
Příloha č. 1. 
Ochranný součinitel stavby K0 [17] 

 

A. Určení hodnoty ochranného součinitele stavby K0 
1 Souhrnná hodnota všech činitelů ovlivňující ochranné vlastnosti stavby se nazývá 

ochranný součinitel stavby. Vyjadřuje se výsledným číslem, které udává, kolikrát je úroveň 

radiace působící na osoby v úkrytě menší než úroveň radiace ve volném terénu.  

2 Hlavním činitelem ovlivňujícím hodnotu ochranného součinitele stavby je tloušťka 

a plošná hustota obvodových stěn a stopu. Stropní konstrukce nad úkrytem může být vlivem 

nadstavby o 20 % až 40 %  tenčí než tloušťka obvodového zdiva pro daný ochranný součinitel 

stavby. 

3 Na výběr prostoru úkrytu platí následující orientační hodnoty materiálů a tloušťky 

základních stavebních konstrukcí vyčnívajících nad terénem pro ochranné součinitele stavby 

50 a 100: 

Konstrukce, materiál Ochranné součinitelé stavby Poznámka 

50 100 

Zeď z cihel 

- obyčejných plných 

- obyčejných lehčených 

- tvárnic lehkých 

 

45 

60 

50 

 

50 

- 

60 

Hodnoty jsou uvedené v cm. 

Zeď kamenná 

- kvádrové 

- lomové 

 

27 

35 

 

33 

40 

Beton 

- prostý 

- armovaný (železobeton) 

 

33 

28 

 

40 

34 

Hlína 

Písek suchý 

Dřevo 

35 

50 

90 

45 

60 

110 

 

 

 

 



B. Zařazení ochranných staveb podle hodnoty ochranného 
součinitele stavby 
1 Při ochranné stavbě typu odolný úkryt a plynotěsný úkryt musí ochranný součinitel 

stavby dosáhnout hodnotu K0 = minimálně 100. 

2 Při ochranné stavbě typu jednoduchý úkryt musí ochranný součinitel stavby dosáhnout 

hodnotu K0 = minimálně 50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2. 
Stavebně technické požadavky na stavby [17] 

 

PRVNÍ ČÁST 
Odolné úkryty 

A. Dispoziční řešení 
 
1 Základní plošné a objemové ukazatelé  
1.1 Čistá podlahová plocha místnosti pro ukrývané osoby 0,5 – 1,0 m2/1 osobu 
1.2 Celková zastavěná plocha 0,7 – 1,0 m2/1 osobu 
1.3 Celkový obstavěný prostor 3,5 – 5,0 m3/1 osobu 
1.4 Minimální světlá výška 2,4 m 
1.5 Spotřeba chladící vody 20,0 m3 max. pro 1250 

osob 
1.6 Spotřeba užitkové vody 15,0  l/1 osobu/1den 
1.7 Spotřeba elektrické energie 30 W/1 osobu 
   
2 Členění prostorů a ploch místností  
2.1 Hlavní prostory  
2.1.1 Místnosti pro ukrývané osoby 0,5 – 1,0 m2/1 osobu 
2.1.2 Služební místnost 12,0 m2 
2.2 Pomocné prostory  
2.2.1 Strojovna filtračního a ventilačního zařízení 

Plocha závisí na druhu a typu zařízení a platí i pro body 
2.2.2 a 2.2.3 

24,0 – 50,0 m2 

2.2.2 Místnost pro kyslíkové zařízení 
Pro režim regenerace. 

4,0 – 5,0 m2 

2.2.3 Strojovna DA 28,0 – 35,0 m2 
2.2.4 Řídící místnost 

Zřizuje se jen v tom případě, když je v ochranné stavbě DA 
9,0 – 12,0 m2 

2.2.5 Sklad pohonných hmot a maziv 6,0 m2 
2.2.6 Místnost se suchými záchody 

Plocha závisí od kapacity úkrytu. 
9,0 – 37,5 m2 

2.2.7 Místnost vodního hospodářství 
Plocha závisí od způsobu uskladnění a kapacity úkrytu. 

15,0 – 35,0 m2 

2.2.8 Splachovací záchody 
Zřizují se při kapacitě nad 600 ukrývaných osob 

6,0 m2 

2.2.9 Vnitřní komunikace 
Plocha závisí od potřeby mírového využití. 

 

2.3 Vchody a východy  
2.3.1 Ochranný vchod 

Protitlaková předsíň 
Uzavírá se dvěma tlakově-plynotěsnými dveřmi šířky 80 
cm směrem ven z ochranné stavby. 
Vstupní propust 
Uzavírá se dvěma protiplynovými dveřmi šířky 80 cm 
směrem ven z ochranné stavby. 

 
3,3 m2 
 
 
8,0 m2 

2.3.2 Mírový vchod  



2.3.3 Nouzový východ 
Protiplynová předsíň 
Protitlaková předsíň 
Štola nouzového výlezu 
Minimální šířka 120 cm a výška 200 cm, buduje se 
z úkrytů do kapacity 600 ukrývaných osob. 
Vyústění štoly na terén pomocí schodiště a nebo šachty 
musí být ve vzdálenosti rovnající se polovině výšky 
budovy zvětšené o 3 m. 

 
5,0 m2 
5,0 m2 
 

 
B. Plynotěsnost a izolace 
 
1 Zařízení tlakově-plynové a plynové ochrany 
1.1 Plynotěsné dveře 
1.2 Tlakově-plynotěsné dveře 
1.3 Tlakově-plynotěsné poklopy 
1.4 Podlahové plynotěsné poklopy 
1.5 Tlakově-plynotěsné podlahové poklopy 
1.6 Plynotěsné poklopy, okna a propustě 
1.7 Tlakově-plynotěsné uzávěry 
  
2 Izolace proti vodě 
2.1 Navrhuje se v souladu s požadavky na zakládání stavby a slovenských technických 

norem 
2.2 Při návrhu izolace třeba brát v úvahu maximální výpočtové zatížení jednotlivých 

částí obvodové konstrukce tlakově-plynotěsného pláště odolného úkrytu. 
 
C. Technické řešení 
 
1 Příjezdová šířka komunikace se stanoví podle vzorce 
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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.  

2 Systémy inženýrsko-technického zařízení odolných úkrytů se musí navrhovat 
z typových a nebo normalizovaných prvků 

3 Filtrační a ventilační zařízení musí zabezpečovat provoz v základních režimech 
3.1 Částečná filtrace a ventilace – s dodávkou vzduchu 10 až 14 m3/hod. při teplotě 

vnějšího vzduchu do 23°C a 14 m3/hod. při teplotě vnějšího vzduchu nad 23 °C ve 
14:00 hod.  

3.2 Filtrace a ventilace – zabezpečuje dodávku 2,5 až 5,0 m3/hod. vnějšího vzduchu na 
osobu, 

3.3 Izolace – po dobu 1,5 až 2,0 hod., 
3.4 Regenerace – jen v osobitých případech, pokud je ochranná stavba situovaná 

v místech, kde může vzniknout nadměrné zamoření okolí nebezpečnými látkami. 
4 V odolných úkrytech s kapacitou nad 300 ukrývaných osob a v odolných úkrytech 

s regeneračním zařízením musí být dodávka elektrické energie zabezpečena 
náhradním zdrojem (DA). 



5 Kapacita je dána součtem míst na ležení a sedění ukrývaných osob, přičemž místa na 
ležení musí tvořit 20% - 30% z celkového počtu míst v odolném úkrytě 

 
 
 

DRUHÁ ČÁST 
Plynotěsné úkryty 

A. Dispoziční řešení 
 
1 Základní plošné a objemové ukazatelé  
1.1 Čistá podlahová plocha místnosti pro ukrývané osoby 0,5 – 1,0 m2/1 osobu 
1.2 Zastavěná plocha 0,7 – 1,0 m2/1 osobu 
1.3 Obstavěný prostor 2,0 – 4,0 m3/1 osobu 
1.4 Minimální světlá výška 2,4 m 
   
2 Členění prostorů a jejich plochy  
2.1 Místnosti pro ukrývané osoby 0,5 – 1,0 m2/1 osobu 
2.2 Prostor na filtrační a ventilační zařízení 

Plocha je dána velikostí zařízení s minimálními prostory na 
jeho obsluhu, údržbu a montáž. 

min 18,0 m2 

2.3 Prostor pro sociální zařízení 
Umisťuje se blízko vchodu do úkrytu a připouští se 
projektovat sociální zařízení jen pro 50% ukrývaných osob. 

min. 3,0 m2 

2.4 Prostor na uložení zamořených oděvů 
Řeší se jako samostatná místnost nejblíže k vchodu do 
úkrytu. 

0,07 m2/1 osobu 

2.5 Místo na částečnou speciální očistu osob 
Vyčleňuje se nejblíže ke vchodům do ochranné stavby. 

min. 1,4 m2 

 
B. Technické zařízení 
 
1 Filtrační a ventilační zařízení musí zabezpečovat provoz v režimech 
1.1  částečná filtrace a ventilace – s dodávkou vzduchu 10 až 14 m3/hod. při 

teplotě vnějšího vzduchu do 23°C a 14 m3/hod. při teplotě vnějšío vzduchu 
nad 23 °C ve 14:00 hod., 

 Izolace – po dobu 1,5 hod., 
 Filtrace a ventilace – dodávka vzduchu 208 – 3,9 m3/hod. na osobu, 
 Regenerace. 

2 V plynotěsných úkrytech s kapacitou do 300 ukrývaných osob se nevyžaduje 
dodávka elektrické energie náhradním zdrojem (DA). V plynotěsných úkrytech 
s kapacitou nad 300 ukrývaných osob, pokud filtrační a ventilační zařízení vyžaduje 
DA., doporučuje se využívat mírové DA umístěné v jejich okolí. 

 
 
 
 
 
 
 
 



TŘETÍ ČÁST 
Jednoduché úkryty 

 
I. pro kapacitu 50 ukrývaných osob a víc 

 
A. Dispoziční řešení 
 
Dispozice ochranné stavby musí být vyřešena v rámci projektové přípravy a výstavby pro 
plánovaný počet ukrývaných osob, a to členěním prostorů a jejich ploch. Stavební úpravy a 
technické vybavení, například strojovna pro filtrační a ventilační zařízení souvisící se 
zpohotovením úkrytu, jsou součástí projektové dokumentace. 
 
Zpohotovování jednoduchého úkrytu budovaného svépomocí se skládá: 

a) z utěsnění oken a dveří 
b) ze zpohotovení sociálních částí, 
c) z vytvoření zásoby vody 
d) z označení nástupu a výstupu z úkrytu, 
e) z označení asanačních propustí, 
f) ze zabezpečení zdravotnického materiálu a prostředků individuální ochrany, 
g) z osazení komínků – vzduchovodů do úkrytových částí. 

 
1 Základní plošné a objemové ukazatelé  
1.1 Podlahová plocha 1,0 – 1,5 m2/1 osobu 
1.2 Minimální světlá výška 2,1 m 
1.3 Zásoba pitné vody 2,0 l/1 osobu/1 den 
1.4 Množství přiváděného vnějšího vzduchu 10,0 a 14,0 m3/1 

osobu/1 hodinu 
   
2 Členění prostorů a jejich plochy  
2.1 Místnosti pro ukrývané osoby 1,0 – 1,5 m2/1 osobu 
2.2 Prostory pro sociální zařízení 

 1 záchodová mísa max. pro 75 žen;  
 1 záchodová mísa a 1 pisoár max. pro 150 mužů;  
 1 záchodová mísa pro muže i ženy v ochranné stavbě 

s kapacitou do 50 ukrývaných osob. 

 

2.3 Prostor na uložení zamořených oděvů 0,07 m2 podlahové 
plochy 

2.4 Strojovna filtračního a ventilačního zařízení 
Zřizuje se jen při nuceném větrání 

 

 
B. Technické řešení 
 
1 Zvýšení ochranných vlastností se dosáhne: 
1.1 zpevněním oslabených míst obvodových konstrukcí, včetně dveřních, okenních a 

větracích otvorů 
1.2 vybudováním stínících stěn 
2 Na vchody se používají dveře bez skleněných výplní, které se musí otvírat směrem 

ven. Vhodné je navrhovat dvoje vstupní dveře za sebou vzdálené od sebe nejméně 1,6 
m. 

3 Stínící stěna se umisťuje zvenku a nebo uvnitř úkrytu co nejblíže ke vchodu nebo 



vjezdu, vždy však tak, aby byla zachována průchodná šířka dveří. Výška stínící stěny 
nesmí překrývat celý otvor a musí být vybudovaná do výšky nejméně 1,7 m od 
úrovně podlahy. 

4 Parapety okenních otvorů v podzemních podlažích musí být nejméně 170 cm nad 
podlahou. 

5 Prosvětlovací otvory v podzemních podlažích musí být nejméně 65 cm nad místem na 
ležení. 

6 Utěsnění se dosáhne utěsněním všech otvorů vedoucích do úkrytu s použitím 
dostupných těsnících materiálů. 

 
C. Větrání 
 
1 Pokud se jednoduché úkryty skládají z několika menších místností, každá místnost 

musí mít samostatné přirozené větrání. 
1.1 Vnější vzduch se přivádí komínkem, jehož nasávací otvor musí být 1,5 – 2,0 m nad 

úrovní terénu a který vyúsťuje v úkrytech 0,5 m nad podlahou – plocha průřezu 
přívodního a odvodního komínku musí být 10 cm2 na jednoho ukrývaného. 

1.2 Znehodnocený – vydýchaný vzduch se odvádí komínkem vyústěným 0,2 až 0,25 m 
pod stropem a vyvedeným co nevýše do prostoru mimo úkryt, nejméně o 1 m výš než 
je nasávací otvor přívodního vzduchu. 

1.3 Komínky – vzduchovody se zhotovují v rámci výstavby, a to z plechových, 
plastových, novodurových a jiných rour, anebo se vyrobí z desek. 

2 Nucené větrání se zabezpečuje v úkrytech s kapacitou nad 50 ukrývaných osob. 
2.1 Na zabezpečení nuceného větrání se může použít filtrační a ventilační zařízení 

s typovým označení FVZ-50, FVZ-100, FVKP-1 a FVKP-2. 
2.2 Ventilátory musí být na ruční pohon a elektrický pohon. 
 

II. Pro kapacitu do 50 ukrývaných osob 
 
A. Dispoziční řešení 
 
Dispozice ochranné stavby musí být vyřešena v rámci projektové přípravy a výstavby pro 
plánovaný počet ukrývaných osob, a to členěním prostorů a jejich ploch. Stavební úpravy a 
technické vybavení, například strojovna pro filtrační a ventilační zařízení související se 
zpohotovením úkrytu, jsou součástí projektové dokumentace. 
 
Zpohotovování jednoduchého úkrytu budovaného svépomocí se skládá: 

a) z utěsnění oken a dveří 
b) ze zpohotovení sociálních částí, 
c) ze zabezpečení vody, 
d) z označení nástupu a výstupu z úkrytu, 
e) z označení asanačních propustí, 
f) ze zabezpečení zdravotnického materiálu a prostředků individuální ochrany, 
g) z osazení komínků – vzduchovodů do úkrytových částí. 

 
1 Základní plošné a objemové ukazatelé  
1.1 Podlahová plocha 1,0 – 1,5 m2/1 osobu 
1.2 Minimální světlá výška 2,1 m 
1.3 Zásoba pitné vody 2,0 l/1 osobu/1 den 
1.4 Množství přiváděného vnějšího vzduchu 10,0 a 14,0 m3/1 



osobu/1 hodinu 
   
2 Členění prostorů a jejich plochy  
2.1 Místnosti pro ukrývané osoby 1,0 – 1,5 m2/1 osobu 
2.2 Prostory pro sociální zařízení  
2.3 Prostor na uložení zamořených oděvů 0,07 m2 podlahové 

plochy 
 
B. Technické řešení 
 
1 Zvýšení ochranných vlastností se dosáhne: 
1.1 zpevněním oslabených míst obvodových konstrukcí, včetně dveřních, okenních a 

větracích otvorů 
1.2 vybudováním stínících stěn 
  
2 Na vchody se používají dveře bez skleněných výplní, které se musí otvírat směrem 

ven. Vhodné je navrhovat dvoje vstupní dveře za sebou vzdálené od sebe nejméně 1,6 
m. 

3 Stínící stěna se umisťuje zvenku a nebo uvnitř úkrytu co nejblíže ke vchodu nebo 
vjezdu, vždy však tak, aby byla zachována průchodná šířka dveří. Výška stínící stěny 
nesmí překrývat celý otvor a musí být vybudovaná do výšky nejméně 1,7 m od 
úrovně podlahy. 

4 Parapety okenních otvorů v podzemních podlažích musí být nejméně 170 cm nad 
podlahou. 

5 Prosvětlovací otvory v podzemních podlažích musí být nejméně 65 cm nad místem na 
ležení. 

6 Utěsnění se dosáhne utěsněním všech otvorů vedoucích do úkrytu s použitím 
dostupných těsnících materiálů. 

 
C. Větrání 
 
1 Přirozené větrání se zabezpečuje v úkrytech s kapacitou do 50 ukrývaných osob. 

Pokud se jednoduché úkryty skládají několika menších místností, každá místnost 
musí mít samostatné přirozené větrání. Při přirozeném větrání se využívá přirozený 
tah vzduchu vznikající rozdílem teplot venku a uvnitř úkrytu. 

1.1 Vnější vzduch se přivádí komínkem, jehož nasávací otvor musí být 1,5 – 2,0 m nad 
úrovní terénu a který vyúsťuje v úkrytech 0,5 m nad podlahou. 

1.2 Znehodnocený – vydýchaný vzduch se odvádí komínkem vyústěným 0,2 až 0,25 m 
pod stropem a vyvedeným co nevýše do prostoru mimo úkryt, nejméně o 1 m výš než 
je nasávací otvor přívodního vzduchu. 

1.3 Komínky – vzduchovody se zhotovují v rámci výstavby, a to z plechových, 
plastových, novodurových a jiných rour, anebo se vyrobí z desek. 

  
2. V podzemních garážových objektech ve velkokapacitních ochranných stavbách je 

minimální světlá výška 
2.1 nad 300 ukrývaných osob 3,3 m 
2.2 do 300 ukrývaných osob 2,4 m 
 
 



Příloha č. 3. 
Dílčí stanovisko HZS Moravskoslezského kraje  

[údaje poskytnuté od pracovníků na oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva 

HZS Moravskoslezského kraje] 

 
 
Dílčí stanovisko oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva KŘ HZS MSK pro koordinované 
stanovisko  HZS MSK, ÚO N. Jičín 
k  
 
Návrhu zadání změny č.1 Územního plánu obce Vřesina 
 
Kč.j.  ÚHA/4578/06/Poá ze dne 3.1.2007  Magistrátu města Ostravy 
(č.j.: 22  NJ,  HZS  MSK, ÚO  Nový Jičín, ze dne 12.1.2006)  
 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje uplatňuje z hlediska ochrany obyvatelstva a 
civilního nouzového plánování  podle §10 odst.5) písm. j) zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému ve znění pozdějších předpisů v souladu s §4 odst.2) písm. b)  stavebního zákona 
toto stanovisko: 
     
        Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje požaduje v souladu s §20 vyhlášky MV č. 
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva zapracovat do textové a grafické 
části změny č. 1 Územního plánu obce Vřesina návrh ploch pro potřeby: 
 

- evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 
- záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých 

účinků vzniklých při mimořádné událostí 
 
vzniklé v souvislosti s ohrožením a ochranou obyvatelstva  obce Vřesina před povodněmi a  sesuvem 
půdy (potencionální sesuvné územím č. 5791 a 5792). 
 
Podklady pro zpracování : 

- Povodňový plán ORP Ostrava 
- Rozpracování krizového plánu kraje určenou obcí Ostrava (dokumenty uloženy na Magistrátu 

města Ostravy) 
- Povodňový plán obce Vřesina 

 
 
 
Zpracoval: …………………… 
Dne:  13.1.2007 
 
___________________________________________________________________________ 
 
HZS MSK, ÚO Nový Jičín 
 
Zasílám dílčí  stanovisko  k zapracování do koordinovaného stanoviska HZS MSK, ÚO Nový Jičín. 
 

 
 
Vedoucí oddělení ochrany a přípravy 
obyvatelstva   HZS MSK                            



Příloha č. 4.  
Koordinované stanovisko HZS Jihomoravského kraje  
[údaje poskytnuté od pracovníků na oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva 

HZS Jihomoravského kraje]  

 

 

Hasičský záchranný sbor 
Jihomoravského kraje 

Zubatého 1 
614 00  Brno 

Č.j.:                                                                               Brno 26.4.2010 
  
  
Městský úřad Kuřim 
Odbor investiční a regionálního rozvoje 
Jungmannova 968 
664 34 Kuřim 
 

Koordinované  závazné stanovisko dotčeného orgánu  
na úseku ochrany obyvatelstva a požární ochrany. 
Vyřizuje:  …………………… , …………………, email :……………………………. 
Kontroloval:   ……………………                          

 
 
Stupeň ÚPD:  Zahájení projednávání návrhu zadání změny č.I Územního plánu 
                                   obce Jinačovice 
Název obce:  Jinačovice 
Pořizovatel:  MěÚ Kuřim 
Zpracovatel:  Ateliér PROJEKTIS, Brno 
 
 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 
písm. i) zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst.1 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou územně plánovací 
dokumentaci předloženou pod značkou MK/2355/10/OIRR/In.   

 
 

K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko. 
 
 

 

náměstek úseku prevence a plánování 
                HZS Jihomoravského kraje 
Rozdělovník: 

Výt.č.1.  MěÚ Kuřim 
Výt.č.2.  pro spis 



 


