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Anotace 

TICHÁ, L. Využití objektů města Zubří pro ochranu osob a majetku. Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – TUO, 2011, s. 48. 

 

Bakalářská práce se zabývá zabezpečením ochrany osob při mimořádných událostech 

prostřednictvím jiţ  vybudovaných krytů,  objektů  upravených na  improvizované 

 kryty     a    technickou   ochranou   objektu   a    majetku  ve vytipovaném objektu. V úvodu 

práce je teoretické uvedení týkající se problematiky ochrany osob a majetku. Dále jsou 

rozepsány jednotlivé typy zabezpečení osob a objektů. Následně je charakterizována lokalita, 

která je v dalších kapitolách analyzována a hodnocena v rámci ohroţení mimořádnými 

události a případnými protiprávními činy. Z těchto analýz jsou v závěru vyvozeny návrhy 

opatření pro zlepšení ochranných vlastností vybraných objektů města vedoucí k minimalizaci 

moţných zjištěných rizik.  

 

Klíčová slova: ochrana osob, zabezpečení majetku, úkryt, technické zabezpečení  

 

Annotation  

TICHÁ, L. Utilization of Buildings of the Town of Zubri for the Protection of Persons and  

Property. Bachelor´s study. Ostrava: TSB - TUO, 2011, p. 48. 

 

This Bachelor´s study involves securing of people protection under extraordinary 

circumstances by means of build shelters, building adapted to improvised shelter and 

technical protection of the buildings and property at the concerned area. At the beginning of 

the study legal arrangements comprising problems of safety and protection of people and 

property are specified. Further the individual types of people and building protection are 

described. After that a locality is defined, which is analysed and evaluated in the following 

chapters in the scape of endanger with unexpected events and possible actions against the law. 

At the end some proposals of provisions for improvement of the protecting properties of the 

selected buildings in the town leading to reducing of possible found risks.  

 

Key words: people protection, securing of property, shelter, technical protection. 
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1 Úvod 

Celý svět a zejména jeho obyvatelstvo je v dnešní době čím dál tím víc ohroţováno 

různým nebezpečím. Jedná se zejména o ţivelní katastrofy, hrozby válek a s nimi spojené 

přibývání terorismu, průmyslových havárií a různých sociálních konfliktů. Uţ od dávné 

historie se společnost snaţila před těmito hrozbami chránit. Jednalo se o přesun do 

příznivějších míst, nalézání úkrytu v jeskyních nebo budování odolnějších staveb. V minulosti 

se jednalo o tvrze, opevnění, hrady. Dnešní pokroková doba s nástupem moderní techniky 

nám    umoţnila     některá     rizika     minimalizovat. Jedno riziko je pořád stejné. A to 

válka a terorismus. Přibyly průmyslové havárie. Díky tomuto se rozvinula potřeba čím dál víc 

chránit společnost. Ochranu civilního obyvatelstva jako takovou a její vznik můţeme zařadit 

do období třicátých let minulého století. Postupem času se měnily její úkoly v závislosti na 

aktuálním   dění     ve     státě.    Dnes se nazývá civilní ochranou. Stále se zabývá vojenskými 

i nevojenskými problémy a velmi významně se podílí na  ochraně ţivota,  majetku                  

a odstraňování následků mimořádných událostí.  

Velmi opomíjenou a potlačovanou částí je ochrana před válečnými konflikty. 

V minulosti dokonale zpracované plány ukrytí a vybudované protiradiační kryty dnes chátrají, 

jsou rušeny a v nejhorším případě o jejich existenci obyvatelstvo absolutně neví. Přitom 

hrozba jaderných zbraní je dnes větší neţ v minulosti. Čím dál více států oznamuje světu 

vlastnictví jaderných zbraní. Sestavení špinavé bomby není nemoţné. Získání radiačního 

materiálu je dosti  jednoduché. Obyvatelstvo není v dnešní době informováno o moţnostech 

ochrany před těmito hrozbami. Je důleţité umět si poradit při vzniku těchto mimořádných 

událostí sám, ale i poskytnout pomoc svému okolí, svým sousedům. 
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Z hlediska ochrany majetku můţeme u lidstva kořeny těchto potřeb hledat také 

v dávné minulosti. Lidé vynalézali a budovali různá zajištění proti poškození cenné věci nebo 

jejímu odcizení. První mechanické ochranné systémy se nacházely jiţ u starých Egypťanů, 

Asiatů a ve starém Římě. Jednalo se o staré zámky a klíče. Kromě nich byly zde i větší 

ochranné prostředky – hradby, tvrze, vodní příkopy, stráţní věţe. S postupem času se vyvíjel 

systém těchto mechanismů, jejich důmyslnost, odolnost a velikost. Chytrost a chtivost zlodějů 

nezná mezí. Důleţitým mezníkem bylo první vyuţití elektřiny. V dnešní době nahradily 

středověké ochranné prvky elektrické zabezpečovací systémy, různé druhy oplocení, 

ţelezobetonová konstrukce staveb, reţimová opatření, biometrické identifikátory nebo 

identifikační karty. Značnou část kriminality tvoří majetková trestná činnost. Proto narůstají 

poţadavky na ochranu objektů a majetku.  

Opatření k zabránění neţádoucího vniknutí do objektů a následným krádeţím mají 

preventivní, odstrašující charakter. Tato opatření ztíţí přístupovou cestu pachateli, umoţní 

včasně identifikovat vetřelce a spustit alarm. V obou případech je důleţitým bodem ochrany 

zejména prevence. 

Touto prací chci identifikovat a posoudit na základě vyuţití analytické metody 

„analýza souvztaţnosti“ moţné nejzávaţnější riziko, které ohroţuje majetek ve vybraném 

objektu ve městě Zubří. Na základě jejího vyhodnocení vypracuji návrh opatření na zlepšení 

aktuálního stavu ochrany vybraného objektu.   Tento    objekt    by  mohl slouţit jako sklad 

cenných předmětů a zároveň jako improvizovaný úkryt pro obyvatelstvo města Zubří. Dále 

zhodnotím aktuální stav plánu ukrytí města Zubří a poté navrhnu opravná opatření vedoucí ke 

zlepšení nynějšího stavu. Tato práce má informovat občany ve městě o moţnostech ukrytí při 

mimořádných událostech a opatřeních potřebných pro vybudování samotného 

improvizovaného úkrytu.  
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2 Cíl práce 

Analyzovat moţnosti ochrany osob a majetku ve městě Zubří ukrytím. Vyuţití 

vhodných objektů pro ochranu osob a majetku s návrhem fyzické ochrany těchto objektů při 

mimořádných událostech. 
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3 Základní pojmy 

Elektrický zabezpečovací systém - poplachový systém pro detekci a indikaci přítomnosti, 

vstupu nebo pokusu o vstup narušitele do střeţených objektů. [16]  

 

Improvizovaný úkryt - buduje se k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného 

záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům 

prostředků hromadného ničení v případě nouzového stavu nebo stavu ohroţení státu a v době 

válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva vyuţít stálých úkrytů. [21] 

 

Mechanický zábranný systém - prostředek pro ohraničení prostor, vstupní bezpečnostní 

systém dveří a oken, mříţe, bezpečnostní skla a fólie a vlastní uzamykací systém. [26] 

 

Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

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

provedení záchranných a likvidačních prací. [24] 

 

Objekt - budova nebo jiný stavebně či jinak ohraničený prostor, ve kterém se nacházejí 

zabezpečené oblasti. [22] 

 

Ochrana obyvatelstva - plnění   úkolů   civilní ochrany,    Čl. 61    Dodatkového   protokolu 

k Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených 

konfliktů (Protokol I), přijatého v Ţenevě dne 8. června 1977 a publikovaného sdělením pod 

č. 168/1991 Sb., zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přeţití obyvatelstva a další 

opatření k zabezpečení ochrany jeho ţivota, zdraví a majetku. [24] 

 

Prostředky hromadného ničení – ohroţení obyvatelstva vlivem rozsáhlé průmyslové 

havárie, kriminálním činem, teroristickým útokem nebo pouţitím zbraně hromadného ničení. 

 

Stále tlakově odolný úkryt - vyuţívá se k ochraně obyvatelstva proti účinkům prostředků 

hromadného ničení v případě stavu ohroţení státu a válečného stavu. [21] 
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Stále tlakově neodolný úkryt - vyuţívá se k ochraně obyvatelstva proti účinkům světelného 

a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a částečně proti 

tlakovým účinkům prostředků hromadného ničení v případě stavu ohroţení státu a válečného 

stavu. [21] 

 

Ukrytí obyvatelstva - 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 prostředků 

hromadného ničení. K tomuto účelu se vyuţívají improvizované a stálé úkryty. [32] 
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4 Rešerše 

KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ochrana obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 2005. ISBN 80-

86634-70-1. 

Publikace pojednává o ochraně obyvatelstva od historie, aţ po dnešní dobu. Popisuje 

jednotlivé její činnosti, kterými jsou zejména varování a vyrozumění, evakuace, nouzové 

přeţití, ukrytí   a další. Uvádí postavení ochrany obyvatelstva v rámci Integrovaného 

záchranného systému.  

 

Příručka pro budování protiradiačních úkrytů svépomocí obyvatelstva. Praha: Naše vojsko, 

1977. 

Dokument poskytuje návod obyvatelstvu pro volbu vhodných prostor k účinné ochraně pro 

případ napadení jadernými zbraněmi. 

 

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů I. Díl Mechanické zábranné systémy II. 2.vyd.  Praha: 

Policejní akademie České republiky v Praze, 2009. 182 s. ISBN 978-80-7251-312-3. 

Kniha pojednává o historii mechanických zábranných systémů. Rozebírá jeho jednotlivé 

druhy. Pomocí těchto mechanických zábranných systémů dochází k důleţitému, účinnému 

zabezpečení objektů a majetku.  

 

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů II. Díl Elektrické zabezpečovací systémy II. 1.vyd.    

Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2005. ISBN 80-7251-189-0. 

V této knize jsou uvedeny celkové informace o jednotlivých prvcích a druzích ochrany 

objektů a majetku za pomoci elektrických zabezpečovacích systémů. Charakterizuje jejich 

činnosti   a    moţnosti    účinné  proti protiprávní činnosti pachatelů namířené vůči objektům 

a majetku. 

 

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

§16 uvádí způsob a rozsah kolektivní ochrany. Plánem ukrytí, který je součástí havarijního 

plánu, se stanoví rozsah a způsob kolektivní ochrany obyvatelstva. Ukrytí obyvatelstva se při 

mimořádných událostech zajišťuje v improvizovaných a ve stálých úkrytech. 

§22 stanovuje stavebně technické poţadavky na stavby civilní ochrany a stavby dotčené 

poţadavky civilní ochrany. [21] 
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Improvizovaný úkryt - Hasičský záchranný sbor České republiky [online]. [cit. 2011-1-25]. 

Dostupné z  WWW: <http://www.hzscr.cz/clanek/web-ochrana-obyvatelstva-ukryti-

improvizovany-ukryt.aspx>. 

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

k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení, nelze při mimořádných 

událostech a krizových situacích nevojenského charakteru počítat. Rozhodující úlohu při 

organizování ukrytí obyvatelstva bude dále sehrávat vytipování objektů a prostorů (např. 

podzemní garáţe, sklepy) vhodných pro improvizované ukrytí obyvatelstva. [29] 

 

Tyto podklady pro vytvoření bakalářské práce měly pro mě zásadní význam z hlediska 

získání základních informací o problematice, kterou jsem řešila v bakalářské práci. 
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5 Ochrana obyvatelstva 

 Dle dodatkového protokolu č. 1 článku 61 Ţenevské úmluvy se civilní obranou rozumí 

plnění humanitárních úkolů. Cílem těchto úkolů je ochrana obyvatelstva před nebezpečím, 

bezprostředními účinky válečných pohrom a vytvoření nezbytných podmínek pro přeţití. 

Jedním z těchto úkolů je organizování a poskytování úkrytů. 

Ochrana obyvatelstva je definována zákonem č.239/2000Sb. o Integrovaném 

záchranném systému (dále jen IZS) jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, 

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

ţivota, zdraví a majetku. [24] 

Tento pojem lze také formulovat dle toho, v čem spočívají základy její existence. Tyto 

základy jsou: 

 Odvrácení nebo omezení mimořádné události (dále jen MU). 

 Činnost k odstranění následků MU nebo krizové situace (dále jen KS). 

 Výhody koordinovaného postupu. [3] 

5.1 Ochrana obyvatelstva od historie po současnost 

Obrana obyvatelstva, zaloţená na základě dobrovolných organizací, vznikla u nás jiţ 

v roce 1929. Vznik oficiální civilní ochrany (dále jen CO) u nás se datuje ke dni 11. dubna 

1935, kdy se přijetím zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům zřídila civilní 

protiletecká ochrana (dále jen CPO). Základním úkolem CPO bylo zajistit ochranu 

obyvatelstva dostatečným mnoţstvím plynových masek a veřejných úkrytů. Změna vedení 

CPO se uskutečnila v roce 1940, v době okupace.  

S koncem druhé světové války došlo zároveň k útlumu činnosti CPO a následné 

likvidaci zařízení a staveb CPO. Název „civilní obrana“ vznikl na základě přijetí Vládního 

usnesení o civilní obraně ze dne 13. července 1951. Tento pojem se udrţel do roku 1992.  

Největšího rozmachu CO dosáhla v rozmezí 60. aţ 80. let. V této době byla 

vybudována většina nynějších krytů. Od let 80. úloha CO pomalu přešla k činnostem v době 

míru při likvidaci přírodních a antropogenních katastrof.  

Oficiální název civilní ochrana (dále jen CO) se v ČR pouţívá od roku 1993. Následně 

byla CO svěřena činnost v oblasti varování, vyrozumění a kolektivní ochrany. V roce 2001, 

nabytím účinnosti zákona číslo 239/2000 Sb., o IZS, přešla CO do působnosti Ministerstva 

vnitra. [3], [7] 



Lucie Tichá: Vyuţití objektů města Zubří pro ochranu osob a majetku 

 

Ostrava 2011  12 

 

5.2 Ochrana osob ukrytím 

Ochrana osob ukrytím vychází z dodatkového protokolu č. 1 článku 61 Ţenevské 

úmluvy.    Jedná    se    o  vyuţití úkrytů CO a jiných vhodných prostorů, které se 

stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. 

Úkrytem se rozumí zařízení CO, které poskytuje ochranu osob před účinky prostředků 

hromadného ničení, jakými je tlaková vlna, tepelný účinek, radioaktivní, chemický                 

a  biologický účinek.  Dále poskytuje ochranu před dopady průmyslových havárií a některých 

dopadů ţivelných pohrom.  

Při MU se ukrytí obyvatelstva zajišťuje: 

 Ve stálých úkrytech (dále jen SÚ) CO.   

 V improvizovaných úkrytech (dále jen IÚ). [7] 

 

Současné moţnosti ukrytí obyvatelstva nastiňuje Koncepce ochrany obyvatelstva do 

roku 2013 s výhledem do roku 2020. 

K ukrytí při MU 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 SÚ CO, které byly 

vybudovány a jsou předurčeny k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení 

(vojenské ohroţení), nelze při MU a KS nevojenského charakteru počítat s ohledem na dobu 

potřebnou k jejich dohotovení (zvláštní podmínky vyuţití jsou stanoveny pro podzemní 

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

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

Hasičské záchranné sbory (dále jen HZS) krajů se při vyřazování SÚ z evidence budou dále 

řídit stanoveným metodickým postupem a v souladu se zákonem o IZS dále povedou evidenci 

a budou provádět kontrolu staveb CO a staveb dotčených poţadavky CO. 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. [18] 
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Při nárůstu hrozby válečného konfliktu by k ukrytí byly vyuţity: 

 Funkční stálé tlakově odolné úkryty (dále jen STOÚ) a ochranné systémy 

dopravních staveb, vyřazené SÚ, vhodné pro zprovoznění k původnímu účelu 

(po doplnění chybějících technologií). 

 Vyřazené SÚ nevhodné pro plné obnovení provozních reţimů a další 

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

objektů, vytipované pro úpravu k improvizovanému ukrytí. [18] 

5.2.1 Stálé úkryty 

SÚ slouţí k ukrytí obyvatelstva. Tvoří je trvalé ochranné prostory v podzemních 

částech staveb, úkryty vestavěné nebo samostatně stojící. Dělí se: 

 Stálé tlakově odolné úkryty (dále jen STOÚ). 

 Stálé tlakově neodolné úkryty.  

 Ochranné systémy podzemních dopravních staveb. [3] 

 

Otvory SÚ lze hermeticky uzavřít. Jsou vybaveny kapacitně odpovídajícím 

filtroventilačním zařízením, kolektivními a prachovými filtry a dalším technologickým 

vybavením, které vytváří podmínky pro pobyt ukrývaných osob po dobu 3 dnů. Po vyhlášení 

krizového stavu krytové druţstvo zabezpečuje plynulý vstup obyvatelstva do úkrytu, jeho 

rozmístění a poučení o chování v úkrytu. Kapacita SÚ můţe být překročena nejvýše o 20 %. 

Evidence SÚ vedou HZS, kraje, obecní úřady, na jejichţ území jsou umístěny. 

Z evidence se vyřazují úkryty, jejichţ technický stav by mohl vést k ohroţení ukrývaných 

osob, nebo úkryty, které jsou pro ukrytí obyvatelstva nevyuţitelné. Mírové vyuţití se 

povoluje jen v případech, kdy navrhované vyuţití nezhorší mikroklima úkrytu. [3] 

 

Stálé tlakově odolné úkryty 

Odolnost konstrukce SÚ se posuzuje vůči účinkům tlakové vlny jaderného výbuchu. 

Přetlak v čele tlakové vlny pro příslušné třídy odolnosti je stanoven hodnotami: 

 0,2 MPa pro třídu odolnosti 3. 

 0,1 MPa pro třídu odolnosti 4. 

 0,05 MPa pro třídu odolnosti 5. [3] 
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Vyuţívají se k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní a prostředků hromadného 

ničení, a to proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace 

radioaktivním prachem  a  proti tlakovým účinkům. Minimální přetlak musí být 0,05 MPa.  

STOÚ má tyto části: vchody, nouzové výlezy, protitlakové komory, protiplynové 

předsíně, prachové komory, filtroventilační komoru, zásobník vody, záchody a umývárny, 

úseky pro ukrývané. [3]  

 

Stálé tlakově neodolné úkryty  

 Vyuţívají se k ochraně obyvatelstva proti účinkům světelného a tepelného záření, 

pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem a částečně proti tlakovým účinkům 

prostředků hromadného ničení. Byly navrţeny jako dvouúčelově vyuţívané prostory, jako 

úkryty s mírovým vyuţitím. Minimální přetlak v úkrytech musí být 0,03 MPa. [3] 

 

Ochranné systémy podzemních dopravních staveb 

 Vyuţívají se k ochraně obyvatelstva proti účinkům prostředků hromadného ničení. 

Zahrnují stavby metra, městské podzemní rychlodráhy a podzemní části tramvajových tratí, 

které mohly být budovány jako dvouúčelové stavby tak, aby vedle vyuţití k městské 

hromadné dopravě byly vyuţity i k ukrytí obyvatelstva. [3]  

5.2.2. Improvizované úkryty  

Dle jiţ výše zmiňované Koncepce ochrany obyvatelstva je IÚ hlavním prvkem 

k zabezpečení    ukrytí obyvatel. IÚ se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného 

a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým 

účinkům prostředků hromadného ničení. 

IÚ jsou vhodně upravené podzemní nebo i nadzemní prostory ve stavbách určených 

k ukrytí obyvatelstva. Těmito vhodnými prostory pro zřízení IÚ jsou: 

 Podzemní prostory v budovách. 

 Prostory částečně zapuštěny pod úrovní terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu 

z budovy. [3] 
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Navrhují se v souladu s „plánem ukrytí“ k zabezpečení ukrytí obyvatelstva, jemuţ 

nelze poskytnout k ochraně SÚ. Výběr vhodného IÚ se provádí v mírovém stavu. Při výběru 

se doporučuje, aby obvodové zdivo IÚ mělo co nejmenší počet oken a dveří s minimálním 

mnoţstvím prací nutných pro úpravu. Jeden IÚ by měl mít kapacitu 50 ukrývaných osob. Pro 

kaţdou osobu se počítá s 1 - 3 m
2
 podlahové plochy úkrytu s nuceným větráním a 3 - 5 m

2
 

v úkrytech bez větracího zařízení. Zpracovává se základní list IÚ. Evidenci IÚ vedou obecní 

úřady, na jejichţ území jsou úkryty umístěny. 

Budují se podle zpracovaných postupů do pěti dnů po vyhlášení KS ve třech etapách: 

 Vyklizení vybraného prostoru, kontrola uzávěrů páry, plynu, vody, elektrické 

energie a příprava příjmu ukrývaných osob. 

 Úpravy přívodu vzduchu, utěsnění, vnitřní a venkovní úpravy. 

 Opatření ke zvýšení ochranných vlastností, zejména zesílení únosnosti 

stropních konstrukcí podpěrami, zvětšení zapuštění úkrytu násypy a provedení 

opatření k nouzovému opuštění úkrytu. [3] 

V současné době se pouţívají při řešení problematiky ukrytí obyvatelstva při vzniku 

MU v době míru ochranné prostory jednoduchého typu. Jedná se o předem vybraný optimálně 

vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, suterénů a sklepů obytných domů, provozních 

 a výrobních objektů apod., který bude dále upravován pro ochranu osob před účinky MU. Je 

nutné odborně vyhledat a vybrat vhodné prostory pro konkrétní rizika. Důleţité je situování 

prostorů v bezpečné vzdálenosti od rizikových míst, nebezpečných provozů, skladů. Vhodné 

ochranné prostory jednoduchého typu volíme vzhledem ke škodlivým účinkům, vznikajícím 

při haváriích, a na základě fyzikálních a chemických vlastností škodlivin, zda jsou lehčí nebo 

těţší neţ vzduch. [4] 

5.3 Současný stav stálých úkrytů v ČR 

Nejvíce byly budovány v letech 1950 – 1990. Jednalo se o místa, která by mohla být 

cílem útoku zbraněmi hromadného ničení. Jejich rozmístění po České republice je proto 

nerovnoměrné. Po roce 1990 došlo k úplnému útlumu výstavby protiradiačních krytů, aţ byla 

úplně pozastavena. Počet SÚ se s postupem času sniţuje. Tato situace nastala zejména díky 

doporučení Generálnímu ředitelství HZS v nové upravené Koncepci ochrany obyvatelstva do 

roku 2013 s výhledem do roku 2020, kdy stát jiţ nemá zájem o zachování úkrytového fondu.  
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             Tabulka 1 Ukrytí obyvatel ve vybraných zemích Evropské unie [6], [34] 

Stát Ukrytí obyvatel v SÚ (%) 

Švýcarsko 100 

Švédsko 80 

Dánsko 70 

Norsko 60 

Finsko 60 

Nizozemsko 50 

Slovensko 6 

Česká republika 5,5 

Německo 3 

Maďarsko 1 

Itálie 0 

Francie 0 

 

 Pro zabezpečování ukrytí obyvatelstva, v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do 

roku 2013 s výhledem do roku 2020, stát jiţ neposkytuje dotace na výstavbu a rekonstrukce 

ochranných systémů podzemních dopravních staveb a SÚ ani netrvá na zachování jejich účelu 

v mírové době.   Pokračoval   proces   vyřazování SÚ z evidence, vedené podle zákona o IZS 

hasičskými záchrannými sbory krajů. Na základě ţádostí majitelů SÚ nebo podnětu 

příslušného    HZS    kraje    bylo v letech 2002 – 2006 vyřazeno z evidence téměř 1500 SÚ. 

K 31. 12. 2006 zůstalo v evidenci celkem 3 709 SÚ s kapacitou 721 924 ukrývaných osob. Na 

druhé straně vznikla potřeba analyzovat moţnosti pro stanovení základních poţadavků 

ochrany obyvatelstva na projektování staveb, v nichţ dochází ke shromaţďování velkého 

počtu osob (např. nákupní centra, kulturní a sportovní zařízení a jiné multifunkční objekty). 

[23] 

 Výše uvedená tabulka 1 znázorňuje současný stav ukrytí obyvatelstva v některých 

zemích Evropské unie. Pro porovnání je zde uveden i současný stav v České republice. 

V níţe uvedeném grafu (obr. 1) je viditelný celkový pokles SÚ v letech 2006 aţ 2009. 

Celkové ukrytí obyvatel v ČR je stále niţší.  
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Obrázek 1Počet SÚ v ČR [34] 
 

5.4 Stálé úkryty v okrese Vsetín 

 Tabulka 2 zobrazuje jednotlivá města v okrese Vsetín, která nadále disponují 

provozuschopnými SÚ. V roce 2011 se v okrese Vsetín nachází 37 STOÚ v pouţitelném 

stavu s celkovou kapacitou ukrytí 10 525, coţ pokryje 7,2 % obyvatel okresu Vsetín. Počet  

STOÚ se ale bude nadále sniţovat. Důvodem je jejich neustále se zhoršující stav.  

Tabulka 2 Současný stav STOÚ v okrese Vsetín 

Město Počet STOÚ Třída odolnosti Kapacita 

Vsetín 25 4 8225 

Valašské Meziříčí 8 4; 5 1550 

Rožnov pod Radhoštěm 2 4 450 

Huslenky 1 4 150 

Zubří 1 4 150 

Celkem 37 - 10 525 

 

Na grafu (obr. 2) je názorně vidět stále klesající počet STOÚ v okrese Vsetín. To 

souvisí   s   dnešním   pojetím   ochrany   obyvatelstva ukrytím. Hodnoty uvedené v tabulce 2 

a grafu (obr. 2) jsou čerpány z údajů HZS ČR Valašské Meziříčí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Vyřazování STOÚ v okrese Vsetín 



Lucie Tichá: Vyuţití objektů města Zubří pro ochranu osob a majetku 

 

Ostrava 2011  18 

 

6 Technické zabezpečení objektů 

 S rostoucí kriminalitou v dnešní době je větší potřeba chránit určité objekty proti 

případnému neoprávněnému vniknutí a následné krádeţi cenností, nacházejících se v objektu. 

Nejlepší způsob, jak tyto objekty v současnosti ochránit, je prostřednictvím tzv. 

integrovaného bezpečnostního systému (dále jen IBS).  Jedná se o ucelený bezpečnostní 

systém sloţený z jednotlivých ochranných prvků nejen technických, které jsou vzájemně 

provázány. Tato návaznost je zobrazena níţe obrázkem 3. 

 

Jednotlivými prvky IBS jsou: 

 Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) – jejich posláním je ztíţit nebo zcela 

znemoţnit pachateli jeho vniknutí do chráněného prostrou. Charakteristickým znakem 

je jejich průlomová odolnost. 

 Signalizační a monitorovací systémy – mají za úkol registraci a předání informace, ţe 

došlo k napadení, případně bliţší specifikaci místa napadení a předání této informace 

do řídícího centra. Jedná se například o elektronické zabezpečovací systémy (dále jen 

EZS). 

 Systémy organizačních opatření a ostrahy – úkolem je převzetí informace, ţe došlo 

k napadení objektu, vyhodnocení vzniklého nestabilního stavu a přijetí odpovídajícího 

opatření k uvedení celého integrovaného bezpečnostního systému do stavu před 

napadením. Jedná se o opatření fyzické a reţimové ochrany. 

 

IBS má smysl a jeho účinnost lze hodnotit pozitivně tehdy, kdyţ jeho reakce pokryje 

časový interval potřebný k překonání překáţky pachatelem. [13] 

 

 

Zbytkové 

riziko 

Pojištění 

Organizační opatření 

Elektrické 

zabezpečovací systémy 

Mechanické zábranné systémy 

 

Obrázek 3 Systém bezpečnosti a ochrany majetku [13] 
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6.1 Mechanické zábranné systémy 

 Dle výše zmíněné pyramidy systému bezpečnosti a ochrany majetku jsou MZS 

základním stavebním prvkem IBS. MZS patří mezi nejstarší uţívaná technická zabezpečovací 

zařízení, která chrání proti neţádoucímu vniknutí pachatele do objektu. Poskytují ochranu 

zejména svou mechanickou pevností. Ţádný MZS není nepřekonatelný. [13] 

6.1.1 Stupeň pasivní odolnosti 

 Zajištění výše bezpečnostní úrovně objektu, vlastní stupeň pasivní odolnosti, se řídí 

stupněm rizika zájmu, který vzbuzuje. Co největším prodlouţením časového intervalu Δt se 

rozumí vytvořit dostatečnou zábranu proti průniku pachatele do oblasti chráněného zájmu. 

Jedná se o čas, který potřebuje pachatel k překonání překáţky. Pasivní stupeň odolnosti je dán 

tímto vztahem: 

12 ttt  s  

Kde: t  – časový interval potřebný k překonání překáţky. 

 1t  – čas zahájení útoku na překáţku. 

 2t  – čas konečného překonání překáţky. [13] 

 

Doba překonání MZS záleţí na těchto parametrech: 

 Kvalita MZS. 

 Znalost konstrukce překonávaného MZS. 

 Umístění MZS. 

 Druh a kvalita pouţité techniky pro překonání MZS. 

 Moţnost pouţití vedlejších energetických zdrojů (zásuvky el. proudu atd.). [26] 

6.1.2 Stanovení minimální doby průlomové odolnosti  

 Při stanovení této doby musíme nejprve vycházet z toho, zda se jedná o otvorové 

výplně (dveřní a okenní uzávěry, mříţe, vrata apod.) nebo o úschovné objekty. V této 

bakalářské práci se budu dále zabývat otvorovými výplněmi. Pro tyto platí, ţe minimální čas 

potřebný pro překonání je nutno 2 - 3 násobně navýšit, abychom dostali čas reálný,   za který 

lze   otvorovou   výplň   překonat. Minimální doba průlomové odolnosti a klasifikace 

bezpečnostních tříd je uvedena níţe v tabulce 3. [13] 
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Tabulka 3 Bezpečnostní třídy a odporový čas otvorových výplní [13] 

Bezpečnostní 

třída 

Kategorie 

nářadí 

Předpokládaný způsob napadení Odporový 

čas (min) 

1 Nepouţívá 

se 

Příleţitostný zloděj zkouší rozbít okno, dveře nebo 

okenice uţitím fyzického násilí, např. kopáním, 

naraţením ramenem, zdviháním, vytrháváním. 

Neměřen 

2 A Příleţitostný zloděj dále zkouší rozbít okno, dveře 

nebo okenice uţitím jednoduchých nástrojů, např. 

šroubováku, kleští, klínu. 

3 

3 B Zloděj zkouší zajistit přístup pouţitím dalšího 

šroubováku a páčidla. 

5 

4 C Zkušený zloděj dále pouţívá pily, kladiva, sekery, 

sekáče a přenosné akumulátorové vrtačky. 

10 

5 D Zkušený zloděj dále pouţívá elektrické nářadí, např. 

vrtačku, přímočarou pilu, úhlovou brusku o 

průměru kotouče maximálně 125 mm. 

15 

6 E Zkušený zloděj dále pouţívá výkonné elektrické 

nářadí, např. vrtačku, přímočarou pilu a úhlovou 

brusku o průměru kotouče max. 230mm. 

20 

6.1.3 Pyramida bezpečnosti 

Míru zabezpečení MZS stanovuje pyramida bezpečnosti. Dle normy ČSN P ENV 

1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Poţadavky a klasifikace se 

barevně odlišují čtyři stupně bezpečnosti reprezentující jednotlivé úrovně zabezpečení. Norma 

definuje odolnost výrobků např. proti odvrtání, vyhmatání, vytrţení, hrubému násilí a dalším. 

Pyramida znázorněna obrázkem 4 usnadňuje volbu při výběru vhodných výrobků splňujících 

poţadovanou úroveň zabezpečení majetku. [27] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Pyramida bezpečnosti [27] 

 

6.1.4 Rozdělení mechanických zábranných systémů 

 MZS se při ochraně objektů dělí do těchto tří okruhů: 

 Prostředky obvodové (perimetrické) ochrany - prostředky zajišťující bezpečnost 

vyhrazeného území a prostor kolem chráněného objektu. Obvodovou ochranou se 

rozumí ploty, zdi, podhrabové překáţky, vstupy, vjezdy apod. 
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 Prostředky objektové (plášťové) ochrany - zabraňují nepovolanému přístupu do 

objektů. Plášť objektu tvoří stavební prvky budov a otvorové výplně. 

 Prostředky individuální (předmětové) ochrany - přenosné i nepřenosné technické 

prostředky pouţívané v předchozích dvou oblastech, ale i ochranné prostředky, jako 

jsou například vlastní zámky, trezory apod. [13], [26] 

6.2 Elektronické zabezpečovací systémy 

 EZS se rozumí soubor prvků, které jsou schopny dálkově, opticky, akusticky 

signalizovat na stanoveném místě přítomnost, vstup nebo pokus o vstup narušitele do 

střeţených objektů nebo prostorů.  

 Kaţdé EZS plní své specifické funkce a vytváří tzv. zabezpečovací řetězec, který se 

skládá z několika základních prvků. Blokové schéma zabezpečovacího řetězce EZS se 

základními prvky je zobrazeno níţe obrázkem 5. [14] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Blokové schéma zabezpečovacího řetězce EZS [14] 

 

Čidlo (detektor) - je zařízení, které reaguje na fyzické změny související s narušením 

střeţeného objektu, prostoru nebo na neţádoucí manipulaci se střeţeným předmětem. Čidlo 

vyšle poplachový signál nebo zprávu při indikování stavu narušení. 

Ústředna - přijímá a zpracovává informace z čidel, umoţňuje ovládání a indikaci 

zabezpečovacího systému, zajišťuje jeho napájení a inicializaci následného přenosu 

informací. 

Přenosové prostředky - je zařízení, které zajišťuje přenos výstupních informací z ústředny 

do místa signalizace nebo povely opačným směrem. 

Signalizační zařízení - převádí předané informace na signál vyhlašující poplach nebo 

výstrahu. 

Čidlo 

(detektor) 

Ústředna Přenosové 

prostředky 

Signalizační 

zařízení 

Doplňková 

zařízení 
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Doplňkové zařízení - usnadňuje ovládání systému, umoţňuje realizovat některé speciální 

funkce. [14] 

6.2.1 Stupeň zabezpečení 

 Pro zatřídění jednotlivého prvku EZS jsou stupně zabezpečení, které jsou definované 

v ČSN EN 50131-1   Poplachové    systémy.    Tyto    stupně stanovují poţadavky na výbavu 

a funkci jednotlivých komponentů, systému z hlediska přístupové úrovně, provozování, 

vyhodnocení, detekcí, napájení, zabezpečení proti sabotáţi, monitorování, propojení, záznamu 

události. [5] 

 Většina objektů patří do stupně 1 a 2. Ve stupni 3 se nachází objekty typu bank, 

klenotnictví a objekty s přísně tajnými dokumenty a skutečnostmi podle kategorizace 

Národního bezpečnostního úřadu. Stupeň 4, nejvyšší, se týká jaderných reaktorů, raketových 

zařízení apod. Tabulka 4 znázorňuje charakteristiku těchto stupňů zabezpečení. [14] 

 

Tabulka 4 Stupně zabezpečení [5], [16] 

Stupeň Míra rizika Předpokládaný typ narušitele 

1 Nízké 
Narušitel má malou znalost EZS, omezený sortiment snadno 

dostupných nástrojů 

2 
Nízké aţ 

střední 

Narušitel má určité znalosti o EZS, omezený sortiment základních 

přenosných přístrojů (např. multimetr) 

3 
Střední aţ 

vysoké 

Narušitel je obeznámen s EZS, úplný sortiment základních 

přenosných přístrojů a elektronických zařízení 

4 Vysoké 

Narušitel je schopen nebo má moţnost zpracovat podrobný plán 

vniknutí, kompletní sortiment zařízení včetně prostředků pro 

náhradu rozhodujících prvků EZS 

 

6.2.2 Rozdělení prvků EZS  

Prvky plášťové ochrany – slouţí k signalizaci nepovoleného otevření, či destrukce prostupů 

budovy (oken, vrat, dveří). Patří sem magnetické kontakty, čidla na ochranu prosklených 

ploch, mechanické kontakty, vibrační čidla, poplachové fólie, polepy, poplachová skla, 

drátová čidla, rozpěrné tyče. 

Prvky prostorové ochrany – doplňuje střeţením plášťovou ochranu. Prostorovými prvky se 

rozumí pasivní infračervená čidla (dále jen PIR čidla), aktivní infračervená čidla, 

ultrazvuková čidla, mikrovlnná čidla, kombinovaná duální čidla. Základní dělení prvků 

prostorové ochrany: 
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 Čidla pasivní – pouze registrují fyzikální změny ve svém okolí při zjišťování 

charakteristických rysů napadení. 

 Čidla aktivní – vytvářejí své pracovní prostředí aktivním působením na své okolí, 

detekují změnu takto vytvořeného fyzikálního prostředí při zjišťování 

charakteristických rysů napadení. 

Prvky předmětové ochrany – jsou určeny ke střeţení cenných předmětů (obrazy, sochy, 

skříně trezory apod.).  Patří sem otřesová čidla, kontaktní a tlaková akustická čidla, kapacitní 

čidla. 

Prvky perimetrické ochrany – signalizují narušení vnějších částí u rozlehlých objektů, 

budov nebo továren na samostatném pozemku. Mezi tyto prvky se řadí mikrofonní kabely, 

infračervené závory a bariéry, mikrovlnné bariéry, štěrbinové kabely, zemní tlakové hadice, 

perimetrická PIR čidla. 

Poplachové ústředny EZS – zařízení, které přijímá a vyhodnocuje výstupní elektrické 

signály od čidel EZS, napájí čidla a další prvky EZS elektrickou energií, umoţňuje uvedení 

celého systému EZS nebo jeho části do stavu střeţení nebo klidu, ovládá jednotlivá zařízení, 

která indikují narušení, umoţňuje diagnostiku sytému EZS. 

Ovládací zařízení – uvádí systém EZS do stavu střeţení nebo klidu, volí se dle stupně 

zabezpečení. Do této skupiny patří blokovací zámky, spínací a propouštěcí zámky, kódové 

klávesnice, ovládací a indikační díly, kartové ovládání. 

Signalizační (výstražná) zařízení – jedná se o zábleskové majáky a sirény. 

Prvky tísňové ochrany – slouţí k ochraně zaměstnanců a veřejnosti v případě přímého 

ohroţení. Mezi tyto prvky se řadí tísňové hlásiče veřejné, skryté a osobní. 

Přenosová zařízení – patří sem automatické telefonní hlásiče a voliče, bezdrátová přenosová 

zařízení. 

Čidla speciální – do této skupiny náleţí tlaková čidla, nášlapné koberce. [5], [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucie Tichá: Vyuţití objektů města Zubří pro ochranu osob a majetku 

 

Ostrava 2011  24 

 

7 Uvedení do problematiky 

Tato práce je zaměřena na ochranu osob a majetku při vyuţití objektů ve městě Zubří. 

V kapitole 7.1 je charakterizováno město Zubří. Ochrana osob je navrţena formou ukrytím 

v kapitole 7.2. Ochrana   majetku  je popsána v kapitole 7.3 a je zpracována formou 

zabezpečení kulturního domu Klub Zubří. Navrţené zabezpečení objektu bude zpracováno na 

základě analýzy souvztaţnosti a statistik z minulých let poskytnutých z údajů Policie České 

republiky (dále jen PČR).  

7.1 Charakteristika města Zubří 

 Den vzniku je datován na 8. července 1310. Rozkládá se na celkové ploše 28,4 km
2
 

v údolí Roţnovské Bečvy v Moravskoslezských Beskydech, na severu okresu Vsetín. 

Umístění města a znak je vyobrazen na obrázku 6 a 7.   

              

Obrázek 6 Umístění Zubří [30]     Obrázek 7 Znak města [30]

  

Nejniţší bod se nachází v nadmořské výšce 378 m n. m., nejvyšším bodem je vrch 

Kamenárka v 862 m n. m. Větší část Zubří patří do CHKO Beskydy. Podnebí a počasí je 

zobrazeno v tabulce 5 níţe. [1] 
 

Tabulka 5 Průměrné podnebí a počasí v roce [1] 

Teplota Oblast mírně teplá Oblast chladná 

Počet letních dnů 20 - 30 10 - 20 

Počet mrakových dnů 110 - 130 140 - 160 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 100 - 11120 

Průměrná teplota v lednu -3˚C aţ -4˚C -3˚C aţ -5˚C 

Průměrná teplota v červenci 16˚C aţ 17˚C 15˚C aţ 16˚C 

Dešťové srážky   

Jaro, léto, podzim – celkem 450 mm - 500 mm 500 mm – 600 mm 

Zima - celkem 250 mm - 300 mm 350 mm - 400 mm 

 

Největším průmyslovým podnikem je zde firma Gumárny Zubří, akciová společnost. 

Dnem 22. února 2002 se Zubří stalo městem. Demografický vývoj města od 50. let aţ po 

současnost je zobrazen na grafu (obr. 8). [1] 

     



Lucie Tichá: Vyuţití objektů města Zubří pro ochranu osob a majetku 

 

Ostrava 2011  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Demografický vývoj v letech 1950 - 2010 [1] 

 

7.2 Ochrana osob ukrytím ve městě Zubří 

Jak bylo jiţ výše zmíněno, problematika ochrany obyvatelstva ukrytím je v posledních 

letech a také do budoucna odsunuta a není jí přisuzován větší význam. Z mého hlediska 

obyvatelstvo ztrácí přehled o moţnostech ukrytí v STOÚ a IÚ. Celkový počet STOÚ klesá 

kvůli neustálému vyřazování   z důvodů nevyhovujícího technického stavu. Tuto tendenci 

zobrazují   jiţ   výše   uvedené grafy (obr. 1 a 2) v kapitole 5.3 a 5.4. 

Povědomí o moţnostech ukrytí v IÚ je ve městě Zubří u obyvatel malá. O zařazení 

domů do plánu ukrytí města Zubří si jejich majitelé nejsou vědomi. V další kapitole chci proto 

obyvatele města Zubří seznámit s tímto plánem ukrytí a poskytnout bliţší informace pro 

přípravu rodinného domu na IÚ. Při prostudování základních listů objektů zařazených mezi 

IÚ jsem nalezla tyto nedostatky: 

 Nezakreslení konkrétních prostor určených jako IÚ. 

 Nedostatečný rozpis prací potřebných k zhotovení IÚ. 

 Zastaralé údaje týkající se majitelů objektů. 

 Nevyhovující objekty vzhledem ke svému umístění ve městě. 

 Majitelé objektů s IÚ nevlastní základní list. 

 Níţe v kapitole 7.2.2 a 7.2.3 je zpracován příkladný IÚ v rodinném domě zařazeném 

do aktuálního plánu ukrytí města Zubří, následně je v příloze č. 2 zpracován kompletní 

základní list tohoto IÚ. Základní list se provádí ve dvou výtiscích. První si ponechává majitel 

IÚ, druhý výtisk je uchován na městském úřadě jako součást plánu ukrytí. 
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Současný stav plánu ukrytí je zobrazen na obrázku 19 v příloze č. 3.  Zde jsou 

vyznačeny dosavadní objekty zařazené jako IÚ, dále objekt s STOÚ. Vzhledem k opakujícím 

se povodním v posledních letech jsou vyznačeny nevyhovující objekty v oblasti toku řeky 

Bečvy a Hodorfského potoku. Objekty v blízkosti těchto toků mají při zvýšené hladině 

pravidelně zaplavované sklepní prostory. Navrhuji jejich vyřazení z plánu ukrytí a nahrazení 

jinými objekty, jako jsou například základní škola či mateřská škola a rodinné domy 

nacházející se v dostatečné vzdálenosti od rizika zaplavení. Tento návrh je taktéţ zobrazen 

v příloze č. 3 na obrázku 19.  

Nynější plán ukrytí obsahuje 201 domů, které poskytují případnou ochranu ukrytím 

pro celkový počet    7623 lidí.     Výčet    těchto    domů s  čísly popisnými, spádovými domy 

a maximální kapacitou obsazení je zobrazeno v tabulce 13 v příloze č. 4. Data jsou poskytnuta 

z údajů současného plánu ukrytí Městského úřadu Zubří. Při aktuálním stavu počtu obyvatel 

města Zubří   5432   je jejich    počet dostačující. Tento vysoký   stav   je důsledkem doby po 

2. světové válce. Stále byla moţná hrozba další války. Okres Vsetín se stal příjmovým 

okresem pro Karvinsko, Ostravsko, Havířovsko. Jednalo se o významná místa politická 

(úřady) a průmyslová (výroba zbraní, doly). Početně bylo určeno zařazení lidí do jednotlivých 

budov, k určitým rodinám.  

 

     

 

 

 

 

Foto 1 Úsek pro ukrývané (Foto Lucie Tichá) Foto 2 Úsek pro ukrývané (Foto Lucie Tichá) 

 

STOÚ není zahrnut v plánu ukrytí města. Tento typ krytu je součástí průmyslového 

komplexu firmy Gumárny Zubří, a. s., nachází se v budově expedice. Důvod výstavby krytu 

byl zapříčiněn samotným odvětvím výroby podniku, a to civilní a vojenskou výrobou 

plynových masek. Díky tomuto se i dnes podnik můţe stát terčem napadení z vojenského, ale 

i teroristického hlediska. Kapacita STOÚ je pouze 35 osob. Je určen pro osoby 

v managerských funkcích podniku. 
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Pro ostatní zaměstnance jsou vyčleněny dvě budovy v areálu podniku, kde se 

v případě MU vybuduje ve sklepních prostorách IÚ. STOÚ je v současné době v relativně 

dobrém technickém stavu. Zabezpečení objektu proti nepovolenému vniknutí a poškození je 

zajištěno samotnou polohou objektu. Nachází   se   v areálu firmy, bezpečnost je zajištěna 

oplocením areálu, kamerovým systémem a nepřetrţitou fyzickou ochranou - vrátným. 

Místnost pro ukrývané v STOÚ Zubří je zobrazena na foto 1 a 2. Vybavení STOÚ a vstupní 

dveře STOÚ jsou zachyceny na foto 3 a 4.  

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 Filtroventilační zařízení (Foto Lucie Tichá)     Foto 4 Vstupní dveře do STOÚ (Foto Lucie Tichá) 

 

 

7.2.1 Hlavní zásady pro výběr a budování improvizovaného úkrytu 

IÚ se rozumí předem vybraný prostor ve vyhovujících bytech, domech, provozních 

či výrobních objektech. Tyto prostory jsou následně upraveny pro ochranu osob před účinky 

MU s vyuţitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. 

Základní zásady pro výběr objektu a prostor IÚ: 

 Prostor IÚ by měl být co nejvíce nebo úplně zapuštěný v zemi, jedná se o suterénní 

nebo sklepní prostor ve střední části objektu. 

 Při úniku nebezpečných látek je nejvhodnější prostor ve vyšších patrech budov. 

 Prostory IÚ by měly mít minimální počet oken a dveří, okna by měla mít co nejmenší 

rozměry. 

 Vstup do úkrytu by měl být nejlépe volen z prostoru budovy, otevírání musí být 

směrem ven z úkrytu. 

 Doběhová vzdálenost k dosaţení úkrytu by měla dosahovat nanejvýš 800 m. 

 Podlahová plocha úkrytu pro ukrývanou osobu 1 - 3 m
2
 u úkrytu s nuceným 

větráním  a 3 – 5 m
2
 u úkrytu bez větracího zařízení. 
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 Světlá výška místnosti IÚ má být minimálně 2,3 m, při dodrţení podchodové výšky 

pak 1,9 m. 

 Tloušťka obvodových zdí u zděných konstrukcí má být 45 cm a u ţelezobetonových 

konstrukcí 30 cm, u panelových domů musí být tloušťka minimálně 15 cm. 

 Zdi s valenou klenbou musí mít tloušťku minimálně 90 cm, klenba nejméně 15 cm. 

 Úroveň podlahy úkrytu má být nad hladinou podzemní vody. 

 V okolí IÚ nebo nad ním nesmí být výrobní nebo skladovací prostory, v nichţ jsou 

umístěny     nádrţe     s nebezpečnými    chemickými tekutinami, s roztavenými 

kovy a jinými nebezpečnými látkami. 

 Vhodnými stavbami jsou stavby skeletové (ţelezobetonové nebo ocelové). Vhodné 

jsou i masivní stavby zděné (cihlové nebo kamenné) s velkou únosností stropních 

konstrukcí v suterénech. 

 Prostorem IÚ nesmí vést vedení vysokotlaké páry, vysokého napětí, plynu, stlačeného 

vzduchu. [29] 

 

7.2.2 Popis vybraného rodinného domu pro vytvoření IÚ 

Rodinný dům číslo popisné 497 se nachází ve městě Zubří, ulice Převrátí. Objekt se 

nalézá na kopci, takţe nehrozí jeho zaplavení. Ulice je hustě zastavěna dalšími domy. Objekt 

se nachází na křiţovatce dvou pozemních komunikací. Terén pozemku a budovy je téměř 

rovný. V okolí objektu se nevyskytují ţádné rizikové sklady nebo prostory s nebezpečnými 

látkami. 

Rodinný dům je dvoupodlaţní s částečně zapuštěným sklepem. Plocha domu 

v přízemí o rozměrech 13 x 8 m je shodná s plochou podsklepení. Světlá výška veškerých 

místností ve sklepě je 2,15 m. Ve sklepním prostoru se nachází 5 místností: garáţ, kotelna, 

prádelna a dvě sklepní místnosti. Základy o síle 60 cm jsou zhotoveny z betonu. Podlaha je 

taktéţ  z   betonu.   Šířka   obvodového   zdiva a   nosných   vnitřních   stěn domu je z tvárnic 

o šířce    45 cm.  Vnitřní    příčky o   šířce  30 cm jsou z cihel. Strop sklepa je z ţelezobetonu 

o šířce 20 cm. Zapuštění domu pod úroveň terénu se pohybuje v rozmezí 125 cm (ze strany 

sklepních místností – IÚ) a 100 cm (ze strany kotelny), výjimku tvoří příjezd do garáţe. 

Trvale objekt obývá 8 osob. 
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Prostory IÚ se skládají ze dvou sklepních místností o rozměrech 8 x 4,35 m. V kaţdé 

místnosti se nachází okno o rozměru 120 x 60 cm a dvoje dveře o rozměrech 197 x 80 cm. 

Vnitřní příčka mezi těmito místnostmi je 15 cm. Světlá výška obou místností je 2,15 m. 

Celková   vnitřní    plocha    místností   IÚ je 25,02 m
2
. Vstupní dveře do krytu jsou umístěny 

u schodiště do sklepních prostor, otevírání je směrem do krytu. V prostorách IÚ se nenachází 

ţádné rozvody vody nebo plynu. 

 

7.2.3 Úpravy improvizovaného krytu pro zvýšení ochrany 

Zesílení ochranných vlastností závisí zejména na tom, proti čemu má daný IÚ chránit 

ukrývané osoby. Jedná se o variantu dokonalého utěsnění všech otvorů v IÚ v případě pouţití 

otravných látek a při úniku nebezpečných průmyslových látek. Zesílením okenních otvorů 

sklepních prostor minimálně na tloušťku obvodového zdiva se čelí radioaktivnímu spadu. Tím 

se dosáhne zeslabení radioaktivního záření. V poslední řadě se jedná o podpírání stropů, 

chránění oken překrytím a zesilování dveří. Toto opatření se týká ochrany před nebezpečím 

leteckého útoku, proti pádu trosek, střepin a hořících předmětů. [29] 

 

Úprava oken  

Obě okna v místnostech IÚ jsou rozměrově stejná a to o šířce 120 cm a výšce 60 cm. 

Okna se nachází 15 cm nad úrovní terénu. Tato okna budou vyuţita pro větrací komínky.      

V první vstupní místnosti bude přívodní komínek a ve druhé místnosti se bude nacházet 

odvodní komínek.  

Vnější úprava bude provedena utěsněním oken prkny, která budou zapřena vzpěrou. 

Ta se následně zasype zemním násypem a obloţí pytli naplněnými pískem. Zemina bude 

nasypána u země do vzdálenosti 30 cm od domu do výšky 30 cm nad okno s poslední vrstvou 

pytlů s pískem. 

Vnitřní úprava okna v první místnosti se upraví pro přívodní komínek. Do okna se 

zavede kamnová roura, která bude v místnosti ve výšce 50 cm nad podlahou a venku vyústí ve 

výšce 1,5 m nad zemí. 



Lucie Tichá: Vyuţití objektů města Zubří pro ochranu osob a majetku 

 

Ostrava 2011  30 

 

   

Obrázek 9 Přívodní komínek        Obrázek 10 Odvodní komínek 

  

Pro odvodní komínek se upraví okno ve druhé místnosti. Odvodní roura bude v této 

místnosti mít vstupní otvor ve výšce 25 cm pod stropem a vyústění bude zvenčí ve výšce 2 m 

nad vyústěním přívodního komínku. Obě okna se utěsní kolem komínků montáţní pěnou. 

Úpravy oken s komínky jsou názorně zobrazeny na obrázcích 9 a 10. Následná tabulka 

6 naznačuje rozměry komínků dle počtu ukrývaných osob. Navrţené úpravy k provedení 

tohoto IÚ vyuţívající přirozeného větrání jsou pro kapacitu do 50 ukrývaných. V IÚ 

s kapacitou vyšší a s více místnostmi musí mít kaţdá místnost samostatné větrání. 

 

Tabulka 6 Minimální rozměry přívodního a odvodního komínku [29] 

Pro počet osob v úkrytu Minimální rozměry 

Čtverhranný průřez (cm) Kruhový průřez (cm) 

5 7 x 7 8 

10 10 x 10 11 - 12 

20 14 x 14 18 

30 20 x 15 20 

40 20 x 20 23 

50 25 x 20 25 

 

Úprava dveří 

Vstupní dveře do krytu jsou dřevěné a mají rozměry 80 x 197 cm. Tyto dveře se 

otevírají směrem do krytu, proto se provede jejich úprava proti případnému samovolnému 

otevření při tlakové vlně. Toto opatření se provede za pomocí dvou trámových závor 

zajištěných kovovými úchyty upevněnými do stěny vedle dveří. Další úprava na těchto 

dveřích bude jejich zesílení a utěsnění. Zesílení se provede pomocí prken, které se připevní na 

samotné dveře a mezi dveře a prkna se upevní těsnění – linoleum tak, aby celková tloušťka 

zpevněných a utěsněných dveří odpovídala minimální šířce 5 cm. Úprava dveří je zobrazena 

na obrázcích 11 a 12.  
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                  Obrázek 11 Řez vstupních dveří       Obrázek 12 Pohled z úkrytu       

 

Úprava vnitřních dveří, dělících obě místnosti IÚ, se nebude provádět ţádná. Pouze se 

odstraní kvůli funkčnosti větracích komínků.  

 

Úprava stropu 

Vzhledem k nízké tloušťce stropní konstrukce (20 cm) a výšce rodinného domu, je 

důleţité zpevnit strop IÚ. Toto se provede za pomocí 2 trámů, které budou slouţit jako 

podpěrné sloupky. Ve spodní části budou postaveny na desce zajištěné klíny a tesařskými 

skobami proti posunutí. Na podpěrné sloupy se připevní tři výztuţné trámy - viz obr. 15, které 

se zajistí proti posunutí tesařskými skobami. Tato úprava stropu bude provedena v obou 

místnostech IÚ, její provedení je zobrazeno na obrázcích 13 a 14.  Kaţdá zesilující úprava 

stropů (i tato) by měla být odborně posouzena odborníkem z oblasti statiky nebo stavebnictví.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

            Obrázek 13 Čelní pohled                   Obrázek 14 Boční pohled  

 

                         

  

 

 

   

    Obrázek 15 Pohled shora 
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Vnitřní vybavení IÚ  

V případech delšího vyuţití IÚ by měl úkryt obsahovat: 

 Nejméně 3 litry zásoby pitné vody na den na osobu, a to na dobu nejméně 3 dny. 

 Dostatečnou zásobu trvanlivých potravin, uchovávaných v igelitových obalech, na 

dobu nejméně 3 dny. 

 Nouzový   záchod    (přenosná   uzavíratelná    nádoba    s improvizovaným sedátkem 

a víkem). Nouzový záchod se nejlépe umístí v oddělené místnosti, pokud tak nelze, 

umístí se do prostoru oddělného závěsem. Po pouţití se musí zasypávat desinfekčním 

a protizápachovým prostředkem – např. vápnem, pískem. Po naplnění se nádoba 

vyprazdňuje mimo úkryt. Případně lze vyuţít i nejbliţší záchod v budově. 

 Přenosnou nádobu na odpadky. 

 Přenosnou nádobu na mytí a na uţitkovou vodu. 

 Lehátka a sedačky v poměru 1:2, aby minimálně 1/3 ukrývaných mohla leţet a ostatní 

sedět. Vzhledem k dostatečné velikosti místností IÚ vybraného objektu jsou 

navrţena 3 lehátka a 5 sedaček. [29] 

 

7.2.4 Výpočty: ochranný součinitel staveb K0, maximální doba pobytu tmax 

 Ochranné vlastnosti IÚ proti radioaktivnímu záření se vyjadřují ochranným 

součinitelem stavby K0 [1], 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 nepočítá.  

Výpočet ochranného součinitele staveb K0 pro přízemní, částečně zapuštěný 

úkryt s nadstavbou (podlaha IÚ je zapuštěná méně než 1,7 m). [20] 

Výchozí údaje o obvodových konstrukcích budovy s úkrytem a rozměrech místností pro 

určení ochranného součinitele stavby  K0: 

Před úpravami 

Plošná hustota vnějších stěn       675 kg/m
2 

Plošná hustota vnitřních stěn        540 kg/m
2 

Plošná hustota stropní konstrukce      480 kg/m
2
 

Plocha okenních otvorů ve vnějších obvodových zdech         1,44 m
2
 

Výška umístění okenních otvorů nad podlahou úkrytu         1,4 m 



Lucie Tichá: Vyuţití objektů města Zubří pro ochranu osob a majetku 

 

Ostrava 2011  33 

 

Plocha ostatních otvorů ve vnějších obvodových zdech          1,44 m
2
 

Výška umístění ostatních otvorů nad podlahou úkrytu         1,4 m 

Rozměry místnosti improvizovaného úkrytu: 

 Délka          7,1 m 

 Šířka           3,6 m 

 Výška          2,15 m 

Šířka nezastavěných prostorů nebo ulic přiléhajících k IÚ        0 m    

Hloubka zapuštění podlahy úkrytu pod úroveň terénu      1,25 m 

Úkryt umístěný v přízemí       ne 

Úkryt umístěný ve středním traktu      ne 

Úkryt s nadstavbou        ano 

Úkryt bez nadstavby        ne 

 

Typ improvizovaného úkrytu podle sledovaných charakteristik: 

Přízemní nebo částečně zapuštěný kryt s nadstavbou    

(podlaha IÚ je zapuštěná méně neţ 1,7m):     ano 

Úkryt umístěný ve středním traktu víceposchoďových budov,  

ţádná stěna úkrytu nesousedí s volným terénem:    ne 

Zapuštěný úkryt s nadstavbou  

(podlaha IÚ je zapuštěna více neţ 1,7m pod úrovní terénu):  ne 

Zcela zapuštěný úkryt bez nadstavby:     ne 

 

Vzorec pro výpočet ochranného součinitele staveb: 

Mstz

st

KKKV

KK
K

)1()1(

65,0

2

1

0

        [1] 

Kde: 1K  Součinitel vlivu vnějších stěn.  

stK Součinitel zeslabení záření vnější stěnou.  

ZK Součinitel pronikání záření do místnosti otvory.  

MK Součinitel sníţení expoziční rychlosti záření vlivem stínících účinků sousedních 

staveb.  

2V Součinitel závislý na šířce budovy. [20] 
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Výpočet ochranného součinitele staveb před úpravami 

 Pro daný objekt jednotliví součinitelé mají tyto hodnoty: 

43,01K ; 90stK ; 009,0ZK ; 997,0MK ; 18,02V  

MstZ

st

KKKV

KK
K

11

65,0

2

1
0  

997,0190009,018,01

9043,065,0
0K  

997,081,182,0

155,25
0K  

170K  

Není vyloučeno zamoření místností sousedících s úkrytem nebo nad ním 

radioaktivním prachem, proto se násobí hodnota ochranného součinitele staveb K0 

součinitelem 0,8. [20] 

178,00K  

6,130K  

 

Po úpravách 

Provedenými úpravami, které mají vliv na změnu ochranného součinitele staveb, je 

v tomto případě zatěsnění oken. Po dosazení daných veličin do vzorce pro výpočet 

ochranného součinitele K0 [1] a po vynásobení součinitelem 0,8 získáme tuto hodnotu: 

62,240K  

 Minimální doporučená hodnota ochranného součinitele staveb K0 je 50. Před úpravami 

je hodnota K0 13,6. Po provedení doporučených úprav se hodnota K0  zvýšila na hodnotu 

24,62. V tomto případě vyšla hodnota niţší, neţ hodnota  doporučená. Přesto tento dům můţe 

poskytnout určitou ochranu proti účinkům radiačního záření. 

 

Výpočet doby pobytu v IÚ při úplném zatěsnění 

Maximální moţná doba pobytu při vzduchotěsném uzavření IÚ vypočítaná podle 

uvedeného vzorce [2]. [20] 

nm

VC
t

CO

CO

2

max
100

2

  

h

        [2] 
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Kde: 
2COC  Dovolené zvýšení obsahu CO2  (%), (max. 2 %). 

 V   Objem místnosti IÚ (m
3
). 

2COm Mnoţství CO2 vydýchané jednou osobou (
13 hm ),    

  (v rozmezí 0,02 - 0,025 
13 hm ). 

 n   Počet ukrývaných osob. [20] 

  

Výpočet maximální doby pobytu s parametry majícími tyto hodnoty dle vzorce [2]:

  

%2
2COC ; 3954,54 mV ; 8n ; 

13025,0
2

hmmCO  

nm

VC
t

CO

CO

2

1max
100

2

 

h

 

8025,0100

954,542
1maxt

 

h

 

ht 5,51max  

 

Výpočet maximální doby pobytu s parametry majícími tyto hodnoty dle vzorce [2]:

  

%2
2COC ; 3954,54 mV ; 8n ; 

1302,0
2

hmmCO  

nm

VC
t

CO

CO

2

2max
100

2

 

h

 

802,0100

954,542
2maxt

 

h

 

ht 7,62max  

 

 Po dosazení údajů zjistíme, ţe maximální doba pobytu při úplném zatěsnění IÚ a při 

plném obsazení osmi osobami je v rozsahu 5,5 aţ 6,7 h dle mnoţství vydýchaného CO2. 

Velké rozpětí čísel je dáno tím, zda osoby v IÚ vykonávají činnost nebo jen sedí.    

 



Lucie Tichá: Vyuţití objektů města Zubří pro ochranu osob a majetku 

 

Ostrava 2011  36 

 

7.3 Ochrana a zabezpečení majetku 

 Ze statistik PČR, zaměřených na kriminalitu za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 

ve Zlínském kraji, je patrná značná převaha trestných činů majetkového charakteru. Statistika 

je zobrazena na grafu (obr. 16). Z  celkového počtu 4820 majetkových trestných činů je 1678 

krádeţí vloupáním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 Kriminalita v ČR od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 [31] 
 
 

Dále dle statistik vedených PČR, je na grafu (obr. 17) viditelné, ţe celkový počet 

trestných činů vloupání v České republice, se za poslední tři roky nesniţuje. Naopak se jedná 

o riziko, které významně vzrůstá. Údaje jsou zobrazeny z důvodu návaznosti na problematiku, 

která je řešena v další kapitole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 Grafické znázornění růstu krádeží vloupáním v ČR [31] 
 

Velmi rizikovými objekty dle statistik PČR jsou objekty s restauracemi, hostinci. Dále 

objekty uchovávající majetek značné finanční hodnoty. Proto je tato práce zaměřena na 

zabezpečení kulturního domu  Klub  Zubří,  ve   kterém   se  nachází   restaurace, 15 počítačů, 

kanceláře a promítací technika. Tento objekt nadále disponuje značnými prostory, které je 

moţné vyuţít jako sklad cenností z nedalekého místního muzea. Vybrané prostory mohou 

dále při MU slouţit jako IÚ, neboť tyto prostory byly v minulosti jiţ jako IÚ zahrnuty v plánu 

ukrytí podniku Gumárny Zubří, a. s.. Příprava a výstavba takových prostor pro vytvoření IÚ 

byla jiţ popsána v kapitole 7.2.  
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7.3.1 Údaje o vybraném objektu k zabezpečení 

 Objekt se nachází ve městě Zubří na Hamerské ulici č. p. 10. Objekt je vyuţíván ke 

kulturním účelům (plesy, přednášky, divadelní činnost, promítání filmů), nachází se zde 

knihovna, místnosti pro zájmovou činnost mládeţe, restaurace, dále místnosti k pronájmu. 

 Objekt se nalézá na frekventovaném místě v blízkosti průmyslového areálu Gumárny 

Zubří, a. s., a husté zástavby rodinných domů. Okolí objektu je v nočních hodinách dobře 

osvětleno pouličním osvětlením. 

 Dosavadní ostraha objektu není řešena ţádným zabezpečením za pomocí EZS nebo 

fyzickou ostrahou a není oplocen. Ve sluţebním bytě v objektu bydlí správce budovy, který se 

stará pouze   o chod  a technický   stav   objektu. V   minulosti došlo   k několika   pokusům   

o vloupání, zejména do části objektu s restaurací. Jediným bezpečnostním opatřením jsou 

nainstalované MZS a to formou mříţí ve veškerých oknech, nacházejících se v 1. PP. Dále 

jsou osazeny mříţí dvě krajní okna v restauraci. Statistika kriminality v souvislosti s objektem 

Klubu  Zubří je prezentována v tabulce 7. Statistická data jsou poskytnuta z údajů Policie ČR 

a správce Klubu Zubří. 

 

Tabulka 7 Kriminalita Klubu Zubří 2007 - 2010 

 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Vloupání oknem 1 1 1 2 5 

Vloupání dveřmi 0 1 0 1 2 

Úmyslné poškození objektu  

zvnějšku (vandalismus) 
1 0 1 2 4 

Úmyslné poškození objektu 

uvnitř 
1 0 0 1 2 

Krádež majetku 0 2 1 1 4 

Celkem 3 4 4 5  

 

 

Dispoziční řešení 

Objekt Klubu Zubří byl postaven v  50. letech 20. století, budova má jedno podzemní 

a dvě nadzemní podlaţí. Střecha hlavní budovy je valbová, zadní část má střechu plochou. 

 Venkovním schodištěm z jiţní strany (foto 5), hlavními vchody (kolem pokladny) 

vchází návštěvník do přízemí objektu Klubu Zubří, do centrálního vestibulu se šatnou. Čelně 

proti vstupu jsou vchody do hlediště hlavního sálu. Vlevo je restaurace se zázemím. 

Zobrazeno na foto 6. 
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  Foto 5 Pohled jih (Foto Lucie Tichá)      Foto 6 Pohled západ (Foto Lucie Tichá) 

 

Z východní (foto 7) i ze západní strany podélného objektu se nachází schodiště 

s vedlejšími vstupy. Ve východní části objektu vlevo je sluţební byt a kancelář, vpravo 

zázemí jeviště (WC, sklad kulis, klavír). V západní části se nachází vedlejší vstup do 

strojovny vzduchotechniky. V přízemí ze severu (foto 8) se nachází stávající nouzový východ 

ze sálu hlediště. 

 

  

 

 

 

 

  

                Foto 7 Pohled východ (Foto Lucie Tichá)         Foto 8 Pohled sever (Foto Lucie Tichá) 

 

 Do II. NP se dostaneme západním nebo východním schodištěm. Z jiţní strany jsou 

vlevo prostory k pronájmu, knihovna s čítárnou a kanceláře. Vpravo se nachází malý sál se 

zázemím. V západní straně se nachází sociální zařízení, promítací kabina s kompletním 

zázemím promítače. 

 Pod přízemím se nalézá suterén, který je převáţně vyuţíván pro zájmovou činnost 

mládeţe a dospělých. Dále jsou zde sklady, kotelna, zázemí restaurace. Prostory pod 

hledištěm jsou nevyuţity. Prostory I., II. NP a I. PP jsou zobrazeny v příloze č. 5.    
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Konstrukční řešení 

 Objekt Klubu Zubří byl postaven klasickým způsobem. Základy jsou betonové, nosné 

zdivo cihlové, včetně suterénu, vnitřní příčky rovněţ cihlové. Stropní konstrukce (včetně 

terasy II. NP, věnců, říms a hlavního schodiště) ţelezobetonové deskové. 

 V prostoru nad hledištěm i jevištěm jsou stropní konstrukce ţelezobetonové ţebrové. 

Hlavní budova má valbovou střechu, dřevěný krov s eternitovou krytinou. Stávající východ 

s terasou   ze  severní strany je tvořen ţelezobetonovou konstrukcí. Okna jsou plastová. Vstup 

a boční dveře jsou kovové, ze severní strany dřevěné. Veškerá data, údaje a technické výkresy 

k vybranému objektu jsou poskytnuty ze zdrojů odboru výstavby Městského úřadu města 

Zubří. 
 

7.3.2 Analýza a hodnocení rizik objektu Klub Zubří 

Analýza a hodnocení rizik je soubor činností, které při jejich zpracování mohou 

významně napomoci ke zvýšení bezpečnosti a ochrany objektu. 

Pro danou problematiku je vhodná metoda analýza souvztaţnosti. Tato metoda je 

vhodná pro posuzování celých objektů. Základním krokem k určení rizika této metody se 

rozumí vyhledávání potencionálních zdrojů. Důleţité je nashromáţdit statistické údaje 

k objektu, nejlépe za posledních 3 aţ 5 let. V dalším kroku se identifikují vzájemné vazby 

mezi jednotlivými riziky. Při kladném vyhodnocení je výsledkem 1, při záporném 0. Shodná 

rizika se značí číslem 0. Tyto se následně sečtou horizontálně i vertikálně. Vše je zobrazeno 

v tabulce 8. [11] 

Tabulka 8 Identifikace a hodnocení rizik 

Rb Ra 

Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑Kar 

1 Vloupání oknem 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

2 Vloupání dveřmi 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

3 
Úmyslné poškození 

objektu zvnějšku (vandalismus) 
1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 6 

4 
Úmyslné poškození 

objektu uvnitř 
1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 6 

5 
Vnesení nebezpečného 

předmětu 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

6 Krádež majetku 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 

7 Selhání MZS 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

8 Selhání EZS 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

9 Selhání lidského činitele 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 

10 Spolupráce s pachatelem 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 

 ∑Krb 7 7 4 6 5 7 6 5 2 5  
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Dalším krokem je výpočet koeficientů Kar a Kpr dle vzorců [3] a [4]. Koeficient Kar je 

procentním vyjádřením počtu návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra. 

Výsledná data koeficientů Kar a Krb jsou vypočtena v tabulce 9. Z této tabulky 9 jsou uvedeny 

níţe maximální a minimální hodnoty koeficientů. [11] 

1001/ xKK arar  %         [3] 

1001/ xKK rbrb  %         [4] 

Kde: x Počet hodnocených rizik celkem. [11] 

 

Tabulka 9 Koeficienty Kar a Krb 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kar (%) x 89 89 67 67 22 78 33 33 44 78 

Krb (%) y 78 78 44 67 56 78 67 56 22 56 

 

Kar max = 89 (%)  Krb max = 78 (%)   

Kar min = 22 (%)  Krb min = 22 (%)  

  

V následném kroku se vnesou údaje z tabulky 9 do grafu. Vypočte se poloha os podle 

vzorců [5] a [6], které rozdělí graf do čtyř kvadrantů. Spolehlivost systému jsem zvolila pro 

tento případ 80 %. 

sKKO arar 100/100 minmax1   %       [5] 

sKKO rbrb 100/100 minmax2   %       [6] 

Kde: 1O Osa rovnoběţná s osou y. 

 2O Osa rovnoběţná s osou x. 

 s Spolehlivost systému (0-100). [11] 

 

Dosazením hodnot do vzorců [5] a [6] získáme hodnoty polohy os: 

80100/22891001O %   

461O %  

80100/22781002O %   

%552O  

Vypočtené polohy os se vnesou do grafu. Význam jednotlivých kvadrantů je 

prezentován v tabulce 10. 
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Tabulka 10 Význam jednotlivých kvadrantů [11] 

I. Kvadrant Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. Kvadrant Sekundárně nebezpečná rizika 

III. Kvadrant Ţádná primárně nebezpečná rizika 

IV. Kvadrant Relativní bezpečnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 Výsledný graf analýzy souvztažnosti 

 

Výsledkem vynesení hodnot jednotlivých koeficientů rizik do grafu (obr. 18) je 

roztřídění těchto rizik do určitých kvadrantů a tím stanovení jejich nebezpečnosti.  

 

Vyhodnocení metody analýza souvztažnosti 

 Na základě analýzy souvztaţnosti jsou vyhodnocena rizika, která mohou ohrozit 

posuzovaný objektu Klubu Zubří. Výsledný graf analýzy souvztaţnosti na obrázku 18 určil 

rizika v jednotlivých kvadrantech podle jejich vzájemné souvztaţnosti. Nejzávaţnějšími 

riziky, zjištěnými touto metodou, jsou vloupání oknem, vloupání dveřmi, úmyslné poškození 

objektu zevnitř, samotná krádeţ majetku a případná spolupráce s pachatelem. Toto úzce 

souvisí s nedostatečným dosavadním zabezpečením celého objektu jak MZS, tak i EZS. 

Dalšími riziky, kterým je nutno věnovat větší pozornost, jsou selhání MZS a vnesení 

nebezpečného předmětu. Můţe být zapříčiněna zastaralou aktuální instalací MZS. Druhá 

moţnost rizika je velmi těţce odhalitelná. Důvodem je vyuţití objektu bez moţnosti 

hlídaného vstupu osob. Výsledky této analýzy se shodují se statistikami a údaji poskytnutými 

Policií ČR a správcem objektu Klubu Zubří. Sníţením vyhodnocených rizik se budu zabývat 

v další kapitole. 
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7.3.3 Návrh zlepšení zabezpečení Klubu Zubří 

Vzhledem k výsledkům analýzy souvztaţnosti a ke statistikám vedených PČR, 

zmíněných výše, je stávající zabezpečení objektu nedostačující. V této kapitole budou 

navrţena doplnění stávajících zabezpečení dalšími MZS s kombinací EZS vedoucí ke zvýšení 

zabezpečení objektu Klubu Zubří.  

 Při zpracování návrhu je důleţité zařazení objektu do míry rizika, které se provede dle 

jiţ výše zmíněné tabulky 4. Vzhledem k účelu vyuţití objektu, hodnotě majetku v něm 

uloţeném a způsobů krádeţí vloupáním se tento objekt řadí do stupně zabezpečení 2 - nízké 

aţ střední riziko. 

 Veškeré prostory (sklady, chodby, kanceláře a další místnosti) Klubu Zubří jsou trvale 

vytápěny. Klasifikace prostředí pro zařízení je pro tento objekt dle tabulky 11  - třída 1.  

 

Tabulka 11 Klasifikace prostředí pro zařízení [16] 

Třída Název prostředí Popis prostředí, příklady Rozsah teplot 

I Vnitřní Vytápěná obytná nebo obchodní místa +5 ˚C aţ + 40 ˚C 

II Vnitřní všeobecné 

Přerušovaně vytápěná nebo nevytápěná 

místa (chodby, schodiště, skladové 

prostory) 

-10 ˚C aţ + 40 ˚C 

III Venkovní chráněné 

Prostředí vně budov, kde komponenty 

nejsou trvale vystaveny vlivům počasí 

(přístřešky) 

-25 ˚C aţ + 50 ˚C 

IV 
Venkovní 

všeobecné 

Prostředí vně budov, kde komponenty 

jsou trvale vystaveny vlivům počasí 
-25 ˚C aţ + 60 ˚C 

 

 Následná tabulka 12 popisuje jednotlivé návrhy provedených moţností instalace MZS 

a EZS, které by měly vést ke sníţení rizika napadnutelnosti objektu, včetně přiloţeného výčtu 

pouţitých schematických značek. Návrh instalace jednotlivých prvků EZS a MZS do určitých 

místností a prostor objektu je názorně zakresleno v technických výkresech Klubu Zubří. 

Zmíněné technické výkresy jsou v příloze č. 5.  
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Tabulka 12 Navrhované zabezpečovací prvky [25], [33] 

 

Tabulka 12 je zaměřena na zabezpečení za pomocí MZS a EZS. Je zaměřena na 

jednotlivé poschodí objektu s uvedením typu a přibliţné ceny pouţitého zabezpečení. Další 

zvýšení zabezpečení se dá zajistit kombinací s reţimovou ochranou.  

 

Mechanické zábranné systémy 

Perimetrickou ochranu MZS zde nenavrhuji ţádnou z důvodu vyuţitelnosti objektu 

pro širokou veřejnost.  

Dosavadní plášťová ochrana za pomocí mříţí je jiţ zastaralá a svým technickým 

stavem nevyhovuje poţadavkům, ke kterým je určena. Proto je plášťová ochrana oken za 

pomoci MZS navrţena v 1. PP a 1. NP novou pevnou mříţí. Důvodem osazení mříţí je nízké 

poloţení oken a časté pokusy vloupání těmito prostory. Zabezpečení vstupních dveří 

z východní a severní strany není potřeba, dveře jsou po rekonstrukci a jsou jiţ opatřeny 

bezpečnostními   zámky.   Vstupní   dveře  ze západní strany navrhuji opatřit nůţkovou mříţí 

a bezpečnostními zámky, totéţ i ve vedlejších vchodech z východní a západní strany budovy.  

Typ zabezpečení Typ výrobku Část budovy Značka Cena (Kč) 
Počet 

kusů 

Celková  

Cena (Kč) 

Bezpečnostní folie  SCX 2. NP, 1. NP 
 

700
 

50 35000 

Mříž 

Pevná A (2. 

kategorie) 
1. PP, 1. NP 

 

2600 55 143000 

Nůţková 1. NP 10500 3 31500 

PIR čidlo pohybu 

JA-80PB 
1. PP, 1. NP, 

2. NP  
2000 30 60000 

LX-20 stropní 1. NP, 2. NP 
 

250 8 2000 

Magnetické čidlo JA-81M 1. NP 
 

900 13 11700 

Ústředna systému  JA-83K 1. PP 
 

2300 1 2300 

Klávesnice JA-81F 1. NP 
 

2400 3 7200 

Bezdrátová siréna 

vnější 
JA-80A 1. NP 

 
2331 1 2331 

Bezdrátová siréna 

vnitřní 
JA-80L 1. NP 

 
1047 1 1047 

 Cena zabezpečení celkem 296078 
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Zvýšení plášťové ochrany objektu za pomocí MZS je navrţeno pouţitím 

bezpečnostních folií v oknech 2. NP a na vstupních dveřích z jiţní strany v 1. NP. Toto 

opatření je nezbytné z důvodu častého vandalismu zaměřeného na zabezpečovaný objekt.  

Navrţení bezpečnostní folií místo pevných mříţí do oken sluţebního bytu v 1. NP je 

pouze z estetického důvodu. Návrh jednotlivých zabezpečení s vyuţitím MZS je zobrazen 

v příloze č. 5.  

 

Elektronické zabezpečovací systémy 

Aktuální zabezpečení s pouţitím EZS není v této budově ţádné. Pro zvýšení 

zabezpečení jsem proto navrhla následující prvky, které zvýší jiţ navrţené zabezpečení 

s vyuţitím MZS.  

Prvky prostorové ochrany EZS jsou navrţeny za pomoci PIR čidel, a to v kaţdém 

poschodí. Signalizační prvek je zvolen vnitřní k informování správce budovy a zároveň vnější 

k zastrašení pachatele od pokračování v dalším protiprávním jednání.  

Klávesnice pro ovládání systému je navrţena ke třem hlavním vstupům do budovy 

(jiţní, východní, západní). Klávesnice není zvolena na vedlejší boční vchody a únikový 

východ na terasu. Vchody se nevyuţívají jako hlavní vstupy. Případné nepovolené překonání 

těchto dveří bude zachyceno umístěnými PIR čidly v daných místnostech. Čidla u vstupních 

vchodů do objektu jsou navrţena se zpoţděním 20 s. Zabezpečení jeviště a hlediště je 

zakresleno  v  příloze   č. 5   pouze   v 1. NP.   Obě   místnosti zasahují svou výškou do 2. NP 

a zakreslení zabezpečení v jednom patře je dostatečně názorné. 

Umístění ústředny je zvoleno v 2. NP v prostorách skladu z důvodu zlepšení přenosu 

signálu mezi jednotlivými zabezpečovacími prvky systému EZS v objektu. Narušení 

zabezpečovacího systému je navrţeno zasíláním SMS zpráv majiteli objektu, správci budovy, 

majiteli restaurace a dalším případným nájemcům dle místa narušení zabezpečení. Zvolená 

ústředna nabízí zasílání zpráv maximálně 8 telefonním číslům.  
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Zabezpečení je navrţeno děleným systémem ve třech smyčkách. Smyčka A pro 

zabezpečení sluţebního bytu, smyčka B pro zajištění objektu Klubu Zubří kromě sluţebního 

bytu a hlavního východního vstupu s přilehlou chodbou, smyčka C pro zabezpečení hlavního 

vstupu z východní strany s přilehlou chodbou. Kombinace jednotlivých smyček závisí na 

přítomnosti správce ve sluţebním bytě. Lze zajistit zabezpečení pouze jednotlivých smyček 

nebo všech najednou. Překonáním hlavního vstupu z východní strany v reţimu A nebo B 

bude pachatel zachycen následnými PIR čidly v dalších místnostech. Návrh umístění 

jednotlivých zabezpečení je zobrazen v příloze č. 5. 

 

Režimová ochrana 

 Aby celý systém zabezpečení fungoval bezproblémově, je důleţité řídit se určitými 

nařízeními a pokyny. Je  důleţité,   aby   zaměstnanci  a  uţivatelé Klubu Zubří tyto postupy a 

pokyny dodrţovali. V opačném případě by mělo dojít ke kárným opatřením ze strany 

vedoucího k uvědomění si své zodpovědnosti za vzniklé škody vlivem nedbalosti. Se všemi 

skutečnostmi musí být zaměstnanci a uţivatelé Klubu Zubří seznámeni. Dále musí být 

zaměstnanci proškoleni o postupu pouţití EZS. 

 Povinností zaměstnanců a uţivatelů při odchodu z prostor objektu je zejména kontrola 

uzavření veškerých   oken   v   místnostech   i   na   chodbách,   zamčení  kanceláří, prostorů 

knihovny a restaurace. Správce budovy je následně zodpovědný za kontrolu výše 

provedených činností po opuštění budovy všemi osobami a následně za uzamčení hlavních 

vstupů do objektu, případně spuštění EZS.  
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8 Závěr  

 V první části této bakalářské práce jsem zpracovala návrh ochrany osob vyuţitím 

objektů ve městě Zubří. Zaměřila jsem se na ochranu osob ukrytím. Nejprve jsem porovnala 

aktuální stav ukrytí v evropských státech s Českou republikou, poté jsem poukázala na stav 

v okrese Vsetín. Dále jsem se zaměřila na vyhodnocení moţnosti ochrany osob ukrytím ve 

městě Zubří. Při   analýze současného plánu ukrytí města Zubří jsem zjistila značné 

nedostatky v plánu ukrytí. Tyto nedostatky jsou nesrovnalosti a nevyhovující údaje 

v základních listech jednotlivých IÚ. Pro zlepšení současného plánu ukrytí navrhuji jeho 

pozorné prostudování a přehodnocení výběru budov zařazených do plánu ukrytí. Zpracovala 

jsem tento návrh na vyřazení některých budov z plánu ukrytí a doplnění o jiné vhodné budovy 

(viz příloha 3, obr. 19). Dále jsem vypracovala kompletní základní list IÚ objektu zařazeného 

do plánu ukrytí, který je moţné pouţít jako vzor pro vypracování ostatních IÚ. Tímto jsem 

 přiblíţila majitelům objektů, jejichţ domy jsou, případně budou zařazeny do plánu ukrytí, 

postupy při úpravách prostor pro přípravu IÚ při MU. Dále jsem poukázala na celkově 

zastaralé údaje v plánu ukrytí a základních listech IÚ. 

V druhé částí této práce jsem analyzovala a navrhla ochranu majetku v konkrétním 

objektu ve městě Zubří. Výběr objektu jsem provedla vzhledem ke statistikám kriminálních 

činů v ČR s kombinací statistik ve městě Zubří zaznamenaných PČR. Zjištění nejzávaţnějších 

rizik ohroţujících vybraný objekt jsem provedla za pomocí analýzy souvztaţnosti s kombinací 

statistik zaznamenaných PČR. Výsledná nejzávaţnější rizika se shodovala se statistikami 

PCŘ. Následně v návaznosti na tato zjištěná rizika jsem navrhla opatření ke zvýšení ochrany 

vybraného objektu - Klubu Zubří - za vyuţití MZS, EZS a reţimové ochrany, které vedou ke 

sníţení četnosti kriminality zaměřené na tuto budovu. Celková cena navrţeného zabezpečení 

činí 296078 Kč. Tato částka nepřekračuje doporučenou maximální hodnotu 10% veškerého 

jiţ výše jmenovaného majetku a vybavení nacházejícího se v zabezpečované budově Klubu 

Zubří. Celková cena navrţeného zabezpečení je pouze přibliţná, můţe se lišit dle prodejce.  

Uskutečnění navrţených opatření v této bakalářské práci zvýší ochranu obyvatel města 

Zubří při MU a také přiblíţí jeho obyvatelům moţnost ochrany za vyuţití IÚ při MU. Dále 

vedou ke zvýšení ochrany majetku ve vybraném objektu ve městě Zubří.  
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Příloha č. 1 Seznam použitých zkratek 

 

CO  Civilní ochrana 

CPO  Civilní protiletecká ochrana 

EZS  Elektrický zabezpečovací systém 

FO  Fyzická ochrana 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

IBS  Integrovaný bezpečnostní systém 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

IÚ  Improvizovaný úkryt 

KS  Krizová situace 

MU  Mimořádná událost 

MZS  Mechanický zábranný systém 

NP  Nadzemní podlaţí 

PČR  Policie České republiky 

PIR  Pasivní infračervené záření 

PP  Přízemní podlaţí 

STOÚ  Stálý tlakově odolný úkryt 

SÚ  Stálý úkryt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 Základní list IÚ 

ZÁKLADNÍ LIST  Evidenční číslo improvizovaného úkrytu   

IMPROVIZOVANÉHO ÚKRYTU           

    Výtisk číslo:   

         

Zpracoval   Obec s rozšířenou působnosti     

Lucie Tichá       

            

Schválil   Obec, město 

  Zubří 

  

Mírový uţivatel úkrytu   Ulice - č. popisné - objekt, škola 

Rodina Kolečková Převrátí – 497 – rodinný dům 

    

Čísla domů, z nichţ budou vycházet ukrývaní (výrobní budovy) Kapacita 

  maximální / vyuţitá 

                 8 / 8 

  

    

 

        

Prostorové údaje Skutečné Korigované  

  Délka místnosti      7,1 m    

  Šířka místnosti      3,6 m    

  Výška místnosti      2,15 m    

  Délka vnější obvodové stěny    16,7 m    

  Podlahová plocha místnosti    25,02 m
2
    

  Objem místnosti      54,954 m
3
    

  Plocha otvorů v obvodové stěně    1,44 m
2
  0 m

2
  

  Průměrná výška parapetů    1,4 m  0 m  

  Plocha otvorů v obvodové stěně nad  

  úkryt  33,1 m
2
  33,1 m

2
  



 

 

  Průměrná výška parapetů    1,4 m  1,4 m  

  Plošná hustota obvodové  

  stěny    675 kgm
-2

  675 kgm
-2

  

  Plošná hustota stropu nad úkrytem  480 kgm
-2

  480 kgm
-2

  

  Průměrná délka zamořeného úseku  - m    

  Typ vchodu     z budovy    

         

   Telefon         ne  

   Rozhlas po drátě         ne  

   Přívod vody         ne  

   Kanalizace         ne  

   Sociální zařízení         ne  

         

   Určení:         obyvatelstvo  

   Pouţití:         úkryt  

   Typ:         polozapuštěný  

   Mírové vyuţití         suterén  

   Doba zhotovení         12  

   Doba provozu         72  

   Výměna vzduchu         přirozená  

   Ochranný součinitel stavby Ko  (skutečný / korigovaný) 13,6 / 24,62  

         

   Velitel úkrytu: Miroslav Koleček  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Půdorys a řez úkrytem 

 

 

 

 

 



 

 

Orientační plán (foto) 

 

 

 

 

Postup prací pro zhotovení 

úkrytu           Lhůta 

A)  splnění  

Vyklizení prostorů IÚ. do  

Kontrola uzávěrů plynu, vody. 2 hodin 

    

    

B)  

Do 12 

hodin 

Zajištění materiálu pro větrací komínky.    

Zajištění materiálu pro zabednění oken.    

Zajištění materiálu pro zabezpečení vstupních dveří do IÚ, odstranění 

spojovacích dveří mezi prostory IÚ.   

Zajištění materiálu pro výztuhu stropní konstrukce.   

Donesení materiálu pro vybavení IÚ.   

    



 

 

C) 

 Další 

období 

Vytvoření větracích komínků a utěsnění oken.   

Zajištění dveří a jejich utěsnění.   

Vytvoření výztuhy stropní konstrukce.   

    

    

    

    

    

    

    

 

        Vybavení úkrytu materiálem 

Název materiálu Počet Název materiálu Počet 

   Přenosné nádoby na odpadky 2 Ruční hasicí přístroj 2 

   Suché záchody 1 Pozinkované vědro 1 

   Sedátka 5 Koště 1 

   Nádoba na vodu 2 Mýdlo 2 

   Trámky 20x20x350 4 Přenosné umyvadlo 1 

   Trámky 20x20x170 4 Hřebíky 64 

   Trámky 20x20x320 2 Tesařské skoby 48 

   Trámky 20x20x120 2 Lehátka 3 

   Prkna  15x195 6 Ţidle 0 

   Prkna  30x140 6 Těsnicí linoleum 80x197 1 

   Vzpěra 30 cm  2 Kovové úchyty na trámky  2 

   Svítilny 4 

     Igelitové sáčky 15 

     Lékárnička 2 

     Palička 2 

     Ocelový sekáč 1   

    Ocelový sochor 1   

 



 

 

   Krumpáč s násadou 1   

    Lopata s násadou 1   

    Chlorové vápno 5kg   

  

Číslo Jméno majitele domu Počet 

popisné     osob 

497 Miroslav Koleček   8 

 

Doplňující údaje IÚ - poznámka           

  

      
  

  ● Ochranný součinitel stavby K0 stávající - vypočtený pro původní  IÚ bez úprav. 

  ● Ochranný součinitel stavby K0 korigovaný - vypočtený pro IÚ s navrţenými úpravami. 

  ● Prostorové údaje skutečné - údaje pro IÚ bez úprav. 
  

  

  ● Prostorové údaje korigované - údaje pro IÚ s navrţenými úpravami.   

  ● Jméno a příjmení velitele úkrytu vyplnit tuţkou (měnící se údaj). 
 

  

  ● Pro ukrývanou osobu se počítá 1 - 3 m
2
 podlahové plochy v prostoru s nuceným  

     větráním a 3 - 5 m
2
 podlahové plochy v prostoru bez větracího zařízení.   

  ● Při budování a zpohotovování IÚ se v maximální míře vyuţívá materiál z místních   

     zdrojů. 

       

      
  

  
      

  

                



 

 

 

 

  

 Legenda: 

   Současné objekty určené jako IÚ 

                     Nově navrţené objekty jako IÚ 

                  STOÚ 

                  Nevyhovující objekty jako IÚ 

    

    

   

                

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 Plán ukrytí města Zubří



 

 

 

 

Příloha č. 3 Plán ukrytí města Zubří



 

 

 

Příloha č. 4 Objekty zahrnuté v plánu ukrytí města Zubří 

 
Tabulka 13 Výčet objektů zahrnutých v plánu ukrytí města Zubří 

Pořadí Dům popisné Spádové domy Max. kapacita 

IÚ 

1 926 510, 574, 926 35 

2 47 38, 47, 487 28 

3 710 576, 653, 710, 790 32 

4 481 481, 502, 503 36 

5 486 486, 643, 644 30 

6 708 664, 708, 712 31 

7 706 706 30 

8 699 699 30 

9 697 696, 697 24 

10 737 735, 736, 737 24 

11 729 729, 730 22 

12 728 689, 728 20 

13 28 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 466 30 

14 581 581, 780 20 

15 427 318, 427, 465, 796 55 

16 914 796, 914 26 

17 917 910, 917 28 

18 920 472, 572, 619, 920 33 

19 911 434, 447, 911 35 

20 924 446, 924, 926 32 

21 921 432, 464, 921 32 

22 922 7, 433, 922 26 

23 923 445, 923 28 

24 927 442, 927 23 

25 419 
12, 13, 15, 17, 35, 36, 37, 263, 419, 

666 
100 

26 929 40,41,42,929 30 

27 962 
253, 259, 260, 285, 545, 546, 962 + 

Jednota šeňk 
30 

28 961 251, 257, 459, 563, 577, 961 40 

29 721 48, 56, 721 30 

30 1099 53, 58, 1099 30 

31 63 61, 63, 65, 488 36 

32 945 242, 243, 945 33 

33 246 246, 247 20 

34 820 601, 820 22 

35 1172 425, 1172 28 

36 622 10, 621, 622 + Jednota ZK 32 

37 616 616, 624 28 

38 630 630, 631 18 

39 629 628, 629 18 



 

 

 

40 682 682 26 

41 683 683, Jednota 26 

42 715 715, 812 30 

43 716 716, 812 22 

44 807 807, 813 36 

45 806 806, 813 36 

46 805 805, 813 36 

47 804 804, 813 36 

48 812 812, 1065 52 

49 1066 812, 1066 52 

50 808 808, 812 36 

51 1046 1046, Jednota 131 

52 1047 1047 131 

53 1048 1048 131 

54 1049 817, 1049 66 

55 1050 1050, 817 66 

56 1051 818, 1051 66 

57 1052 1052, 817 54 

58 1054 817, 1054 54 

59 1056 1056 54 

60 1058 1058 54 

61 1060 1060 54 

62 1062 1062 54 

63 1064 1064 54 

64 1107 1106, 1107, 1108 173 

65 762 254, 461, 762, 771 40 

66 763 71, 72, 763 29 

67 760 760 22 

68 781 781, 797 30 

69 78 76, 77, 78 30 

70 755 755, 970 33 

71 946 240, 241, 494, 946 28 

72 977 236, 593, 977 25 

73 668 504, 505, 668 29 

74 507 506, 507 13 

75 575 508, 509, 575 25 

76 912 117, 912 22 

77 775 400, 775 36 

78 774 589, 774, 916 33 

79 918 449, 598, 918 33 

80 913 561, 913 36 

81 623 578, 617, 623 30 

82 773 431, 773, 925 38 

83 772 421, 443, 444, 472 29 

84 473 420, 462, 473 44 



 

 

 

85 919 32, 33, 547, 548, 919 35 

86 928 39, 413, 928 33 

87 930 43, 44, 168, 930 36 

88 6 6, 649, 707 38 

89 709 690, 691, 709 34 

90 703 703 20 

91 694 692, 694 26 

92 732 731, 732 21 

93 734 733, 734 20 

94 51 51, Jednota 20 

95 54 54, 55, 553, 554 30 

96 470 57, 59, 470 36 

97 722 632, 722 30 

98 634 635, 634 30 

99 637 625, 626, 627, 637 26 

100 684 684, 814 22 

101 1053 814, 1053 54 

102 1055 814, 1055 57 

103 1057 1057 54 

104 1059 1059 54 

105 1061 1061 54 

106 1063 1063 54 

107 1101 1100, 1101, 1102 173 

108 1104 1103, 1104, 1105 173 

109 652 652 20 

110 667 667 11 

111 641 641, 642 3 

112 646 645, 646, 647 7 

113 711 650, 651, 711, 748 35 

114 424 45, 423, 424 16 

115 1171 46, 52, 1171 33 

116 720 719, 720 26 

117 770 232, 244, 245, 770 30 

118 821 248, 249, 821 28 

119 766 66, 766 15 

120 765 765 23 

121 761 551, 761 23 

122 756 569, 756 24 

123 62 16, 62 30 

124 947 75, 947 24 

125 752 752 30 

126 725 816, 725 50 

127 726 726, 816 50 

128 727 727, 816 50 

129 688 688, 815, Jednota 75 



 

 

 

130 810,814 810, 814 75 

131 811 811, 814 75 

132 976 238, 549, 976 48 

133 975 411, 475, 975 30 

134 934 414, 418, 974 28 

135 978 415, 416, 417, 978 36 

136 979 979, 980 40 

137 981 486, 489, 981 43 

138 412 266, 412 30 

139 982 477, 511, 982 24 

140 983 512, 513, 517, 518, 983 36 

141 985 984, 985, 986 50 

142 987 514, 515, 519, 520, 987, 988 46 

143 990 516, 521, 522, 989, 990 40 

144 497 497, 501, 523 38 

145 474 289, 474, 543 21 

146 964 963, 964, 965 36 

147 946 524, 525, 526, 966 32 

148 968 527, 528, 967, 968 32 

149 529 529, 530, 531 11 

150 969 532, 533, 534, 969 36 

151 1132 535, 536, 799, 1132 34 

152 749 749 22 

153 787 750, 787 11 

154 793 793 26 

155 673 673, 795 26 

156 1134 1134, 1133, 1137 30 

157 740 740 35 

158 743 743 36 

159 746 746, 791, 792 32 

160 822 822 43 

161 1138 599, 789, 1138 40 

162 779 779, 941, 942 31 

163 769 769 34 

164 782 80, 782 26 

165 783 81, 82, 783, Jednota 30 

166 83 83, 84, 460 37 

167 784 784, 785, 786 35 

168 150 87, 88, 150 26 

169 973 85, 90, 91, 973 31 

170 950 92, 93, 94, 950 38 

171 991 991, 992, 993 35 

172 995 994, 995, 996 30 

173 997 998, 999, 997 40 

174 1000 64, 233, 234, 235, 1000, 1001 36 



 

 

 

175 1002 1002, 1003, 1004 40 

176 1012 1009, 1010, 1011, 1012 36 

177 1005 1005, 1006, 1007, 1008 40 

178 971 747, 801, 802, 971 36 

179 972 659, 800, 972 35 

180 555 555, 620, 658 30 

181 665 222, 223, 231, 665, 1032 35 

182 1028 239, 615, 1028, 1030 35 

183 931 227, 231, 250, 931 35 

184 834 225, 226, 580, 826, 934 41 

185 933 216, 218, 809, 932, 933 42 

186 937 220, 935, 936, 937 36 

187 939 215, 219, 938, 939, 940 36 

188 1040 211, 212, 213, 1040 36 

189 210 210, 214, 798 33 

190 209 207, 208, 209, 676 29 

191 1067 205, 1067 43 

192 956 204, 956 43 

193 562 202, 562, 606 22 

194 104 104, 556 21 

195 200 202, 198, 200, 201, 675 37 

196 718 193, 196, 838, 718, 949 43 

197 948 101, 192, 833, 948 38 

198 832 189, 832 24 

199 558 558, 559 22 

200 95 95, 96, 97, 98, 62 36 

201 687 687, 815 75 

Celková kapacita k ukrytí v IÚ 7623 

STOÚ 

1 21 Budova expedice 
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Celková kapacita k ukrytí v IÚ + STOÚ 7658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


