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Anotace:  

POŠTULKA P., Zvyšování tlakové odolnosti improvizovaných úkrytů, bakalářská práce, 

VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, Ostrava, 2010, 44 stran, 3 přílohy. 

Klíčová slova: Improvizovaný úkryt, zvyšování tlakové odolnosti improvizovaných úkrytů, 

zvyšování tlakové odolnosti oken a okenních otvorů, zvyšování tlakové odolnosti dveří a 

dveřních otvorů, podepírání stropů.  

Mnou zpracovaná bakalářská práce se zabývá problematikou zvyšování tlakové odolnosti 

improvizovaných úkrytů. Začátek práce je věnován současném stavu ukrytí v České republice 

v návaznosti na Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Další 

část práce se věnuje improvizovaným úkrytům. Je zde poskytnut návod na výběr vhodného 

místa pro zbudování improvizovaného úkrytu. Dále se v práci zabývám problematikou 

zvyšování tlakové odolnosti improvizovaného úkrytu. V kapitolách jsou rozepsány úpravy pro 

zvýšení tlakové odolnosti, a to především úpravy okenních otvorů, dveřních otvorů a dveří. 

V poslední kapitole je popsáno zesilování únosnosti stropů podpěrnými konstrukcemi. 

Abstract: 

Key words: Improvised shelter, increasing the pressure resistance of improvised shelters, 

increasing the pressure resistance of windows and days, increasing the pressure resistance of 

doors and doorways, underseting ceilings.  

This bachelor work is about increasing the pressure resistance of improvised shelters. In the 

introduction, this work describes present state of sheltering in Czech Republic, with a view to 

Conception of civil protection by the year 2013 to year 2020. Next part of this work is about 

improvised shelters. This chapter describes how to choose a proper place to build up 

improvised shelter. Most of this work is about increasing the pressure resistance of 

improvised shelters. Next few chapters describe how to increase the pressure resistance of 

windows, doors and doorways. Last chapter is describing how to underset ceilings in 

improvised shelters. 
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Úvod 

Ukrytí patří k základním nástrojům sebeochrany. Tento jev můţeme pozorovat jak v přírodě, 

tak i u člověka. Jiţ v dávné minulosti člověk vyhledával prostory, které by mu slouţily 

k ochraně před nebezpečím a nepříznivými podmínkami. V případě ohroţení se přemístil na 

předem vytipované místo s vhodným vyuţitím okolního prostředí, aby nastalé nebezpečí 

přečkal. Takto mohly slouţit například jeskyně, husté lesy, úzká údolí apod. Postupem času si 

lidé začali budovat svá vlastní chráněná obydlí a to zejména jako ochranu před nepřáteli a 

jejich zbraněmi. To vedlo ke vzniku prvních opevnění kolem osad, později tvrzí s hradbami a 

hradů. 

Ukrytí civilního obyvatelstva získalo svůj nynější rozměr aţ s vyuţitím modernějších zbraní a 

jejich tlakovému účinku. Především souvisí s rozmachem letectví a jeho vyuţití 

v celosvětových válečných konfliktech. V 50. letech 20. století se ve velkých městech a na 

územích, která byla předpokládaným cílem moţného napadení zbraněmi hromadného ničení, 

začaly budovat stálé úkryty jako ochrana civilního obyvatelstva pro případ vzniku dalšího 

ozbrojeného konfliktu, především v souvislosti se studenou válkou.  

Po roce 1990, se po přehodnocení mezinárodně-politické situace přestávají stálé úkryty 

budovat a v rámci ekonomických moţností byly pouze dokončeny dříve rozestavěné stavby. 

V roce 2002 byla přijata Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 

2013, ve které je mimo jiné řečeno, ţe vláda České republiky nadále netrvá na udrţování 

fondu stálých úkrytů, ale počítá s vyuţitím improvizovaných úkrytů, kterými se budu v této 

práci zabývat. 

V úvodu této práce chci zhodnotit současný stav ukrytí obyvatelstva v České republice. Dále 

se budu věnovat problematice improvizovaných úkrytů. V jednotlivých kapitolách se budu 

věnovat výběru vhodného místa pro improvizovaný úkryt a jeho zbudování a následnému 

zlepšování jeho tlakové odolnosti. Konkrétněji se budu věnovat úpravám okenních a dveřních 

otvorů, zhmotňování a utěsnění dveří samotných a nejrozsáhlejší kapitolou bude podepírání 

stropních konstrukcí v improvizovaném úkrytu. 
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1 Cíl práce 

Cílem této práce je navrhnout moţnosti zvyšování tlakové odolnosti improvizovaných úkrytů. 

Práce zhodnotí současný stav ukrytí obyvatelstva v České republice v návaznosti na platnou 

koncepci ochrany obyvatelstva a podrobně se bude zabývat moţnostmi zvyšování tlakové 

odolnosti improvizovaných úkrytů. 
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2 Definice pojmů 

Improvizovaný úkryt (IÚ) je předem vybraný optimálně vyhovující prostor ve vhodných 

částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude upravován 

fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců před 

účinky mimořádných událostí s vyuţitím vlastních materiálních a finančních zdrojů [1]. 

Stálý úkryt (SÚ) slouţí k ukrytí obyvatelstva za válečného stavu. Tvoří jej jednoúčelový 

nebo dvouúčelový ochranný prostor vestavěný v podzemní nebo nadzemní části staveb 

(úkryty vestavěné) nebo ochranný prostor stavby samostatně stojící (úkryty samostatně 

stojící). Stálé úkryty se dělí na stálé tlakově odolné úkryty, stálé tlakově neodolné úkryty a 

ochranné systémy podzemních dopravních staveb. Uvedené úkryty jsou plynotěsné a jsou 

vybaveny odpovídající vzduchotechnikou. Zajišťují tlakovou odolnost v rozmezí 30–200 kPa 

[1][2]. 

Ukrytí obyvatelstva je vyuţití úkrytů a jiných vhodných prostorů k ochraně obyvatelstva 

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

prachem, chemickými nebo biologickými látkami a proti tlakovým účinkům zbraní 

hromadného ničení. K tomuto účelu se vyuţívají improvizované a stálé úkryty [2]. 

Tlaková odolnost je jedna ze základních vlastností úkrytů. Je to schopnost odolat přetlaku 

v čele tlakové vlny podle předem stanovených poţadavků uplatněných v rámci projekce 

úkrytů. 

Ochrana obyvatelstva je plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí 

a nouzové přeţití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho ţivota, zdraví a 

majetku [6]. 

Civilní ochrana (CO) je souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších 

zainteresovaných orgánů, organizací, sloţek a obyvatelstva, prováděných s cílem 

minimalizace negativních dopadů moţných mimořádných událostí a krizových situací 

na zdraví a ţivoty lidí a jejich ţivotní podmínky [6]. Civilní ochrana se stává za válečného 

stavu součástí systému obrany státu a zabezpečuje výkon humanitárních úkolů uvedených v 

čl. 61 Dodatkového protokolu k Ţenevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních 

ozbrojených konfliktů ze dne 12. srpna 1949, přijatého v Ţenevě dne 8. června 1977. 
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3 Rešerše literatury 

Kovařík, Jaroslav; Smetana, Marek. Základy civilní ochrany. ISBN 80-86634-85-X: Tato 

publikace slouţí jako skripta k výuce ochrany obyvatelstva. Poskytuje čtenáři ucelenou 

informaci o základech civilní ochrany. V jednotlivých kapitolách rozebírá základní úkoly 

civilní ochrany včetně ukrytí, které je v knize rozepsáno v kapitole organizace a poskytování 

úkrytů. 

Kratochvílová, Danuše. Ochrana obyvatelstva. ISBN 80-86634-70-1: Tato kniha popisuje 

ochranu obyvatelstva jako komplex opatření prováděných k ochraně obyvatelstva, zvířat, 

kulturních hodnot a ţivotního prostředí. V uţším pojetí ochrany obyvatelstva publikace 

v jednotlivých kapitolách vymezuje jednotlivé úkoly civilní obrany. V širším pojetí ochrany 

obyvatelstva se pak věnuje přípravě na mimořádné události. 

Ministerstvo vnitra České republiky. Sebeochrana obyvatelstva ukrytím: Tato metodická 

pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické 

osoby pojednává vyuţití vhodných podzemních i nadzemních částí obytných domů, 

provozních, výrobních a dalších objektů k jejich úpravě pro improvizované úkryty. Je 

praktickým metodickým návodem pro přípravné práce v době míru a pro svépomocné 

budování improvizovaných úkrytů za krizových situací. Technické informace v této publikaci 

jsou však pro potřeby této práce poněkud kusé. 

Sborník pro zřizování úkrytů jednoduchého typu ve sklepech obytných budov: Tento 

sborník byl pro tuto práci největším přínosem. Obsahuje technická řešení jednak při 

zesilování okenních a dveřních otvorů, tak i při podepírání stropních konstrukcí různých typů 

stavebních konstrukcí. 

Kroupa, Miroslav; Říha, Milan. Ochrana obyvatelstva. ISBN 80-86795-33-0: V této 

publikaci jsou nejen rozepsány základní úkoly civilní ochrany, mezi které patří i ukrytí 

s vazbou na legislativu, ale i například účinky zbraní hromadného ničení včetně světelného 

a tepelného záření či tlakové vlny. 
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4 Současný stav ukrytí v České republice 

Ukrytí obyvatelstva znamená vyuţití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostorů, které 

se stavebními a jinými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. Ukrytí obyvatelstva se 

při mimořádných událostech zajišťuje v improvizovaných úkrytech a ve stálých úkrytech 

civilní ochrany (CO) [1].  

4.1 Legislativa 

Ukrytí obyvatelstva je vymezeno zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně pozdějších zákonů (konkrétně v § 7, 10, 15, 23, 25) jakojeden z úkolů 

ochrany obyvatelstva. Ochranou obyvatelstva se podle zákona rozumí zabezpečení evakuace, 

ukrytí a nouzové přeţití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany ţivota, zdraví a 

majetku [6]. Zákon také odkazuje na článek 61 Dodatkového protokolu k Ţenevským 

úmluvám z 12. Srpna 1949 o ochraně mezinárodních ozbrojených konfliktů, které na našem 

území vstoupily v platnost 14. srpna 1990.  

Ukrytí je řešeno i ve vyhlášce Ministerstva vnitra (MV) č. 380/2002 Sb., k přípravě 

a provádění úkolů ochrany obyvatelstva (§ 15, 16), ve které je uveden postup při poskytování 

úkrytů, způsob a rozsah kolektivní ochrany ukrytím. Opatření v této oblasti jsou v souladu 

s vyhláškou MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému [1], která mimo jiné stanovuje obsah plánu ukrytí obyvatelstva. 

Přijetím zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla MV povinnost zpracovávat koncepci ochrany 

obyvatelstva. 

4.2 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2013 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2013 (Koncepce 

2006/2013) byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 22. Dubna 2002 č. 417, 

ve které byl stanoven další vývoj a udrţování systému ochrany obyvatelstva v České 

republice [4]. V rámci této koncepce je řešeno i ukrytí. 

V koncepci 2006/2013 je uvedeno, ţe stálé úkryty, které byly budovány pro ochranu 

obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení, nelze z hlediska doby jejich 
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zpohotovení a nerovnoměrného rozloţení na území České republiky vyuţít při nevojenském 

ohroţení. 

Koncepce 2006/2013 v části d) Základní organizační a technická opatření ochrany 

obyvatelstva stanovuje, ţe k ukrytí obyvatelstva bude vyuţíván fond stálých úkrytů, 

popřípadě vhodné prostory po stálých úkrytech. Náklady správních úřadů, obcí, právnických a 

fyzických osob spojené se zabezpečením údrţby stálých úkrytů a náhrady za omezení 

vlastnického nebo uţívacího práva budou minimalizovány širším komerčním vyuţitím stálých 

úkrytů, případně provedením změn v uţívání stavby.  

Ve stejné části je uvedeno, ţe k ukrytí osob před kontaminací radioaktivním prachem, účinky 

pronikavé radiace a toxickými účinky nebezpečných látek budou vyuţívány přirozené 

ochranné vlastnosti staveb, čili improvizované úkryty [4]. 

Koncepce 2006/2013 uvádí, ţe stát nebude podporovat výstavbu nových stálých úkrytů, 

rekonstrukce a opravy stávajících stálých úkrytů ani trvat na zachování jejich účelu v mírové 

době. Při nárůstu hrozby válečného konfliktu budou vytipovány podzemní, suterénní a jiné 

části obytných domů, provozních a výrobních objektů, které budou upraveny na 

improvizované úkryty [4]. 

Koncepce 2006/2013 poukazuje na to, ţe základem správně fungujícího systému ochrany 

obyvatelstva je informovaný a v oblasti ochrany obyvatelstva vzdělaný občan. V rámci 

prohloubení veřejné informovanosti bude občan připravován v rámci organizované přípravy 

obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci. Tím bude mít moţnost získat základní 

znalosti a dovednosti o způsobu chování po vyhlášení varovného signálu, telefonních číslech 

tísňového volání, místech poskytování nezbytných informací a v přípravě evakuačního 

zavazadla. Dále bude občan připravován k provedení improvizované ochrany ukrytím 

ve vhodných částech obytných domů, provozních a výrobních objektů a improvizované 

ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla. Informování a vzdělávání občanů se bude týkat 

i opatření v případě ohroţení povodní a úniku nebezpečných látek,  hygienických opatřeních 

v prostorech karantény, poskytování první předlékařské pomoci a provedení částečné 

dekontaminace. Na tomto základě se očekává adekvátní reakce občana na přijímaná opatření 

ve všech sférách, týkajících se ochrany obyvatelstva, čili včetně improvizovaného ukrytí. 

Bezprostřední pomoc občanovi při jeho ochraně poskytne obec, zaměstnavatel a sloţky 

integrovaného záchranného systému (IZS) [4]. 
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4.3 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

(Koncepce 2013/2020), která byla schválena usnesením vlády č. 165 ze dne 25. Února 2008 

navazuje na koncepci 2006/2015 a opět poukazuje na důleţitost vzdělanosti a informovanosti 

občana nejen v oblasti ukrytí, ale v oblasti celé ochrany obyvatelstva.  

Koncepce 2013/2020 uvádí, ţe zejména obec za pomoci sloţek IZS musí více sehrávat 

rozhodující roli v informovanosti a přípravě občanů k sebeochraně a vzájemné pomoci při 

mimořádných událostech a krizových situacích. Vyuţívá k tomu všech dostupných prostředků 

propagace, jako jsou např. hromadné komunikační prostředky, letáky, apod. Důleţitou úlohu 

v oblasti informovanosti a přípravy bude plnit podniková sféra a občané, na základě 

budovaného systému ochrany obyvatelstva a  jeho vymezených úkolů. Veřejná správa 

i podniková sféra musí motivovat a získat občany k aktivní účasti na zajišťování vlastní 

bezpečnosti, bezpečnosti svých zaměstnanců, spoluobčanů a blízkých [5]. Občané mají právo 

na pomoc státu, ale mají i povinnosti a spoluodpovědnost za svoji ochranu.  

Oblast ukrytí je konkrétně řešena ve třetí části koncepce 2013/2020. Stejně jako v koncepci 

2006/2013 je zde uvedeno, ţe k ukrytí při mimořádných událostech s rizikem kontaminace 

nebezpečnými látkami a účinky pronikavé radiace je občanům doporučováno vyuţívat 

přirozené ochranné vlastnosti staveb s doporučením úprav zamezujících jejich proniknutí [5], 

coţ jsou vlastně zbudované IÚ. 

Dále koncepce 2013/2020 upřesňuje vyuţití stálých úkrytů civilní ochrany, které byly 

postaveny a jsou předurčeny k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení. 

Koncepce 2013/2020 uvádí, ţe s vyuţitím těchto úkrytů nelze počítat při mimořádných 

událostech a krizových situacích nevojenského charakteru jednoduše kvůli jejich 

nerovnoměrnému rozmístění a z důvodu jejich dlouhého zpohotovení. Proto nebudou tyto 

úkryty uvedeny v havarijních plánech krajů (dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 328/2001 Sb., o 

některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění pozdějších předpisů). Zároveň je zde 

uvedeno, ţe pro podzemní dopravní ochranné systémy, jako je například systém praţského 

metra nebo Strahovský tunel, platí zvláštní podmínky [5].  

Orgány obcí budou dále sehrávat rozhodující úlohu při organizování ukrytí obyvatelstva 

a budou tedy jiţ v období mimo krizové stavy, ve spolupráci s Hasičskými záchrannými sbory 

(HZS) krajů, provádět vytipování objektů a prostorů, jako jsou např. podzemní garáţe nebo 
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sklepy, vhodných pro improvizované ukrytí obyvatelstva. Při realizaci nové výstavby, v rámci 

územního plánování a stavebního řízení, uplatňují HZS kraje, mimo jiné, i poţadavky 

k zajištění ukrytí obyvatelstva [5].  

Při nárůstu hrozby válečného konfliktu by k ukrytí byly vyuţity funkční stálé tlakově odolné 

úkryty a ochranné systémy dopravních staveb, vyřazené stálé úkryty (po doplnění chybějících 

technologií vhodné pro zprovoznění k původnímu účelu), stálé vyřazené úkryty, které jsou 

nevhodné pro plné obnovení provozního reţimu a další podzemní, suterénní a jiné části 

obytných domů, provozních a výrobních objektů, vytipované pro úpravu k improvizovanému 

ukrytí. 

Pro porovnání, nastíním systém ukrytí ve Švýcarsku, které je svým přístupem k ukrytí často 

uváděno jako vzor pro ostatní země. Švýcarsko má moţnosti ukrýt aţ 100% svého 

obyvatelstva. Uţ švýcarská ústava obsahuje článek o ochraně obyvatelstva (článek 61). 

V roce 2001 Švýcarská vláda vydala dokument s názvem „Civil protection concept“, který 

podobně, jako u nás vydaná Koncepce ochrany obyvatelstva, popisuje budoucí vývoj ochrany 

obyvatelstva. První takováto koncepce byla ve Švýcarsku vydaná uţ v roce 1971. Tato 

koncepce s názvem „The 1971 Conception of the Swiss Civil Defense“ obsahuje několik 

základních bodů, týkajících se ukrytí, na kterých staví i později vydané koncepce. Patří mezi 

ně např. ţe [10]: 

 Všichni obyvatelé země by měli mít moţnost se ukrýt. 

 Úkryty by měli zabezpečovat moţnost ukrytí po několik týdnů. 

 Úkryty by měli být konstruovány  jednoduché a odolné. 

 Obyvatelstvo nebude evakuováno. 

 Absolutní ochrana je nemoţná (úkryt poskytují ochranu proti přetlaku 1 – 3 atmosfér, 

proti výbuchu a proti radioaktivnímu spadu, ale nelze čekat, ţe ochrání proti přímému 

zásahu). 

 Civilní ochrana bude velice flexibilní při ochraně před všemi moţnými nebezpečími, 

jako např. přírodní katastrofy. 

Švýcarský „Civil protection concept“ z roku 2001 byl inovován v roce 2002 vydáním zákona 

s názvem „Federal law on Civil protection system and Protection & Support Service“, coţ si 

Švýcaři odhlasovali v referendu 80,6% hlasy pro. V tomto zákoně je mimo jiné zmíněna 
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povinnost kaţdého Švýcara, který staví novostavbu, postavit, vybavit a udrţovat úkryt jako 

součást svého domu. Za nesplnění této povinnosti můţe být občan pokutován [11]. 

Ochrana obyvatelstva v dnešním Švýcarsku je integrovaný systém managementu, ochrany, 

záchrany a pomoci. O tyto záleţitosti se stará 5 organizačních struktur, které jsou mezi sebou 

propojeny (podobně jako IZS v ČR). Jsou to policie, hasiči, zdravotnická sluţba, technická 

sluţba a tzv. P&S (protection and support) jednotky [10].  

P&S jednotky – Sluţba v těchto jednotkách je povinná pro všechny muţe od 20 – ti do 40 – ti 

let se švýcarským občanstvím. Pro ţeny je tato sluţba dobrovolná. P&S jednotky spravují 

osobní úkryty a prostředky nutné pro vyhlášení poplachu. P&S jednotky mají v gesci ochranu 

a ukrytí lidí, kteří jsou odkázáni na pomoc ostatních (důchodci, lidé bez domova, apod.).  Pro 

tyto účely jednotky P&S zpravují úkryty ve veřejných budovách. Pomáhají při ochraně 

kulturního majetku a podporují ostatní sloţky ochrany obyvatelstva hlavně při opravách, 

likvidacích následků katastrof, obnově a logistice. Jednotky P&S mají ve Švýcarsku aţ 

120 tisíc členů [10].   

4.4 Úkrytový fond 

V koncepci 2006/2013 je uvedeno, ţe v České republice je celkem evidováno 5 178 stálých 

úkrytů s celkovou kapacitou 920 tisíc úkrytových míst a toto číslo kaţdoročně klesá. Stát 

vlastní pouze 709 těchto úkrytů. Věcné břemeno uţívání je zřízeno k 1 453 stálým úkrytům. 

Hodnota úkrytového fondu je cca 10,2 miliard Kč v pořizovacích cenách. Na jejich údrţbu 

a provoz je ze státních prostředků ročně vynakládána částka 47 milionu Kč. Tato částka je 

zcela nedostatečná pro pokrytí všech stavebně technických a majetkově právních nedostatků. 

K zabezpečení ukrytí cca 350 tisíc obyvatel v hlavním městě Praze jsou připravena opatření 

ochranného systému Metra a Strahovského automobilového tunelu. Tyto dopravní systémy, 

mimo ukrytí, rovněţ slouţí k rychlému a organizovanému provedení evakuace z centra Prahy 

na okrajová území. Celkové náklady na provoz a údrţbu ochranného systému metra 

a Strahovského automobilového tunelu činí ročně cca 98 milionu Kč [4]. 

Pro zbytek obyvatelstva se ukrytí plánuje hlavně v improvizovaných úkrytech. 
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Obrázek 1: Rozdělení úkrytů 

Stálé úkryty (SÚ) – slouţí k ukrytí obyvatelstva a to proti účinkům světelného a tepelného 

záření, proti pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům 

v případě vyhlášení stavu ohroţení státu nebo válečného stavu. Tvoří je trvalé ochranné 

prostory v podzemních, ale i nadzemních částech staveb, úkryty vestavěné nebo úkryty 

samostatně stojící [9]. 

Stálé tlakově odolné úkryty (STOÚ) – Slouţí k ukrytí obyvatelstva za stavu ohroţení státu 

a za válečného stavu. Ukryté obyvatelstvo chrání proti účinkům zbraní hromadného ničení 

včetně jejich světelných, tepelných a tlakových projevů. Minimální přetlak v úkrytech musí 

být 50 kPa. STOÚ musí být zcela zapuštěný pod úroveň okolního terénu. Výstavba STOÚ 

byla zahájena v 50. letech 20. století a ze začátku byly STOÚ budovány jako jednoúčelové 

stavby. Od roku 1960 se začaly budovat jako dvouúčelové stavby s vyuţitím i v době míru 

Odolnost konstrukce stálých tlakově odolných úkrytů se posuzuje vůči přetlaku v čele tlakové 

vlny a pro příslušné třídy odolnosti je stanoven hodnotami [9]:  

 200 kPa pro 3. třídu odolnosti 

 100 kPa pro 4. třídu odolnosti 

 50 kPa pro 5. třídu odolnosti 

Stále tlakově neodolné úkryty (STNÚ) – Jsou to většinou dvouúčelově vyuţívané prostory 

stavebních objektů, které zabezpečují ochranu ukrytých osob proti účinkům světelného 

a tepelného záření, pronikavé radiace a kontaminace radioaktivním prachem v případě stavu 
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ohroţení státu nebo za válečného stavu. Byly projektovány a stavěny jako takzvané stálé 

protiradiační úkryty (SPRÚ) nebo stálé protiradiační úkryty zesílené (SPRÚ-Z), které navíc 

částečně chrání proti tlakovým účinkům zbraní [1]. 

Ochranný systém podzemních dopravních staveb (OSPDS) – OSPDS zahrnuje stavby 

metra, podzemní části tramvajových tratí a městské podzemní rychlodráhy (tunely), které byly 

budovány jako dvouúčelové stavby tak, aby vedle městské hromadné dopravy mohly 

zabezpečovat i ukrytí obyvatelstva [2] za stavu ohroţení státu, válečného stavu a při 

mimořádných událostech. Příkladem takovýchto systému jsou uţ výše zmíněný ochranný 

systém metra (OSM) a ochranný systém automobilového Strahovského tunelu (OSST) 

v Praze.  

 

Tabulka 1: Ochranné vlastnosti [1] 

OCHRANNÉ VLASTNOSTI STOÚ STNÚ OSPDS 

Tlaková odolnost ANO NE 

nebo 

ČÁSTEČNĚ 

ANO 

Radioaktivní záření ANO ANO ANO 

Ozáření ze spadu ANO ANO ANO 

Otravné látky a bakteriologické 

prostředky 

ANO NE ANO 

Světelné a tepelné záření ANO ANO ANO 

Běţné průmyslové škodliviny ANO NE ANO 

 

Improvizované úkryty (IÚ) – IÚ (v dřívější literatuře nazývané protiradiační úkryty 

budované svépomocí) budují fyzické a právnické osoby k ochraně sebe a svých zaměstnanců 

před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, radioaktivního spadu a proti 

tlakovým účinkům zbraní [7]. Odolnost IÚ se odvíjí od konstrukce budovy, ve které bude 

zřízen a především od úprav, které v IÚ budou provedeny. 
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5 Výběr vhodného místa pro zřízení improvizovaného úkrytu 

Při výběru vhodného místa pro zřízení IÚ musíme vzít v úvahu druh ohroţení, před kterým 

má úkryt chránit. Pokud má IÚ slouţit při úniku nebezpečných látek jako ochrana před jejich 

toxickými účinky, pak nejvhodnější prostor pro jeho zřízení bude ve vyšších patrech budovy, 

nejlépe na odvrácené straně od směru místa úniku nebezpečné látky. 

Pokud se ale bude jednat o ochranu osob před tlakovými účinky konvenčních zbraní při 

nepřátelském útoku nebo o ochranu proti radioaktivnímu spadu, pak bude nejlepší volbou 

suterén nebo sklepní prostor budovy, který je co nejvíce zapuštěn v okolním terénu (Obrázek 

2). Vhodnou volbou jsou sklepy s klenutými či ţelezobetonovými stropy a silnými 

obvodovými stěnami s co nejmenší plochou okenních otvorů. Proto jsou nejvhodnější 

prostory ve středních částech budov. 

 

Obrázek 2: Hloubka zapuštění IÚ 

Důleţitý je také mírový účel stavby. Zřizování úkrytů v budovách se sloţitým a rozsáhlým 

instalačním zařízením je obtíţné a tedy z časového hlediska nevhodné. 

Ochranné účinky a tím i tlakovou odolnost IÚ značně ovlivňuje konstrukce a charakter 

budovy. Nejvhodnějšími budovami pro zřízení IÚ jsou vícepodlaţní stavby, které svým 

vhodným umístěním v rámci okolní zástavby a svou konstrukcí lépe odolávají účinkům 

vzdušného napadení [3]. 

Při výběru vhodného objektu je nutné přihlédnout k celkové zachovalosti stavby, zhodnotit 

kvalitu zdiva a malty a hlavně nosných prvků suterénu, především u starších zděných staveb. 

Nevhodné jsou stavby, kde převládá hořlavý stavební materiál a stavby přízemní nebo 

jednopatrové [3]. 
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Pokud námi vybraným prostorem pro zřízení IÚ prochází inţenýrské sítě, jako např. vedení 

vody, tepla, elektřiny či plynu, bude nutné najít hlavní uzávěry a před uvedením IÚ 

do provozu bude potřeba tyto uzávěry uzavřít a dodatečně utěsnit veškeré prostupy. 

Hlavní zásady pro výběr místa pro IÚ v suterénu jsou především [3]: 

 Minimální tloušťka zdí (zděné – 45 cm, ţelezobetonové – 30 cm, panelové domy 

výjimečně 15 cm). Viz Obrázek 3. 

 Zdi, do nichţ je opřena u klenutých místností valená klenba, musí mít tloušťku 

minimálně 90 cm. Viz Obrázek 3. 

 Tloušťka klenby musí být nejméně 15 cm. Viz Obrázek 3. 

 Vchodové dveře se musí otevírat směrem ven z úkrytu. 

 IÚ umístěný v bloku budov musí mít minimálně dva nouzové výlezy nebo jiné 

únikové cesty. 

Jak je vidět na Obrázek 4, pro kaţdou ukrývanou osobu v úkrytu je potřeba nejméně 1 - 3 m
2
 

podlahové plochy v prostoru s nuceným větráním a 3 - 5 m
2
 podlahové plochy v prostoru bez 

větracího zařízení. Kapacita IÚ je dána součtem sedících a leţících osob, jinak není omezena. 

Světlá výška (od podlahy ke stropu) má být minimálně 2,3 m při dodrţení minimální 

podchodné výšky (od podlahy k nejniţší části stropu, nebo potrubí pod stropem) 1,9 m [3]. 

Prostory, kde IÚ nesmí být zřizován:  

IÚ nesmí být zřizován v částech budov, v nichţ jsou v horních podlaţích uloţeny předměty 

a zařízení o hmotnosti větší neţ 1000 kg/m2
 
podlahové plochy. IÚ se nesmí nacházet pod 

výrobními nebo skladovacími prostorami, v nichţ jsou umístěny nádrţe s nebezpečnými 

chemickými tekutinami, s roztavenými kovy a jinými nebezpečnými látkami a v místech, kde 

by pod IÚ  nebo prostorem IÚ procházelo vedení vysokotlaké páry, vysokého napětí, plynu, 

stlačeného vzduchu apod. Také je nutné brát ohled na stanovené bezpečnostní vzdálenosti od 

nebezpečných provozů či skladů s nebezpečnými látkami (hořlaviny, výbušniny, toxické 

látky, apod.) [3], coţ je 50 m (Obrázek 5). Úroveň podlahy v IÚ má být nad úrovní hladiny 

podzemní vody.  

 Prostor pro IÚ by měl být zvolen co nejblíţe místa pobytu osob, které chceme ochránit 

ukrytím. Osoby se do úkrytu musí dostat včas. Od tohoto je odvozena tzv. doporučená 

doběhová vzdálenost, zobrazena na Obrázek 6, která je 500 - 800 m [3].  
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Obrázek 3: Minimální tloušťky zdí a klenby 

 

Obrázek 4: Minimální podlahová plocha    Obrázek 5: Minimální vzdálenost  

   

 

 

 

 

Obrázek 6: Maximální doběhová vzdálenost 
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6 Zesilování ochranných vlastností IÚ 

Zesilování ochranných vlastností IÚ závisí především na druhu IÚ, podle toho, proti čemu má 

chránit ukrývané osoby. V případě, ţe chceme osoby v úkrytu chránit proti účinku otravných 

látek a při úniku nebezpečných průmyslových látek se jedná především o dokonalé utěsnění 

všech otvorů v IÚ. 

Při ochraně proti radioaktivnímu spadu se jedná hlavně o zesilování okenních otvorů 

ve sklepních prostorech přídavným materiálem, jako jsou např. cihly, kameny, pytle s pískem 

nebo hlínou. Zhmotnění okenních otvorů se musí provést minimálně na tloušťku obvodového 

zdiva tak, aby se dosáhlo zeslabení radioaktivního záření  [3]. 

Pokud se jedná o ochranu ukrývaných osob před nebezpečím leteckého útoku a tlakovému 

účinku konvenčních zbraní, proti následnému pádu trosek, střepin a hořících předmětů se 

jedná převáţně o podpírání stropů v IÚ, chránění oken překrytím a o zesilování dveří [3].  

Vzhledem k zaměření této práce se dále budu věnovat pouze zesilování tlakové odolnosti IÚ, 

coţ je výše zmíněné podpírání stropů, zesilování dveří a chránění okenních otvorů. 

7 Zesilování tlakové odolnosti IÚ 

Člověk je schopen vydrţet i poměrně vysoký tlak, pokud je nárůst tohoto tlaku postupný. 

V případě tlakové vlny, vyvolané např. výbuchem, je ovšem nárůst velice rychlý a tudíţ pro 

člověka velice nebezpečný. Zranění tlakovou vlnou se nazývá blast syndrom.  

V potaz také musíme vzít i druhotné ohroţení tlakovou vlnou. Pod účinkem tlakové vlny se 

mohou hroutit budovy, létat kusy zdí, skla, zeminy, apod. Tlaková vlna téţ můţe vyvolat 

poţáry a další výbuchy v důsledku rozboření topenišť a energetických sítí [7]. 

8 Úprava oken 

Okna jsou jedním z kritických míst IÚ. Úpravy se většinou provádějí zvenčí, protoţe 

úpravami zevnitř bychom ubírali místo ukrývaným osobám. Tyto úpravy zvýší tlakovou 

odolnost IÚ a zamezí i druhotnému ohroţení tlakovou vlnou.   

Ve zvoleném suterénním prostoru se musí provést zesílení a vyplnění všech okenních otvorů, 

které vedou do venkovního prostoru. Úpravy se mohou lišit podle zvoleného suterénního 

prostoru pro zřízení IÚ. 
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8.1 Úprava oken budov, u nichţ spodek stropu vyčnívá nad úroveň terénu 

Suterénní prostory, u nichţ spodek stropní desky nebo vrchol klenby vyčnívají maximálně 

80 cm nad terén a okna jsou nad úrovní okolního terénu, můţeme tato okna překrýt prkny, 

plechem, deskami apod. Následně můţeme navršit zeminu, písek nebo štěrk dle dostupnosti, 

ale tak, aby se násyp nesesunul, viz Obrázek 9. Vhodné je násyp proti sesunutí zajistit např. 

kůly s deskami. Jako kůly lze vyuţít jakýkoliv materiál vhodného tvaru, jako jsou např. tyče, 

kulatiny, hraněné řezivo, trubky aj. Tyto úpravy jsou znázorněny v řezu na Obrázek 7 

a v pohledu na Obrázek 8.  Také je moţné okenní otvor zastavět cihlami, pytli s pískem, 

dlaţebními kostkami či jiným vhodným a dostupným materiálem. Takovéto úpravy jsou 

znázorněny v řezu na Obrázek 10 a v pohledu na Obrázek 11. 

 

 

Obrázek 7: Řez okna se zajištěným násypem 
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Obrázek 8: Nárys okna se zajištěným násypem 

 

Obrázek 9: Řez okna s nezajištěným násypem 

 

 

Obrázek 10: Řez zastavěným oknem 
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Obrázek 11: Nárys zastavěného okna 

8.2 Úprava částečně zapuštěných oken 

Okna do sklepních prostorů budov, která jsou částečně zapuštěna, můţeme zabednit prkny, 

plechem nebo deskami, které zabraňují vniknutí násypu do otvoru. Tyto prkna je vhodné 

zajistit rozpěrkou, která se druhou stranou zapírá o protější stěnu, jak je vidět na Obrázek 12. 

Následně se musí okno zaházet násypem. Opět lze pouţít cokoliv vhodného, co je po ruce, 

např. písek nebo hlínu. Násyp se nesmí sesunout, proto je opět nutné dodrţet klesání násypu 

1:2 nebo násyp zajistit, jako na Obrázek 7.  

 

 

 

Obrázek 12: Řez částečně zapuštěným oknem 
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U budov, jejichţ sklepní okna jsou částečně zapuštěny a částečně překryty pevným stavebním 

prvkem, jako je např. mříţ nebo sklobeton, lze tento prvek vyuţít při úpravě okenních otvorů. 

Na Obrázek 13 je takováto úprava znázorněna. Část okna, které vyčnívá nad úroveň terénu, 

překryjeme deskami, plechy nebo prkny tak, aby do něj nevnikl násyp. Prkna od sebe 

odsadíme kulatinou, větší trubkou, obrubníkem, praţcem apod. a navršíme násyp. Násyp 

můţeme opět zajistit bedněním (Obrázek 7). 

 

Obrázek 13: Řez částečně zapuštěným oknem 

8.3 Úprava zapuštěných oken 

Sklepní okna, která jsou pod úrovní terénu minimálně 30 cm, můţeme upravit způsobem, 

který je vyobrazen na Obrázek 14. Nejdříve musíme odstranit poklop, coţ můţe být silný 

plech, mříţe, prefabrikáty apod. Okenní otvor musíme zajistit prkny proti vniknutí násypu do 

IÚ. Díru posléze zasypeme násypem a překryjeme zpátky poklopem. 

U oken, která jsou zapuštěna na úrovni terénu, postupujeme obdobně. Opět musíme odstranit 

poklop, zajistit okenní otvor proti vniknutí násypu do IÚ. Na Obrázek 15 můţeme vidět 

alternativu překrytí okna v podobě vlnitého plechu. Na rozdíl od oken, která jsou minimálně 

30 cm pod úrovní terénu, musíme u oken, která jsou v úrovni terénu navýšit násyp. Násyp, 

opět podle potřeby, můţeme zajistit proti sesunutí. 
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Obrázek 14: Řez zapuštěným oknem pod úrovní terénu 

 

 

Obrázek 15: Řez zapuštěným oknem v úrovni terénu 

Při vyplňování okenních otvorů všech typů musíme pamatovat na případné umístění větracích 

komínků pro přívod a odvod vzduchu. Někdy je vhodné okenní křídla nejdříve vysadit 

a potom instalovat větrací komínek, okenní otvor vyplnit a dodatečně utěsnit prostup 

větracích komínků např. montáţní pěnou či tmelem.  

Důleţité je také utěsnit veškeré prostupy inţenýrských sítí do prostoru IÚ. Především je nutné 

uzavřít hlavní uzávěry plynu a vody. Prostupy inţenýrských sítí pak můţeme utěsnit dle 

dostupnosti maltou, tmelem nebo montáţní pěnou. 
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9 Úprava dveří 

Dveře jakoţto vchod do IÚ je také potřeba patřičně zesílit. Je nutné zesílit dveřní otvor 

a zajistit dveře proti tlakovým účinkům. Jak uţ bylo uvedeno výše, dveře se musí otevírat 

směrem ven z IÚ z důvodu, aby je tlaková vlna nevyrazila do úkrytu. Dveře do IÚ 

rozdělíme na: 

 Dřevěné 

 Plechové 

Dveře je nutné z důvodu zvýšení jejich tlakové odolnosti zesílit prkny a svlaky a zajistit jejich 

těsnost pouţitím těsnícího materiálu. Dveřní otvor je třeba utěsnit úpravou prahů a zárubní. 

Pokud otvor pro dveře práh nemá, bude nutné ho vytvořit. Úpravy se budou lišit dle 

konstrukcí dveří. 

Dveře se musí zajistit také proti účinkům sání, které vzniká po průchodu tlakové vlny. To 

znamená, ţe dveře musíme zabezpečit dotaţením.  

9.1 Úprava dřevěných dveří 

Většina dřevěných dveří, pouţitých ve sklepech budov, budou mít nedostatečné ochranné 

vlastnosti proti tlakové vlně. Budeme je tedy muset zesílit a utěsnit. Dveře vysadíme 

a odmontujeme závěsy. Pokud je na dveřích vyztuţení (Obrázek 16), bude nutné jej odstranit. 

Pokud jsou původní dveře vybaveny klikou, také ji musíme odmontovat. Poté překryjeme 

celou plochu dveří těsnícím materiálem. To můţe být např. igelit, lepenka, kus linolea nebo 

jiný vhodný těsnící materiál. Mezery mezi prkny v původní konstrukci dveří můţeme vyplnit 

silikonovým tmelem, montáţní pěnou, gumou apod. Po utěsnění se na dveře přibijí zesilující 

prkna (Obrázek 17). Zesilující prkna na dveře přibíjíme tak, aby byly kolmé s původními 

prkny. Takto zesílené dveře musí mít minimální tloušťku 5 cm + tloušťka těsnícího 

materiálu [8]. Pokud jsou i po zesílení dveře tenčí, bude potřeba je zesílit další vrstvou prken, 

které přibijeme opět kolmo k předchozím zesilujícím prknům. 

Takto zhmotněné dveře budou mít logicky větší váhu, proto bude nutné dveře vybavit více 

závěsy.  Je vhodné pouţít závěsy z jiných sklepních dveří. Dle hmotnosti upravených dveří 

a nosnosti závěsů jich můţeme na dveře připevnit potřebné mnoţství. 
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 Z vnitřní strany dveře také vyztuţíme prkny jako na Obrázek 17. Tato úprava nám pomůţe 

lépe utěsnit mezeru mezi dveřmi a zárubní. Jako těsnící materiál je opět moţné pouţít dle 

dostupnosti např. pásy linolea, molitanu, lepenky nebo je moţné pouţít i pytlovinu, 

namočenou v oleji [8]. Také je moţné dveře, po uzavření IÚ, utěsnit kolem zárubní tmelem, 

montáţní pěnou apod. Tyto materiály (při správném provedení) utěsní veškeré mezírky. 

Nevýhodou takovéto úpravy je pak problematičtější znovuotevření dveří při opouštění úkrytu. 

 

Obrázek 16: Původní dřevěné dveře 

 

Obrázek 17: Upravené dřevěné dveře 
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9.2 Úprava ocelových dveří 

Ocelové dveře se upravují obdobným způsobem jako dveře dřevěné. Díry do ocelových dveří 

můţeme vyvrtat vrtačkou s vhodným vrtákem do oceli, popřípadě se díry mohou prorazit 

probijákem. Pokud v dosahu není vhodné nářadí, bude jednodušší ocelové dveře vysadit 

a místo nich pouţít dveře dřevěné, které jsou pro úpravy vhodnější. 

Do ocelových dveří vyvrtáme díry a pomocí šroubů a svlaků na ně upevníme zesilující prkna. 

Do dveří upevníme háky pro moţnost dotaţení dveří a zajistíme je maticemi (Obrázek 18). 

 

Obrázek 18: Upravené ocelové dveře 

 

9.3 Utěsnění prahů a zárubní 

Práh je u dveří do IÚ důleţitý kvůli dotaţení dveří a jejich těsnosti. U dveří, které práh vůbec 

nemají, bude nutné jej vytvořit. Práh můţeme vybetonovat nebo ho postavit z plných cihel 

na nastavovanou maltu [8]. Také je moţné práh zkonstruovat pomocí dřevěného hranolu, 
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přibitého nebo přišroubovaného k podkladu. Takto nově postavený práh musí být vţdy 

vysoký minimálně 5 cm. Úpravy jsou zobrazeny na Obrázek 19. Po vystavění umístíme 

na stykovou plochu dveří a prahu těsnění, které opět můţe být řešeno formou pásů z linolea, 

molitanu, nebo můţeme vyuţít tmel či montáţní pěnu. 

 

 

Obrázek 19: Prahy 

Utěsnění zárubně je také důleţité. Jako těsnění můţeme pouţít, dle dostupnosti gumu, 

linoleum, molitan, umělou hmotu, provazy, povříslo či jiné [8]. Zárubeň zatěsníme z vnější 

strany po obvodu dveří. Podle druhu pouţitého materiálu na těsnění jej můţeme na dveře 

přibít nebo přilepit. V místě styku dveří a zárubně prostor také utěsníme vhodným materiálem 

a z vnitřní strany zatěsníme opět po obvodu dveří. Utěsňování zárubní je zobrazeno 

na Obrázek 20. Vhodným těsnícím materiálem můţe být opět tmel či montáţní pěna, které 

nám dokonale zatěsní veškeré mezery.  



25 

 

 

Obrázek 20: Těsnění zárubně 

 

9.4 Dotaţení dveří 

Dveře se musí upravit také proti účinku sání, které vznikne jako důsledek vyrovnávání tlaku 

po průchodu tlakové vlny. Dveře se tedy musí zajistit proti samovolnému otevření.  

Do zhmotněných dveří vyvrtáme díry, kterými protáhneme, dle dostupnosti, ocelový drát 

nebo lano. Z vnější strany umístíme příčné trámky. Jako příčné trámky můţeme pouţít 

dřevěnou kulatinu, hraněné řezivo nebo můţeme pouţít i ocelový materiál. Kolem vnějších 

trámků obtočíme protaţený drát (lano). Z vnitřní strany umístíme delší příčné trámky, které 

opřeme o stěnu kolem dveří a sváţeme je protaţeným drátem s trámky na vnější straně. Pro 

vypnutí drátu mezi trámky můţeme pouţít kolíky nebo např. napínáky na pletivový plot, opět 

dle dostupnosti. Tato úprava je zobrazena na Obrázek 21 a je vhodná jak pro dveře dřevěné, 

tak i pro dveře ocelové. 
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Obrázek 21: Dotaţení dveří pomocí kolíků 

Alternativou k dotaţení dveří pomocí kolíků můţe být dotaţení dveří pomocí páky (Obrázek 

22). Na zhmotněné dveře z vnější strany umístíme svlaky s vyvrtanými dírami pro umístění 

ok s maticemi pro uvázání drátu nebo lana. Zhruba do středu dveří vyvrtáme díru pro umístění 

háku. Oka s maticemi i hák musí mít průměr minimálně 8 mm (Obrázek 23). Do stěny kolem 

dveří uvnitř IÚ vysekáme kapsy pro zasazení příčných nosníků. Nosníky nám pak nebudou 

zasahovat do prostoru IÚ. O nosníky, zasazené do kapes zapřeme dřevěnou kulatinu, hraněné 

řezivo nebo, dle dostupnosti, jiný vhodný materiál jako páku a sváţeme je drátem (lanem) tak, 

jak je to zobrazeno na Obrázek 22. Tuto úpravu lze pouţít na ocelové i dřevěné dveře.  
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Obrázek 22: Dotaţení dveří pomocí páky 

 

Obrázek 23: Oko a hák 
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10 Podepírání stropních konstrukcí 

Stropní konstrukce je dalším rizikovým místem v IÚ. IÚ musí ukrývané osoby ochránit jak 

před samotnou tlakovou vlnou, tak i před jejími případnými následky. Tlaková vlna můţe být 

natolik silná, ţe konstrukci budovy, ve které je IÚ zřízen, poškodí tak, ţe se budova zřítí. To 

bude mít samozřejmě za následek nadměrné zatíţení stropní konstrukce v IÚ troskami 

budovy. Z tohoto důvodu je nutné stropní konstrukce IÚ podepřít. Jako podpěra stropní 

konstrukce bude nejvhodnější vzájemně provázaný systém podélných a příčných nosníků. Dle 

potřeby se nosníky mohou zajistit zavětrováním. V principu funguje podepírání stropních 

konstrukcí tak, ţe zkrátíme rozpětí stropní konstrukce a tím sníţíme její namáhání.  

Jako materiál pro výrobu nosníků můţe být vyuţito, dle potřeby a dostupnosti, opět prakticky 

cokoliv s vhodnými rozměry. Od dřevěných prvků, jako jsou např. fošny, praţce, hraněné 

řezivo, přes ocelové prvky (lešenářské trubky, válcované profily, kolejnice, apod.) aţ po 

stavební prvky, jako cihly, tvárnice a jiné. 

Systém podepření stropní konstrukce v IÚ musí být sám o sobě stabilní i před zatíţením 

troskami budovy. Stabilitu systému mohou narušit především otřesy od dopravních 

prostředků, naráţení do sloupků při vnášení či vynášení materiálu do IÚ. Stabilitu podpůrné 

konstrukce mohou narušit nárazy a tlak při vlastním zaplňování úkrytu obyvatelstvem. Proto 

je vhodné konstrukci zajistit zavětrováním (zajištění úhlopříčnými výztuhami) [3]. Sloupky se 

zajišťují proti nechtěným posuvům klíny, tesařskými skobami i materiálovými úpravami 

samotných nosníků (odseknutí, apod.). 

Podle typu konstrukce stropu, kterou chceme vyztuţit a jejího uloţení, se budou některé 

stavební úpravy od sebe lišit. Stropní konstrukce můţeme rozdělit z hlediska materiálu na: 

 Stropy ze ţelezového betonu 

 Stropy klenbové 

Stropy ze ţelezového betonu můţeme dále rozdělit dle pouţitých stavebních prvků na: 

 Deskové 

 Ţebrové 

Stropní konstrukce také můţeme rozdělit podle počtu pater v budovách na: 
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 Stropní konstrukce v budovách se dvěma a méně patry (zatíţení 1500 kg/m
2
 ) 

 Stropní konstrukce v budovách se třemi a více patry (zatíţení 3000 kg/m
2
 ) 

10.1 Podepření ţelezobetonových stropů v budovách se dvěma a méně patry 

Na Obrázek 24 je znázorněno podepření ţelezobetonového plochého (deskového) stropu 

v budově s maximálně dvěma patry. Tento systém podepření je vhodný pro uţší prostory. 

Podélný nosník je v místě styku se sloupky odseknut. Sloupky jsou u podélného nosníku 

zajištěny tesařskými skobami a ze spodu jsou zajištěny proti vybočení nebo zkosení klíny. 

Proti vodorovnému posunu je podélný nosník zajištěn příčným prknem a rozpěrkou 

(viz. Obrázek 26).  

Vzhledem k tomu, ţe sloupky budou přenášet poměrně velký tlak na podlahu, je vhodné 

zvětšit stykovou plochu mezi sloupkem a podlahou tak, ţe pod sloupek, zajištěný klíny 

vsuneme podloţku. Vybrané rozměry sloupků jsou uvedeny v Tabulka 4:  Vybrané rozměry 

sloupků - deskový stropTabulka 4. 

 

Obrázek 24: Perspektivní pohled - podepření stropní konstrukce deskového stropu 



30 

 

 

Obrázek 25: Příčný řez - podepření stropní konstrukce deskového stropu 

 

Obrázek 26: Podélný řez - podepření stropní konstrukce deskového stropu 

Na Obrázek 27 je zobrazeno podepření stropní konstrukce bez pouţití sloupků. Výhodou je, 

ţe sloupky v IÚ nezabírají ţádné místo. Podpěra je řešena podélným nosníkem a příčnými 

nosníky, které jsou uloţeny ve vysekaných kapsách ve zdi. V kapsách jsou příčné nosníky 

zajištěny z boku klíny a ze spodu podloţkou. V místě styku s podélným nosníkem jsou příčné 

nosníky opět zajištěny klíny, tesařskými skobami, popřípadě je spojení provedeno hřeby 

přichycenou deskou. (viz Obrázek 28 a Obrázek 29). 
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Obrázek 27: Perspektivní pohled - podepření stropní konstrukce deskového stropu bez sloupků 

 

Obrázek 28: Příčný řez - podepření stropní konstrukce deskového stropu bez sloupků 
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Obrázek 29: Podélný řez - podepření stropní konstrukce deskového stropu bez sloupků 

Vybrané hodnoty L z Obrázek 25 a Obrázek 28, jsou uvedeny v Tabulka 2. Vybrané hodnoty 

Ls a Lp z Obrázek 26 a Obrázek 29 jsou uvedeny v Příloze 1. 

Obrázek 30 ukazuje systém podepření ţebrového stropu. Provádí se obdobně, jako u 

předchozích případů. Sloupky jsou s podélnými nosníky a s příčnými nosníky spojeny 

tesařskými skobami nebo přibitými prkny. Vybrané rozměry sloupků jsou uvedeny v Tabulka 

5. Mezi podélnými nosníky a příčnými nosníky jsou pro zajištění polohy pouţity klíny a 

podloţky. Příčný nosník podepírá ţebra (Obrázek 31). Spojení sloupků s podélnými nosníky 

můţe být provedeno stejně jako na Obrázek 26. 
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Obrázek 30: Podepření ţebrového stropu 

 

Obrázek 31: Příčný řez podepřením ţebrového stropu 

Vybrané hodnoty L z Obrázek 31: Příčný řez podepřením ţebrového stropuObrázek 31 

uvedeny v  Tabulka 2. Vybrané hodnoty vzdáleností mezi sloupky Ls, při určitém rozpětí 

desky jsou uvedeny v Příloze 2. 

.  
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Tabulka 2: Určení podpěrného místa pro budovy s ţelezobetonovými stropy a dvěma a méně patry [8] 

Druh stropní 

konstrukce 

Světlé rozpětí 

konstrukce L 

[cm] 

Schéma 

Stropy deskové v budovách se dvěma a méně patry (1500 kg/m
2
) 

Desky prostě 

uloţené na 

dvou stranách 

 

do 150 

 

do 300 

 

Desky 

vetknuté na 

dvou stranách 

do 150 

 

do 300 

 

Stropy ţebrové v budovách se dvěma a méně patry (1500 kg/m
2
) 

Ţebrový strop 

ze 

ţelezobetonu 

Vzdálenost 

mezi ţebry 

L = 100-200   

L = 100 - 

600 
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10.2 Podepření ţelezobetonových stropů v budovách se třemi a více patry 

Obrázek 32 znázorňuje podepření plochého ţelezobetonového stropu v budově se třemi a více 

patry. Podélný nosník je opět v místě styku se sloupky odseknut a sloupky jsou zajištěny 

tesařskými skobami nebo deskami přichycenými hřeby (Obrázek 33). Ze spodu jsou sloupky 

opět zajištěny proti vysunutí klíny. Proti vodorovnému posunu jsou podélné nosníky zajištěny 

zavětrováním. Pro zvětšení styčné plochy sloupku s podlahou jsou pod sloupky podloţky a 

prefabrikáty. Vybrané rozměry sloupků jsou uvedeny v Tabulka 4. 

 

Obrázek 32: Perspektivní pohled - podepření stropní konstrukce deskového stropu 

 

Obrázek 33: Podélný řez - podepření stropní konstrukce deskového stropu 
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Obrázek 34: Příčný řez - podepření stropní konstrukce deskového stropu 

Hodnoty L z Obrázek 34 a Obrázek 36 jsou uvedeny v Tabulka 3. Vybrané hodnoty Ls a Lp 

z Obrázek 33 a Obrázek 36jsou uvedeny v Příloze 1. 

 

Obrázek 35: Perspektivní pohledObrázek 35 zobrazuje alternativu podepření plochého stropu 

v budově se třemi a více patry. Sloupky, vyrobeny z lešenářských trubek, které jsou k sobě na 

několika místech svázány drátem, jsou zajištěny proti vykosení klíny. Pro zvětšení stykové 

plochy se zemí jsou pouţity vhodné podloţky. Jak vidíme na Obrázek 35, sloupky mohou být 

i postaveny z cihel. Jejich výhodou je snadná dostupnost materiálu. Cihelné sloupky stavíme 

na vápenocementovou maltu. Je moţné pouţít i místo malty vrstvu mazlavé hlíny. U stavby 

sloupků s cihel musíme dát pozor, aby vlivem nerovností na cihlách nevznikalo bodové 

zatíţení a tím pádem drcení cihel. Další výhodou sloupků postavených z cihel je to, ţe 

takovéto sloupky uţ se na rozdíl od jiných nemusí nějak zajišťovat. Nevýhodou je pak jejich 

značný profil. Ubírají místo v IÚ ukrývaným osobám. 
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Obrázek 35: Perspektivní pohled - podepření stropní konstrukce deskového stropu – zděné sloupky 

 

Obrázek 36: Půdorys -- podepření stropní konstrukce deskového stropu – zděné sloupky 
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Tabulka 3: Určení podpěrného místa pro budovy s ţelezobetonovými stropy a třemi a více patry [8] 

Druh stropní 

konstrukce 

Světlé rozpětí 

konstrukce L [cm] 

Schéma 

Stropy deskové v budovách se třemi a více patry (3000 kg/m
2
) 

Desky prostě 

uloţené na 

dvou stranách 

 

do 150 
 

do 300 

 

Desky 

vetknuté na 

dvou stranách 

do 150 

 

do 300 

 

Stropy ţebrové v budovách se třemi a více patry (3000 kg/m
2
) 

Ţebrový 

strop ze 

ţelezobetonu 

Vzdálenost 

mezi ţebry 

L = 100-170   

L = 200 

  

L = 300 - 600 
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Tabulka 4:  Vybrané rozměry sloupků - deskový strop [8] 

 

Tabulka 5: Vybrané rozměry sloupků - ţebrový strop [8] 

ROZMĚRY SLOUPKŮ POD PODÉLNÉ NOSNÍKY 

Max. Ls [cm] 

kulatina hraněné řezivo  I profily lešenářské trubky 

ROZPĚTÍ ŢEBER [cm] 

  do 100 do 200 do 100 do 200 do 100 do 200 do 100 do 200 

  DESKA ŢELEZOBETONOVÁ SPOJITÁ - ŢEBROVÝ STROP 

  PRO BUDOVY SE DVĚMA A MÉNĚ PATRY (1500 kg/m
2
) 

100 
min. Ø 13 min. 12 x 12 

12 12 
Ls ≤ 272 Ls ≤ 136 

400 12 14 

  DESKA ŢELEZOBETONOVÁ SPOJITÁ - ŢEBROVÝ STROP 

  PRO BUDOVY SE TŘEMI A VÍCE PATRY (3000 kg/m
2
) 

100 Ø 13 Ø 13 12 x 12 12 x 12 12 12 
Ls ≤ 150 Ls ≤ 75 

400 Ø 13 Ø 15 12 x 12 12 x 14 14 20 

 

ROZMĚRY SLOUPKŮ POD PODÉLNÉ NOSNÍKY 

Max. Ls [cm] 

kulatina hraněné řezivo  I profily lešenářské trubky 

ROZPĚTÍ STROPNÍ DESKY [cm] 

  do 150 do 300 do 150 do 300 do 150 do 300 do 150 do 300 

  
DESKA ŢELEZOBETONOVÁ VOLNĚ ULOŢENÁ NEBO VETKNUTÁ NA DVOU 

STRANÁCH  PRO BUDOVY SE DVĚMA A MÉNĚ PATRY (1500 kg/m
2
) 

  
 

100 Ø 13 Ø 13 12 x 12 12 x 12 12 12 
Ls ≤ 163 Ls ≤ 81 

400 Ø 13 Ø 15 12 x 12 12 x 14 14 18 

  
DESKA ŢELEZOBETONOVÁ VOLNĚ ULOŢENÁ NEBO VETKNUTÁ NA DVOU 

STRANÁCH  PRO BUDOVY SE TŘEMI A VÍCE PATRY (3000 kg/m
2
) 

  
 

100 Ø 13 Ø 13 12 x 12 12 x 12 12 12 
Ls ≤ 156 Ls ≤ 78 

400 Ø 13 Ø 15 12 x 12 12 x 14 14 20 
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10.3 Podepírání klenbových stropů 

Namísto klasických plochých stropů je moţné se také setkat, zejména u starších budov, se 

segmentovými valenými klenbami. Segmentové klenby mohou být váleny: 

 do traverz 

 do zdí 

10.3.1 Podepírání segmentové klenby válené do traverz 

Klenbové stropy válené do traverz jsou svou konstrukcí velice odolné. Proto se do určitých 

rozměrů nemusí podepírat. Tyto rozměry jsou uvedeny v Příloze 3. V případě větších rozměrů 

je vhodné tento typ klenbového stropu podepřít pod nosnými traverzami. Rozměry 

válcovaného nosníku I -profilu, do níţ je vyzděna valená klenba, se určují podle šířky 

viditelné spodní příruby (Tabulka 6). Do maximální délky traverz 4 metry a při maximální 

vzdálenosti travers 1 metr není nutné strop podepírat či rozpínat. Při větších délkách traverz se 

podepření a rozpínání klenby provede jako na Obrázek 37. Sloupky jsou umístěny pod 

traverzami. Mezi sloupkem a traverzou je podkladní prkno a sloupek je zajištěn špalíky 

(Obrázek 38). Sloupky jsou ze spodu podloţeny a zajištěny klíny. 

Tabulka 6: Rozměry nosníku [8] 

Rozměry „I“ traverzy [cm] 16 18 20 22 24 

Šířka příruby [mm] 74 82 90 98 106 

 

Klenbu je nutné kvůli zatíţení rozepřít. Na Obrázek 37 je znázorněno rozmístění rozpěr. Do 

klenby se musí vysekat zkosené kapsy, do kterých se rozpěry zasunou (Obrázek 38). Dle 

zvoleného materiálu rozpěr se budou lišit úpravy jejich konců, které chceme uloţit do 

vysekaných kapes. Pokud jsou pouţity rozpěry ze dřeva, stačí jen jejich konce obrousit tak, 

aby zapadly do kapes. Pokud jsou jako rozpěry pouţity např. lešenářské trubky, pak se trubka 

na jednom konci můţe sklepat tak, aby se dala zasunout do vysekané kapsy, druhý konec se 

můţe jednoduše naříznout a zapřít o profil nosné traverzy (Obrázek 39). 
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Obrázek 37: Podepření válené klenby do traverz 

 

Obrázek 38: Podepření klenby 

 

Obrázek 39: Naříznutí trubky 
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10.3.2 Podepírání segmentové klenby válené do zdí 

U klenbových stropů válených do zdí jsou nejdůleţitějšími rozměry poměr mezi rozpětím 

(šířkou) a vzepětím (výškou) klenby a její tloušťka ve vrcholu. Do určitých mezních rozměrů 

se tyto klenby nemusí podpírat. Tyto rozměry jsou uvedeny v Příloze 3. Při překročení těchto 

rozměrů je vhodné klenbový strop podepřít např. způsobem, zobrazeným na Obrázek 40. Do 

klenby se musí vysekat dráţka po celé její délce a do dráţky se uloţí podélné nosníky. Také je 

potřeba vysekat kapsy, do kterých se vsunou šikmé nosníky, které se v kapse opřou o 

podloţku. Podloţka ve vysekané kapse je zajištěna (Obrázek 41). Mezi šikmý nosník a klenbu 

se vsune výplň. Výplň se můţe zajistit klíny. Podélné nosníky jsou podepřeny sloupky, které 

jsou opět zajištěny proti pootočení nebo vykosení klíny, podloţeny a jsou navzájem spojeny 

např. prkny.  

 

Obrázek 40: Podepření klenby válené do zdí 
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Obrázek 41: Šikmý nosník 
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11 Závěr 

Cílem mé práce bylo zhodnotit stav ukrytí v České republice a navrhnout moţnosti zvyšování 

tlakové odolnosti improvizovaných úkrytů. Tento cíl jsem splnil. 

V úvodní části této práce jsem popsal současný stav ukrytí v České republice s vazbou na 

legislativu a na platnou Koncepci ochrany obyvatelstva. V této kapitole je také uveden stav 

úkrytového fondu se stručným popisem druhů úkrytů a jejich ochranných vlastností. 

V další části jsem se věnoval uţ jen improvizovaným úkrytům. Je zde popsán způsob výběru 

vhodného místa pro zřízení improvizovaného úkrytu. Výběr vhodného místa je uveden 

s výčtem vhodných i nevhodných aspektů pro zřízení improvizovaného úkrytu.  

Následující část práce se zabývá zvyšováním tlakové odolnosti zřízeného  improvizovaného 

úkrytu. V jednotlivých kapitolách je popsán způsob zhmotnění a utěsnění okenních otvorů. 

Úpravy okenních otvorů jsou rozděleny z hlediska hloubky jejich zapuštění. Další část se 

zabývá zhmotněním dveří a utěsněním dveřních otvorů. Nejobsáhlejší kapitola se věnuje 

zesilování únosnosti stropů podpěrnými konstrukcemi jako ochraně proti zřícení budovy. 

V této kapitole jsou popsány druhy konstrukcí stropů a podle druhu konstrukce stropu se 

odvíjejí úpravy pro zvýšení jeho únosnosti. V této kapitole jsou uvedeny tabulky, znázorňující 

místa podepření a tabulky s rozměry jednotlivých prvků, nutných pro podepření stropní 

konstrukce. Při popisu úprav jsem se snaţil zohlednit dostupnost materiálu. Kladl jsem důraz 

na to, aby úpravy zvládl kaţdý jen s materiálem, který je běţně dostupný. 

Všechny úpravy jsou zobrazeny i graficky. Při rozkreslování jednotlivých úprav jsem se 

snaţil vyobrazit je tak, aby tyto úpravy z obrázků pochopil i laik, který se v běţných 

technických výkresech nevyzná. Proto je u kaţdé úpravy nakreslen i axonometrický pohled 

pro představu podepření stropní konstrukce v prostoru.  

Tato práce, hlavně díky jejímu jednoduchému zpracování, které je technicky nenáročné, by 

mohla být pouţita jako rozšíření nynější příručky Ministerstva vnitra pro zřizování 

improvizovaných úkrytů, určené pro širokou veřejnost. Tato příručka se totiţ zvyšování 

tlakové odolnosti improvizovaného úkrytu věnuje jen okrajově. Práce by také mohla být 

pouţita jako samostatná příručka pro zvýšení tlakové odolnosti uţ zřízeného 

improvizovaného úkrytu. Její části, hlavně grafické zpracování jednotlivých úprav, by mohlo 

být pouţito při různých školeních o sebeochraně ukrytím.  
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PŘÍLOHA 1- Vybrané hodnoty Ls a Lp pro podélné nosníky - strop deskový [8] 

STROP - DESKA ŢELEZOBETONOVÁ VOLNĚ ULOŢENÁ NEBO VETKNUTÁ NA DVOU STRANÁCH 

HODNOTA Ls A Lp PRO PODÉLNÉ NOSNÍKY 

V BUDOVÁCH SE DVĚMA A MÉNĚ PATRY (1500 kg/m
2
) 

Rozměr 

podélného Vzdálenost mezi sloupky, příčnými Délka převislých konců 

nosníku [cm]  nosníky Ls při rozpětí desky [cm] Lp při rozpětí desky [cm] 

    do 150 do 300 do 150 do 300 

Kulatina 

12 145 100 65 45 

16 220 155 100 70 

18 265 185 120 80 

22 360 255 160 115 

Hraněné řezivo 

7,5 x 12 135 95 60 45 

10 x 10 130 90 60 40 

10 x 20 260 185 115 80 

14 x 24 370 260 105 115 

Válcovaný I profil 

10 220 155 90 65 

14 335 240 140 100 

18 400 335 195 140 

HODNOTA Ls A Lp PRO PODÉLNÉ NOSNÍKY  

V BUDOVÁCH SE TŘEMA A VÍCE PATRY (3000 kg/m
2
) 

Rozměr 

podélného Vzdálenost mezi sloupky, příčnými Délka převislých konců 

nosníku [cm]  nosníky Ls při rozpětí desky [cm] Lp při rozpětí desky [cm] 

    do 150 do 300 do 150 do 300 

Kulatina 

12 110 80 50 35 

16 170 120 75 55 

18 205 145 90 65 

22 275 195 125 85 

Hraněné řezivo 

7,5 x 12 105 75 50 35 

10 x 10 100 70 45 30 

10 x 20 205 145 90 65 

14 x 24 290 205 130 90 

Válcovaný I profil 

10 170 120 70 50 

14 260 185 110 75 

18 365 260 150 110 

 



 

PŘÍLOHA 2 - Vybrané hodnoty Ls a Lp pro podélné nosníky - strop ţebrový [8] 

STROP - DESKA SPOJITÁ - ŢEBROVÝ STROP ZE ŢELEZOBETONU 

HODNOTA Ls A Lp PRO PODÉLNÉ NOSNÍKY V BUDOVÁCH SE DVĚMA A MÉNĚ 

PATRY (1500 kg/m
2
) 

  Vzdálenost mezi sloupky Ls, při  Délka převislých konců Lp, při 

  rozpětí desky mezi ţebry [cm] rozpětí desky mezi ţebry [cm] 

    do100 do 200 do 100 do 200 

Kulatina 

12 195 130 80 60 

16 285 200 125 90 

18 340 240 150 105 

22 400 325 205 145 

Hraněné řezivo 

7,5 x 12 175 125 75 55 

10 x 10 170 120 75 50 

10 x 20 335 240 150 105 

14 x 24 400 340 215 150 

Válcovaný I profil 

10 280 200 115 80 

14 400 310 180 125 

18 400 400 250 180 

HODNOTA Ls A Lp PRO PODÉLNÉ NOSNÍKY V BUDOVÁCH SE TŘEMA A VÍCE PATRY 

(3000 kg/m
2
) 

  Vzdálenost mezi sloupky Ls, při  Délka převislých konců Lp, při 

  rozpětí desky mezi ţebry [cm] rozpětí desky mezi ţebry [cm] 

    do100 do 200 do 100 do 200 

Kulatina 

12 140 100 60 45 

16 215 155 95 70 

18 260 185 115 80 

22 350 245 155 110 

Hraněné řezivo 

7,5 x 12 130 95 60 45 

10 x 10 125 90 55 40 

10 x 20 255 180 115 80 

14 x 24 360 255 160 115 

Válcovaný I profil 

10 210 150 85 60 

14 330 235 135 95 

18 400 325 190 135 

 



 

PŘÍLOHA 3 – Maximální rozpětí traverz bez podepření a s podepřením – strop 

klenbový [8] 

MAXIMÁLNÍ ROZPĚTÍ TRAVERZ BEZ PODEPŘENÍ 

Klenba válená do traverz - budovy se dvěma a méně patry (1500 kg/m
2
) 

Vzdálenost 

mezi 
Maximální délky I nosníku bez podepření [cm] při profilu nosníku 

traverzami 

[cm] 

  16 18 20 22 24 

100 285 335 385 400 400 

240 195 215 250 285 320 

Maximální vzdálenost mezi sloupky pod nosníky a mezi rozpěrami při podepření [cm] 

  Ls Lr Ls Lr Ls Lr Ls Lr Ls Lr 

100 400 300 400 345 400 395 400 400 400 400 

240 260 195 305 220 350 255 400 290 400 325 

Klenba válená do traverz - budovy se třemi a více patry (3000 kg/m
2
) 

  
Maximální délky I nosníku bez podepření [cm] při profilu nosníku 

  

  16 18 20 22 24 

100 215 255 295 335 380 

240 140 165 190 215 245 

Maximální vzdálenost mezi sloupky pod nosníky a mezi rozpěrami při podepření [cm] 

  Ls Lr Ls Lr Ls Lr Ls Lr Ls Lr 

100 305 240 360 275 400 315 400 360 400 400 

240 200 155 235 175 270 205 305 230 345 260 

MAXIMÁLNÍ ROZPĚTÍ KLENBY BEZ PODEPŘENÍ 

Klenba válená do zdí - budovy se dvěma a méně patry (1500 kg/m
2
) 

Tloušťka 

klenby Poměr vzepětí klenby k rozpětí klenby 

ve vrcholu 

[cm] 1/5 1/7 1/8 

    Maximální rozpětí [cm] 

15 230 335 380 

30 475 570 500 

Klenba válená do zdí - budovy se třemi a více patry (3000 kg/m
2
) 

Tloušťka 

klenby Poměr vzepětí klenby k rozpětí klenby 

ve vrcholu 

[cm] 1/5 1/7 1/8 

    Maximální rozpětí [cm] 

15 185 230 305 

30 385 345 305 



 

 


