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1 Úvod 

Základním lidským pudem, který nutí člověka chovat se způsobem, který mu zajistí přeţití 

v případě jakéhokoliv nebezpečí, je pud sebezáchovy. Od samého počátku lidstva hledal 

člověk úkryt před nepřízní osudu v místech, kde se cítil v bezpečí a která mu zajišťovala 

ochranu před nejrůznějšími přírodními či společenskými nástrahami. 

S nebývalým nástupem vědeckotechnického rozvoje ve 20. století v oblasti leteckého 

průmyslu a pouţitím zbraní hromadného ničení se problematika ochrany obyvatelstva 

koncentrovala na budování protileteckých a později i protiatomových krytů. 

Obyvatelstvo České republiky, které v našich podmínkách přebývá ve městech a obcích, se 

musí v zájmu své existence vypořádat s různými nepříznivými vlivy, které ve velké míře 

ovlivňují jednání a konání člověka. Zdroji, které ohroţují lidské ţivoty, hmotné a kulturní 

statky a ţivotní prostředí, jsou vlivy (hrozby a následné ohroţení) narušující společenské, 

technologické a přírodní systémy. 

Nepostradatelným prvkem ochrany obyvatelstva je tzv. ochranná infrastruktury, která je 

tvořena úkryty pro obyvatelstvo, chráněnými zařízeními a ochrannými stavbami. Budování 

ochranné infrastruktury je proces dlouhodobý, finančně náročný a úzce souvisí s koncepcí 

ochrany obyvatelstva jako celku. Ochrana obyvatelstva ukrytím slouţila a slouţí takřka 

výhradně pro případ ozbrojeného konfliktu. 

Ţenevské úmluvy rozlišují dva druhy ochrany vzhledem k počtu chráněných osob. První druh 

je „individuální ochrana“ tzn. ochrana jednotlivců. Druhým typem je „kolektivní ochrana“ coţ 

je hromadná ochrana osob. V obou případech se mluví o ochraně proti účinkům a následkům 

ozbrojených konfliktů, velkých provozních havárií a ţivelních pohrom. Organizování a 

poskytování úkrytů patří společně s varováním, evakuací a zatemňováním mezi humanitární 

úkoly civilní obrany, které lze označit jako preventivní opatření. Proto je nutno v patřičném 

předstihu, zpravidla jiţ v době míru, připravovat plnění úkolu ukrytí, má-li být naděje na 

dosaţení plánovaného efektu. 

Je potřeba si uvědomit, ţe ukrytí obyvatelstva organizuje ze zákona obec a ta zároveň 

seznamuje obyvatelstvo, ale i právnické osoby s povahou eventuálního ohroţení a 

připravenými opatřeními k jejich ochraně. Následně to znamená, ţe v průběhu pracovního 

procesu informuje zaměstnance zaměstnavatel a poskytuje mu případně ukrytí. 

Ukrytí je důleţitým prvkem kolektivní ochrany. Významnost ukrytí při mimořádných 

událostech v době míru spočívá zejména v ochraně před účinky chemických a radioaktivních 

látek a proti tlakové vlně moţných výbuchů. Proto mu musí být ze strany všech stupňů řízení 
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věnována zvláštní pozornost a to jak v etapě zpracování dokumentace, tak v etapě vlastní 

realizace. 

V rámci své diplomové práce jsem se rozhodl vytipovat podzemní prostory v Olomouckém 

kraji, které by bylo moţno vyuţít k ukrytí obyvatelstva. Na základě zjištěných poznatků se 

pokusím určit vyuţitelnost daných prostor k ukrytí, popřípadě k jinému vyuţití (uskladnění 

materiálu). 
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2 Cíl práce 

Cílem této práce je vytipovat podzemní prostory na území Olomouckého kraje vhodné pro 

ochranu obyvatelstva a navrhnout jejich úpravy pro zlepšení jejich přirozených ochranných 

vlastností.  
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3 Rešerše 

Kovařík, J., Smetana, M. Základy civilní ochrany. 1. vydaní. Ostrava 2006. ISBN: 80-

86634-85-X  

Autoři poskytují informace o teoretických základech civilní obrany pro osoby zabývající se 

ochranou obyvatelstva. Publikace popisuje úkoly hlásné sluţby, informování obyvatelstva 

v případě mimořádné události, označováním nebezpečných oblastí v době míru i v době 

vyhlášení krizových stavů, popisuje zásady evakuace, poskytování úkrytů, provádění 

dekontaminací a další způsoby ochrany obyvatelstva. 

Kratochvílová, D. Ochrana obyvatelstva. 1. vydání. SPBI, Ostrava 2005. ISBN: 80-

86634-70-1 

Skripta informují o plnění úkolů civilní ochrany zejména varování a vyrozumění, evakuace, 

nouzového přeţití, ukrytí, individuální ochrany, zjišťování a označování nebezpečných 

oblastí, dekontaminace a jiných opatření vyplývajících z poţadavků ochrany obyvatelstva. 

Linhart, P., Šilhánek, B. Ochrana obyvatelstva ve vybraných evropských zemích. 2. 

přepracované a doplněné vydání. MV – GŘ HZS ČR Praha 2009. ISBN: 978-80-86640-

63-1 

Autoři popisují ochranu obyvatelstva ve vybraných dvaceti evropských zemích a přináší tak 

souhrnnou informaci o současné situaci v ochraně obyvatelstva. V knize je uvedena u 

jednotlivých států ochranná infrastruktura. 

Linhart, P. Některé otázky ochrany společnosti. 1. vydání. MV – GŘ HZS ČR Praha 

2005. ISBN: 80-86640-43-4 

Smyslem této publikace je zdůraznit souvislost mezi ochranou obyvatelstva jako uceleným 

komplexem opatření a integrovaným záchranným systémem. Je zde popsán stručný vývoj 

ochrany obyvatelstva v našich podmínkách, jak je chápána v Evropě, NATO a v Evropské 

unii včetně příkladů z evropských zemí. 
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Richter, R. Ochrana obyvatelstva a Dodatkový protokol I o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů. 1. vydání. MV – GŘ HZS ČR Praha 2010. ISBN: 

978-80-86640-55-6 

Autor poskytuje informace o problematice civilní obrany a popisuje její jednotlivé 

humanitární úkoly, včetně dílčího popisu jejich zabezpečení v České republice. 

Šilhánek, B., Dvořák, J. Stručná historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách. 1. 

vydání. MV – GŘ HZS ČR Praha 2003. ISBN: 80-86640-12-4 

Kniha poskytuje základní informace o historii ochrany obyvatelstva (civilní obrany a civilní 

ochrany) na našem území od 30. let minulého století aţ do roku 2000, především z hlediska 

úkolů a opatření, které ochrana obyvatelstva plnila pod různými názvy a v různých 

historických obdobích. 

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

usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února 2008. 

Koncepce se zabývá ochranou obyvatelstva ve smyslu ochrany ţivota, zdraví a majetku, 

nikoliv ve smyslu civilní obrany za válečného období. Hodnotí stav právních norem, 

povinností úřadů a úkoly integrovaného záchranného systému. Navrhuje jejich úpravy, 

zdůrazňuje potřebu informovanosti a vzdělanosti veřejnosti v oblasti ochrany obyvatelstva, 

klade důraz na odpovědnosti ministerstev, správních úřadů a obcí. 

Juříková, L.; Rak, J.: Proposal for technology of improvised shelters design in 

conditions of the Czech republic, Annals of DAAAM for 2010 & Proccedings of the 21 st 

International DAAAM Symposium, Austria - Vienna: DAAAM International 2010. 

ISBN: 978-3-901509-73-5 

Smyslem tohoto dokumentu je návrh technologie projektování improvizovaných úkrytů 

v podmínkách České republiky. Zabývá se moţnostmi zefektivnění a rozvoje oblasti ukrytí 

obyvatelstva před následky zbraní hromadného ničení a jiných mimořádných událostí. 

Hoare, S.; Hogarth, B.: The World of caves, mines and tunnels. Peter Bedrick Books, 

1999. ISBN: 0872262944, 9780872262942 

Publikace popisuje, jak lidé vyuţívají jeskyně, doly ke zkoumání,tunely k cestování a obývají 

nitro země.  
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4 Základní pojmy 

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

zaměstnanců 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. [16] 

Organizování a poskytování úkrytů – představuje opatření k budování a údrţbě stálých 

úkrytů a k úpravě vhodných prostorů k ukrytí obyvatelstva a zaměstnanců za mimořádných 

událostí a krizových situací. [16] 

Stálý úkryt - je trvalý ochranný prostor v podzemní části staveb nebo stavby samostatně 

stojící, které se budují investičním způsobem k ukrytí obyvatelstva. [7] 

Stálý tlakově odolný úkryt - je stálý úkryt zabezpečující ochranu proti účinkům zbraní 

hromadného ničení. [7] 

Stálý tlakově neodolný úkryt - je stálý úkryt, který nesplňuje poţadavek tlakové odolnosti, 

popř. některý z dalších poţadavků na stálý tlakově odolný úkryt; v případě, ţe se jedná o stálý 

tlakově neodolný úkryt zesílený tak je částečně splněný poţadavek tlakové odolnosti. [7] 

Improvizovaný úkryt – je upravený podzemní nebo i nadzemní prostor ve stavbách. [1] 

Podzemní prostor - rozdělujeme na přírodní, vytvořené přírodními procesy, bez zásahu 

člověka a umělé, vytvořené člověkem za nejrůznějšími účely. [19] 

Nebezpečí - je vlastnost látky nebo jevu/děje/faktoru způsobit neočekávaný negativní jev. 

Jako objekty je třeba zahrnovat veškeré technické zařízení, látky a materiály, organizaci práce 

a jiné činnosti, které mohou ohrozit zdraví a ţivoty lidí, způsobit materiální škody anebo 

poškodit ţivotní prostředí. [16] 

Riziko - je definováno jako kombinace pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho 

následku. V komplexním pojetí je riziko chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou 

(poškození zdraví, ztrátou ţivota, ztrátou majetku atd.) a neurčitostí uvaţované ztráty 

(zpravidla vyjádřenou pravděpodobností nebo frekvencí výskytu). [16] 

Analýza – je proces identifikace rizik a jejich zdrojů, které mohou způsobit škody na svém 

okolí, odhad dopadů moţných scénářů havárií na zdraví a ţivoty lidí, zvířat, majetek a ţivotní 

prostředí, zkoumání opatření, které mohou zabránit vzniku havárie nebo sníţit její následky, 

stanovení míry rizika, hodnocení přijatelnosti rizika vzniku závaţné havárie. [16] 
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Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, havárie, které ohroţují ţivoty, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují 

provádění záchranných a likvidačních prací. [16] 

Integrovaný záchranný systém - koordinovaný postup jeho sloţek při přípravě na 

mimořádnou událost a při provádění záchranných a likvidačních prací. [16] 

Ochrana obyvatelstva - plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a 

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

obyvatel. [16] 

Varování - souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné upozornění 

na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost a krizovou situaci pomocí veřejného vyhlášení 

varovného signálu. [16] 

Vyrozumění -  souhrn technických a organizačních opatření zabezpečující včasné předávání 

informací o hrozící nebo jiţ nastalé mimořádné události a krizové situaci určeným orgánům 

státní správy, samosprávy, právnickým a fyzickým osobám. [16] 

Informování - podávání informací obyvatelstvu a charakteru nebezpečí a o opatřeních 

zajišťující ochranu ţivota, zdraví, majetku a ţivotního prostředí. [16] 

Evakuace - Jedná se o souhrn opatření směřujících k organizovanému přemístění osob, 

hospodářského zvířectva a věcných prostředků (strojů, zařízení a materiálu) v daném pořadí 

priority z ohroţeného prostoru na jiné území. Provádí se z míst ohroţených mimořádnou 

událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, 

pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. [16] 

Krizová situace - je mimořádná událost, v jejímţ důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, 

nouzový stav, stav ohroţení státu nebo válečný stav. Jsou při ní ohroţeny důleţité hodnoty, 

zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody 

odstranit běţnou činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních 

sborů, záchranných sborů, havarijních a jiných sluţeb a právnických a fyzických osob. [16] 

Havárie - je mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení a 

budov, při nakládání s nebezpečnými látkami a při jejich přepravě nebo při nakládání 

s nebezpečnými odpady. [16] 
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5 Historický vývoj ochrany obyvatelstva 

Kapitola se zabývá vznikem a vývojem ochrany obyvatelstva se zaměřením na ukrývání osob 

v našich podmínkách. 

5.1 Civilní protiletecká ochrana v období 1935 - 1938 

Přijetím zákona č. 82 ze dne 11. dubna 1935 o ochraně a obraně proti leteckým útokům, byla 

ustanovena organizace Civilní protiletecké ochrany (CPO) – ústředním řízením bylo pověřeno 

ministerstvo vnitra. K hlavním úkolům této organizace patřilo zabezpečení obyvatelstva 

plynovými maskami a dostatečným počtem veřejných úkrytů. 

Reakcí na moţné ohroţení republiky Německem, bylo vydání zákona č. 75 ze dne 8. dubna 

1938, jímţ se doplňovala některá ustanovení zákona č. 82 z 11. dubna 1935.[10] 

Kolektivní ochrana 

Zákon o ochraně a obraně proti leteckým útokům věnuje značnou pozornost problematice 

ukrytí, přičemţ zřetelně vystupují do popředí principy kolektivní ochrany. Stavebník 

(investor) byl povinen, na základě územního rozhodnutí vybudovat v rámci výstavby úkryt 

pro určitý počet a okruh osob. I pro vlastníky nemovitostí slouţících hospodářské nebo jiné 

činnosti s větším počtem zaměstnanců nebo uţivatelů, vyplývala povinnost zabezpečit vhodné 

ukrytí pro tyto osoby. Moţnosti pro budování úkrytů, vedle sklepních prostorů, spočívaly také 

v úpravách komunálních staveb, podzemních garáţí a komunikací.[4] 

5.2 Poválečné období 1945 - 1951 

Toto období je charakteristické likvidací všeho, co mělo nějakým způsobem souvislost 

s protileteckou ochranou do roku 1948 a souběţně se změnou politické a vojensko - 

strategické situace ve světě a také v Československu její opětovné budování.[10] 

5.3 Civilní obrana v období 1951 – 1957 

Vzniká civilní obrana a její výstavba v duchu centralistického pojetí totalitního státu pod 

přímým vlivem tehdejšího Sovětského svazu se zaměřením na ochranu proti konvenčním 

zbraním v případě ozbrojeného konfliktu.[4] 
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Kolektivní ochrana 

Za hlavní způsob kolektivní ochrany v případě napadení státního území konvenčními 

zbraněmi bylo povaţováno ukrytí obyvatelstva, osazenstva závodů a ţáků škol. Byla 

obnovována pouţitelnost úkrytů vybudovaných za II. světové války, doplňováním vybavení, 

opravami zařízení a prováděním různých stavebních úprav. Započala výstavba nových úkrytů, 

která byla koncentrována do měst a kategorizovaných objektů.[10] 

5.4 Civilní obrana v období 1958 – 1975 

Civilní obrana plnila úkoly a opatření, spojené s ochranou obyvatelstva a národního 

hospodářství proti pouţití zbraní hromadného ničení v případě ozbrojeného konfliktu. Do 

řízení civilní obrany se promítly změny ve státoprávním uspořádání země v roce 1968.[4] 

Ukrytí obyvatelstva 

Padesátá a šedesátá léta byla charakterizována především výstavbou úkrytů pro obyvatelstvo 

v kategorizovaných prostorech a snahou o plošné zabezpečení ochrany obyvatelstva 

prostředky individuální protichemické ochrany.[4] 

5.5 Civilní obrana v období 1976 – 1989 

Tato dlouhá etapa je charakterizována přechodem civilní obrany z resortu federálního 

ministerstva vnitra k resortu federálního ministerstva obrany, novou koncepcí ochrany 

obyvatelstva a snahou právně legalizovat činnost civilní obrany při přírodních katastrofách a 

průmyslových haváriích v období míru.[10] 

Ukrytí obyvatelstva 

Ukrytí bylo stanoveno jako hlavní způsob ochrany obyvatelstva, v souladu s dokumentem 

„Komplexní zdokonalování Civilní obrany ČSSR“, který byl schválen nejvyššími orgány 

státu v roce 1981. Cílem ukrytí, bylo připravit účinnou, reálnou a diferencovanou ochranu 

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

moţného ozbrojeného konfliktu. 

Jedním z poţadavků reálného ukrytí obyvatelstva bylo vytvoření úkrytového fondu, ten měl 

zabezpečovat ochranu všech obyvatel v místě jejich zaměstnání a v místě bydliště. Dalším 

významným poţadavkem reálného ukrytí obyvatelstva byla jeho včasná organizace.[4] 
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5.6 Civilní obrana ČSFR 

Po listopadu 1989 byly ratifikovány Dodatkové protokoly k Ţenevským úmluvám o ochraně 

obětí ozbrojených konfliktů, tím vstoupily v platnost pro Českou a Slovenskou Federativní 

republiku dnem 14. Srpna 1990. Byly vydány Směrnice pro činnost nevojenské části Civilní 

obrany ČSFR v přechodném období.[10] 

5.7 Vývoj civilní ochrany v České republice 

Poslední časová etapa od roku 1993 do roku 2000 a po 1. 1. 2001 do současnosti se týká 

činnosti civilní obrany v podmínkách samostatné České republiky a odráţí mnoţství systé-

mových, organizačních a legislativních změn; mimo jiné i změnu názvu - od roku 1993 se 

hovoří o civilní ochraně a po přijetí nové legislativy v roce 2000 o ochraně obyvatelstva. 

Byla vypracována rámcová koncepce ochrany obyvatelstva, která předpokládala, na úseku 

kolektivní ochrany, zaměření pozornosti na udrţení kvality současného úkrytového fondu a na 

eventuální zvýšení jeho vybavenosti a pouţitelnosti.[4] 
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6 Legislativa v oblasti ochrany obyvatelstva v ČR 

Mezi nejdůleţitější legislativní normy, vztahující se k tématu této práce a problematice 

ochrany obyvatelstva v ČR, patří následující zákony, nařízení a vyhlášky.  

6.1 Mezinárodní humanitární právo 

Ţenevské úmluvy z 12. 08. 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů, dodatkové 

protokoly (Protokol I a Protokol II) 

Ţenevské úmluvy spolu se svými dodatkovými protokoly představují základní 

pramen mezinárodního humanitárního práva (nebo téţ „válečného práva“). Jejich hlavní 

zásadou je, ţe v případě ozbrojeného konfliktu musí být respektována důstojnost lidské 

bytosti a bez jakéhokoli nepříznivého rozlišování musí být před konfliktem a jeho následky 

chráněni ti, kdoţ na konfliktu nejsou přímo účastni, jakoţ i ti, kdo byli z konfliktu vyřazeni v 

důsledku nemoci, zranění či zajetí. 

6.2 Zákony 

Informace o některých zákonech, které se přímo vztahují k problematice ochrany obyvatelstva 

na území ČR. 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky 

Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát zaloţený na úctě k 

právům a svobodám člověka a občana. 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., Listina 

základních práv a svobod 

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon stanoví, základní povinnosti státu v různých mimořádných situacích, mezi které patří 

ochrana ţivotů, zdraví a majetkových hodnot a umoţňuje vládě v případě ohroţení těchto 

hodnot vyhlášení nouzového stavu, stavu ohroţení státu a válečného stavu. 
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Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Charakterizuje Hasičský záchranný sbor ČR z hlediska jeho organizace, úkolů a postupů 

řízení. Jsou zde také uvedena práva a povinnosti všech příslušníků HZS ČR. 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Tímto zákonem byl do našeho právního řádu zaveden pojem ochrana obyvatelstva. Tento 

zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví sloţky integrovaného záchranného 

systému 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 a při záchranných a 

likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, 

nouzového stavu, stavu ohroţení státu a válečného stavu.  

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

V zákonu je stanovena pravomoc, působnost a postup orgánů krizového řízení včetně práv a 

povinností právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace. Zákon udává také 

podmínky a výše sankcí při jeho porušení. 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí, nouzový stav, stav 

ohroţení státu a válečný stav (dále jen krizové stavy) a přijetí hospodářských opatření pro 

krizové stavy. Dále stanoví pravomoc vlády a správních úřadů při přípravě a přijetí 

hospodářských opatření pro krizové stavy a téţ práva a povinnosti fyzických a právnických 

osob při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy. 
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Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 

zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů 

(zákon o prevenci závaţných havárií) 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví systém 

prevence závaţných havárií pro objekty a zařízení, v nichţ je umístěna vybraná nebezpečná 

chemická látka nebo chemický přípravek, s cílem sníţit pravděpodobnost vzniku a omezit 

následky závaţných havárií na zdraví a ţivoty lidí, hospodářská zvířata, ţivotní prostředí a 

majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. Rozděluje provozovatele průmyslových 

podniků do skupiny A nebo B. Podle tohoto rozdělení vyplývají následné povinnosti, jako 

například zpracování bezpečnostního programu a bezpečnostní zprávy.  

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního 

plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, 

vyhodnocování vlivů na udrţitelný rozvoj území, rozhodování v území, moţnosti sloučení 

postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na ţivotní prostředí, 

podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně 

plánovací činnosti a kvalifikační podmínky pro územně plánovací činnost.  

 

6.3 Nařízení a vyhlášky 

Informace o nařízeních a vyhláškách, které se přímo vztahují k problematice ochrany 

obyvatelstva na území ČR. 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějšího 

předpisu 

Stanovuje pravidla pro zacházení s materiály obsahující zvláštní skutečnosti. Udává, jakým 

způsobem má být u takových písemností prováděno označování, evidence, manipulace i 
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archivace. Dále se nařízení zabývá činností a sloţením bezpečnostní rady a krizového štábu 

kraje i obce včetně náleţitostí a způsobu zpracování krizového plánu.  

Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních 

záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů 

vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu 

obyvatelstva, ve znění pozdějšího předpisu 

Obsahem tohoto nařízení jsou podmínky a pravidla pro zapojování České republiky do 

záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí. Dále jsou pak stanovena 

pravidla pro poskytování i přijímání humanitární pomoci a pro úhradu nákladů na ochranu 

obyvatelstva, která byla poskytnuta právnickými či podnikajícími fyzickými osobami.  

Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění 

hospodářských opatření pro krizové stavy, ve smyslu pozdějšího předpisu 

  Text vyhlášky je členěn do 16 §. 

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

obyvatelstva 

První část vyhlášky udává podmínky vzniku zařízení civilní ochrany a odborné přípravy jeho 

personálu. Vyhláška také stanovuje postupy pro informování obyvatelstva o moţném 

ohroţení, zabezpečení systému varování a poskytování tísňových informací. Čtvrtá část je 

věnována způsobu provádění evakuace a jejího zabezpečení. Dále vyhláška stanovuje způsob 

a rozsah ochrany obyvatelstva včetně poţadavků na stavby, k nimţ se civilní ochrana 

vztahuje. Text vyhlášky se skládá ze 7 částí, 23 § a její součástí jsou 4 přílohy. 

6.4 Shrnutí legislativy v oblasti ochrany obyvatelstva v ČR 

Problematika týkající se bezpečnosti státu v různých mimořádných situacích, byla vyřešena 

schválením Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Tento zákon 

podstatně přibliţuje legislativu v bezpečnostní oblasti k vyspělým demokratickým státům.  

Přijetím zejména zákonů č. 238/2000 Sb., č. 239/2000 Sb. a č. 240/2000 Sb. byl nově do 

našeho právního řádu zaveden pojem ochrana obyvatelstva. Tato „krizová legislativa“ 

obsahuje nezbytné právní normy, které stanoví ministerstvům a ostatním ústředním správním 

úřadům, orgánům krajů, obcím a vybraným právnickým a fyzickým osobám konkrétní úkoly 

v oblasti ochrany obyvatelstva. 
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Pro praxi však chybí řada prováděcích předpisů a norem k plnění úkolů a opatření k ochraně 

obyvatelstva. 

Vstoupením výše uvedených zákonů v platnost a převodem civilní ochrany z působnosti 

Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra, se Ministerstvo vnitra stalo garantem 

„civilní“ ochrany obyvatelstva a hlavním koordinátorem opatření ostatních zainteresovaných 

rezortů, které se týkají zabránění škod, přírodních a antropogenních havárií a krizových 

situací a opatření v období války. 
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7 Ochrana obyvatelstva v Evropské unii 

I kdyţ je ochrana obyvatelstva (civilní ochrana) definována zejména zákonodárnými 

ustanoveními jednotlivých členských států, projevuje se především v dnešní době na evropské 

úrovni zvětšující se nezbytnost co největší standardizace. Jak přírodní a technogenní 

katastrofy a s nimi související narušování ţivotního prostředí, tak i ozbrojené konflikty 

nebývají omezeny na území jednoho státu, ale působí daleko mimo hranice. Tento vývoj ještě 

zesílil po teroristickém útoku na USA v září roku 2001. 

Počátky evropské spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva začaly roku 1985, kdy byla 

prezentována tzv. Zelená kniha Evropské komise (dále jen „Komise“) s názvem „Péče o naše 

ţivotní prostředí – akce pro evropské ţivotní prostředí“. Návrhy, obsaţené v Zelené knize, 

byly v různých usneseních Rady Evropské unie v letech 1987 – 1994 konkretizovány a týkají 

se opatření v těchto oblastech ochrany obyvatelstva: 

 nástroje spolupráce, 

 elektronické prostředky komunikace a výměny informací, 

 výměna expertů, vzdělávání, simulační cvičení, 

 terminologie, 

 jednotné evropské nouzové telefonní číslo, 

 informace a komunikace s veřejností, 

 prevence a připravenost, 

 zvláštní rizika. 

Zásadními dokumenty ochrany obyvatelstva Společenství v současné době jsou Akční 

program Společenství pro ochranu před katastrofami (dále jen „Akční program“) a Postup 

Společenství na podporu spolupráce při nasazení k ochraně před katastrofami (dále jen 

„Postup“). Akční program, předloţený poprvé v roce 1997 s dobou platnosti do roku 2004, 

má slouţit k podpoře a doplňování opatření členských států při přírodních a technogenních 

katastrofách s cílem ochrany osob, ţivotního prostředí a majetku. 

Výše uvedený Postup byl Komisí navrţen v září roku 2000 a v platnost vstoupil v lednu roku 

2002. Kaţdý členský stát můţe tento materiál vyuţít, pokud chce získat přístup ke zdrojům, 

které má Unie k dispozici. Přitom nemusí jít přímo o stav katastrofy; příslušný Postup můţe 

být aktivován jiţ při hrozícím nebezpečí. Postup obsahuje prvky, týkající se uvedení do stavu 

pohotovosti, a to: 

 zásahových jednotek včetně další podpory nasazení v případě katastrofy, 

 expertů pro vyhodnocení a koordinační týmy, 
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 centra pro předávání informací mezi komisí a členskými státy Unie, 

 zdravotnických zdrojů. 

 

Postup můţe být aktivován i při vzniku katastrofy mimo Unii. V takovém případě jsou 

příslušná opatření prováděna buď jako samostatný zásah za koordinace státu, předsedajícího 

v té době Unii, nebo jako příspěvek k zásahu, který je řízen jinou mezinárodní organizací. 

Rozhodnutí členského státu Unie o nasazení vlastních zdrojů v takovémto případě je výlučně 

v jeho kompetenci. [2] 

7.1 Zásadní dokumenty EU  

Hlavním cílem politiky EU v oblasti ochrany obyvatelstva je podpora a pomoc členských 

států při odpovídajících aktivitách. Zásadními dokumenty ochrany obyvatelstva Společenství 

v současné době jsou: 

 Rozhodnutí Rady EU o vytvoření mechanizmu Společenství na podporu zesílené 

spolupráce v civilní ochraně z roku 2001, 

 Rozhodnutí Rady EU ze dne 8. listopadu 2007 o vytvoření mechanizmu civilní 

ochrany Společenství – tzv. Recast, 

 Rozhodnutí Rady EU ze dne 5. března 2007 o zřízení finančního nástroje pro civilní 

ochranu. 

Účelem mechanizmu civilní ochrany Společenství (Recast) je na ţádost poskytnout podporu v 

případě mimořádných událostí a usnadnit lepší koordinaci asistenčního zásahu ze strany 

členských států a Společenství, při zohledňování zvláštních potřeb izolovaných, 

nejvzdálenějších a jiných regionů nebo ostrovů Společenství. Během posledních let vzrostl 

počet zemí, které volají po prohloubení spolupráce v této oblasti. Mechanizmus zohledňuje 

příslušné právní předpisy a mezinárodní závazky Společenství, aniţ jsou dotčena vzájemná 

práva a povinnosti členských států, zakotvených ve dvoustranných nebo mnohostranných 

smlouvách. V oblasti civilní ochrany má Mechanizmus usnadnit odezvu na všechny druhy 

závaţných mimořádných událostí uvnitř nebo vně Společenství, včetně přírodních a 

antropologických pohrom, teroristických činů a technologických, radiologických nebo 

ekologických havárií, včetně znečištění vod v důsledku námořních havárií. V případě všech 

uvedených mimořádných událostí je moţné ţádat o pomoc v oblasti civilní ochrany, která 

doplní schopnosti odezvy postiţené země. 

Smyslem finančního nástroje pro civilní ochranu (dále jen „Nástroj“) s platností na období 

2007 – 2013 je podpora doplnění úsilí členských států chránit především obyvatelstvo, ale 
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také ţivotní prostředí a majetek včetně kulturního dědictví v případě pohrom, teroristických 

činů, technologických, radiologických nebo ekologických havárií a také podpora zesílené 

spolupráce mezi členskými státy v oblasti civilní ochrany. Nástroj stanovuje pravidla 

poskytování finanční pomoci pro: 

 akce v rámci mechanizmu civilní ochrany Společenství, 

 opatření k předcházení nebo sníţení účinků mimořádných událostí, 

 akce, určené k posílení připravenosti Společenství reagovat na mimořádné události a 

ke zvyšování informovanosti občanů EU. 

Nástroj také obsahuje ustanovení pro financování určitých dopravních prostředků v případě 

mimořádné události k usnadnění rychlé a účinné odezvy a také zohledňuje zvláštní potřeby 

izolovaných, nejvzdálenějších a jiných regionů nebo ostrovů Společenství v případě 

mimořádných událostí. [9] 

7.2 Souhrn 

Z hlediska mezinárodního humanitárního práva jsou principy ochrany obyvatelstva obsaţeny 

v Dodatkových protokolech r roku 1977 k Ţenevským úmluvám o ochraně obětí 

mezinárodních konfliktů z roku 1949. Koaličně se připraveností obyvatelstva zabývá jednak 

NATO tzv. civilním nouzovým plánováním (připraveností) a EU v rámci společné 

bezpečnostní a obranné politiky. Základními dokumenty EU v této oblasti jsou Akční 

program, Mechanizmus a Finanční nástroje. Věcné řešení ochrany obyvatelstva je věcí 

jednotlivých zemí EU. 

Ochrana obyvatelstva na našem území je charakterizována snahou o vybudování moderního 

systému ochrany obyvatelstva odpovídajícímu Ţenevským úmluvám. Zásadní význam mělo 

rozhodnutí vlády z roku 1997 o budování systému ochrany obyvatelstva, coţ bylo završeno 

vydáním tzv. krizových zákonů a od roku 2001 převedením kompetence na Ministerstvo 

vnitra. 

V současné době má ČR systém ochrany obyvatelstva, který je v zásadě srovnatelný s řešením 

ve vyspělých zemích a který se jiţ osvědčil v praxi. 
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8 Ukrytí obyvatelstva ve vybraných zemích EU 

Ochranná infrastruktura je tvořena úkryty pro obyvatelstvo, chráněnými zařízeními 

(zdravotnická zařízení, komunikační zařízení, sklady) a ochrannými stavbami (velitelská 

stanoviště, dispečerská stanoviště atd.). Ochrana obyvatelstva ukrytím slouţila a slouţí pro 

případ ozbrojeného konfliktu. Úkryty udrţované v dobrém technickém stavu mají 24 

hodinovou dobu nutnou ke zpohotovení. Úkryty proto nelze okamţitě vyuţít k ochraně 

obyvatelstva při přírodních nebo antropogenních katastrofách nebo při nenadálém 

teroristickém útoku. 

Švýcarsko, skandinávské země a Izrael vykazují vysoké procento zabezpečení ukrytí ve 

vztahu k počtu obyvatel, 80 – 100 %. V těchto státech jsou vytvořeny nezbytné legislativní 

podmínky tvořené většinou samostatnými zákony, jako např. Spolkový zákon o stavebních 

opatřeních v civilní ochraně z roku 1963 ve smyslu dalších úprav (Švýcarsko). Stupeň 

zabezpečení ukrytí obyvatelstva ve vztahu k počtu obyvatel se v zemích různí, v kaţdém státě 

platí rozdílné normy pro kategorizaci úkrytů, zejména z hlediska tlakové odolnosti v čele 

přetlaku tlakové vlny a ve vybavenosti. Ve státech bývalého východního bloku je současný 

stupeň zabezpečení ukrytí obyvatelstva ve funkčních stalých tlakově odolných úkrytech, 

kromě Slovenska (asi 5 %) zanedbatelný, coţ je hlavně z finančních důvodů. Ve všech 

evropských zemích se stávající úkryty pouze udrţují, a nová výstavba úkrytů se neprovádí, 

neplánuje a ani se o její výstavbě v budoucnu neuvaţuje, výjimku tvoří Finsko, kde pokračuje 

výstavba úkrytů s cílem zabezpečit ukrytí ve stálých tlakově odolných úkrytech pro co 

největší počet obyvatelstva. Veřejné úkryty, tzn. úkryty pořizovaných z veřejných financí se 

staví jako tzv. dvouúčelové stavby, které jsou mírově vyuţívány jako ubytovny, garáţe atd.[5] 
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Tabulka 1 Zabezpečení ukrytí obyvatelstva v Evropě [5] 

Stát Úkrytový fond  

[%] 

Poznámka 

Bělorusko minimální Pro obyvatelstvo jsou určeny některé úseky podzemní dráhy v hl. městě 

Minsku, ochranné stavby pro státní orgány 

Bulharsko minimální Ochranné stavby se budovaly v administrativně-politických a 

hospodářských centrech 

Dánsko 70 % Úkryty z druhé světové války - dodatečně osazené FVZ, úkryty v 

městské zástavbě – splňovat poţadavky na tlakovou odolnost a úkryty 

mimo velká města budovány jako protiradiační 

Finsko 78 % jih Finska, 40-

50 % sever 

Nové výstavby s min zastavěnou plochou 600m
2
 – povinnost vybudovat 

úkryt 

Francie nejsou potřeba Jaderná síla, jako odstrašující prostředek 

Itálie neexistují Úkrytový fond tvořily relikty úkrytů proti leteckému napadení z dob 

druhé světové války 

Maďarsko minimální Ochranný systém budapešťské podzemní dráhy umoţňuje ukrytí asi pro 

10 % obyvatel hlavního města 

Německo 3 % Stávající úkryty jsou udrţovány, nové se nebudují, pokrytí úkryty větší 

ve městech neţ na venkově 

Nizozemsko 50 % Sklepní prostory privátních staveb, umoţňují ukrytí před radioaktivním 

spadem 

Norsko 60 % Úkryty pro obyvatelstvo lze rozdělit na privátní a veřejné 

Polsko 4 %, v hlavním 

městě 10 % 

Úkryty postrádají potřebnou technickou vybavenost 

Rakousko 30 % Okamţitě pouţitelné úkryty asi pro 5 % obyvatelstva 

Rusko minimální Podzemní dráha v Moskvě umoţňuje ukrytí pro cca 500 tis. osob 

Slovensko 4,5 % SÚ 

1,6 % havarijní 

úkryty 

Jedná se o úkryty budované do roku 1990 investičním způsobem 

v komplexní bytové zástavbě 

Slovinsko 50 % v hlavním 

městě 

Úkryty svými stavebními parametry vykazují určitou tlakovou odolnost, 

vybavenost je na nízké úrovni  

Španělsko nízká Ukrytí je zabezpečeno pouze pro nejdůleţitější sloţky státní a 

autonomní administrativy 

Švédsko 80 % Z části dvouúčelové stavby, v mírovém stavu vyuţívány jako garáţe, 

tělocvičny, ubytovny atd. 

Švýcarsko 98 % Stávající ochranná infrastruktura se udrţuje na vysoké technické úrovni 

Ukrajina minimální Ukrytí zabezpečeno jen pro výkon funkce státních orgánů 

Velká Británie neexistují Pouze se doporučovalo utěsnit vlastní obydlí a jeho sklepní prostory, 

proti radioaktivnímu spadu 
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9 Ukrytí obyvatelstva v ČR a jeho současné pojetí 

Z Dodatkového protokolu k Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), který byl přijat v Ţenevě 8. června 1977 a 

publikovaný sdělením FMZV č. 168/1991 Sb., kterým je Česká republika vázána, vyplývá 

organizování a poskytování úkrytů jako jeden ze základních úkolů civilní ochrany. Ačkoliv 

improvizovaná řešení nemohou být v krizové situaci vyloučena a lze je upřednostnit před 

nečinností, je nutno konstatovat, ţe plnění úkolu ukrytí je nutno připravovat v patřičném 

předstihu, zpravidla jiţ v době míru, má-li být naděje na dosaţení plánovaného efektu. 

Úkrytový fond byl v ČR budován podle vývoje mezinárodní situace, schválené koncepce, na 

základě analýzy moţného napadení našeho území a podle ekonomických moţností státu.[7] 

9.1 Druhy úkrytů v ČR 

Úkryty pro ochranu obyvatelstva se na území měst a obcí zpravidla dělí na dva základní 

druhy, a to na úkryty stálé a úkryty improvizované. 

Stálé úkryty slouţí k ukrytí obyvatelstva a tvoří je trvalé ochranné prostory v podzemní části 

staveb nebo stavby samostatně stojící. [8] 

Stále úkryty se dělí na: 

 stálé tlakově odolné úkryty 

 stálé tlakově neodolné úkryty 

 ochranné systémy podzemních dopravních staveb 

 

Predeterminace úkrytů 

Stálé tlakově odolné úkryty se vyuţívají k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní 

hromadného ničení, a to proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, 

kontaminaci radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení 

v případě stavu ohroţení státu vyhlášeného se zajišťováním obrany státu a válečného stavu. 

 

Stále tlakově neodolné úkryty se vyuţívají k ochraně obyvatelstva proti účinkům světelného 

a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem a částečně proti 

tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě stavu ohroţení státu vyhlášeného se 

zajišťováním obrany státu a válečného stavu. 
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Ochranné systémy podzemních dopravních staveb poskytují stejnou ochranu jako STOÚ a 

vyuţívají se k ochraně obyvatelstva v případě stavu ohroţení státu vyhlášeného se 

zajišťováním obrany státu, válečného stavu a při mimořádných událostech. 

 

Improvizované úkryty se budují tam, kde nelze k ochraně obyvatelstva vyuţít stálých úkrytů 

a zřizují se k ochraně před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, 

kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení. 

Improvizované úkryty se budují mimo jiné také pro období vyhlášení stavu ohroţení státu 

vyhlášeného se zajišťováním obrany státu a válečného stavu.[3] 

 

Graf 1 Počet stálých úkrytů po regionech [6] 
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9.2 Současné pojetí ochrany obyvatelstva ukrytím 

Současný náhled na problematiku ukrytím obyvatelstva v ČR velmi dobře vystihuje 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Jedná se o velmi 

důleţitý dokument, který platí v současnosti pro oblast ochrany obyvatelstva a který mj. řeší i 

základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva v oblasti ukrytí. Tento 

dokument byl schválen usnesením vlády č. 165 dne 25. února 2008. 

Koncepce nezměnila strategii nerozšiřování fondu stálých úkrytů, kterou stanovila 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 schválenou 

Usnesením vlády ČR ze dne 22. dubna 2002 č. 417. 
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V této koncepci ochrany obyvatelstva se v části věnované oblasti ukrytí hovoří: 

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. 

S vyuţitím stálých úkrytů civilní ochrany, které byly vybudovány a jsou předurčeny 

k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení (vojenské ohroţení), nelze při 

mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru počítat s ohledem na 

dobu potřebnou k jejich zpohotovení (zvláštní podmínky vyuţití jsou stanoveny pro podzemní 

dopravní ochranné systémy) a nerovnoměrné rozmístění, a proto nebudou uváděny 

v havarijních plánech krajů. 

Orgány obcí budou dále sehrávat rozhodující úlohu při organizování ukrytí 

obyvatelstva a budou tedy jiţ v období mimo krizové stavy, ve spolupráci s HZS krajů, 

provádět vytipování objektů a prostorů (např. podzemní garáţe, 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 ochrany 

obyvatelstva. 

Při nárůstu hrozby válečného konfliktu by k ukrytí byly vyuţity: 

 funkční stále tlakově odolné úkryty a ochranné systémy dopravních staveb, vyřazené 

stálé úkryty, vhodné pro zprovoznění k původnímu účelu (po doplnění chybějících 

technologií), 

 vyřazené stálé úkryty nevhodné pro plné obnovení provozních reţimů a další 

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

vytipované pro úpravu k improvizovanému ukrytí. [11] 

 

Dále je potřeba uvést, ţe pro oblast ukrytí obyvatelstva platí v současné době celá řada dalších 

dokumentů, právních předpisů a technických norem. S právních předpisů platí především 

zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a 

vyhláška č. 380/2002 Sb. K přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. S technických 

norem platí především ČSN 73 9010 Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany a ČSN 73 

9050 Údrţba stálých úkrytů civilní ochrany. 
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9.3 Stav ukrytí v OLK 

V Olomouckém kraji je  141 stálých úkrytů s kapacitou 29 795, coţ činí 4,6 % obyvatel kraje. 

Tento stav je pod celorepublikovým průměrem. SÚ se nacházejí především ve velkých 

městech. 

Hlavním způsobem ukrytí obyvatelstva v Olomouckém kraji je improvizované ukrytí 

v běţných stavbách. Dle Koncepce mají orgány obcí, ve spolupráci s HZS krajů vytipovávat 

vhodné prostory pro improvizované ukrytí obyvatel. Přirozená cesta vývoje můţe vést 

k vyuţití přírodních podzemních prostor. 

Přehled stálých úkrytů po správních obvodech obcí s rozšířenou působností, s vyznačením 

typu úkrytu a kapacity ukrývaných osob v Olomouckém kraji k 1. 1. 2011 je v příloze č. 1. 

 

 

Tabulka 2 Počty stálých úkrytů v ČR k 31. 12. 2009 [14] 

 

Kraj 

STATISTIKA KRAJŮ 2009 

STOÚ+STNÚ STOÚ STNÚ VYŘAZENÉ 

Počet Kapacita Počet Kapacita Počet Kapacita Počet Kapacita 

1 hl. m. Praha 817 156 043 786 153 428 31 2 615 13 3 650 

2 Středočeský 255 42 169 247 39 749 8 2 420 29 5 285 

3 Jihočeský 43 15 765 38 13 755 5 2 010 17 2 433 

4 Plzeňský 148 33 780 127 28 620 21 5 160 36 7 549 

5 Karlovarský 119 30 293 106 25 628 13 4 665 6 1 270 

6 Ústecký 378 83 534 362 81 754 16 1 780 54 12 324 

7 Liberecký 36 5 235 31 4 005 5 1 230 67 17 100 

8 Královéhradecký 69 11 870 58 7 060 11 4 810 12 230 

9 Pardubický 130 23 174 127 21 906 3 1 268 149 20 663 

10 Vysočina 119 19 327 112 18 027 7 1 300 11 720 

11 Jihomoravský 226 35 572 203 33 047 23 2 525 150 20 600 

12 Olomoucký 182 36 530 179 36 180 3 350 29 6 142 

13 Moravskoslezský 339 67 419 338 66 769 1 650 60 17 560 

14 Zlínský 100 27 290 98 27 090 2 200 15 5 435 

CELKEM 2 961 588 001 2 812 557 018 149 30 983 648 120 961 
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10 Charakteristika Olomouckého kraje 

 

Obrázek 1 Poloha Olomouckého kraje v rámci České republiky 

10.1 Všeobecné údaje o kraji 

Olomoucký kraj leţí ve střední Evropě, rozprostírá se převáţně ve střední a severozápadní 

části Moravy, a také na severozápadě Českého Slezska. Z hlediska územně-správního tvoří 

spolu se Zlínským krajem oblast Střední Moravy. Území kraje je vymezeno pěti významnými 

regiony: Olomoucko, Prostějovsko, Přerovsko, Šumpersko a Jesenicko, na jejichţ území jsou 

vytvářeny mikroregiony a jiná sdruţení obcí.  Na území kraje je 399 obcí, z toho 13 správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností a 20 správních obvodů obcí s pověřeným obecním 

úřadem. Statut města má 30 obcí. Sídelním městem hejtmana a hlavním městem kraje je 

statutární město Olomouc. Olomoucký kraj na východě sousedí s Moravskoslezským krajem, 

na jihovýchodě se Zlínským krajem, na jihozápadě s Jihomoravským krajem a na západě 

s Pardubickým krajem. Na severu má 104 km dlouhou mezistátní hranici s Polskem. 

Na území kraje jsou kromě rozlehlých lesů, turistických oblastí a přírodních útvarů i CHKO 

Jeseníky a Litovelské Pomoraví s celkovou plochou 16,3 % kraje. [18] 
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Tabulka 3 Obce s rozšířenou působností 

Název ORP Počet obcí Počet 

částí 

Počet 

katastrů 

Katastrální 

výměra v ha 

Počet 

obyvatel Celkem 

obcí 

Z toho 

měst 

Hranice 31 2 51 53 32 535 34 823 

Jeseník 24 5 63 59 71 896 41 404 

Konice 21 1 45 38 17 806 11 297 

Lipník nad 

Bečvou 

14 1 21 21 11 859 15 457 

Litovel 20 1 60 58 24 747 23 627 

Mohelnice 14 3 31 39 18 840 18 727 

Olomouc 45 2 107 102 85 861 160 720 

Prostějov 76 4 113 106 59 164 98 862 

Přerov 59 3 80 80 40 080 84 442 

Šternberk 21 2 34 37 30 669 23 921 

Šumperk 36 3 87 96 85 738 72 189 

Uničov 10 1 31 29 20 746 23 071 

Zábřeh 28 2 44 47 26 723 33 597 

Celkem 399 30 767 765 526 664 642 137 

Zdroj: http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/CZ071, údaje k 1. 1. 2010 
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Obrázek 2 ORP Olomouckého kraje 

10.2 Přírodní podmínky 

Geograficky je kraj členěn na severní hornatou část s pohořím Jeseníky s nejvyšší horou 

Praděd (1492 m n. m.). Jiţní část kraje je tvořena rovinatou Hanou. Západ a jihozápad kraje 

pokrývají výběţky Českomoravské vrchoviny, na východní hranici se zvedají Oderské vrchy. 

Územím kraje protéká řeka Morava, ze severu na jih, do jejíhoţ povodí patří většina území 

kraje. Okrajové části kraje na severu a severovýchodě odvodňuje řeka Odra. 
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Řeky patří svým reţimem ke středoevropskému typu s největšími vodními stavy 

v období jarních dešťů a tání sněhu. (Příloha č. 3) 

 Celkovou rozlohou 526 702 ha (5,267 km
2
) se řadí na osmé místo mezi 14 kraji. 

Olomoucký kraj tvoří 6,5 % z celkové rozlohy České republiky. 

 

Významné vodní toky na území kraje: 

 Morava 

 Moravská Sázava 

 Oskava 

 Mirovka 

 Třebůvka 

 Bystřice 

 Bečva 

 Moštěnka 

 

Na území kraje jsou vybudována vodní díla plnící funkci regulace vodních toků (Plumlov, 

Nemilka, Lesenice, Leština) nebo zadrţení vody k zavlaţování zemědělských kultur (Tršice), 

k výrobě elektrické energie (Dlouhé Stráně) či jinému průmyslovému účelu. 

Nadmořská výška 

Nadmořská výška je určena v následující tabulce 

Tabulka 4 Nadmořská výška 

Nadmořská výška m n. m. Komentář 

Nejniţší 190 Hladina řeky Moravy u Kojetína 

Nejvyšší 1492 Praděd 

 

10.3 Demografická charakteristika Olomouckého kraje 

Přehled počtů obyvatel v jednotlivých správních obvodech ORP kraje je uveden v tabulce č. 

1. Celkový počet obyvatel v kraji je 642 137 osob.  

10.3.1 Hustota obyvatelstva 

Hustota osídlení v Olomouckém kraji je 122 obyvatel / km
2
 (6. místo mezi kraji ČR, průměr 

ČR 129 obyv. / km
2
). [18] 
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Demografický vývoj lze za uplynulých 10 let charakterizovat pokračujícím úbytkem osob. Ve 

městech nad 10 000 obyvatel ţije většina, to je 49 % obyvatel kraje. 

10.4 Klimatická charakteristika kraje 

Hlavní rysy podnebí kraje vyplývají ze zeměpisné polohy a z tohoto pohledu území kraje leţí 

v mírném podnebném pásmu na přechodu mezi typem podnebí vnitrozemského a 

přímořského.  

Území patří k sráţkově chudým oblastem, a to zejména v jiţní části (Prostějovsko). 

K oblastem s průměrnými sráţkami patří Olomoucko a Prostějovsko, roční sráţkový úhrn od 

450 mm do 600 mm. Oblast kraje lze charakterizovat jako klimaticky mírně teplou (roční 

průměrná teplota se pohybuje kolem 9,5°C) a vlhkou s mírnou zimou. Vysoké průměrné 

sráţky mají vrcholové části Nízkého a Hrubého Jeseníku. V zimním období se pravidelně 

vyskytují krátká období s extrémně nízkými teplotami, námrazami a místními závějemi. 

10.4.1 Povodňová charakteristika území 

Povodňová charakteristika kraje je odlišná pro Jesenicko, Šumpersko a částečně Přerovsko 

v porovnání s ostatními části kraje. Z důvodu podhorského charakteru tohoto území je zde 

větší míra vzniku přirozených povodní v okolí řek s velkým dynamickým účinkem na okolí, 

zejména při prudkých deštích nebo prudkém tání sněhu, především na Jesenicku v okolí 

vodních toků Bělé a Staříče.  

     Řeka Morava je téměř v celém svém toku příčinou vzniku záplavových oblastí na 

Olomoucku a částečně Přerovsku, kde také vznik záplavových oblastí způsobuje řeka Bečva. 

    Nebezpečí vzniku zvláštních povodní je minimalizováno technickým provedením hrází a 

zpracovanými manipulačními nebo provozními řády těchto vodních děl.    

    Na území kraje jsou vypracovány Plány ochrany území pod vodním dílem před zvláštní 

povodní pro 4 vodní díla: 

 Dlouhé Stráně (ohroţení území obcí Loučná nad Desnou, Nové Losiny, Rapotín 

,Vikýřovice, Šumperk, Dolní Studénky, Sudkov, Postřelmov, Lesnice Leština, 

Lukavice, Bohuslavice, Třeština, Zábřeh, Třeština,Mohelnice, Moravičany, Nové 

Mlýny a  Litovel) 

 Plumlov (ohroţení území obcí Mostkovice, Prostějov, Drţovice, Bedihošť, Hrubčice, 

Čehovice, Ivaň, Polovice, Kojetín, Uhřičice) 

 Nemilka (ohroţení území obcí Lupěné, Nemile, Skalička a Zábřeh) 

 Tršice (ohroţení území obce Tršice) 
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10.5 Popis infrastruktury 

10.5.1 Silniční síť 

Tabulka 5 Silniční síť 

Hustota silniční sítě 673 m / km
2
 

Důleţité komunikace Významný silniční uzel představuje Statutární město 

Olomouc, který 

Propojuje dálniční a rychlostní komunikační tahy 

z Ostravy, Mohelnice a Brna. 

Důleţité komunikace v kraji jsou rychlostní silnice R/35 

a R/46 a silnice I. třídy I/60, I/55, I/46, I/47, I/44, I/35 a 

I/11, patří sem i některé silnice II. třídy.  

Nejzatíţenější komunikace Mezi nejzatíţenější komunikace patří v kraji silnice I/44, 

I/45, I/46, I/35, I/18, I/11. 

Nejzatíţenější hraniční přechody jsou Mikulovice, Bílý 

Potok a Zlaté hory. 

Komunikace s vyloučením nebo 

omezením přepravy 

nebezpečných nákladů 

Na úsecích komunikací procházejících CHKO Jeseníky 

a v ochranných pásmech vod je přeprava nebezpečných 

látek vyloučena nebo omezena. 

 

10.5.2 Ţelezniční síť 

Tabulka 6 Ţelezniční síť 

Celková délka tratí Délka ţelezničních tratí je 747 km 

Hustota ţel. sítě Hustota ţelezniční sítě v Olomouckém kraji je průmětná 0,14 m / km
2 

viz příloha č. mapa ţelezniční sítě. 

Přehled ţel. tratí 

s popisem 

nebezpečných míst 

Na Olomoucku: 

 Olomouc Hlavní nádraţí, 

 Nákladové nádraţí v Černovíře, kde můţe dojít k havárii 

s výronem nebezpečných látek, 

 Ţel. trať č. 270 Praha – Česká Třebová – Přerov – Bohumín a 

č. 310 Olomouc – Bruntál – Krnov. Tyto tratě vedou přes 

vodárenské pásma I. a II. Třídy a tudíţ hrozí nebezpečí 

kontaminace vodních zdrojů při úniku nebezpečných látek. 
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Na Jesenicku: 

 Hlavní celostátní ţelezniční trať č. 290 (Olomouc - Krnov) 

 Regionální ţelezniční tratě jsou č. 293 (Lipová-Lázně – 

Javorník, Velká Kraš – Vidnava), a č. 295 (Mikulovice – 

Zlaté Hory) a ţel. trať Lipová-Lázně, Česká Ves, Javorník. 

Na Prostějovsku: 

Nejvyšší podíl přeprav se odehrává: 

 trať č. 331 Brno – Přerov, která prochází územím ve směru od 

Vyškova přes Nezamyslice na Přerov, 

 trať č. 332 Nezamyslice – Olomouc, která prochází územím 

směrem na Nezamyslice přes Prostějov na Vrbátky a 

Olomouc. 

 ţst. Prostějov hl. n. a ţst. Nezamyslice 

Na Přerovsku: 

 tratě Olomouc – Přerov – Hranice, Přerov – Břeclav a Přerov 

– Brno, Kojetín – Valašské Meziříčí 

 dopravními uzly Přerov. Hranice, Kojetín 

Na Šumpersku: 

 dvoukolejný hlavní ţelezniční tah č. 270 Praha – Bohumín, 

 ţelezniční tahy č. 290 Olomouc – Šumperk – Jeseník, 

s napojením na rychlíkovou trať 020 Hanušovice – Hradec 

Králové – Praha, č. 291 Zábřeh – Šumperk. 

 

10.5.3 Letecká doprava 

Letecká doprava je zabezpečována vyuţitím: 

 Veřejného mezinárodního letiště ČR (International Aerodromes) 

- Olomouc, které provozuje Magistrát města Olomouce – Správy letišť, Horní 

náměstí 

 Neveřejného mezinárodního letiště (Private International Aerodromes) 

- Přerov, které provozuje VERA AIR Transport, s.r.o. Přerov VIII – Henčlov 

 Veřejné vnitrostátní letiště ČR (Public Domestic Aerodromes) 

- Hranice, které provozuje Aeroklub Hranice 

- Mikulovice, které provozuje Aeroklub Jeseník Letiště Nová Ves 
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- Šumperk, které provozuje Aeroklub Šumperk Letiště 

- Zábřeh, které provozuje Slezská aeroklub Zábřeh 

- Bohuňovice, které provozuje MAMBA Group s.r.o. Letiště Bohuňovice 

- Prostějov, které provozuje Aeroklub Josefa Františka 

- Stichovice, které provozuje Aeroklub Prostějov Stichovice – Mostkovice 

 Neveřejná vnitrostátní vrtulníková letiště pro LZS (Private Heliports) 

- Olomouc, Tabulový vrch, které provozuje Územní středisko záchranné sluţby 

Olomouc 

10.5.4 Technická infrastruktura 

Plynovody 

Nejhustější síť plynofikace je vybudována v jiţní části kraje (Olomoucko, Prostějovsko, 

Přerovsko). Dodávka plynu do severní části je zabezpečována vysokotlakým potrubím ve 

směru Zábřeh – Šumperk - Jeseník a ze směru Ostrava.  

Energetika 

Výroba el. energie je na území kraje zabezpečována pouze vyuţitím přečerpávací elektrárny 

Dlouhé Stáně leţící v katastru obce Loučná nad Desnou na Šumpersku mající 2 největší 

reverzní turbíny v Evropě o výkonu 325 MW, a  farmou větrných elektráren na 

Mravenečníku v Koutech nad Desnou (Jeseníky), která se skládá ze tří elektráren o výkonech 

220 kW, 315 kW a 630 kW. Součástí komplexu je i fotovoltaická elektrárna o výkonu 10 kW. 

 Distribuci elektrické energie zabezpečuje na území Olomouckého kraje ČEZ Distribuce a.s., 

rozvodny Přerov působící na Olomoucku a Zábřeh působící na Šumpersku a Jesenicku a na 

Prostějovsku E. ON Česká republika, a.s. Brno. 

Tepelná energie 

Výroba je zabezpečena převáţně lokálními zdroji nebo velkovýrobci (např. Dalkia Morava a.s 

působící na Přerovsku a Olomoucku). 

Zásobování vodou 

Zásobování se uskutečňuje v nadpolovičním mnoţství z podzemních zdrojů řeky Moravy. 

Kvalita vody u zdrojů hromadného zásobování vesměs vyhovuje poţadovaným normám. 
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11 Současná rizika na území kraje 

Identifikace rizik s moţným vznikem na území Olomouckého kraje. 

11.1 Ţivelní pohromy 

Hrozbu představují výkyvy počasí, jako jsou dlouhotrvající vysoké nebo naopak nízké teploty 

s námrazami a sněhovými přívaly, silný vítr mající charakter vichřice, tornáda nebo orkánu, 

dlouhotrvající nebo intenzivní deště, při kterých se dá předpokládat vznik povodní nebo 

naopak dlouhotrvající sucha, která mají za následek nedostatek vody. Významnou hrozbu 

představují vodní díla (viz. výše). Četnost výskytu provozních havárií na vodních dílech je 

nízká, jsou však hrozbou představující značné negativní následky pro obyvatelstvo i 

infrastrukturu kraje. Proto vlastníci vodních děl a rybníků musí věnovat důslednou pozornost 

technicko-bezpečnostnímu dohledu na těchto vodohospodářských stavbách a zařízeních. 

V případě reálné havárie vyţadují tyto situace vyhlášení zvláštního stupně poplachu nebo také 

i krizového stavu. 

11.2 Poţáry 

Na území kraje se nachází rozsáhlé lesní masivy, které představují významné riziko vzniku 

poţáru v těţko přístupném terénu Jesenické oblasti. Nezanedbatelné jsou poţáry trávy a obilí 

v období sucha v letních měsících. Významným rizikem z pohledu ochrany obyvatel jsou 

poţáry výškových obytných budov, velkých obchodních center, divadel, kin a sportovních 

komplexů. V neposlední řadě jsou to také poţáry průmyslových objektů, skladů hnojiv, 

pesticidů, pneumatik či plastů, skládek komunálních odpadů a zejména nepovolených černých 

skládek, při kterých v případě poţáru vznikají nebezpečné zplodiny hoření.  

11.3 Dopravní nehody 

Nelze podceňovat vznik závaţné havárie  v silniční, ţelezniční či letecké dopravě 

s postiţením velkého počtu osob, případně i za přítomnosti přepravovaných nebezpečných 

látek. Těmito riziky jsou nejen dopravní uzly ve velkých městech, ale i různá kříţení 

dopravních staveb a obtíţně sjízdné úseky silnic za zhoršených klimatických podmínek. 

Havárie v silniční dopravě patří k nejčastějším mimořádným událostem v kraji. 

11.4 Únik nebezpečných látek 

Význačnými zdroji antropogenních rizik jsou objekty, kde se skladuje nebo nakládá s většími 

zásobami nebezpečných látek a v případě provozní havárie je v jejich bezprostřední blízkosti 
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ohroţeno obyvatelstvo. Jedná se o rizika úniku čpavku ze zimních stadiónů, mrazíren, 

masokombinátů, mlékáren a pivovarů, úniku chlóru z úpraven vody a plaveckých stadiónů. 

Další rizika představují objekty, kde se skladují látky a přípravky, při jejichţ hoření se 

uvolňují jedovaté zplodiny, jeţ mohou zasáhnout obytné zóny nebo objekty ohroţující své 

okolí výbuchem. Významným rizikovým faktorem je přeprava nebezpečných látek v silniční 

a ţelezniční dopravě, včetně překladišť těchto látek. Vyjmenované objekty a místa představují 

rizika vyţadující při vzniku mimořádné události vyhlášení minimálně 3. stupně poplachu.   

11.5 Nákazy a epidemie 

Na území kraje se nachází několik významných velkochovů prasat, hovězího dobytka a 

drůbeţe. Případný výskyt nákaz zvířat (slintavka – kulhavka, mor prasat, ptačí chřipka a jiné) 

mohou mít dopad nejen na zvířata a jejich chovatele, ale i na samotné obyvatelstvo ve formě 

omezení nařízených veterinární správou, případně obcí. Tato omezení se zavádí zejména u 

nemocí lehce se šířících či přenosných na člověka. 

11.6 Nová rizika 

Rozvojem společnosti, který sebou nese zvýšení turistického ruchu a mezinárodní migraci 

obyvatelstva, prolínání různých kultur a náboţenství, zvyšování rasové nesnášenlivosti, 

formování extremistických hnutí apod., vznikají na území kraje nové, často obtíţně 

předvídatelné, bezpečnostní hrozby a rizika. Hrozby představují státy, nevládní skupiny a 

organizace, které nerespektují národní či mezinárodní právo a pro které je násilí prostředkem 

prosazování svých zájmů.  

Průmyslová a správní centra i místa s vysokou koncentrací obyvatel v Jihočeském kraji 

mohou být postiţeny důsledky těchto akcí. 

Při hodnocení rizik v kraji je nutné vycházet z dlouhodobých zkušeností, při kterých obvykle 

mimořádná událost nenastává jako výlučný, přesně specifikovaný typ situace. Jedná se 

zpravidla o kombinaci a návaznost dalších událostí, které svým řetězením a slučováním 

představují takovou událost, která by bez účinných opatření k její likvidaci i zabezpečení 

ochranných opatření pro postiţené obyvatelstvo mohla vyústit do situace, kdy bude nezbytné 

vyhlásit odpovídající krizový stav a přijmout příslušná krizová opatření. 
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12 Metodika pro výběr vhodných podzemních prostor 

Kritéria, podle kterých se zaměřím na výběr vhodných prostor k ukrytí obyvatel 

v podzemních prostorech. Podzemní prostory lze chápat jako IÚ. 

a) Plocha – V IÚ je pro kaţdou ukrývanou osobu 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 improvizovaného úkrytu je dána součtem sedících a 

leţících osob, jinak není omezena. Ve STOÚ dle normy [15] postačí 0,7 – 1,5 m
2
 na 

osobu. 

Podlahovou plochu pro kaţdou ukrývanou osobu jsem stanovil 1,5 – 2,4 m
2
, protoţe 

jeskyně disponují rozlehlými prostory. U podzemních prostor s menší světlou výškou 

(2 m) jsem stanovil 3,5 m
2
. 

b) Výška - 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. 

Nedá se přepokládat, ţe v členitém jeskyním systému bude světlá výška dodrţena, 

tudíţ se pokusím vybrat takové prostory, kde bude světlá výška aspoň 2,0 m. 

c) Kapacity – zaměřím se na prostory o takové plošné výměře, aby kapacita úkrytu byla 

min. 50 ukrývaných osob.   

d) Větrání – v podzemních prostorech je zajištěno přirozené větrání, popřípadě můţe být 

doplněno improvizovaným filtroventilačním zařízením. 

e) Doba předpokládaného ukrytí – minimální dobu, po kterou by mohly být ukrývané 

osoby v úkrytu, jsem si stanovil v rozmezí 3 - 6 hodin, podle maximální objemové 

koncentrace CO2. 

Pro výpočet se pouţije následující vzorec: 

 

nmvCt coCO **100/* 22max  

(1) 

Hodnoty ze vzorce vyjadřují: 

tmax -  maximální doba pobytu v úkrytu v hodinách 

v - objem místností v úkrytu 

n - počet ukrývaných 
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mco2 - mnoţství CO2 v m
3
 vydýchaného osobou (pohybuje se v rozmezí 0,02 – 

0,025) 

Cco2 - dovolené zvýšení obsahu CO2 v %  

V chráněném prostoru je po dobu předpokládaného ukrytí nutno zajistit kromě 

přípustných expozičních limitů nebezpečných látek také snesitelné vnitřní 

mikroklimatické podmínky. Určujícími veličinami pro hodnocení kvality vnitřního 

prostředí jsou hodnoty objemové koncentrace oxidu uhličitého a efektivní teplota 

vzduchu. Snesitelné mezní hodnoty těchto veličin při dlouhodobém pobytu osob jsou: 

 objemová koncentrace CO2 = 2 %, 

 efektivní teplota = 27°C. 

Krátkodobě po dobu několika hodin lze připustit hodnoty vyšší, které činí: 

 objemová koncentrace CO2 = 3 %, 

 efektivní teplota = 29°C. 

f) Ochrana – úkryty by měly chránit proti škodlivým účinkům, které vznikají po výbuchu 

jaderných zbraní, při haváriích jaderných zařízení a průmyslovým škodlivinám lehčí 

neţ vzduch. Popřípadě proti účinkům tlakové vlny, popřípadě proti pádu kosmického 

tělesa. 

Ochranné vlastnosti úkrytu proti radioaktivnímu záření se vyjadřují součinitelem 

ochrany stavby Ko, který udává, kolikrát je dávka radioaktivního záření v úkrytu 

menší neţ je dávka radioaktivního záření ve výšce 1 m nad odkrytým terénem za 

předpokladu, ţe radioaktivní spad je rovnoměrně rozloţen na horizontálních plochách 

a s radioaktivním spadem na vertikálních plochách se neuvaţuje. 

Pro jeskyně, po úpravě vstupních prostorů, vychází Ko = 1000, dle předpisu MO CO-

6-1 „Příprava, projektování a výstavba protiradiačních úkrytů“ z roku 1978.[17] 

Vzorec pro výpočet Ko pro úplně zapuštěný úkryt: 

 

prvchpro KKVKK **/*77,0 1  

(2) 

g) Dostupnost – jeskyně jsou dislokována mimo města, tudíţ bude zajištěn transport 

dopravními prostředky (např. autobusy) do úkrytu, transport by neměl překročit 120 

minut z nejvzdálenější hustě osídlené oblasti kraje. Toto je moţné zahrnout do plánu 

evakuace kraje. 
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Pro úkryt se zpracovává základní list IÚ, ve kterém jsou veškeré informace. Vzor základního 

listu IÚ v příloze č. 2. 

13 Podzemní prostory v Olomouckém kraji 

V této kapitole, bych se chtěl zaměřit na popis přírodních podzemních prostor v olomouckém 

kraji.  

 

V zásadě můţeme podzemní prostory rozdělit na: 

 přírodní (naturální), vytvořené výhradně přírodními procesy bez zásahu člověka 

 umělé (antropogenní), vytvořené člověkem za nejrůznějšími účely 

Přírodní podzemní prostory 

Jeskyně je podzemní dutina, vytvořená přirozenou cestou. Vzniká většinou vymíláním nebo 

vymýváním horniny, obvykle vápence podzemními prameny. Existují ale také jeskyně v 

jiných horninách, vzniklé jinými způsoby. Průzkumem a mapováním jeskyň se 

zabývá speleologie. 

Jeskyně jsou ve většině případů vyzdobeny následným sráţením vápence z vody, kdy nám 

vznikají sekundární krasové jevy jako například krápníky, závoje atd. 

Přechodné typy 

Za přechodný typ mezi přírodními a umělými dutinami můţeme označit jeskyně, které si 

člověk více či méně upravil nebo zcela „přebudoval“ ke svému uţívání. Stovky pískovcových 

převisů a slují se díky příhodným vlastnostem horniny proměnilo ve sklípky, komory, chlívky 

a skrýše, v nichţ uţ se jen těţko hledají původní přírodní tvary. I mnohé velké krasové 

jeskyně byly, zejména za 2. světové války, proměněny v podzemní sklady a továrny, z nichţ 

některé strategickým účelům slouţí dodnes. Mnohé vápencové lomy si jeskyně upravily na 

sklady trhavin. Další jeskyně slouţí praktickým potřebám lidí, aniţ by je bylo nutno 

upravovat. Nejčastěji jsou jejich podzemní toky kvalitními vodárenskými zdroji. 

Umělé podzemní prostory 

Lidé vyhloubili z nejrůznějších důvodů ohromné mnoţství umělých podzemních prostor. Jistě 

nejvíce a největší podzemní prostory po sobě zanechali horníci. Starými či opuštěnými 

důlními díly je protkána celá naše země. 

Hornickými díly bývají také další, často rozsáhlé podzemní labyrinty – sklepy, chodby a 

katakomby pod historickými centry měst. Byla téměř vţdy určena ke skladování potravin, 
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čemuţ napomáhala poměrně nízká a stálá teplota. Městské podzemí se také stávalo vhodným 

úkrytem a bezpečnou komunikací při vojenských střetech a obléhání, ale i při poţárech. [19] 

14 Jeskyně v Olomouckém kraji 

14.1  ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ (ZAJ) 

 

Obrázek 3 systém Zbrašovských aragonitových jeskyní 

Lokalizace 

ZAJ najdeme 40 km od jihovýchodně od Olomouce, v obci Teplice nad Bečvou, ve svahu 

levého břehu řeky Bečvy. ZAJ leţí na rozhraní Českého masivu a Západních Karpat. 

ZAJ se svou celkovou délkou 1240 m a denivelací (výškovým rozpětím) 55 m, mají spíše 

vertikální charakter, který tvoří sloţitý, značně členitý systém chodeb, rozlehlých dómů, 

neprůlezných puklin a zejména mnohých vysokých komínů. Rozloţení ZAJ je patrně z obr. 3. 

Teplota vzduchu v podzemí činí 14 – 16 °C, relativní vlhkost je okolo 98 %. Na sklonku 2. 

světové války slouţila Koblihová síň jako úkryt pro matky s dětmi.[12] 

Prostorové údaje 

Pro ukrytí by se dala vyuţít jiţ zmíněná Koblihová síň, dále pak Gallašův a Jurikův dóm. 

Tyto prostory mají dostatečnou podlahovou plochu pro mnou vyţadovanou kapacitu k ukrytí.  

Koblihová síň  délka: 28 m 
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   šířka: 11,6 

   podlahová plocha: 324,8 m
2 

Gallašův dóm  délka: 31 m 

   šířka: 9,3 m 

   podlahová plocha: 288,3 m
2 

 

Jurikův dóm  délka: 24,7 m 

   šířka: 10,3 m 

   podlahová plocha: 254,4 m
2
 

Moţnosti ukrytí 

Jeskyně mohou poskytnout celkovou kapacitu pro 362 aţ 578 ukrývaných osob. 

14.2 JAVOŘÍČSKÉ JESKYNĚ 

 

Obrázek 4 systém Javoříčské jeskyně 

Lokalizace 

Nacházejí se na střední Moravě asi 10 km západně od města Litovle. Jeskyně leţí pod kopcem 

Špraněk u obcí Javoříčko a Březina. Jedná se o sloţitý komplex mohutných dómů, chodeb, 

propastí a puklin, vytvořených v několika výškových úrovních. Celková délka všech známých 

chodeb dosahuje přes 4000 m s výškovým rozpětím přes 60 m. Teplota vzduchu činí 7 – 8 °C, 

relativní vlhkost je cca 99 %.[12] 
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Prostorové údaje 

V těchto jeskyních se dá k ukrytí pouţít pouze jediný prostor a to Závrtový dóm. Zbytek 

jeskynního systému Javoříčských jeskyní nelze k ukrytí vyuţít z důvodu nesplnění 

poţadované prostorové plochy. 

 

Závrtový dóm  délka: 27,5 m 

   šířka: 8,9 m 

   podlahová plocha: 244,75 m
2
 

Z podlahové plochy vyplývá kapacita jeskyně 101 aţ 163 ukrývaných osob. 

14.3 MLADEČSKÉ JESKYNĚ 

 

Obrázek 5 systém Mladečské jeskyně 
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Lokalizace 

Mladečské jeskyně se nacházejí na západním okraji obce Mladeč u Litovle na okraji chráněné 

krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Prostupují vápencovým vrchem Třesín (345 m n. m.). 

Představují převáţně horizontální, velmi členitý labyrint puklinových chodeb, dómů a 

vysokých komínů, několika strmými chodbami zasahují aţ pod hladinu podzemní vody. Mají 

celkem 1250 m chodeb a síní o výškovém rozpětí 30 metrů. Teplota vzduchu je 8 °C a 

průměrná relativní vlhkost 95 %.[12] 

Moţnosti ukrytí 

Mladečské jeskyně jsou v tuto chvíli v rekonstrukci, tudíţ se mi nepodařilo zmapovat vnitřní 

systém jeskyně. Nedovedu tedy posoudit kapacitu pro ukrývané osoby. 
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14.4 JESKYNĚ NA POMEZÍ 

  

Obrázek 6 systém Jeskyně Na Pomezí 

Lokalizace 

Jeskyně Na Pomezí leţí 2 km od obce Lipová-Lázně na východním svahu Smrčníku (799 m 

n. m.), asi 400 m pod sedlem Na Pomezí (575 m n. m.). Jsou největším jeskynním systémem 

v ČR. Vyznačují se úzkými a místy vysokými puklinovými chodbami, které se v místech 

kříţení rozšiřují v menší dómy. Celková délka dosud známých částí činí 1700 m s výškovým 

rozdílem 45 metrů. Průměrná teplota vzduchu je 7,7 °C, ovzduší dosahuje vlhkosti 99 %.[12] 

Prostorové údaje 

Ledový dóm  délka: 40 m 

   šířka: 20 m 
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   výška: 15 m 

   podlahová plocha: 800 m
2 

Královský dóm délka: 15 m 

   šířka: 13 m 

   podlahová plocha: 195 m
2
 

Kapacita této jeskyně by mohla být v rozmezí 414 – 663 ukrývaných osob. 

14.5 JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU 

 

Obrázek 7 systém Jeskyně Na Špičáku 

Lokalizace 

Prostupují vrchem Velký Špičák (516 m n. m.), který je vrcholem krasového kuţelu, 

vystupujícího ze sedimentů kontinentálního ledovce mezi obcemi Písečná a Supíkovice 

v Supíkovické pahorkatině, 10 km severně od města Jeseník. Jeskyně tvoří převáţně 

horizontální labyrint chodeb, puklin a síní. Celková délka chodeb činí 410 m s výškovým 

rozpětím přes 10 metrů. Teplota vzduch je konstantní 8 °C, relativní vlhkost vzduchu okolo 

95 %.[12] 

Prostorové údaje 

Dóm naděje  délka: 11 m 
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   šířka: 10 m 

   podlahová plocha: 110 m
2
 

Velký dóm  délka: 18 m 

   šířka: 16 m 

   podlahová plocha: 288 m
2
 

Jeskyně poskytuje prostor kapacity 165 – 265 ukrývaných osob. 

 

Po upravení prostor jeskynního systému by se kapacita mohla rozšířit. Problém by mohl být 

v docela nízké teplotě, která v jeskyních panuje. Kaţdý člověk však vyzařuje vlastní teplo a 

energii (viz. tabulka 5), coţ by mohlo vést k oteplení jeskynních prostor. 

Tabulka 7 Produkce tepla a vodní páry od lidí 

činnost 

člověka 

místo 

činnosti 

metabolické 

teplo 

[W] 

teplota vzduchu 

24°C 26°C 28°C 

teplo 

citelné 

vodní 

pára 

teplo 

citelné 

vodní 

pára 

teplo 

citelné 

vodní 

pára 

[W] [g/h] [W] [g/h] [W] [g/h] 

sedící, 

odpočívající 

divadlo, kino 
115 74 60 62 79 50 97 

sedící, mírně 

aktivní 

kancelář, byt 
140 74 98 62 116 50 135 

stojící, lehká 

práce 

obchody, sklady 
150 72 116 60 134 48 152 

chodící, 

přecházející 

obchodní 

domy, banky 
160 77 124 64 143 51 162 

lehká práce 

u stolu 

dílny 
230 79 225 66 244 53 264 

mírný tanec  

 

 
260 92 250 77 273 62 296 

Zdroj:Technický průvodce - Větrání a klimatizace, Prof. Ing. Jaroslav Chyský CSc., Prof. 

Ing. Karel Hemzal CSc. a kolektiv, Praha 1993 
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15 Důlní díla 

Na základě zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon) ve 

znění pozdějších předpisů rozlišujeme: stará důlní díla (SDD) – důlní dílo v podzemí, které je 

opuštěno a jehoţ původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám, 

opuštěná průzkumná důlní díla (OPDD), provozovaná ze státních prostředků v rámci 

geologického průzkumu, která nebyla po ukončení prací předána k těţbě, opuštěná důlní díla 

(ODD), díla mimo provoz, která mají svého majitele nebo jeho právního nástupce a ostatní 

objekty, většinou podzemní prostory, které byly vyraţeny za jiným účelem neţ pro těţbu a 

průzkum nerostných surovin.[11] 

I tyto prostory by se daly vyuţít k improvizovanému ukrytí obyvatelstva. V Olomouckém 

kraji se tyto prostory vyskytují ve velké míře především v okolí Zlatých Hor v Jeseníkách a ve 

Vojenském újezdu Libavá.  

V OLK není takové mnoţství důlních děl jako např. v Moravskoslezském kraji, kde byla 

důlní díla posuzována z hlediska ukrytí. Závěr byl však takový, ţe důlní díla nejsou vhodná 

pro rozsáhlé stavební úpravy s tím spojené. 

Protoţe je většina opuštěných podzemních dolů a štol veřejnosti nepřístupných nepodařilo se 

mi zmapovat jejich podzemní prostory. Všechny potřebné informace o známých důlních 

dílech v Olomouckém kraji se dají získat v mapové aplikaci Geofondu. [13] 

Tabulka 8 Důlní díla v OLK 

Název Okres Kapacita 

Smilov – úpadnice 

břidlicového dolu 

Olomouc 130 osob 

Olověná – štola František Olomouc 100 osob 

Hrubá Voda – štola Klára Olomouc 110 osob 

Edelštejnská štola Jeseník 90 osob 

důl Měkký cech Jeseník 150 osob 
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16 Stavby 

K ukrytí se také dají vyuţít podzemní dopravní stavby, jako jsou metro, městské podzemní 

rychlodráhy, podzemní části tramvajových tratí a vybrané silniční tunely. Bohuţel ţádné 

z uvedených staveb se na území Olomouckého kraje nenacházejí. 

Tudíţ jsem se zaměřil na podzemní prostory, které by se daly vyuţít jako IÚ. Mezi tyto 

prostory patří podzemní garáţe, podchody, sklepy, ale i ţelezniční tunely.   

16.1 Podzemní parkoviště v Olomouci 

Parkoviště má dvě podzemní podlaţí, nachází se v těsné blízkosti hlavního nádraţí ČD 

v Olomouci. 

Nepodařilo se mi získat mnoho informací o tomto objektu, protoţe vlastník Technické sluţby 

města Olomouc si své know – how chrání. Tudíţ nemohu uvést ţádné fotografie pro lepší 

orientaci, ani jiné technické informace, poskytnuty mi byly pouze rozměry obou podzemních 

podlaţí. Garáţe jsou odvětrávány vzduchotechnikou. 

Podzemní garáţe se dají posuzovat podle pravidel pro STOÚ. 

Prostorové údaje 

Rozměry 1. podlaţí parkoviště: délka:     100 m 

     šířka:    53 m 

     výška:     2,6 m 

     podlahová plocha:  5300 m
2
 

     objem podlaţí: 13780 m
3 

 

Z podlahové plochy si určím kapacitu úkrytu, kdyţ pro kaţdou ukrývanou osobu potřebuji 

3,5m
2
. Moţná kapacita 1. podlaţí by tedy byla 1514 ukrývaných osob. 

Dále si určím maximální dobu pobytu v dokonale utěsněném úkrytu bez větrání. Výpočet 

v příloze č. 5. 

 

Rozměry 2. podlaţí parkoviště: délka:   100 m 

     šířka:   53 m 

     výška:   2,2 m 

     podlahová plocha: 5300 m
2
 

     objem podlaţí: 11660 m
3
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Jelikoţ 2. podlaţí má stejnou podlahovou plochu, kapacita bude 1514 osob. Příklad výpočtu 

doby pobytu v tomto prostoru v příloze č. 5. 

 

Podzemní garáţe v Olomouci by se mohli vyuţít jako velkokapacitní improvizovaný úkryt 

s moţností úkryt aţ 3028 osob. 

 

16.2 Tunel ve Slavíči 

 

Obrázek 8 Tunel ve Slavíči (portál), foto: Josef Petrák 

Jedná se o zděný ţelezniční tunel eliptického průřezu vybudovaný v letech 1845 – 1846, který 

se nachází v obci Slavíč nedaleko Hranic na Morově. 

Technické parametry tunelu 

Jde o orientovanou hloubenou tunelovou stavbu s portály. 

 délka tunelu    258,90 m 

 průměrná šířka  5,72 m 

 průměrná výška  6,30 m 

 podlahová plocha  1480 m
2
 

 objem tunelu   9329 m
3
 

 tloušťka horní klenby  0,60 – 0,80 m 
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 tloušťka spodní klenby 0,40 – 0,80 m 

 průměrná tloušťka opěr 1,10 m 

 nadloţí nad klenbou  0,90 – 1,40 m 

Moţnosti ukrytí 

Vzhledem ke kritériu 3,5 m
2 

podlahové plochy pro kaţdou ukrývanou osobu kapacita tunelu 

by byla 422 osob. Tento tunel by dal také vyuţít ke skladování různých komodit (např. 

potravin). Příklad výpočtu doby pobytu osob v tomto prostoru v příloze č. 5. 
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17 Zhodnocení průzkumu 

V následující tabulce je seznam vybraných podzemních prostorů v Olomouckém kraji, jejich 

lokalizace a kapacita. 

Tabulka 9 Vytipované prostory a jejich kapacita 

Název Lokalita Kapacita 

Zbrašovské aragonitové 

jeskyně 

Teplice nad Bečvou 578 osob 

Javoříčské jeskyně Litovel 163 osob 

Mladečské jeskyně Litovel v rekonstrukci 

Jeskyně Na Pomezí Lipová-Lázně 663 osob 

Jeskyně Na Špičáku Jeseník 265 osob 

Důlní díla v OLK Olomoucký kraj 580 osob 

Podzemní parkoviště Olomouc 3028 osob 

Slavíčský tunel Slavíč 422 osob 

Celkem v OLK 5699 

 

Podle provedeného průzkumu lze bez větších finančních nákladů získat prostory, vhodné 

k ukrytí obyvatelstva. Tyto podzemní prostory mohou poskytnout celkovou kapacitu k ukrytí 

pro 5699 osob, coţ činí 0,9 % obyvatel kraje. 

Co se odolnosti týče, kvalita těchto IÚ lze srovnávat s kvalitou STOÚ. Pokud by měly být 

budovány STOÚ investičním způsobem pro tuto kapacitu, náklady by se vyšplhaly na 1,14 

mld. Kč.(uvaţováno 200 000 Kč, na 1 ukrývanou osobu) 

Uvedené podzemní prostory by bylo dobré zařadit do plánu ukrytí kraje, jako moţnost 

vybudovat z nich improvizované úkryty a zpracovat k nim základní list IÚ. 
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18 Zesilování ochranných vlastností podzemních prostor 

Vytipované prostory, by byly vyuţitelné k účelu ukrytí obyvatelstva, ale za podmínek 

zabezpečení a úprav uvedených prostorů na protiradiační úkryty budované svépomoci. To by 

bylo spojené s rozsáhlými stavebními úpravami. Zabezpečením dodávky vody, vybavením 

sociálními zařízeními, zabezpečením dodávky filtrovaného vzduchu, nouzovým osvětlením a 

náhradních zdrojů elektrické energie. Také by musely být zajištěny příjezdové cesty pro 

techniku. 

Utěsnění 

Utěsnění daných prostor se dosáhne utěsněním všech otvorů, tj. spár, štěrbin, dveří a 

průduchů vedoucích do prostoru. Jako vhodný těsnící materiál lze pouţít izolepu, různé fólie, 

sádru, tmel, jíl apod. 

U podzemních prostor by se musely zabezpečit vchody  

Větrání 

Dodávky filtrovaného vzduchu se zajistí nuceným větráním, protoţe prostory mají kapacitu 

větší neţ 50 ukrývaných osob a nelze zařídit vhodné přirozené větrání. K nucenému větrání 

lze pouţít, vzduchotechnické zařízení nebo ventilátory, je potřeba, aby byly doplněny pro 

případ přerušení dodávky elektrické energie náhradními dostatečně výkonnými zdroji 

elektrické energie. Nucené větrání je potřeba opatřit prachovým filtrem. 

Zásobování vodou 

K zabezpečení dodávky vody by se musela vybudovat vodovodní a kanalizační síť. Pro případ 

přerušení dodávky vody z vodovodu se zřídí havarijní zásoba pitné vody. 

Zásobování elektrickou energií 

Zásobování elektrickou energií se předpokládá z elektrorozvodné sítě. V případě přerušení 

dodávek elektrické energie, musí být k dispozici náhradní zdroj (dieselový agregát, 

elektrocentrála atd.) 
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19 Závěr 

Záměrem této diplomové práce bylo vytipovat přírodní, ale i umělé podzemní prostory 

v Olomouckém kraji, které by bylo moţné vyuţít k ukrytí obyvatelstva. Pokusit se navrhnout 

metodiku výběru těchto prostor a popřípadě navrhnout zlepšení jejich přirozených ochranných 

vlastností. 

V úvodní části práce se zabývám historickým vývojem ochrany obyvatelstva a oblastí ukrytí 

v daném období. Dále se věnuji legislativě, která je zaměřena na ochranu obyvatelstva ČR a 

také ochranou obyvatelstva v rámci EU. Je zde popis ukrytí ve vybraných evropských zemí 

v porovnání se stavem ukrytí v ČR. 

Protoţe se podle nové koncepce [9] nepředpokládá s rozšiřováním úkrytového fondu STOÚ, 

je povinností orgánů obcí ve spolupráci s HZS zabezpečovat ukrytí obyvatelstva a vytipovat 

prostory vhodné pro improvizované ukrytí obyvatelstva. Zaměřil jsem se tedy na přírodní a 

uměle vytvořené podzemní prostory v Olomouckém kraji. Charakterizoval jsem OLK a 

moţná rizika na jeho území.  

Pro posouzení podzemních prostor jsem si stanovil metodiku výběru vhodných prostor na 

základě teoretických předpokladů. Kriteria jsou, objem daných prostor, kapacita, doba 

předpokládaného ukrytí a dostupnost. Na základě takto stanovené metodiky jsem vybral 

vhodné podzemní prostory o celkové kapacitě 5699 osob, coţ navýší celkovou kapacitu ukrytí 

kraje o 0,9 %. Toto zvýšení kapacity nepředstavuje významné finanční náklady a je téměř 

okamţitě pouţitelné. Pokud by se měly budovat úkryty pro tuto kapacitu investičním 

způsobem, náklady by činily 1,14 mld. Kč a výstavba by trvala několik let. 

Zesilování ochranných vlastností mnou vytipovaných prostor by bylo spojené se stavebními 

úpravami. Zabezpečením dodávky vody, vybavením sociálními zařízeními, zabezpečením 

dodávky filtrovaného vzduchu, nouzovým osvětlením a náhradních zdrojů elektrické energie. 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout metodiku pro výběr podzemních prostor vhodných 

k ukrytí obyvatelstva, vytipovat tyto prostory v Olomouckém kraji a navrhnout případné 

úpravy k zesílení jejich přirozených ochranných vlastností, tyto cíle se mi podařilo splnit, coţ 

vyplývá z hodnocení průzkumu. 

Přínosem této práce pro praxi je navrţená metodika pro výběr vhodných podzemních prostor 

k ukrytí, která by se mohla pouţít i v ostatních krajích ČR. Kladem také je moţnost zvýšení 

kapacity úkrytů v Olomouckém kraji vyuţitím podzemních prostor. 
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