ČSN 73 9050. 

 
Improvizované úkryty 

Improvizované úkryty se navrhují v souladu s plánem ukrytí v dosažitelných 

vzdálenostech k zabezpečení ukrytí obyvatelstva, jemuž nelze poskytnout SÚ. [13] 

 

Stavby pro průmyslovou výrobu a skladování 

Velkokapacitní sklady nebezpečných látek, například ve stavbách pro průmyslovou 

výrobu a skladování, se umísťují za hranice vymezeného zastavitelného území obce. [13] 

Zastavitelná plocha je plocha vymezená v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje 

k zastavění. Tedy zastavitelné území tvoří plochy, které lze převádět bez problémů 

na stavební pozemky a proto jsou významným stimulátorem zájmu případných investorů 

o výstavbu v obci. [1] 
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5. ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA STAVBY CO VE STŘEDNÍ 
EVROPĚ 

V předchozí kapitole je popsáno, jak se v ČR legislativně řeší požadavky ochrany 

obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby CO nebo 

stavby dotčené požadavky CO. Nyní přiblížím, jak se situace v předmětné problematice řeší 

v jiných evropských státech. Protože se na území Evropy nachází 46 států, vybrala jsem 

jen ty, se kterými Česká republika sousedí. Názorně jsou vybrané státy zobrazeny 

na obrázku 2.  Jedná se o Slovensko, Rakousko, Německo a Polsko. V mapě jsou tyto státy 

vyznačeny žlutě, Česká republika červeně.  

 

 
Obr. 2.  Státy sousedící s Českou republikou 

 

5.1 Slovenská republika 
Slovenská republika (kratším názvem Slovensko) je vnitrozemský stát ležící ve střední 

Evropě. Její rozloha je 49 035 km² a počet obyvatel 5 396 168. Vznikla 1. ledna 1993 

rozdělením Československa a hlavním městem se stala Bratislava. V čele státu stojí prezident. 

Od roku 1996 je rozdělena na osm samosprávných krajů, které jsou pojmenované podle svých 
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center. Ty se dělí ještě na okresy. Slovensko je členskou zemí Evropské Unie, NATO a OSN. 

[29] 

5.1.1 Ukrytí  
Problematika ukrytí je na Slovensku řešena zákonem Národní  rady Slovenské 

republiky č. 42/1994 Sb., o civilní ochraně obyvatelstva. V tomto zákoně se ukrytím rozumí 

ochrana osob a kulturních hodnot v ochranných stavbách před možnými následky 

mimořádných událostí.  

Zařízení CO jsou dle tohoto zákona ochranné stavby a stavby a nebo jejich části 

a technologické součásti, které jsou předurčené na plnění úloh civilní ochrany. Budují se jako 

dvouúčelové. Za ochranné stavby se považují: 

a) ochranné a úkrytové prostory všech kategorií a typů, 

b) chráněná pracoviště, která slouží civilní ochraně. 

 

Dle vyhlášky Ministerstva vnitra Slovenské republiky č. 532/2006 Sb., 

o podrobnostech zabezpečení stavebnětechnických požadavků a technických podmínek 

zařízení civilní ochrany se za ochranné stavby budované pro účely civilní ochrany 

podle druhu ochrany považují: 

 odolné úkryty 

 plynotěsné úkryty, 

 jednoduché úkryty budované svépomocí 

- na ochranu obyvatelstva ve válečném stavu 

- na ochranu obyvatelstva při vzniku mimořádné události. 

 chráněná pracoviště, která slouží civilní ochraně. 

 

Chráněná pracoviště jsou ochranné stavby, které se zřizují ve vybraných odolných 

a plynotěsných úkrytech budovaných v mírové době a které slouží CO na zabezpečení úloh 

souvisejících 

 s ochranou státních orgánů, 

 s organizováním a řízením záchranných prací.  

 

Za stavby předurčené na plnění úloh CO se považují zejména: 

 sklady CO, 

 kontrolní chemické laboratoře CO, 
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 vzdělávací a technický ústav krizového managementu a CO, 

 střediska vzdělávaní a přípravy na CO. [17, 31] 

 

Pokud je ochranná stavba podle všeobecných technických požadavků na výstavbu 

a kolaudačního rozhodnutí určena na civilní ochranu, je vlastník anebo nájemce povinný 

zachovávat její původní účelové určení (§ 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů). Ve sporných případech rozhoduje 

příslušný stavební úřad.  

Při zpracovávání územního plánu a územního projektu zóny jejich zpracovatelé 

ve spolupráci s Ministerstvem vnitra Slovenské republiky určí rozsah povinné výstavby 

zařízení civilní ochrany.  

Na ochranu účastníků civilní ochrany, budov, materiálu, úkrytů pro obyvatelstvo 

používá mezinárodní rozeznávací znak civilní ochrany. [21] 

5.1.2 Stavebnětechnické požadavky a technické podmínky zařízení CO 
Zabezpečení stavebnětechnických požadavků a technických podmínek zařízení CO 

je řešeno ve vyhlášce Ministerstva vnitra Slovenské republiky č. 532/2006 Sb., 

o podrobnostech na zabezpečení stavebně-technických požadavků a technických podmínek 

zařízení CO ve znění pozdějších předpisů, která upravuje: 

a) druh a rozsah stavebnětechnických požadavků zařízení CO zaměřených na ochranu 

života, zdraví a majetku, které nejsou upravené stavebním zákonem (§ 43d až 43g 

zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

přepisů), 

b) technické podmínky zařízení CO na tvorbu předpokladů na snižování rizik a následků 

po vyhlášení mimořádné situace a ve válečném stavu.  

 

Stavebnětechnické požadavky  

Stavebnětechnické požadavky na zařízení CO jsou požadavky na územně-technické, 

urbanistické, stavebně-technické a dispoziční řešení a technické vybavení staveb z hlediska 

potřeb CO. Uplatňují se v rámci zajišťování, navrhování a schvalování územně plánovací 

dokumentace a při navrhování, umisťování a povolování zařízení CO budovaných samostatně 

a budovaných ve stavbách v souladu s ustanoveními § 43 až 43e zákona č. 50/1976 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů tak, že ochranné stavby: 
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a) se budují v podzemních podlažích a nebo úpravou nadzemních podlaží stavebních 

objektů a nebo jako samostatně stojící stavby, 

b) tvoří provozní uzavřený celek a nesmí jím vést tranzitní inženýrské sítě, které s ním 

nesouvisí, 

c) se navrhují do míst největšího soustředění osob, kterým je třeba zabezpečit ukrytí 

v docházkové vzdálenosti nejvíc do 500 m, 

d) se umisťují nejméně 100 m od zásobníků těkavých látek a plynů s toxickými účinky, 

které by mohli ohrozit bezpečnost ukrývaných osob, 

e) se umisťují tak, aby přístupové komunikace umožňovali příjezd k objektu 

pro ukrývané osoby. Šířka příjezdové komunikace se stanoví podle vzorce: 

mVVš 6
2

21 +
+

=  

kde V1 a V2 jsou výšky protějších budov sahající po střešní římsu, vyjádřené v metrech. 

Při jednostranné zástavbě se místo 6 m připočítávají 3 m.  

f) se navrhují s kapacitou 150 a víc ukrývaných osob. Kapacita je dána součtem míst 

na ležení a sedění ukrývaných osob, přičemž místa na ležení musí tvořit 20% až 30% 

z celkového počtu míst v odolném úkrytě, 

g) mají zabezpečené ve vnitřních prostorech mikroklimatické podmínky; místnosti, 

které mají povahu trvalého pobytu osob, musí být vybavené zařízením na nucené 

větrání, 

h) splňují ochranné vlastnosti vyjádřené ochranným součinitelem stavby K0 

podle přílohy č. 1 čtvrté části vyhlášky Ministerstva vnitra Slovenské republiky 

č. 532/2006 Sb. (příloha č. 1).  

 

Konkrétněji jsou stavebně technické požadavky specifikovány v příloze č. 1 vyhlášky 

Ministerstva vnitra Slovenské republiky č. 532/2006 Sb. Zde je pro každý druh ochranné 

stavby stanoveno dispoziční řešení, plynotěsnost a technické řešení, které musí stavba 

splňovat, viz. příloha č. 2. 

Stavebnětechnické požadavky na ochranné stavby se vypracovávají v územně 

plánovací dokumentaci v části veřejné dopravní a technické vybavení území v územních 

obvodech následovně: 

a) v budovách zabezpečujících ukrytí pro nejpočetnější změnu zaměstnanců a pro osoby 

převzaté do péče, 
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b) v budovách poskytujících služby obyvatelstvu zejména v nemocnicích, hotelech, 

ubytovnách, internátech, všech typech škol, bankách, divadlech, kinech, pojišťovnách, 

tělovýchovných objektech, zabezpečujících ukrytí podle provozní a ubytovací 

kapacity pro personál a osoby převzaté do péče, 

c) v hypermarketech a polyfunkčních domech podle projektované kapacity návštěvnosti 

pro personál a osob převzaté do péče, 

d) v budovách státních orgánů, orgánů místní státní správy a samosprávy pro plánovaný 

počet zaměstnanců a pro osoby převzaté do péče.  

Osobou převzatou do péče se rozumí osoba, která se kromě zaměstnanců právnických osob 

anebo zaměstnanců podnikajících fyzických osob nachází s jejich vědomím na nemovitostech, 

které užívají tyto právnické osoby anebo podnikající fyzické osoby (mohou to být markety, 

banky, divadla, hotely apod.)  

Budování ochranných staveb se vykonává podle § 4 odst. 4 zákona Národní  rady 

Slovenské republiky č. 42/1994 Z.z. o civilní ochraně obyvatelstva ve znění pozdějších 

předpisů rozdílně podle kategorizace území Slovenské republiky (nařízení vlády Slovenské 

republiky č. 166/1994 Z.z. o kategorizaci území Slovenské republiky ve znění pozdějších 

předpisů) vyplývající z analýzy jejího území z hlediska možných mimořádných událostí 

a pro období válečného stavu v územních obvodech takto: 

a) na území kategorie I a II v odolných a plynotěsných úkrytech v oblasti ohrožení, 

b) na území kategorie III v plynotěsných úkrytech v oblasti ohrožení, 

c) na území kategorie IV v plynotěsných úkrytech a nebo v jednoduchých úkrytech 

budovaných svépomocí, 

d) na území kategorií I až IV v bytových a rodinných domech, v plynotěsných úkrytech 

a nebo v jednoduchých úkrytech budovaných svépomocí s kapacitou do 50 

ukrývaných osob a v bytových domech a plynotěsných úkrytech s kapacitou nad 50 

ukrývaných osob. [17, 31] 

 

Technické podmínky zařízení civilní ochrany  

Technické podmínky zařízení civilní ochrany jsou určené zásadami na zabezpečení 

ochrany obyvatelstva ukrytím po dobu mimořádné situace a při válečném stavu. Uplatňují 

se při jejich navrhování v rozsahu základních technických podmínek a požadavků 

na ochranné stavby podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 532/2006 Sb ., viz příloha č. 2. Uvádějí se 

v plánu ukrytí, který je součástí plánu ochrany. [17] 
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5.2 Rakousko 
Rakousko (oficiální název Republika Rakousko) je vnitrozemská federativní republika 

ležící ve střední Evropě. Skládá se z 9 spolkových zemí, které se dále dělí na okresy 

a statutární města. Celková rozloha zaujímá 83 871 km2 a počet obyvatelstva je 8 260 000. 

Rakousko vzniklo rozpadem Rakousko-Uherska v roce 1918 a hlavní město je Vídeň. 

Od roku 1995 je členem Evropské unie. [28] 

5.2.1 Ukrytí 
Stavební řád je v kompetenci spolkových zemí a výstavba úkrytů byla 

a je uplatňována velice odlišně. Pokyny pro ukrytí v jednotlivých spolkových zemích 

pamatují nejen na použitelnost stávajících úkrytů, nýbrž i na stavební opatření pro později 

zřízené úkryty. K dispozici jsou v současnosti úkryty asi pro 30 % obyvatelstva. Větší část 

úkrytů je plně použitelná teprve po dodatečném dokončení. Jen asi u 10% úkrytů 

je zabudována úplná filtroventilace. Také v příštích letech nebude možné zajistit dostatečné 

zabezpečení obyvatelstva úkryty, zejména v městských aglomeracích. Úkryty byly 

předurčeny v první řadě k ochraně před následky nehod jaderných energetických zařízení. 

Dnes se má za to, že dobře postavený byt poskytuje dostatečnou ochranu a proto se žádná 

výstavba úkrytů neprovádí a ani se do budoucna neplánuje. [3] 

5.3 Německo 
Německo, oficiální název Německá spolková republika, je středoevropský stát, 

který má rozlohu 357 021 km2 a 82 310 000 obyvatel. V roce 1990 došlo ke sjednocení 

Německé demokratické republiky s Německou spolkovou republikou. Hlavním městem 

se stal Berlín. Německo je federativní demokratickou parlamentní republikou tvořenou 

šestnácti spolkovými zeměmi. Německo je členským státem Evropské unie, OSN, NATO, G8 

a signatářem Kjótského protokolu. [26] 

5.3.1 Ukrytí 
Zákon o civilní ochraně stanovuje, že veřejné úkryty jsou spravovány a udržovány 

obcemi. Příjmy z mírového využívání úkrytů jsou obcím k dispozici. Domovní úkryty, 

které byly postaveny s příspěvkem státu nebo daňově zvýhodněny, jsou udržovány vlastníky 

nebo uživateli. Nové úkryty se již nebudují. [3] 

5.3.2. Bezpečnostní architektura  
V Německu se od 11. září 2001 dramaticky změnil pohled na stavby civilní ochrany. 

Ochrana občanů a majetku, zachování kulturních a historických památek a ochrana kritické 
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infrastruktury jsou nové hodnoty, které je třeba chránit a je s nimi spletena i budoucí 

bezpečnost staveb. 

Stavební opatření nebudou v budoucnu existovat samostatně, ale budou důsledně 

spojena i s bezpečnostními hledisky a bude vytvořena nová „bezpečnostní architektura“.  Tato 

bezpečnostní architektura bude muset být pevnou a nedílnou součástí při  

 územním plánování, 

 architektuře, 

 stavebním inženýrství a 

 výzkumu 

v rámci celého Německa.  

Tato opatření by měla přispět k řešení rizik v území, k omezení vedlejších i přímých 

škod a možná zabrání škodám celkově. 

Spolkový úřad pro civilní ochranu a pomoc při katastrofách má své výzkumné 

oddělení, které vstoupilo do série výzkumů v oblasti staveb civilní ochrany. Cílem výzkumů 

by mělo být navržení této nové bezpečnostní architektury.  

Význam dříve stavěných úkrytů bude ve zjednodušené podobě zachován a budou stále 

technicky schopné chránit obyvatelstvo. [23] 

5.4 Polsko 
Polsko, oficiálním názvem Polská republika, je stát ležící ve střední Evropě. Na severu 

má přístup k Baltskému moři. Jeho rozloha je 313 575 km2 a počet obyvatel 38 513 696. 

Státním zřízením je parlamentní republikou s hlavním městem Varšavou. Území se dělí 

na 16 vojvodství, okresy a obce. Polsko je členskou zemí Evropské unie, NATO, Organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světové obchodní organizace (WTO) 

a Visegrádské skupiny. [27] 

5.4.1 Civilní obrana 
Civilní obrana je definovaná v zákoně z roku 1967 o obecné povinnosti bránit Polskou 

republiku. Podle tohoto zákona se jí rozumí: 

 ochrana lidí, podniků, veřejných zařízení a kulturních památek, 

 záchrana a pomoc obětem ve válce, 

 spolupráce v boji proti přírodním katastrofám a odstraňování jejich následků. 

K tomuto zákonu byly vydány i prováděcí předpisy. Jedním z nejdůležitějších, který se týká 

civilní ochrany, je vyhláška Rady ministrů ze dne 25. června 2002, podrobný rozsah činností 

vedoucího civilní obrany, vedoucích civilní obrany krajů, okresů a obcí.  
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Protože tento zákon není sjednocen s aktuálními předpisy, byly v současné době 

zahájeny práce na návrhu zákona o civilní ochraně a obraně. Zároveň se připravují i prováděcí 

předpisy k tomuto zákonu. Nově vytvořená legislativa tak bude tvořit právní rámec pro civilní 

ochranu, který bude odpovídat současným potřebám a hrozbám. [32] 

5.4.2 Požadavky civilní ochrany na stavby  
Aktuální vyhláška Rady ministrů ze dne 25. června 2002, podrobný rozsah činností 

vedoucího civilní obrany, vedoucích civilní obrany krajů, okresů a obcí nezmiňuje mezi úkoly 

vedoucích civilní obrany nic o ochranných budovách umožňující ukrytí.  

V současnosti pouze zákon č. 156 ze dne 7. července 1994 stavební právo se vyjadřuje 

k zajištění řádného režimu technického stavu zachování budov. Uvádí se v něm, že stavební 

práce spojené s výstavbou zařízení musí být navrženy a konstruovány  

 podle stavebního zákona, 

 s přihlédnutím k jeho očekávané životnosti, 

 v souladu s technickými a stavebními normami, 

 a aby splňovaly podmínky vyjmenované v odstavci 5 . 

 

Jednou z těchto podmínek je v bodě 6) zajištění civilní ochrany, v souladu 

s požadavky civilní obrany. Avšak žádné nařízení s celorepublikovou působností požadavky 

civilní obrany nespecifikuje. 

Je tedy jen na vlastníkovi budov, jestli bude chtít mít stavbu s ochrannými prvky, 

které by zajišťovaly ochranu obyvatelstva. Předpisy ohledně technických požadavků 

na stavby však neexistují. 

Podle nově navrhovaného zákona o civilní ochraně a obraně budou orgány odpovědné 

za civilní ochranu plánovat nezbytná technická a organizační opatření k ochraně obyvatelstva 

a zabezpečení movitého kulturního majetku (důležité dokumenty, zásoby potravin a léčiv) 

před účinky krizových situací, zejména války a útoků teroristů. K realizaci těchto opatření 

se budou využívat podzemní komunikace, obchody, sklady, ochranné budovy a další stávající 

budovy a zařízení. Mezi vlastníky těchto staveb a příslušným subjektem v oblasti civilní 

ochrany bude uzavřena občanskoprávní smlouva, která bude určovat finanční podmínky 

a způsob využití tohoto objektu.  

Technický stav velké části ochranných budov v Polsku lze považovat za nevhodný. 

Všechny budovy jsou vybaveny inženýrskými sítěmi a ochrannými prostředky 

(filtroventilační zařízení, sociální zařízení, vodovod, elektrická rozvodná síť, dveře apod.) 
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avšak 90% z technického vybavení pochází z 50. a 60. let minulého století. Často dochází 

k poruchám na těchto zařízení. V místnostech také bývá nadměrná vlhkost, která narušuje 

omítky stěn a stropů a způsobuje korodování kovových součástí budovy a jeho zařízení.  

Podle stavebního zákona se vztahují také na ochranné stavby kontroly: 

 pravidelně, minimálně jednou za rok – stav budovy a zařízení, včetně větrání, 

 pravidelně, minimálně jednou za pět let – kontrola technického stavu a užitná hodnota 

budovy, estetičnost stavby a jeho okolí. 

Poslední sčítání krytů a ochranných staveb se konalo v Polsku v letech 2002-2003. V té době 

se v zemi nacházelo celkem 14 360 staveb k ochraně obyvatelstva s kapacitou 

1 609 550 osob. Z toho počtu bylo 6 908 úkrytů a 7 542 ochranných staveb umožňujících 

ukrytí. V současné době se výstavba ochranných staveb a krytů neprovádí. V letech         

2001-2008 byly postaveny pouze 2 úkryty a 166 staveb se zrekonstruovalo a zmodernizovalo. 

[33] 

5.4.3 Požadavky civilní obrany v územním plánování 
Územním plánováním se zabývá zákon ze dne 27. března 2003 o územním plánování 

a rozvoji. V článku 16 odstavci 3 tohoto zákona je uvedeno, že Ministr odpovědný za bydlení 

a územní plánování ve spolupráci s Ministrem národní obrany vypracují nařízení, v kterém 

bude popsáno jak vzít v úvahu při územním plánování potřeby národní obrany a bezpečnosti. 

Zejména se bude jednat o otázky týkající se: 

 příprava proti vnějším hrozbám, zejména agrese armády, 

 příprava proti vnitřním hrozbám, zejména se bude jednat o přírodní katastrofy, 

veřejnou bezpečnost a pořádek, ekonomická rizika, apod. 

 

Na základě tohoto odstavce bylo vypracováno Nařízení Ministra infrastruktury 

ze dne 7. května 2004 o tom, jak vzít v úvahu při územním plánování potřeby národní obrany 

a bezpečnosti.  

 V územním plánování musí být zajištěny podmínky pro obranu polského území 

a podmínky na zdolávání vnitřních hrozeb. V případě vnitřních hrozeb se bude jednat o: 

1) umět reagovat na:  

 rizika ohrožující lidský života a zdraví, 

 mimořádné situace a přírodní katastrofy, 

 hospodářská rizika a ekonomické fungování státu, 

 trestné činnosti a teroristické útoky, 
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2) zabezpečení veřejného pořádku, 

3) ochranu veřejné bezpečnosti, 

4) plnění úkolů k zabezpečení ochrany lidí, objektů, památek a zařízení, 

5) ochranu státních hranic, 

6) plnění úkolů týkajících se uprchlíků a žadatelů o azyl. 

 

V jakém rozsahu a do kterých územních plánů a studií se budou tyto podmínky 

zapracovávat řeší další paragrafy tohoto nařízení. [37] 
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6. VYDÁVÁNÍ STANOVISEK K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACI 

V druhé kapitole této práce jsem vyjmenovala předpisy, které se týkají požadavků 

ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebním řízení. Jak se tyto předpisy v případě 

územního plánování uplatňují v praxi, je zjednodušeně zobrazeno na následujícím obrázku 3. 

 

 
Obr. 3. Postup při vydávání stanovisek k územně plánovací dokumentaci 

Pořizovatel územně plánovací dokumentace 
spolupracuje v součinnosti s dotčenými orgány chránícími 

veřejné zájmy (z.č. 183/2006 Sb.) 

HZS kraje 
dotčený orgán 

Na úseku prevence 
(z.č. 133/1985 Sb.) 

Na úseku ochrany obyvatelstva 
(z.č.239/2000 Sb.) 

Uplatňuje požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování jako 
požadavky civilní ochrany vyplývající z havarijních a krizových plánů 
v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací 

dokumentace. (vyhl. č. 380/2002 Sb.) 

K návrhu zadání 
územního plánu 
velkého územního 
celku 

K návrhu zadání 
územního plánu obce 

K návrhu zadání 
regulačního plánu 

Koordinované stanovisko  

Pořizovatel má povinnost zapracovat dané požadavky do územně 
plánovací dokumentace 

Dílčí stanovisko 
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Pořizovatelem je v tomto případě myšlen krajský úřad nebo obecní úřad. Ten zašle 

návrhy zadání územně plánovací dokumentace DO a ty mají povinnost se k nim do 30 dnů 

vyjádřit. To znamená, že pro danou věc vydají stanoviska. Požadavky, které jsou uvedeny 

ve stanovisku, musí pořizovatel zapracovat do návrhu územně plánovací dokumentace. Pokud 

již bylo dříve vydáno stanovisko k dané věci, musí se z toho vycházet. To znamená, 

že později vydané stanovisko si nemůže protiřečit s předchozím. K této problematice vydalo 

MV-GŘ HZS ČR v roce 2003 pracovní pomůcku pro stavební prevenci, která byla v roce 

2009 aktualizovaná. Podle této pomůcky může HZS kraje vydat jedno ze stanovisek, 

viz obr. 4. Časová lhůta na vydání stanovisek je 30 dní, k později vydaným stanoviskům se 

nepřihlíží. 

 
Obr. 4. Druhy stanovisek 

 

HZS kraje vydává celkové koordinované stanovisko, protože je DO podle zákona 

o IZS a podle zákona o požární ochraně. Při vydávání stanovisek spolupracuje oddělení 

ochrany a přípravy obyvatelstva s oddělením stavební a technologické prevence.  

Jakým způsobem tato spolupráce má probíhat není nikde řečeno a v každém kraji je to 

jinak. Například v Moravskoslezském a Plzeňském kraji vydává oddělení ochrany a přípravy 

obyvatelstva dílčí stanovisko, které oddělení stavební a technologické prevence připojí 

ke svému stanovisku a vydá pak celkové koordinované stanovisko. Dílčí stanovisko 

HZS Moravskoslezského kraje přikládám jako přílohu č. 3. V Jihomoravském a Jihočeském 

kraji vydává koordinované stanovisko ve věci územního plánování oddělení ochrany 

a přípravy obyvatelstva a to dokonce i bez dílčího stanoviska od oddělení stavební 

a technologické prevence. Koordinované stanovisko HZS Jihomoravského kraje přikládám 

jako přílohu č. 4. 

Aktualizovaná pracovní pomůcka pro stavební prevenci je v souladu s novým 

stavebním zákonem a popisuje druhy územně plánovací dokumentace ke které se vyjadřuje 

HZS kraje. Popisuje, jak má stanovisko po formální a věcné stránce vypadat, dále jsou 

uvedeny i některé vzory stanovisek, která se nejčastěji vydávají. Ale konkrétní postup 

STANOVISKO 

souhlasné souhlasné s podmínkami nesouhlasné 
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spolupráce při vydávání stanovisek zde popsaný není. Proto v každém kraji vydává 

koordinované stanovisko jiné oddělení. V této metodice by měla být nastavena jasná pravidla 

a postupy pro vydávání dílčích a koordinovaných stanovisek. Navíc bych ji doplnila i o vzory 

dílčích stanovisek. 

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

(dále jen „vyhláška“) uplatňuje HZS kraje z hlediska ochrany obyvatelstva požadavky 

k následující územně plánovací dokumentaci: 

 návrhu zadání územního plánu velkého územního celku, 

 návrhu zadání územního plánu obce, 

 návrhu zadání regulačního plánu. 

 

Tato vyhláška nemá sjednocené názvosloví s novým stavebním zákonem. V současné 

době dochází k výkladu této vyhlášky tzv. historickým výkladem, který je potvrzen 

Ministerstvem pro místní rozvoj. Podle nového stavebního zákona se rozumí územně 

plánovací dokumentací: 

 zásady územního rozvoje, 

 územní plán a 

 regulační plán. 

 

Z toho vyplývá: 

 územní plán velkého územního celku = zásady územního rozvoje a  

 územní plán obce = územní plán. 

6.1 Zásady územního rozvoje  
Stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje. 

Především: 

 vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu, 

 stanoví požadavky na jejich využití a  

 stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn 

v jejich využití.  

Dále mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití.  

Zásady územního rozvoje se pořizují pro celé území kraje a jsou závazné pro pořizování 

a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. 
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Podle § 19 vyhlášky mohou HZS kraje uplatňovat požadavky civilní ochrany k návrhu 

zadání zásad územního rozvoje. Jedná se o požadavky k zapracování návrhu území 

speciálních zájmů pro požadované potřeby, které zobrazuje obr. 5. Návrh zadání zásad 

územního rozvoje se zpracovává při pořizování prvních zásad územního rozvoje. 

 

 
Obr. 5. Uplatňované požadavky k návrhu zadání zásad územního rozvoje 

 

Pokud návrh zadání zásad územního rozvoje tyto požadavky CO obsahuje, budou 

potom tato území speciálních zájmů pro potřeby CO konkrétně určeny a vymezeny 

v zásadách územního rozvoje. To zajistí pořizovatel zásad územního rozvoje a jako podklad 

při určování těchto území mu poslouží havarijní a krizové plány.  

V druhém případě by muselo HZS kraje vydat nesouhlasné stanovisko nebo souhlasné 

stanovisko s podmínkami. Jako podmínka zde bude uvedeno opět znění § 19 vyhlášky. 

Podle vyhlášky může HZS kraje požadovat zapracování návrhu území speciálních 

zájmů pro 4 výše uvedené potřeby. Dle mého názoru jsou tyto potřeby neaktuální 

a v nesouladu s novým stavebním zákonem, protože v zásadách územního rozvoje 

se vymezují plochy nadmístního významu. Mělo by se jednat o plochy, které svým 

významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí nebo více městských částí 

a popřípadě území více krajů. Tyto plochy budou opět vycházet z analýzy rizik území kraje, 

havarijních plánů, krizových plánů a územně analytických podkladů. Mělo by se například 

jednat o: 

 plochy ohrožené zvláštní i přirozenou povodní, 

 zóny vnějšího havarijního plánování,  

 plochy pro plánovaná opatření pro ochranu obyvatelstva, 

 důlní činnost, 

 zemětřesení, 

 plochy a opatření související s provozem objektů kritické infrastruktury. 
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6.2 Územní plán 
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, 

jeho plošného a prostorového uspořádání, uspřádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. 

Vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména:  

 zastavitelné plochy,  

 plochy vymezené ke změně stávající zástavby,  

 plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území,  

 plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a  

 plochy pro územní rezervy.  

Stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.  

 

Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce, pro celé území (vymezenou 

část) hlavního města Prahy, popřípadě pro celé území vojenského újezdu. Je závazný 

pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce a pro vydávání územních 

rozhodnutí. 

Podle § 20 vyhlášky vydává HZS kraje stanovisko k návrhu zadání územního plánu. 

Může požadovat, aby byly v územním plánu zapracovány plochy pro požadované potřeby 

zobrazené na následujícím obr. 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6. Uplatňované požadavky k návrhu zadání územního plánu 

vyvezení a uskladnění 
nebezpečných látek 

mimo současně 
zastavěná území 

a zastavitelná území 
obce 

ochrany před vlivy 
nebezpečných látek 

skladovaných v území 

nouzového zásobování 
obyvatelstva vodou a 
elektrickou energií 

zón havarijního 
plánování 

skladování materiálu 
civilní ochrany a 

humanitární pomoci 

záchranných , 
likvidačních a 

obnovovacích prací 
pro odstranění nebo 
snížení škodlivých 

účinků kontaminace 
vzniklých při 

mimořádné události 

ochrana území před 
průchodem průlomové 
vlny vzniklé zvláštní 

povodní 

ukrytí obyvatelstva 
v důsledku mimořádné 

události 

evakuace 
obyvatelstva 

a jeho 
ubytování 



 42 

Pokud návrh zadání územního plánu obsahuje požadavky na zapracování těchto 

potřeb, je vydáno souhlasné stanovisko. Pořizovatel potom tyto plochy konkrétně vymezí 

v textové a grafické části návrhu územního plánu. Nemusí být požadovány plochy 

pro zabezpečení všech potřeb, záleží na rizicích, která se vyskytují na daném území. 

Tato rizika jsou identifikována v havarijním a krizovém plánu kraje a nebo mohou být 

zmíněna i v návrhu zadání územního plánu.  

6.3 Regulační plán 
Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, 

pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území 

a pro vytváření příznivého životního prostředí. 

 

Vždy stanoví podmínky pro: 

 vymezení a využití pozemků,  

 pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a  

 vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.  

Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí 

a je závazný pro rozhodování v území. Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí 

v nezastavěném území. Regulační plán vydaný krajem je dále závazný pro územní plány 

a regulační plány vydávané obcemi. 

 
Podle vyhlášky se na základě stanoviska uplatněného k návrhu zadání regulačního 

plánu zapracuje do regulačního plánu doložka civilní ochrany. Avšak nový stavební zákon 

pojem „doložka civilní ochrany“ nezná. Proto jsou potřeby civilní ochrany zapracovány přímo 

do regulačního plánu. Stanoví se požadavky na využití pozemků pro potřeby zobrazené 

na obr. 7. 
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Obr. 7. Uplatňované požadavky k návrhu zadání regulačního plánu 

 

Stejně jako v předchozím případě obsahuje návrh zadání regulačního plánu 

jen požadavek na zapracování těchto pozemků do regulačního plánu a zpracovatel sám určí 

které pozemky budou sloužit jakým potřebám. HZS kraje musí dohlédnout, aby v návrhu 

zadání regulačního plánu byly opravdu požadovány všechny potřeby vyplývající z rizik 

vyskytujících se na daném území.  

 

Ve vyhlášce není vůbec zmíněno, že se HZS kraje jako dotčený orgán vyjadřuje ještě 

ke změnám územně plánovací dokumentace.  
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7. STAVBY CO A STAVBY DOTČENÉ POŽADAVKY CO 
Velmi obecně jsou stavby CO a stavby dotčené požadavky CO vymezeny v § 7 odst. 2 

písm. i) zákona o IZS. Rozumí se jimi stavby: 

 určené k ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech,  

 k zabezpečení záchranných prací,  

 ke skladování materiálů civilní ochrany a  

 k ochraně a ukrytí obsluh důležitých provozů. 

 

Podle § 22 vyhlášky si pod stavbami CO a stavbami dotčenými požadavky CO 

můžeme představit: 

 SÚ, 

 ochranné systémy podzemních dopravních staveb, 

 stavby financované s využitím prostředků státního rozpočtu, stavby škol a školských 

zařízení, ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální péče z hlediska 

jejich využitelnosti jako improvizované úkryty, 

 stavby pro průmyslovou výrobu a skladování.  

 
V normě ČSN P 73 9010 najdeme definici pouze pro stavbu CO. Podle této normy 

je to speciální, zpravidla dvouúčelově využívaná stavba určená pro potřeby CO; zahrnuje 

zejména úkryty CO, chráněná pracoviště a stavby pro dekontaminaci. 

Z výše uvedených definic vyplývá, že vymezení těchto pojmů není jednotné 

a jednoznačné.  

Proto pro účely této práce budu považovat za stavby CO stavby, které byly zřízené 

a vybudované pouze pro účely civilní ochrany. Zařadila bych do této kategorie sklady 

materiálu CO a nouzového přežití, stavby pro dekontaminaci a úkryty. Tyto stavby jsou 

postaveny jako samostatné budovy sloužící pouze k účelu, ke kterému byly vybudovány.  

Jako stavbu dotčenou požadavky CO bych označila takovou stavbu, která byla 

postavena pro jiný účel než civilní ochranu, ale v případě potřeby by mohla po určitých 

stavebních úpravách civilní ochraně sloužit nebo jejich zařízení by mohlo být využito 

k ochraně obyvatelstva. Dále mezi stavby dotčené požadavky civilní ochrany patří stavby, 

na jejíž umístění jsou z hlediska ochrany obyvatelstva kladeny zvláštní požadavky. Rozdělení 

a účel staveb CO a staveb dotčených požadavky CO zobrazuje názorně diagram na obr. 8. 
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Obr. 8.  Rozdělení staveb CO a staveb dotčených požadavky CO 
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SÚ CO - trvalý ochranný prostor v podzemní části staveb nebo stavby samostatně stojící, 

které se budují investičním způsobem k ukrytí obyvatelstva; dělí se na stálé tlakově odolné 

úkryty CO a stálé tlakově neodolné úkryty CO. [24] 

 

Stavby pro dekontaminaci – stavby CO, které slouží k odstranění nebo ke snížení 

škodlivých účinků kontaminace vzniklé při krizové situaci; stavbami pro dekontaminaci jsou 

stavby pro dekontaminaci osob, stavby pro dekontaminaci zvířat a stavby pro dekontaminaci 

kolových, pásových, kolejových a železničních kolejových vozidel. [24] 

 

Stavba pro výrobu a skladování – stavba určená pro průmyslovou, řemeslnou nebo jinou 

výrobu, popřípadě služby mající charakter výroby, a dále pro skladování výrobků, hmot 

a materiálů. [11] 

 

Stavba se shromažďovacím prostorem – stavba, ve které se nachází prostor určený 

pro shromažďování osob, v němž počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty 

a je určena ke kulturním, sportovním a obdobným účelům. [11] 

 

Stavby ubytovacích zařízení – mezi tyto stavby se řadí hotely, motely, penziony, turistické 

ubytovny, kempy, skupiny chat a bungalovy. [11] 

7.1 Návrh na požadavky ochrany obyvatelstva na stavby 
Bude se jednat o zabezpečení  ochrany obyvatelstva, zejména jeho varování, evakuace, 

nouzového přežití a ukrytí pro případ vzniku některé z následujících událostí uvedených 

na obr. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9. Mimořádné události 
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K zabezpečení těchto úkolů by měly sloužit stavby CO a stavby dotčené 

požadavky CO. Jelikož stavby CO se již z prostředků státu nebudují  a dříve postavené stavby 

postupně přestávají vyhovovat provozním podmínkám, musí se tyto úkoly plnit 

prostřednictvím spolupráce se soukromým sektorem. Stavby soukromých vlastníků a firem 

(ale i státní stavby) by měly splňovat podmínky k využití k ochraně obyvatelstva. 

Tyto podmínky jsou dvojího druhu: 

1. požadavky na umístění stavby v území, popřípadě zabezpečení ochrany těchto staveb. 

2. požadavky na stavební úpravy a práce po kterých bude mít stavba vlastnosti 

k zabezpečení ochrany obyvatelstva, 

7.1.1 Požadavky na umístění stavby v území, popřípadě zabezpečení 
ochrany těchto staveb 

Všechny stavby, které jsou dotčeny požadavky CO by neměly být stavěny 

v záplavových územích, tam kde je riziko sesuvu půdy a sněhových lavin. Tím se zamezí 

škodám na majetku (budovy, skladovaný materiál) a dále nebudou těmto rizikům vystaveny 

budovy, kde se shromažďuje velký počet osob. 

V oblastech s výskytem zemětřesení, popřípadě v poddolovaných oblastech, by měly 

být konstrukce těchto staveb odolné proti zemětřesení. Při navrhování se bude postupovat 

podle Eurokódů. Jsou to jednotné evropské normativní dokumenty pro navrhování pozemních 

a inženýrských staveb. Celkem bylo zpracováno devět souborů Eurokódů, z nichž každý 

se sestává z několika norem. Problematiku zemětřesení řeší Eurokód 8, podrobnosti 

viz. tabulka č. 3. 

V případě, že ve stavbách pro průmyslovou výrobu a skladování bude probíhat 

manipulace, výroba nebo skladování nebezpečných látek, budou se tyto stavby umisťovat 

za hranice vymezeného zastavitelného území obce. 
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Tabulka č. 3. Eurokód 8 a jeho části [22] 

Eurokód 8 – Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení 

Označení EN Zavedeny do ČSN Název česky 

EN 1998-1:2004 

Zemětřesení – obecná pravidla 

ČSN EN 1998-1:2006 

(73 0036) 

Část 1: Obecná pravidla, 
seizmická zatížení a 
pravidla pro pozemní 
stavby 

EN 1998-2:2005  

Zemětřesení – mosty  

ČSN EN 1998-2:2007 

(73 0036) 

Část 2: Mosty 

EN 1998-3:2005  

Zemětřesení – zesilování 

ČSN EN 1998-3:2007 

(73 0036) 

Část 3: Hodnocení a 
zesilování pozemních 
staveb 

EN 1998-4:2004  

Zemětřesení – sila, potrubí, zásobníky 

ČSN EN 1998-4:2008 

(73 0036) 

Část 4: Zásobníky, nádrže 
a potrubí 

EN 1998-5:2004  

Zemětřesení – zakládání  

ČSN EN 1998-5:2006 

(73 0036) 

Část 5: Základy, opěrné a 
zárubní zdi a geotechnická 
hlediska 

EN 1998-6:2005  

Zemětřesení – věže  

ČSN EN 1998-6:2007 

(73 0036) 

Část 6: Věže, stožáry a 
komíny 
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7.1.2 Požadavky na stavební úpravy  
Stavební úpravy budou požadovány podle toho, k jakému účelu ochrany obyvatelstva 

budou sloužit. V tabulce č. 4 je tento účel vytipován pro jednotlivé stavby dotčené 

požadavky CO . 

Tabulka č. 4. Stavby dotčené požadavky CO a jejich role v ochraně obyvatelstva 

 Ukrytí Nouzové přežití Varování Evakuace 

Stálé úkryty 

 

    

Podzemní dopravní 

stavby 

 

 

   

 

Podzemní garáže 

 

    

Improvizované 

úkryty 

 

 

   

Sklady materiálu 

CO a nouzového 

přežití 

  

 

  

Stavby pro 

dekontaminaci 

    

Stavby ubytovacího 

zařízení 

    

Stavby se 

shromažďovacím 

prostorem 

    

Stavby patřící HZS 

 

    

Stavby pro výrobu a 

skladování 

    

Stavby financované 

s využitím 

prostředků státního 

rozpočtu,… 
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Stálé úkryty 

 Navrhování stálých úkrytů se provádí podle české technické normy ČSN P 73 9010 – 

navrhování a výstavba staveb CO a v souladu s požadavky uvedenými ve vyhlášce. SÚ 

se budují jen na základě rozhodnutí vlastníka stavby.  

 

Podzemní dopravní stavby 

Pokud se tyto stavby budou vyskytovat v obydlených zónách a budou splňovat 

požadavky na stálé úkryty podle vyhlášky, pak se tyto stavby budou navrhovat zároveň jako 

stálé úkryty CO.  

 

Podzemní garáže 

 Všechny podzemní garáže budou navrhovány tak, aby se daly, po minimálních 

stavebních úpravách, využívat jako improvizované úkryty. Pro případ požáru musí být 

evakuační trasy v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb. Podzemní garáže určené pro veřejnost musí být vybaveny domácím 

rozhlasem s nuceným poslechem, který bude zároveň napojen na jednotný systém varování 

a informování. 

 

Sklady materiálu CO a materiálu nouzového přežití 

Tyto sklady mohou být navrhovány jako samostatné budovy nebo součástí jiných 

budov. 

Skladovací prostory musí být čisté, bezprašné, bez průvanu, suché, dostatečně 

prostorné, vybavené regály a dalším inventářem k uložení a rychlému výdeji materiálu. 

Teplota ve skladu nemá přesáhnout + 25 °C a klesnout pod – 10 °C a v tomto rozmezí 

se nemá náhle měnit. Nejvhodnější relativní vlhkost vzduchu je 55 – 75 %. Pro sledování 

teploty a vlhkosti je nutné vybavit sklad teploměrem a vlhkoměrem. Okenní tabule musí mít 

červenou nebo oranžovou barvou proti průniku denního světla. 

Ve skladu nesmí  

 být společně uskladněna rozpouštědla, pohonné hmoty, mazadla, dezinfekční 

prostředky, kyseliny, louhy nebo jiné chemikálie. 

 být v provozu elektrické stroje a přístroje, v nichž vzniká jiskření a v jeho 

bezprostřední blízkosti nesmí být vedení vysokého napětí.  
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Vzdálenost uskladněného materiálu  

 od topných těles musí být nejméně 1 m. – topná tělesa i potrubí musí být stíněna, 

 od stěn a stropu nejméně 10 cm, a tam, kde je střecha současně stropem nejméně 

50 cm, 

 od podlahy nejméně 20 cm.  

 

Protipožární opatření musí být v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb. 

 

Stavby pro dekontaminaci 

Při navrhování staveb stálých úkrytů a staveb pro dekontaminaci se postupuje podle 

české technické normy ČSN P 73 9010 – navrhování a výstavba staveb civilní ochrany.  

Na stavby jako jsou aquaparky, lázně, kryté bazény, koupaliště, mycí linky automobilů, apod., 

by měla být možnost vznést požadavek, aby jejich dispoziční a technické řešení bylo 

uzpůsobeno i k dekontaminaci osob, zvířat a vozidel. Požadavek na využití stavby pro účely 

dekontaminace se může uplatňovat u staveb a zařízení, která budou stát na hranici nebo 

za hranicí zóny havarijního plánování jaderného zařízení.  

 

Stavby ubytovacího zařízení 

Pokud by byla projektovaná kapacita ubytovacího zařízení 75 lůžek a více, měla by 

být možnost v případě mimořádné události využít tyto stavby k nouzovému přežití. 

Protipožární opatření a zabezpečení evakuačních cest musí být v souladu s vyhláškou 

č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Podle této vyhlášky by 

tyto stavby měly být vybaveny domácím rozhlasem s nuceným poslechem 

 
Stavby se shromažďovacím prostorem 

Protipožární opatření a zabezpečení evakuačních cest musí být v souladu s vyhláškou 

č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.  

Podle této vyhlášky musí mít požární odolnost střechy a nosných konstrukcí zajišťující 

stabilitu stavby 

 dvojnásobnou hodnotu předpokládané doby evakuace, nejméně však 30 minut 

u staveb se shromažďovacím prostorem sloužícím pro více jak 2500 osob 

 dvojnásobnou hodnotu předpokládané doby evakuace, nejméně však 15 minut, 

u staveb se shromažďovacím prostorem sloužícím pro méně jak 2500 osob. 
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Podle vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému se při ohrožení 1000 a více osob vyhlašuje zvláštní 

stupeň poplachu. Proto už u staveb se shromažďovacím prostorem sloužícím pro 1000 osob 

a více by měla být  požární odolnost střechy a nosných konstrukcí zajišťující stabilitu stavby 

nejméně 30 minut.  

Prostory by měly být vybaveny domácím rozhlasem s nuceným poslechem, který by 

byl napojen na jednotný systém varování a informování.  

 

Stavby patřící HZS 

K těmto stavbám by mohl být vznesen požadavek ze strany ochrany obyvatelstva 

na možnost skladování materiálu CO a materiálu nouzového přežití a na umístění koncového 

prvku varování a informování.  

 

Stavby pro průmyslovou výrobu a skladování 

Ty lze specifikovat v závislosti na upozornění k zařazení vzniklé právnické osoby 

nebo podnikající fyzické osoby do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu, 

a to již ve stádiu projektové přípravy. Lze uplatnit požadavek na vybudování a umístění 

koncového prvku varování k zajištění varování a evakuace. 

 
 
Stavby financované s využitím prostředků státního rozpočtu, stavby škol a školských 

zařízení, ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální péče  

 U těchto staveb může být vznesen požadavek na jejich využitelnost jako 

improvizovaných úkrytů. Zároveň, protože se jedná o stavby hrazené ze státního rozpočtu lze 

na nich vybudovat koncové prvky varování a informování.  

7.2 Vydávání stanovisek ve stavebním řízení 
Požadavky ochrany obyvatelstva na stavby se uplatňují při stavebním řízení. DO 

se vyjádří k poskytnuté dokumentaci stavby vydáním závazného stanoviska. V případě HZS 

kraje se jedná opět o koordinované závazné stanovisko, protože se vyjadřuje na úseku požární 

ochrany a na úseku ochrany obyvatelstva. Spolupráce při vydávání koordinovaných 

závazných stanovisek funguje v každém kraji opět jinak.  
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8. ZÁVĚR 
Diplomová práce řeší legislativní prostředí v oblasti požadavků civilní ochrany 

v územním plánování a požadavků ochrany obyvatelstva na stavby. Vzhledem k tématu této 

práce byla daná problematika konzultována s příslušníky HZS Moravskoslezského 

a Jihomoravského kraje.  

Cíle práce se podařilo v rámci dostupných informací splnit.  

Tato diplomová práce přináší informace o způsobu řešení dané problematiky v zahraničí. 

V práci je porovnáváno současné znění vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění 

úkolů ochrany obyvatelstva s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Tyto poznatky  

mohou být využity jako podklad k novelizaci vyhlášky.  

Výstupem diplomové práce je i definování staveb civilní ochrany a staveb dotčených 

požadavky civilní ochrany, které bude použitelné při novelizaci stávající krizové legislativy. 

Tím dojde k jednotnému chápání používaného, ale ne vždy jasně vymezeného pojmu. 

V současnosti nejsou pro stanovení konkrétních požadavků na stavby CO v resortu 

Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj předpoklady. Tuto problematiku lze řešit 

v rámci stávajícího bezpečnostního výzkumu se zapojením níže uvedených odborností.  

V současnosti nelze očekávat, že vlastník objektu bude chtít iniciativně realizovat 

stavbu s rozšířenými ochrannými prvky pro zabezpečení ochrany obyvatelstva, které jsou 

nad rámec stávajících norem a předpisů. Bude nutné tuto problematiku řešit v rámci nově 

definovaného oboru, a to bezpečnostní architektury. Tento obor by měl řešit problematiku 

ochrany obyvatelstva v souvislostech s územním plánováním, architekturou, stavebním 

inženýrstvím a ruku v ruce s výzkumem. 
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9. SEZNAM ZKRATEK 
CO – civilní ochrana 

CPO – Civilní protiletecká obrana 

ČR – Česká republika 

ČSSR – Československá socialistická republika 

DO – dotčený orgán 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

KI – kritická infrastruktura 

MU – mimořádná událost 

MV-GŘ HZS ČR – Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

SRUR – strategický rámec udržitelného rozvoje 

STOÚ – stálý tlakově odolný úkryt 

SÚ – stálý úkryt 
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