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Anotace 

 
ELIÁŠOVÁ, Lucie. Návrh metodiky pro hodnocení odolnosti provizorních úkrytů. 

Ostrava, 2012. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství.  

Diplomová práce se věnuje problematice ochrany obyvatelstva, analyzuje současný systém 

ukrytí obyvatelstva v ČR se zaměřením na Moravskoslezský kraj a zabývá se rozdělením úkrytů, 

především pak oblastí improvizovaného ukrytí. Dále je v práci provedeno hodnocení odolnosti 

pěti vybraných objektů vhodných k budování improvizovaných úkrytů, výpočet jejich 

ochranného součinitele stavby a následné zesílení jejich ochranných vlastností. V následující 

části je proveden výpočet maximální doby pobytu osob v utěsněném improvizovaném úkrytu. 

Na základě zpracovaných poznatků, a prověřením stávající metodiky, jsou navrţena opatření 

pro její zefektivnění a odstranění jejich nedostatků.  

Klíčová slova: ochrana obyvatelstva, ukrytí obyvatelstva, improvizovaný úkryt, stálý úkryt, 

ochranný součinitel stavby. 

 

ELIÁŠOVÁ, Lucie. A Proposal for a Method of Evaluation of Resistance of Temporary Shelters. 

Ostrava, 2012. Diploma work (Thesis). VSB-TU Ostrava, Faculty of safety engineering. 

This thesis is concerned with the issue of population protection. It analyses contemporary system 

of sheltering of the population in Czech Republic with particular regard on Moravskoslezský 

kraj. It deals with shelter division and particularly with the field of temporary sheltering. 

Then there is an evaluation of resilience of five selected buildings suitable for building 

temporary shelters, calculation of their protective factor and consequent strengthening 

of thein protective attributes. In the next part there is the calculation of maximum time of staying 

of people in the temporary shelter. According to my findings and by evaluation of current 

methodology I designed measures for its greater efficiency and shortcomings removal. 

Key words: protection of the population, sheltering of the population, temporary shelter, 

permanent shelter, building a protective factor. 
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1 Úvod 

Obyvatelstvo naší planety ohroţují jiţ od samého počátku civilizace zejména přírodní ţivly. 

Není místo, kde bychom před nimi byli stoprocentně v bezpečí. Česká republika se potýká 

především s rizikem povodní, sesuvů půdy, vichřic, nebo sněhových kalamit. Mimo to však 

v poslední době existuje nebezpečí vzniku mimořádných událostí zapříčiněných lidským 

faktorem, či technologickými zařízeními. Ty mohou být daleko ničivější neţ kterákoli ţivelní 

pohroma. S rozvojem průmyslu a celkového rozvoje hospodářství, s rozšiřováním chemického 

průmyslu, rozvoje a vývoje dalších chemikálií vzniká i nebezpečí úniku nebezpečných látek 

do volného prostranství. Původci ohroţení tak mohou být vodní díla, havárie v silniční 

a ţelezniční dopravě, průmyslu a v neposlední řadě také ozbrojené konflikty či teroristické 

útoky, které mohou ohrozit ţivoty a zdraví obyvatel, a zapříčinit četné materiální škody. 

Ke zmírnění takovýchto následků by měly přispívat obzvláště legislativní a organizační 

ustanovení, ale účinně mohou být nápomocni i samotní občané. Z tohoto důvodu je potřeba znát 

potenciální nebezpečí, účinně se na něj připravit a vědět, co při jeho vzniku dělat a jak pomoci 

sobě a svým nejbliţším. 

Jedním ze základních úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva je jeho ukrytí. Jiţ v dávné minulosti 

vznikaly strategie k ochraně vlastních ţivotů a majetku. Docházelo k budování chráněných míst 

za pomoci vyuţití okolního prostředí, například jeskyní, úzkých údolí či hustých lesů, do kterých 

se v případě ohroţení obyvatelstvo přemístilo. Časem se pak lidé pustili do budování vlastních 

ochranných příbytků tam, kde byl nedostatek těch přírodních.  

V dnešní době sehrávají rozhodující úlohu při organizování ukrytí obyvatelstva orgány obcí 

ve spolupráci s HZS krajů. V období mimo krizové stavy provádí vytipování objektů a prostorů 

vhodných pro improvizované ukrytí obyvatelstva, na které je v současné době kladen největší 

důraz. Zejména při nárůstu hrozby válečného konfliktu nebo v případě mimořádných událostí, 

při kterých můţe dojít ke kontaminaci nebezpečnou látkou, eventuálně k riziku působení 

pronikavé radiace, je doporučeno vyuţívat přirozené ochranné vlastnosti staveb, a při vyhlášení 

krizových stavů pak budování improvizovaných úkrytů s návrhem úprav pro zvýšení 

jejich ochranných vlastností a ochranného součinitele staveb.  
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Všeobecně však v kaţdém případě platí zásada, ţe při vzniku mimořádné události je ukrytí 

v jakémkoliv objektu o mnoho lepší, neţ setrvání v otevřeném prostoru, zejména pak na ulici 

mezi budovami. 

Vzhledem k tomu, ţe kapacita improvizovaných úkrytů není v ţádném případě na území ČR 

dostatečná, bylo by vhodné zahrnout jejich budování do nové výstavby v rámci územního 

plánování a stavebního řízení, popřípadě i do budování novostaveb fyzickými osobami, 

jak je to zavedeno například ve Švýcarsku, v němţ je zajištěno ukrytí pro téměř 100% 

obyvatelstva. 

Cílem diplomové práce je vyhodnocení stávající metodiky pro posuzování odolnosti 

provizorních úkrytů. Na základě Metodiky pro výběr a hodnocení úkrytu je provedeno 

hodnocení pěti vybraných objektů v Moravskoslezském kraji a výpočet jejich ochranného 

součinitele stavby. Výběr objektů je proveden z různých lokalit umístění i oblastí jejich vyuţití. 

Následně je v rámci této práce provedeno zesílení ochranných vlastností těchto objektů 

zvolených k ukrytí, pomocí materiálu z místních zdrojů, a uskutečněn výpočet maximální doby 

pobytu osob v takovémto dokonale utěsněném improvizovaném úkrytu. V neposlední řadě 

jsou v rámci diplomové práce formulovány nedostatky stávající metodiky a navrţena opatření 

pro jejich případnou úpravu. 
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2 Rešerše 

2.1 Rešerše literární 

KRATOCHVÍLOVÁ, D., Ochrana obyvatelstva, 1. vydání. Ostrava: SPBI, 2005. 140 s. 

ISBN 80-86634-70-1 

Publikace popisující ochranu obyvatelstva, jeho varování a vyrozumění, evakuaci, nouzové 

přeţití, poskytování úkrytů a další opatření k ochraně zdraví a majetku [6]. 

KOLEKTIV AUTORŮ: Ochrana člověka za mimořádných událostí. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 

2003. 119 s. ISBN 80-86640-08-6 

Příručka obsahující rady a návody, jak se připravit na dopady moţných následků mimořádných 

událostí. Podává ucelený přehled o problematice ochrany obyvatelstva, ţivelných pohromách 

a dalších haváriích [9]. 

KOLEKTIV AUTORŮ: Sebeochrana obyvatelstva ukrytím. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2001. 

28 s. 

Metodická pomůcka pojednávající o vyuţití a úpravě vhodných částí objektů pro improvizované 

úkryty. Obsahuje návody pro přípravné práce v době míru a pro svépomocné budování 

improvizovaných úkrytů za mimořádných situací [10]. 

KOVAŘÍK, J.; SMETANA, M.: Základy civilní ochrany. Ostrava: SPBI, 2006. 152 s. 

ISBN 86634-85-X 

Tato publikace poskytuje ucelené informace o teoretických základech civilní ochrany 

a vymezuje opatření k zajištění ochrany obyvatelstva před následky mimořádných událostí. 

Popisuje veškeré úkoly civilní ochrany, včetně oblasti ukrytí, které je rozebráno v kapitole 

s názvem Organizace a poskytování úkrytů [7]. 
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2.2 Rešerše legislativní 

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

ozbrojených konfliktů, přijatý v Ţenevě dne 8. června 1977 a publikovaný sdělením FMZV 

č.168/1991 Sb. 

Protokol pojednávající o plnění humanitárních úkolů, jejichţ cílem je chránit obyvatelstvo před 

nebezpečím a vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přeţití. Na třetím místě všech humanitárních 

úkolů je definováno organizování a poskytování úkrytů. 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví sloţky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, 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 [1]. 

2.3 Rešerše technických norem 

ČSN 73 9001: Stálé tlakově odolné úkryty civilní obrany. Praha: Český normalizační institut. 

1994. 

Tato norma Stálé tlakově odolné úkryty civilní obrany platí pro navrhování všech STOÚ, které 

jsou dvouúčelově vyuţívány. Prioritní je účel v mírovém stavu, ovšem nesmí omezit ochranný 

provoz. Obsahem normy jsou všeobecné poţadavky (ochranné vlastností, umísťování, kapacita 

a provoz STOÚ), konstrukční řešení, větrání a vytápění, zásobování vodou a kanalizace, 

zásobování elektrickou energií a sdělovací zařízení. Přílohová část obsahuje ochranné 

a dispoziční parametry STOÚ, jejich plynotěsnost a výpočet ekvivalentního statického 

zatíţení [11].  
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ČSN 73 9010: Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany. Praha: Český normalizační institut, 

2005. 

Předmětem této normy je Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany, jejíţ součástí 

je i výpočet konstrukcí STOÚ a seizmických účinků. Norma se zabývá stálými tlakově odolnými 

i neodolnými úkryty, chráněnými pracovišti krizového řízení, malokapacitními a speciálními 

úkryty a stavbami pro dekontaminaci osob, zvířat i vozidel. Přílohová část mimo jiné obsahuje 

dispoziční a ochranné parametry SÚ, jejich prostory a místnosti, mikroklima, filtroventilaci, 

plynotěsnost, zásobování energiemi i zpohotovení [12]. 

ČSN 73 9050: Údržba stálých úkrytů civilní ochrany. Praha: Český normalizační institut, 2004. 

Normu s názvem Údrţba stálých úkrytů civilní ochrany zpracoval Institut ochrany obyvatelstva 

Lázně Bohdaneč. Norma vymezuje zásady pro údrţbu stálých úkrytů, provádění jejich revizí 

a obsah dokumentace. Předmětem normy jsou termíny a definice, poţadavky na zajištění 

provozuschopnosti stálých úkrytů, jako jsou jednotlivé kontroly, údrţba a revize, a v neposlední 

řadě jejich dokumentace. Přílohová část obsahuje kontrolu a údrţbu prováděnou v daných 

časových intervalech, revizi, zkoušku plynotěsnosti a dokumentaci zahrnující vzory seznamů 

ukrývaných osob či úkrytového řádu [13]. 

2.4 Rešerše zahraniční 

THE FEDERAL OFFICE FOR CIVIL PROTECTION: Civil Protection Concept. Switzerland: 

17. October 2001, 52 s. 

Zpráva Spolkové rady do Federálního shromáţdění o nové koncepci civilní ochrany, 

která pojednává o budoucím vývoji ochrany obyvatelstva ve Švýcarsku. Klade důraz na úkoly 

pěti základních partnerských organizaci, kterými jsou policie, hasiči, zdravotnické sluţby, 

technické sluţby a sluţba ochrany a kontroly (P&S). Koncepce také pojednává o úkolech 

pracovníků zajišťujících ochranu obyvatelstva, jejich školení, systému varování a IT zařízení, 

zřizování úkrytů pro občany a v neposlední řadě právní úpravu a zajištění financí [21]. 
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3 Definice pojmů 

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 [1]. 

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

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

a majetku [1]. 

Ukrytí obyvatelstva - vyuţití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostor, 

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

obyvatelstva se při mimořádných událostech zajišťuje ve stálých úkrytech a improvizovaných 

úkrytech [9]. 

Stálý úkryt - slouţí k ukrytí obyvatelstva a to proti účinkům střepin, světelného a tepelného 

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

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

v podzemních, ale i nadzemních částech staveb, úkryty vestavěné nebo úkryty samostatně stojící 

Dělí se na stálé tlakově odolné úkryty, stálé tlakově neodolné úkryty a ochranné systémy 

podzemních dopravních staveb [6][7]. 

Improvizovaný (provizorní) úkryt - je předem vybraný optimálně vyhovující prostor 

ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude 

upravován fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich 

zaměstnanců před účinky mimořádných událostí s vyuţitím vlastních materiálních a finančních 

zdrojů. Buduje se v případě vyhlášení krizových stavů v místech, kde nelze k ochraně 

obyvatelstva vyuţít stálého úkrytu, a to k ochraně obyvatelstva před účinky světelného 

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

účinkům zbraní hromadného ničení [10][7]. 
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Ochranný součinitel stavby Ko - vyjadřuje ochranné vlastnosti improvizovaného úkrytu proti 

radioaktivnímu zařízení a udává, kolikrát je úroveň radiace radioaktivního záření v úkrytu menší, 

neţ nad odkrytým terénem. Zjišťuje se výpočtem nebo orientačně [14].  

3.1 Seznam zkratek 

IÚ - improvizovaný (provizorní) úkryt 

SÚ - stálý úkryt 

CO - civilní ochrana 

STOÚ - stálý tlakově odolný úkryt 

STNÚ - stálý tlakově neodolný úkryt 
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4 Ochrana obyvatelstva 

Součástí bezpečnosti České republiky jsou opatření k zajištění ochrany obyvatelstva 

před následky mimořádných událostí, včetně ţivelních pohrom, provozních havárií, násilných 

společenských konfliktů a terorismu, k zajištění ochrany ekonomiky, vnitřního pořádku 

a bezpečnosti a také k zabezpečení ochrany státu proti vnějšímu vojenskému ohroţení [7]. 

Jedním ze základních organizačních a technických opatření ochrany obyvatelstva je oblast 

ukrytí. 

4.1 Legislativa 

Aţ do doby přijetí zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebylo v České republice pro řešení opatření 

ochrany obyvatelstva vytvořeno ţádné právní prostředí. V souladu s tímto zákonem 

se pro zabezpečení ochrany obyvatelstva rozumí zabezpečení evakuace, ukrytí a nouzové přeţití 

obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany ţivota, zdraví a majetku. Zákon v § 7, 10, 

15, 23, 25 upravuje, kdo stanoví stavebně technické poţadavky na stavby určené k ochraně 

obyvatelstva, kdo vede jejich evidenci a provádí kontrolu [1]. 

Výše zmíněná legislativa reaguje na Bezpečnostní strategii České republiky, kterou schválila 

vláda svým usnesením č. 80/2001 a na plnění úkolů civilní ochrany stanovených článkem č. 61 

Dodatkového protokolu k Ţenevským úmluvám z 12. 8. 1949 o ochraně obětí mezinárodních 

ozbrojených konfliktů (Protokol I), přijatého v Ţenevě dne 8. 7. 1977. Jde zejména o varování, 

evakuaci, ukrytí, nouzové přeţití a další opatření k zabezpečení ţivota, zdraví a majetku 

obyvatelstva [5]. V České republice vstoupil článek v platnost dne 14. 8. 1990. 

Oblast ukrytí je řešena také vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě 

a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška v Části 

páté řeší zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní a individuální 

ochrany [2]. Definuje především úkoly a role krytového druţstva, rozdělení jednotlivých úkrytů 

a zmiňuje plán ukrytí jako součást havarijního plánu kraje. 
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4.2 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 

Ministerstvo vnitra má po přijetí zákona o integrovaném záchranném systému povinnost 

zpracovávat koncepci ochrany obyvatelstva. Ochrana obyvatelstva je organizována na základě 

Usnesení vlády č. 417/2002 z 22. 4. 2002, doplněného usnesením vlády č. 21 z 5. 1. 2005, 

které přijalo Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015. 

V této koncepci byly zohledněny principy ochrany obyvatelstva, které zahrnují soubory činností 

a postupů věcně příslušných orgánů, organizací, sloţek a obyvatelstva, prováděných s cílem 

minimalizace negativních dopadů moţných mimořádných událostí a krizových situací na zdraví 

a ţivoty lidí a jejich ţivotní podmínky [4]. 

V oblasti ukrytí koncepce uvádí, ţe stálé úkryty budované pro ochranu obyvatelstva 

proti účinkům zbraní hromadného ničení nelze z hlediska doby jejich zpohotovení 

a nerovnoměrného rozmístění na území ČR vyuţít při nevojenském ohroţení. V době vydání 

této koncepce v roce 2002 bylo na území ČR evidováno 5 178 stálých úkrytů s celkovou 

kapacitou 920 000 úkrytových míst, avšak stát vlastnil jen 709 těchto úkrytů. Ročně 

se z rozpočtu Ministerstva vnitra vynakládala na údrţbu a provoz částka 47 milionů korun, 

přičemţ hodnota úkrytového fondu činila přibliţně 10,2 milionů korun. Tato částka absolutně 

nedostačovala poţadavkům na stavebně technické úpravy. Koncepce dále uvádí, ţe se ukrytí 

obyvatelstva provádí v improvizovaných úkrytech a současně bude vyuţit fond stálých úkrytů, 

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

a fyzických osob spojené se zabezpečením údrţby, revizí a provozu stálých úkrytů a náhrady 

za omezení vlastnického nebo uţívacího práva budou minimalizovány širším komerčním 

vyuţitím stálých úkrytů, prodlouţením lhůt provádění revizí, zakonzervováním vybraných 

technologických prvků, případně provedením změn v uţívání stavby. Stát jiţ nebude podporovat 

výstavbu nových stálých úkrytů, rekonstrukce a opravy stávajících stálých úkrytů ani trvat 

na zachování jejich účelu v mírové době. Při nárůstu hrozby válečného konfliktu budou 

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

k jejich úpravě na improvizované úkryty [4]. 
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4.3 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

V průběhu roku 2007 zpracovalo Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky ve spolupráci s dotčenými ústředními orgány státní správy 

vyhodnocení Koncepce do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a návrh Koncepce ochrany 

obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 [15].  Tento návrh byl schválen usnesením 

vlády č. 165/2008 ze dne 25. 2. 2008.  

Podle vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem 

do roku 2015 stát jiţ neposkytuje dotace na výstavbu a rekonstrukce ochranných systémů 

podzemních dopravních staveb a stálých úkrytů, ani netrvá na zachování jejich účelu v mírové 

době [3].  

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

na tzv. bezpečnou společnost ve vztahu k mimořádným událostem a krizovým situacím. 

Lze ji chápat jako společnost, která má přijatý soubor právních, technických, organizačních, 

finančních, vzdělávacích a dalších ochranných opatření k minimalizaci následků mimořádných 

událostí a krizových situací a v praxi ho úspěšně realizuje. Tuto úlohu bude plnit veřejná správa, 

která zabezpečí podmínky pro přístup občanů k informacím o rizicích vzniku mimořádných 

událostí, moţných následcích a zároveň o přijatých opatřeních k ochraně jejich ţivotů a zdraví, 

majetku a ţivotního prostředí. Důleţitou úlohu v této oblasti bude plnit podniková sféra a občané 

na základě budovaného systému ochrany obyvatelstva a v jeho rámci vymezených úkolů. 

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

vlastní bezpečnosti, bezpečnosti svých zaměstnanců, spoluobčanů a blízkých [3]. 

Koncepce občanům doporučuje k ukrytí při mimořádných událostech s rizikem kontaminace 

nebezpečnými látkami a účinky pronikavé radiace vyuţívat přirozené ochranné vlastnosti staveb 

s doporučením úprav zamezujících jejich proniknutí. Zároveň udává, ţe při nárůstu hrozby 

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

provozních a výrobních objektů k jejich úpravě na IÚ. K ukrytí obyvatelstva se počítá s vyuţitím 

fondu stálých úkrytů, popřípadě vhodných prostorů po stálých úkrytech. Orgány obcí budou 

nadále sehrávat rozhodující úlohu při organizování ukrytí obyvatelstva a budou ve spolupráci 

s HZS krajů, provádět vytipování objektů a prostorů vhodných pro IU obyvatelstva [3].  



13 

 

Kaţdý stát zaujímá k budování ochranné infrastruktury rozdílný postoj. Kupříkladu Švýcarsko 

je státem, ve kterém je téměř 100% zajištění ukrytí ve vztahu k počtu obyvatel. 

Dáno je to především legislativou, která jasně vymezuje podmínky budování úkrytů.  

V říjnu roku 2001 byla ve Švýcarsku vydána Zpráva Spolkové rady do Federálního shromáţdění 

o nové koncepci civilní ochrany s názvem Civil Protection Concept, zabývající se budoucím 

vývojem ochrany obyvatelstva. Jednou z hlavních organizačních struktur zajišťující ochranu 

obyvatelstva jsou zde jednotky Protection and Support (P&S). Sluţba v této jednotce je součástí 

povinné vojenské sluţby pro všechny muţe švýcarské národnosti ve věku od 20 do 40 let, 

pro ţeny je dobrovolná. Podle koncepce čítá sluţba  P&S celkem 120 000 osob. Jedním 

z hlavních úkolů této sluţby je poskytovat ochranu obyvatelstva za pomocí úkrytů. Vzhledem 

k rozvrţení úkrytů na území státu by jich mohlo mít Švýcarsko vlivem demografického růstu 

místní nedostatek. Proto je zavedená povinnost majitelů při stavbě nového domu postavit, 

vybavit a udrţovat úkryt. Obce mají povinnost postavit a vybavit veřejné úkryty v oblastech 

s nedostatečným počtem chráněných míst [21]. 

Na koncepci navazuje zákon s názvem Federal Lawon Civil Protection System 

and Protection & Support Service, který vstoupil ve Švýcarsku v platnost 1. ledna 2004. 

Zákon udává, ţe kaţdý obyvatel má právo na místo v ochranném úkrytu v blízkosti svého 

domova. Při stavbě budov, obytných domů a nemocnic jsou majitelé nemovitosti povinni zajistit 

vybudování úkrytů, jejich vybavení a údrţbu. Pokud majitel odmítne vybudovat vlastní úkryt, 

můţe mu být udělena pokuta, která se pouţije na financování veřejných úkrytů v dané obci [21]. 

4.4 Plán ukrytí 

Způsob a rozsah kolektivní ochrany ukrytím je stanoven Plánem ukrytí, který je součástí 

Havarijního plánu kraje. Organizační zajištění a plánování opatření k ukrytí se provádí v mírové 

době. Po vyhlášení některého z krizových stavů se zpohotovují SÚ a budují IÚ. 

Obecní úřady při výkonu státní správy za účelem připravenosti obce na mimořádné události 

zajišťují ukrytí osob před hrozícím nebezpečím podle zákona č. 239/2000 Sb. ve stálých 

a improvizovaných úkrytech v obci. Improvizovaným úkrytům přidělují po zpracování 

základních listů evidenční čísla, vedou a upřesňují souhrnné přehledy o ukrytí a zpracovávají 
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Plán ukrytí obce se souhrnným přehledem o ukrytí. Plány ukrytí se zpracovávají pro stupeň 

objekt a obec na základě podkladů o počtu obyvatelstva s trvalým pobytem v místě a počtu osob 

v daném místě dočasně přítomných, o počtu přijímaných evakuovaných osob, o počtu, 

kapacitách a dislokaci SÚ a IÚ. Ministerstva, ústřední a územní orgány státní správy 

zpracovávají plány ukrytí pro své zaměstnance v rozsahu plánu ukrytí pro stupeň objekt, 

který je vypracován ve dvou vyhotoveních. Jedno slouţí pro potřeby zpracovatele a druhé 

pro potřeby obecního úřadu ke zpracování souhrnného přehledu o ukrytí obce, který je veden 

také v Plánu ukrytí v Havarijním plánu kraje. Obce upřesňují souhrnné plány ukrytí jednou ročně 

a současně poskytují HZS kraje údaje o souhrnném přehledu ukrytí v obci. Plán ukrytí obsahuje 

všeobecné zásady zabezpečení ukrytím, přehled úkrytů podle kategorií a kapacity, časové normy 

pro zpohotovení úkrytového fondu, zabezpečení ochrany osob v místech ukrytí, spojení, 

dopravní, zdravotnické, zásobovací a pořádkové zabezpečení, pokyny pro chování obyvatelstva 

při ukrytí a plány činnosti orgánů řídících ukrytí obyvatelstva [15]. 

Souhrnný plán ukrytí obce (objektu) dále obsahuje: 

 evidenční listy SÚ (jsou-li na území obce dislokovány), 

 seznam stálých úkrytů, 

 základní listy IÚ, 

 seznam IÚ, 

 souhrnný grafický plán ukrytí v obci (zaměstnanců objektu, ţactva). 

Za vybudování IÚ a zpohotovení SÚ je odpovědný starosta dané obce, ředitel školského zařízení, 

vedoucí právnických osob, podnikající fyzické a fyzické osoby vlastnící SÚ a budovy 

předurčené ke zřízení IÚ. Organizaci ukrytí zjišťují orgány státní správy, samosprávy, právnické, 

podnikající fyzické a fyzické osoby, budování provizorních úkrytů provádějí majitelé a uţivatelé 

svépomocí a zpohotovení stálých úkrytů realizují krytová druţstva. 

Součástí plánu ukrytí je i pomocná dokumentace, v níţ je uveden harmonogram prací 

k vybudování IÚ ve prospěch ţactva a obyvatelstva s jednoduchými prováděcími dokumenty 

ke splnění konkrétních úkolů, který se zpracovává při předpokladu vyuţití stavebních organizací 

k budování provizorních úkrytů v obci. Vybudování IÚ vyţaduje obcemi a objekty zajištění 

potřebného materiálu z místních zdrojů, o němţ vedou obecní úřady přehledy [7]. 
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5 Současný stav systému ukrytí obyvatelstva v České republice 

Otázka financí v oblasti ochrany obyvatelstva se počátkem roku 2001 přenesla z rozpočtu 

Ministerstva obrany na Ministerstvo vnitra v souladu s usnesením vlády č. 53 ze dne 20. 1. 1999 

a usnesením vlády č. 39 ze dne 5. 1. 2000 a z okresních úřadů na příslušné hasičské záchranné 

sbory krajů v souladu s usnesením vlády č. 1222 ze dne 4. 12. 2000 [4]. To se dotklo i oblasti 

ukrytí obyvatelstva. 

Většina současných SÚ se konstruovaly v období 50. aţ 80. let minulého století, s čímţ také 

koresponduje jejich technický stav. Úkryty v nevyhovujícím technickém stavu, na základě 

posouzení ţádosti majitele nebo z vlastního podnětu HZS kraje se vyřazují z evidence 

a jeho další nakládání s úkrytem je věcí majitele stavby. Na základě ţádostí majitelů SÚ 

nebo podnětu příslušného HZS kraje bylo v letech 2002 – 2006 vyřazeno z evidence téměř 1 500 

stálých úkrytů. K 31. 12. 2006 zůstalo v evidenci celkem 3 709 stálých úkrytů s kapacitou 

721 924 ukrývaných osob. Toto mnoţství se ustavičně sniţuje díky vyřazování úkrytů 

zapříčiněné jejich technickým zastaráním nebo nevyuţitelností v dané lokalitě. Do krytového 

fondu ČR se současně zahrnuje Ochranný systém praţského metra, který má k dispozici kapacitu 

342 000 osob a Ochranný systém Strahovského tunelu s kapacitou 15 000 osob. Ochranný 

systém podzemních dopravních staveb zahrnuje stavby metra, městské podzemní rychlodráhy 

(tunely) a podzemní části tramvajových tratí, které mohly být budovány jako dvouúčelové stavby 

tak, aby vedle vyuţití k městské hromadné dopravě byly v potřebném a moţném rozsahu vyuţity 

i k ukrytí obyvatelstva [3][7]. 

5.1 Technická normalizace 

V souvislosti s převodem kompetencí civilní ochrany z Ministerstva obrany na Ministerstvo 

vnitra došlo ke zrušení stávajících vojenských předpisů s označením CO. Uvedené předpisy 

byly po jejich zrušení ponechány pracovníkům HZS ČR, ale pouze jako pomůcky. 

Tato skutečnost se dotkla i oblasti ukrytí. Z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit za zrušené 

předpisy adekvátní náhradu, která by závazně platila pro HZS ČR a současně také pro orgány 

územních samosprávních celků, právnické, podnikající fyzické, i fyzické osoby [16]. 

To vše dokázala vyřešit tvorba technických ČSN norem, které se zabývají problematikou SÚ, 

jejich navrhováním, výstavbou a zároveň údrţbou (viz. Kapitola 2.3). 
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5.2 Rozdělení úkrytů 

Ukrytím se rozumí vyuţití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostorů, 

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

obyvatelstva se za tímto účelem při mimořádných událostech zajišťuje v improvizovaných 

(provizorních) a ve stálých úkrytech [9].  

V Moravskoslezském kraji je ukrytí zajištěno ve všech obcích i městech pro všechny osoby, 

které v kraji ţijí a pracují. K ukrytí obyvatelstva v kraji v případě vojenského ohroţení slouţí 

improvizované úkryty, které se budou zřizovat svépomocí obyvatelstva podle navrţených 

postupů úprav vhodných staveb, a stálé úkryty, které byly pro účely ukrytí postavené investičním 

způsobem. Stálé úkryty však není moţné pouţít při nevojenském ohroţení, a to z důvodu doby 

jejich zpohotovení, nestejnoměrného rozmístění, výškové polohy úkrytu (většinou se jedná 

o podzemní části budov a velké mnoţství nebezpečných látek a plynů je těţší neţ vzduch), 

moţnosti proniknutí nebezpečných látek do úkrytu při příchodu osob a v neposlední řadě 

z důvodu filtroventilačního zařízení nevhodného pro odstraňování chemických látek. 

Proto se k ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech s rizikem kontaminace nebezpečnými 

látkami vyuţívají přirozené ochranné vlastnosti staveb s doporučením úprav zamezujících 

jejich proniknutí do objektu [14]. Ke dni 31. 12. 2011 čítá Moravskoslezský kraj 1 249 522 

obyvatel a celková kapacita všech úkrytů v kraji je navršena o 46% osob [18]. 

Stálé úkryty 

Stálé úkryty (SÚ) jsou ochranné stavby trvalého charakteru, které byly projektovány a postaveny 

tak, aby poskytly účinnou ochranu ukrývaných osob proti účinkům zbraní hromadného ničení, 

proti účinkům střepin, tlakové vlny, světelného a tepelného záření, pronikavé radiace 

a kontaminace radioaktivním prachem. Většina těchto úkrytů je vestavěná v obytných domech 

a jiných stavbách a jsou tvořeny prostory v podzemních částech budov, vestavěnými 

nebo samostatně stojícími [15].  

Stálé úkryty se rozdělují na stálé tlakově odolné úkryty, stálé tlakově neodolné úkryty 

a ochranný systém podzemních dopravních staveb, který se však na území Moravskoslezského 

kraje nenachází.  
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Rozdělení SÚ: 

 Stálé tlakově odolné úkryty jsou úkryty budované podle dřívějších předpisů civilní 

ochrany a ČSN 73 9001. Vyuţívají se k poskytování ochrany před účinky zbraní 

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

kontaminaci radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům v případě stavu ohroţení 

státu a válečného stavu. Navrhují se ve třech třídách odolnosti v závislosti na velikosti 

přetlaku v čele tlakové vlny [11]. Jednotlivé třídy odolnosti uvádí Tabulka 1. 

Tabulka 1: Třídy odolnosti STOÚ [12] 

STOÚ 
Přetlak v čele tlakové vlny 

[kPa] 

Celková plošná hmotnost 

[kg.m
-2

] 

3. třída odolnosti 200 3 000 

4. třída odolnosti 100 2 000 

5. třída odolnosti 50 1 500 

 

 Stálé tlakově neodolné úkryty jsou plynotěsné, nejčastěji dvouúčelově vyuţívané 

ochranné prostory stavebních objektů, poskytující ochranu osob před účinky světelného 

a tepelného záření, pronikavé radiace a kontaminace radioaktivním prachem. Rovněţ 

existují stálé tlakově neodolné úkryty zesílené, jejichţ účelem je částečná ochrana 

před tlakovými účinky zbraní hromadného ničení. Ty se navrhují s tlakovou odolností 

do 50 kPA [12]. 

 Ochranný systém podzemních dopravních staveb se vyuţívá k zabezpečení ochrany 

obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení v případě stavu ohroţení státu 

a válečného stavu, a při mimořádných událostech. Jedná se o stavby metra, městské 

tunely a podzemní části tramvajových tratí, které se budovaly pro dvouúčelové vyuţití. 

V případě potřeby pak mohou kromě vyuţití k městské hromadné dopravě slouţit 

také k ukrytí obyvatelstva. Takovouto stavbou je kupříkladu Ochranný systém praţského 

či Strahovský tunel [7]. 
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Stálé úkryty se začaly stavět v 50. letech 20. století a od roku 1960 se navrhují většinou 

jako dvouúčelově vyuţívané ochranné stavby, jejichţ běţným provozem nesmí být narušeno 

zavedení ochranného provozu a připravenost k ukrytí daného počtu obyvatel. Situují se tak, 

aby bylo zajištěno jejich rychlé obsazené a včasné opuštění a vyproštění ukrývaných osob 

v případě zavalení úkrytu. Z důvodu moţného zavalení jsou SÚ vybaveny radiovými vysílači. 

SÚ se projektují jako vestavěné v podzemních podlaţích objektů nebo samostatně stojící 

zapuštěné či zcela zasypané stavební objekty, které musí být vhodné pro dlouhodobý 

pobyt, aţ po dobu 72 hodin Tuto dobu provozu uvádí evidenční list SÚ. Úkryty se navrhují 

do míst mimo dosah ničivých účinků, jako je průlomová vlna, povodně a havárie nebezpečných 

zařízení. Doběhové vzdálenosti jsou do 500 m [12]. 

Veškeré otvory v úkrytu je moţno hermeticky uzavřít. Součástí výbavy SÚ je kapacitně 

odpovídající filtroventilační zařízení, kolektivní a prachové filtry a další technologické vybavení. 

Jejich stropní konstrukce musí unést tíhu potenciálních trosek zřícených budov. 

SÚ se zpohotovují do 3 dnů po vyhlášení krizového stavu krytovými druţstvy (odborně 

vycvičenými osobami) na základě harmonogramu zpohotovení (zpracované postupy). Krytové 

druţstvo současně zajišťuje nepřerušovaný vstup obyvatel do úkrytu, zabezpečuje 

jeho rozmístění a poskytuje osobám instrukce o chování v úkrytu (úkrytový řád). Zajišťuje také 

označení úkrytu, které má význam orientační při nástupu osob do úkrytu. Na základě poţadavků 

krytového druţstva provádí ukrývané obyvatelstvo pomocné práce. V době obsazování SÚ 

je pořizován seznam ukrývaných osob. Vyţaduje-li to situace, je moţné plánovanou kapacitu 

STOÚ překročit nejvýše o 20% [15].  

Majitelé SÚ zajišťují provádění kontrol SÚ, údrţby SÚ a revizí technických zařízení SÚ. 

Majitelé rovněţ odpovídají za úplnost dokumentace SÚ uloţené ve stálém úkrytu a chráněné 

proti poškození. 

V Moravskoslezském klaji vede evidenci SÚ Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, 

zaznamenává ji v evidenčních listech SÚ a přiděluje evidenční číslo úkrytu. V jeho spoluprácí 

současně vedou obecní úřady evidenci a evidenční listy SÚ. Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje můţe rovněţ vyřadit úkryty z evidence z důvodu nevyuţitelnosti 

nebo neodpovídajícímu technickému stavu. SÚ je moţné vyřadit také na základě ţádosti majitele 
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o vyuţití stavby k jiným účelům neţ k ukrytí. O změně v uţívání úkrytů rozhoduje místně 

příslušný stavební úřad s přihlédnutím k závaznému stanovisku Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje. Vlastníci a uţivatelé SÚ se zahrnují do havarijního plánu kraje 

a jsou jim poskytovány peněţní prostředky jako náhrada výdajů za zabezpečení činnosti a údrţby 

SÚ [15]. 

Stát jiţ neposkytuje finanční dotace na výstavbu, rekonstrukce, provoz a údrţbu stálých úkrytů, 

ani netrvá na zachování jejich účelu v mírové době. V současné době je proto tedy trend SÚ 

klesající, jelikoţ se nové budování těchto úkrytů neprovádí a neustále téţ probíhá vyřazování 

SÚ z evidence. Tento trend ukazuje Tabulka 2 s počty SÚ v Moravskoslezském kraji [8]. V něm 

zůstalo ke dni 31. 12. 2011 v evidenci HZS Moravskoslezského kraje jen 287 SÚ s kapacitou, 

která zabezpečuje ukrytí pro zhruba 4,5% z celkového počtu 1 249 522 obyvatel 

Moravskoslezského kraje [18]. Kapacita úkrytového fondu SÚ v celé ČR je zajištěna pro 8% 

obyvatelstva. 

Tabulka 2: Počet SÚ v Moravskoslezském kraji  

Rozmístění 

Do 31. 12. 2009 Od 31. 12. 2009 Do 31. 12. 2011 

Počet Kapacita Počet Kapacita Počet 

Frýdek - Místek 83 21 954 63 16 014 - 

Karviná 76 16 530 57 12 250 - 

Nový Jičín 36 13 900 17 6 750 - 

Opava 6 1 035 5 905 - 

Ostrava 183 28 470 165 24 100 - 

Celkem 384 81 889 307 60 019 287 
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Improvizované úkryty 

Improvizované úkryty jsou předem vybrané optimálně vyhovující prostory ve vhodných částech 

budov, které budou svépomocně upravovány fyzickými a právnickými osobami k získání jejich 

ochranných vlastností s vyuţitím materiálu z místních zdrojů, finančních prostředků a fyzické 

práce. IÚ se budují k ochraně obyvatelstva v případě vyhlášení krizových stavů, a to proti 

účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem 

a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení. Budují se především v místech, 

kde k ochraně obyvatelstva nebudou vyuţívány stálé úkryty. Nejvhodnějšími prostory 

pro budování IÚ jsou podzemní prostory či prostory částečně zapuštěné pod úroveň terénu, 

nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy. Další moţností jsou prostory dřívějších stálých úkrytů, 

které byly vyřazeny z evidence HZS kraje. Důleţitým předpokladem pro vhodné zvolení místa 

IÚ je doběhová vzdálenost osob do úkrytu 500 aţ 800 m a dodrţení bezpečnostní vzdálenosti 

od nebezpečných provozů a skladů [15]. 

Evidenci IÚ vedou obecní úřady, které přidělují improvizovaným úkrytům evidenční čísla. 

Ta pak obecní úřady zaznamenávají do Základního listu IÚ a knihy evidenčních čísel. Základní 

list improvizovaného úkrytu obsahuje postup prací upravujících vybraný prostor na IÚ 

s materiálním zabezpečením. Po zbudování IÚ obecní úřady předají seznamy IÚ se základními 

listy hasičským záchranným sborům kraje k provádění likvidačních prací. 

Improvizované úkryty se budují v mírové době do 5 dnů v těchto etapách: 

 v první etapě se provádí vyklizení vybraného prostoru, kontrola uzávěru páry, plynu, 

vody, elektrické energie a příprava k příjmu ukrývaných osob, 

 v druhé etapě se provádějí úpravy v úkrytu, zejména zodolnění otvorů, přirozené větrání, 

utěsnění, vnitřní a venkovní úpravy, 

 ve třetí etapě se provádějí opatření ke zvýšení dalších ochranných vlastností, zejména 

zesílení únosnosti stropních konstrukcí podpěrami, zvětšení zapuštění úkrytů násypy 

a provedení opatření k nouzovému opuštění úkrytu a vybavení úkrytu vnitřním 

vybavením [14]. 
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Ochranné vlastnosti IÚ proti radioaktivnímu záření se vyjadřují ochranným součinitelem stavby 

Ko, který udává, kolikrát je úroveň radiace radioaktivního záření v úkrytu menší 

neţ 1 m nad odkrytým terénem. Zjišťuje se výpočtem nebo orientačně a měl by být větší neţ 50. 

Obvodové zdivo IÚ by mělo mít co nejmenší počet oken a dveří s minimálním mnoţstvím prací 

nutných k úpravě zdiva, protoţe čím je zdivo IÚ silnější, tím kvalitnější bude ochrana 

ukrývaných osob. Podlahová plocha pro ukrývanou osobu se volí minimálně 1,5 m
2
. Doporučuje 

se, aby IÚ měl kapacitu do 50 ukrývaných osob. Úkryty musí mít vyřešeno větrání [15]. 

K ukrytí při nevojenském ohroţení před toxickými účinky nebezpečných chemických látek 

uniklých při haváriích se vyuţívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov. 

Jedná se zpravidla o místnosti a prostory na odvrácené straně zdroje nebezpečí, utěsněné 

proti pronikání těchto látek a nad úrovní terénu ve vyšších patrech budov, neboť řada látek 

je těţší neţ vzduch [9]. 

Oproti SÚ je v současné době kladen větší důraz na improvizované ukrytí, coţ se odráţí 

i v počtu IÚ v Moravskoslezském kraji, na který poukazuje Tabulka 3 [8]. Ke dni 31. 12. 2011 

bylo v evidenci HZS Moravskoslezského kraje celkem 45 933 IÚ s kapacitou [18]. 

Tabulka 3: Počet IÚ v Moravskoslezském kraji 

Rozmístění 

Od 31. 12. 2009 Do 31. 12. 2011 

Obyvatelstvo Ţactvo 

Počet 

Počet Kapacita Počet Kapacita 

Bruntál 1 279 41 251 57 13 746 - 

Frýdek - Místek 16 894 389 077 998 45 104 - 

Karviná 8 854 316 135 268 37 028 - 

Nový Jičín 2 929 108 767 117 8 808 - 

Opava 3 267 155 408 232 30 734 - 

Ostrava 5 079 361 446 796 63 336 - 

Celkem 38 302 1 372 084 2 468 198 756 45 933 
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6 Návrh metodiky pro hodnocení provizorních úkrytů 

Hodnocení pěti vybraných objektů v Moravskoslezském kraji je provedeno na základě Metodiky 

pro výběr a hodnocení úkrytu [8]. Jedná se o budovu Městského úřadu Rychvald, budovu Střední 

průmyslové školy Ostrava - Vítkovice, objekt Správy dopravní cesty Ostrava, obytný panelákový 

dům a rodinný dům. 

6.1 Prověření metodiky v praxi 

Vybrané prostory k provizornímu ukrytí v objektech byly zvoleny podle Metodiky pro výběr 

a hodnocení úkrytu a údaje pro výpočet ochranného součinitele staveb Ko byly získány 

ze stavebních dokumentací, popřípadě měřením při fyzické prohlídce.  

V případě, ţe je hodnota Ko před úpravami niţší neţ orientační doporučená hodnota (viz. Příloha 

č. 1), nebo vyţaduje-li zpracovatel její navýšení, je nutné zvýšit ochranné vlastnosti stavby 

a úkryt zodolnit. Následně provedené úpravy pro zodolnění vybraných prostor jsou proveditelné 

díky materiálům z místních zdrojů, a tudíţ téměř finančně nenáročné. Alternativou by mohlo být 

ještě nasmlouvání dodávek stavebního materiálu na zvýšení odolnosti úkrytu v případě 

mimořádné události. Úpravy byly navrhovány v souladu s metodickou pomůckou pro orgány 

státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby s názvem 

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím, v níţ jsou popsány pokyny pro zodolnění a zvyšování 

ochranných vlastností IÚ [10].  

Následně byla vypočtena maximální doba pobytu určitého počtu osob v konkrétním dokonale 

utěsněném IÚ, kde minimální podlahová plocha pro jednu osobu byla počítána 3 m
2
. 

Jednotlivé kroky a postupy, které jsem postupně provedla v rámci metody hodnocení IÚ, 

jsou přehledně zobrazeny vývojovým diagramem, který uvádí Obrázek 1. 
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Obrázek 1: Vývojový diagram postupu hodnocení IÚ 
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7 Hodnocení IÚ - Městský úřad Rychvald, Orlovská 678, Rychvald 

 

Obrázek 2: Schéma umístění Městského úřadu Rychvald 

 

Obrázek 3: Foto Městského úřadu Rychvald 
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7.1 Charakteristika objektu MěÚ Rychvald 

Budova městského úřadu je umístěna v centrální části města Rychvald na ulici Orlovská 678, 

coţ znázorňuje Obrázek 2 [17]. Leţí poblíţ křiţovatky silnic krajského významu II/470 

a III/4724. Stavba je přístupná z místní komunikace ulice Mírová a ke stavbě patří přilehlé 

parkoviště. Odstupy budovy od okolních pozemků, staveb a dopravní infrastruktury zajišťují 

dostatečnou ochranu stavby před negativními účinky (prašnost, hlučnost, zplodiny).  

Budova byla postavena v roce 1924 a v 80. letech minulého století proběhla celková 

rekonstrukce a přístavba dalšího nadzemního podlaţí. V průběhu roku 2005 prošla budova 

následnou opravou (viz. Obrázek 3). V objektu se nachází převáţně kanceláře pro výkon veřejné 

správy, dále zasedací místnost, obřadní síň, sociální zařízení, archivy, server a sklady. 

Městský úřad Rychvald zaměstnává 22 pracovníků (1. NP 9 zaměstnanců, 2. NP 4 zaměstnanci, 

3. NP 9 zaměstnanců) [19]. 

Městský úřad Rychvald je klasický zděný 3 podlaţní, částečně podsklepený, objekt s plochou 

střechou a ţelezobetonovými stropy. Půdorys objektu je 25,7 x 12,4 m a celková výška budovy 

činí 8,9 m. Celková zastavěná plocha je 265,70 m
2
, podlahovou plochu jednotlivých podlaţí 

zobrazuje Tabulka 4. 

Tabulka 4: Podlahová plocha jednotlivých podlaţí 

Podlaţí Podlahová plocha [m
2
] Z toho kanceláře [m

2
] 

1. PP 139,75 0 

1. NP 206,66 135,50 

2. NP 209,34 84,95 

3. NP 216,95 117,90 
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Nosné obvodové zdivo je tvořeno z plných pálených cihel na cementovou maltu, vnitřní svislé 

příčky jsou zhotoveny z pórobetonových tvárnic v tloušťce 150 nebo 100 mm. Celková tloušťka 

obvodového zdiva je 600 mm. V budově jsou pouţity tenkovrstvé štukové omítky, popřípadě 

obklady do výšky 2000 mm. Hlavní vchod do budovy je opatřen vstupními dveřmi 

1650 x 1970 mm, ze kterých vede chodba na betonové schodiště, kterým jsou propojena 

jednotlivá podlaţí. Stejné schodiště vede také do podzemního podlaţí, kde je umístěn únikový 

východ opatřený dveřmi o rozměrech 900 x 1970 mm a stejně velkými dveřmi vedoucími 

do sklepních prostorů. V objektu byl dodatečně dostavěn výtah o rozměrech 2050 x 2100 mm. 

V celé budově v nadzemních podlaţích jsou pouţita plastová okna o rozměrech 600 x 900 mm.  

Budova Městského úřadu Rychvald je umístěna mimo záplavovou oblast a v blízkosti 

se nenacházejí ţádné nebezpečné provozy nebo sklady. 

Prostor určený pro vybudování IÚ v budově Městského úřadu Rychvald se nachází v podzemním 

podlaţí, které je zapuštěno 1,2 m pod úrovní terénu. Nachází se zde kotelna, chodba, schodiště, 

dvě skladové místnosti, tři místnosti archivu a úklidová komora. Místnost určená pro ukrytí, 

která v současné době slouţí jako archiv, má podlahovou plochu 46 m
2
 a její rozměry 

jsou 9,2 x 5 m. Výška místnosti je 1,9 m. Do místnosti archivu se vchází zevnitř budovy 

schodištěm a chodbou o šířce 600 mm. V prostoru archivu se nachází celkem dva okenní otvory 

o rozměrech 800 x 400 mm a dveře o rozměrech 900 x 1800 mm otevírající se směrem 

z místnosti. Tloušťku obvodových i vnitřních stěn a rozměry okolních místností znázorňuje 

Příloha č. 2, v níţ je vyobrazen kompletní půdorys podzemního podlaţí MěÚ Rychvald, včetně 

místnosti archivu.  

Fotografie místnosti archivu určeného k ukrytí i vstupního schodiště a chodby vedoucí 

do podzemních prostor budovy znázorňují Obrázek 4 a Obrázek 5.  
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Obrázek 4: Foto místnosti IÚ MěÚ Rychvald 

 

Obrázek 5: Foto vstupu do sklepních prostor MěÚ Rychvald 
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7.2 Výchozí údaje pro výpočet Ko MěÚ Rychvald 

Výchozí údaje o stavbě improvizovaného ukrytí potřebné pro výpočet Ko udává Tabulka 5. 

Tabulka 5: Výchozí údaje IÚ MěÚ Rychvald 

Poloha IÚ v budově 

Úkryt umístěný v přízemí NE 

Úkryt umístěný v suterénu NE 

Úkryt částečně zapuštěný ANO 

Hloubka zapuštění úkrytu v metrech 1,2 

Úkryt umístěný ve středním traktu NE 

Úkryt s nadstavbou ANO 

Rozměry místnosti IÚ 

Délka místnosti [m] 9,2 

Šířka místnosti [m] 5 

Světlá výška místnosti [m] 1,9 

Skutečná podlahová plocha místnosti [m
2
] 46 

Objem místnosti pro ukrytí [m
3
] 87,4 

Vnější stěny úkrytu 

Zdivo - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m-3] 

cihla plná pálená - 0,6 

1800 

Omítka vnější - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m-3] 

cementová omítka - 0,03 

2100 

Omítka vnitřní - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m-3] 

vápenocementová omítka - 0,02 

2000 

Vnitřní stěny úkrytu 

Zdivo - tloušťka [m] 

-objemová hmotnost (H) [kg.m
-3

] 

pórobetonové tvárnice - 0,3 

600 

Omítka vnější - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m
-3

] 

vápenocementová omítka - 0,02 

2000 

Omítka vnitřní - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m
-3

] 

vápenocementová omítka - 0,02 

2000 

Strop úkrytu 

Materiál - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m
-3

] 

ţelezobeton - 0,2 

2500 

Okna a otvory ve vnějších obvodových zdech IÚ 

Plocha okenních otvorů [m
2
] 0,64 

Průměrná výška parapetů okenních otvorů 

nad podlahou úkrytu [m] 
1,3 

Plocha ostatních otvorů ve vnějších 

obvodových zdech [m
2
] 

0 
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7.3 Výpočet Ko provizorního úkrytu MěÚ Rychvald 

Jelikoţ se v případě budovy Městského úřadu Rychvald jedná o úkryt, jehoţ podlaha 

je zapuštěná méně neţ 1,7 m, a současně v něm jsou umístěny prosvětlovací otvory, 

bude pro výpočet ochranného součinitele stavby provizorního úkrytu pouţita rovnice 

pro přízemní nebo částečně zapuštěný úkryt s nadstavbou (1). Poněvadţ současně 

není vyloučeno zamoření místností sousedících s úkrytem nebo nad ním radioaktivním prachem, 

vynásobí se rovnice součinitelem 0,8.  

𝐾𝑜 = 0,8 ×
0,65 × 𝐾1 × 𝐾𝑆𝑇

 1 − 𝑉2 × (𝐾𝑍 × 𝐾𝑆𝑇 + 1) × 𝐾𝑀
             (1) 

Dosazením určených součinitelů do rovnice (1) se vypočítá Ko: 

𝐾𝑜 = 0,8 ×
0,65 × 0,66 × 3900

 1 − 0,24 × (0,02086 × 3900 + 1) × 0,7
 

Výsledný ochranný součinitel částečně zapuštěného provizorního úkrytu v budově 

MěÚ Rychvald bez úprav je tedy vyjádřen hodnotou Ko = 30,55. Ochrana před radioaktivním 

zářením bude tedy uvnitř IÚ 31 x niţší neţ mimo něj. 

Kompletní výpočet jednotlivých součinitelů bez úprav uvádí Příloha č. 3. 

Dosazením změněných součinitelů do rovnice (1) se vypočítá Ko po úpravách: 

𝐾𝑜 = 0,8 ×
0,65 × 0,66 × 3900

 1 − 0,24 × (0,0000059 × 3900 + 1) × 0,7
 

Po provedených úpravách, především po zhmotnění oken, došlo k navýšení ochranného 

součinitele na Ko = 2459,36. Ochrana před radioaktivním zářením bude tedy uvnitř IÚ 

2459 x niţší neţ mimo něj. 

Navrhované úpravy pro zodolnění provizorního úkrytu a následný výpočet změněných 

součinitelů po provedených úpravách uvádí Příloha č. 4. 
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7.4 Výpočet doby pobytu v provizorním úkrytu MěÚ Rychvald 

Maximální doba pobytu tmax při vzduchotěsném uzavření IÚ se vypočítá z rovnice (3), kde CCO2 

je součinitel dovoleného zvýšení obsahu oxidu uhličitého, V je součinitel vlivu objemu místnosti, 

mCO2 je součinitel vlivu maximálního mnoţství oxidu uhličitého vydýchaného jednou osobou 

a n je součinitel vlivu maximálního počtu ukrývaných osob. Hodnoty jednotlivých součinitelů 

uvádí Tabulka 6. 

𝑡𝑚𝑎𝑥  =
𝐶𝐶𝑂2 × 𝑉

100 × 𝑚𝐶𝑂2 × 𝑛
             (3) 

  

Tabulka 6: Součinitele pro výpočet doby pobytu v IÚ MěÚ Rychvald 

CCO2 [%] V [m
3
] mCO2 [m

3
.h

-1
] n 

2 87,4 0,02 15 

 

Po dosazení určených součinitelů do rovnice (3), se vypočítá tmax: 

𝑡𝑚𝑎𝑥  =
2 × 87,4

100 × 0,02 × 15
 

𝑡𝑚𝑎𝑥  = 5,83 h 

Výsledná maximální doba pobytu 15 ukrývaných osob ve vzduchotěsně uzavřeném IÚ 

MěÚ Rychvald bez větracího zařízení je 5 hodin. Vzhledem k tomu, ţe personál MěÚ Rychvald 

čítá 21 osob, bude potřeba zřídit další provizorní úkryt z jedné z okolních místností 

v podzemním podlaţí, aby bylo zajištěno ukrytí pro všechny zaměstnance. 
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8 Hodnocení IÚ - Obytný dům, Lechowiczova 2844/23, Ostrava 

 

Obrázek 6: Schéma umístění obytného domu 

 

Obrázek 7: Foto obytného domu 
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8.1 Charakteristika objektu obytného domu 

Budova obytného domu se nachází v městském obvodu Moravská Ostrava na ulici 

Lechowiczova, jak znázorňuje Obrázek 6 [17]. Stavba je umístěna nedaleko silnic II. třídy 647 

a 56, a je přístupná z místní komunikace ulice Hornopolní a Lechowiczova.  

Obytný dům byl postaven v rámci vybudování sídliště Fifejdy v 70. letech minulého století. 

V průběhu roku 2005 prošla budova celkovou rekonstrukcí a zateplením (viz. Obrázek 7). 

V obytném domě se nachází 24 bytů, které obývá celkem 56 nájemníků. 

Obytný dům je klasický podsklepený panelákový osmipodlaţní objekt s plochou střechou 

a ţelezobetonovými stropy. Půdorys objektu je 19 x 12 m a celková výška budovy činí 25 m. 

Nosné obvodové zdivo je tvořeno z plných ţelezobetonových panelů o tloušťce 0,3 m, vnitřní 

svislé příčky rovněţ z ţelezobetonu o tloušťce 0,15 m, stejně tak stropy o tloušťce 0,2 m. 

V budově jsou pouţity štukové omítky. Hlavní vchod do budovy je opatřen vstupními dveřmi 

1650 x 1980 mm, ze kterých vede chodba na betonové schodiště, kterým jsou propojena 

jednotlivá podlaţí. Stejné schodiště pak vede také do podzemního podlaţí. Současně se v tomto 

panelákovém domě nachází výtah o rozměrech 2050 x 2100 mm.  

Budova obytného domu je umístěna mimo záplavovou oblast a v blízkosti se nenacházejí ţádné 

nebezpečné provozy nebo sklady. 

Prostor určený pro vybudování IÚ v budově obytného domu se nachází v podzemním podlaţí, 

které je zapuštěno 1,6 m pod úrovní terénu. Nachází se zde chodba, schodiště, dvě skladové 

místnosti a pět místností určených jako kočárkárny a mandlovna. Místnost určená pro ukrytí, 

která v současné době slouţí jako kočárkárna, má podlahovou plochu 27 m
2
 a její rozměry 

jsou 6 x 4,5 m. Výška místnosti je 2,5 m. Do místnosti se vchází zevnitř budovy schodištěm 

a chodbou. V prostoru IÚ se nachází jedno okno o rozměrech 700 x 500 mm a dřevěné dveře 

o rozměrech 800 x 1950 mm otevírající se směrem ven z místnosti. Tloušťku obvodových 

i vnitřních stěn a rozměry místnosti určené k ukrytí znázorňuje Příloha č. 5, v níţ je načrtnut 

půdorys podzemního podlaţí.  

Fotografie vstupní chodby vedoucí do sklepních prostor obytného domu a prostoru určeného 

k ukrytí znázorňují Obrázek 8 a Obrázek 9. 
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Obrázek 8: Foto vstupu do sklepních prostor obytného domu 

 

Obrázek 9: Foto místnosti IÚ obytného domu 
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8.2 Výchozí údaje pro výpočet Ko obytného domu 

Výchozí údaje o stavbě improvizovaného ukrytí potřebné pro výpočet Ko udává Tabulka 7. 

Tabulka 7: Výchozí údaje IÚ obytného domu 

Poloha IÚ v budově 

Úkryt umístěný v přízemí NE 

Úkryt umístěný v suterénu NE 

Úkryt částečně zapuštěný ANO 

Hloubka zapuštění úkrytu v metrech 1,6 

Úkryt umístěný ve středním traktu NE 

Úkryt s nadstavbou ANO 

Rozměry místnosti IÚ 

Délka místnosti [m] 6 

Šířka místnosti [m] 4,5 

Světlá výška místnosti [m] 2,5 

Skutečná podlahová plocha místnosti [m
2
] 27 

Objem místnosti pro ukrytí [m
3
] 67,5 

Vnější stěny úkrytu 

Zdivo - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m-3] 

ţelezobetonové panely - 0,3 

2500 

Omítka vnější - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m-3] 

cementová omítka - 0,02 

2100 

Omítka vnitřní - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m-3] 

vápenná omítka - 0,01 

1700 

Vnitřní stěny úkrytu 

Zdivo - tloušťka [m] 

-objemová hmotnost (H) [kg.m
-3

] 

ţelezobetonové panely - 0,15 

2500 

Omítka vnější - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m
-3

] 

vápenná omítka - 0,01 

1700 

Omítka vnitřní - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m
-3

] 

vápenná omítka - 0,01 

1700 

Strop úkrytu 

Materiál - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m
-3

] 

ţelezobetonové panely - 0,2 

2500 

Okna a otvory ve vnějších obvodových zdech IÚ 

Plocha okenních otvorů [m
2
] 0,35 

Průměrná výška parapetů okenních otvorů 

nad podlahou úkrytu [m] 
1,85 

Plocha ostatních otvorů ve vnějších 

obvodových zdech [m
2
] 

0 
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8.3 Výpočet Ko provizorního úkrytu obytného domu 

Jelikoţ se v případě budovy obytného domu jedná o úkryt, jehoţ podlaha je zapuštěná méně 

neţ 1,7 m, a současně v něm jsou umístěny prosvětlovací otvory, bude pro výpočet ochranného 

součinitele stavby provizorního úkrytu pouţita rovnice pro přízemní nebo částečně zapuštěný 

úkryt s nadstavbou (1). Poněvadţ současně není vyloučeno zamoření místností sousedících 

s úkrytem nebo nad ním radioaktivním prachem, vynásobí se rovnice součinitelem 0,8.  

𝐾𝑜 = 0,8 ×
0,65 × 𝐾1 × 𝐾𝑆𝑇

 1 − 𝑉2 × (𝐾𝑍 × 𝐾𝑆𝑇 + 1) × 𝐾𝑀
            (1) 

Dosazením určených součinitelů do rovnice (1) se vypočítá Ko: 

𝐾𝑜 = 0,8 ×
0,65 × 0,94 × 360 

 1 − 0,24 × ( 0,00117 × 360 + 1) × 0,795
 

Výsledný ochranný součinitel částečně zapuštěného provizorního úkrytu v budově obytného 

domu bez úprav je tedy vyjádřen hodnotou Ko = 204,93. Ochrana před radioaktivním zářením 

bude tedy uvnitř IÚ 205 x niţší neţ mimo něj. 

Kompletní výpočet jednotlivých součinitelů bez úprav uvádí Příloha č. 6. 

Dosazením změněných součinitelů do rovnice (1) se vypočítá Ko po úpravách: 

𝐾𝑜 = 0,8 ×
0,65 × 0,94 × 360 

 1 − 0,24 × ( 0,000006 × 360 + 1) × 0,795
 

Po provedených úpravách, především po zhmotnění oken, došlo k navýšení ochranného 

součinitele na Ko = 290,6. Ochrana před radioaktivním zářením bude tedy uvnitř IÚ 291 x niţší 

neţ mimo něj. 

Navrhované úpravy pro zodolnění provizorního úkrytu a následný výpočet změněných 

součinitelů po provedených úpravách uvádí Příloha č. 7. 
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8.4 Výpočet doby pobytu v provizorním úkrytu obytného domu 

Maximální doba pobytu tmax při vzduchotěsném uzavření IÚ se vypočítá z rovnice (3), kde CCO2 

je součinitel dovoleného zvýšení obsahu oxidu uhličitého, V je součinitel vlivu objemu místnosti, 

mCO2 je součinitel vlivu maximálního mnoţství oxidu uhličitého vydýchaného jednou osobou 

a n je součinitel vlivu maximálního počtu ukrývaných osob. Hodnoty jednotlivých součinitelů 

uvádí Tabulka 8. 

𝑡𝑚𝑎𝑥  =
𝐶𝐶𝑂2 × 𝑉

100 × 𝑚𝐶𝑂2 × 𝑛
             (3) 

 

Tabulka 8: Součinitele pro výpočet doby pobytu v IÚ obytného domu 

CCO2 [%] V [m
3
] mCO2 [m

3
.h

-1
] n 

2 67,5 0,02 9 

 

Po dosazení určených součinitelů do rovnice (3) se vypočítá tmax: 

𝑡𝑚𝑎𝑥  =
2 × 67,5

100 × 0,02 × 9
 

𝑡𝑚𝑎𝑥  = 7,5 h  

Výsledná maximální doba pobytu 9 ukrývaných osob ve vzduchotěsně uzavřeném IÚ obytného 

domu bez větracího zařízení je 7 hodin. Ve sklepních prostorech se nachází další čtyři stejně 

řešené místnosti, které by poskytovaly úkryt celkem pro dalších 36 obyvatel. Vzhledem k tomu, 

ţe obytný dům má 56 nájemníků, nebudou postačovat tyto provizorní úkryty všem obyvatelům. 
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9 Hodnocení IÚ - Rodinný dům, Nad Dvorem 786/19, Ostrava - Heřmanice 

 

Obrázek 10: Schéma umístění rodinného domu 

 

Obrázek 11: Foto rodinného domu 
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9.1 Charakteristika objektu rodinného domu 

Rodinný dům je umístěn v klidné vilové zástavbě v Ostravě Heřmanicích, na ulici 

Nad Dvorem 19, coţ ukazuje Obrázek 10 [17]. K rodinnému domu vede přístupová komunikace 

v celkové šířce 4 m zpevněná struskou. Dům je obýván celkem 3 osobami. 

Jak uvádí Obrázek 11, jedná se o volně stojící novostavbu na pozemku o výměře 1306 m
2
, 

která byla postavena v roce 2006. Zastavěná plocha domu je celkem 103,6 m
2
, půdorysné 

zastavění vlastního domu je 13,7 x 7,8 m s garáţí. Celková výška domu je 6,6 m. Z hlediska 

architektonického je dům řešen jako částečně podsklepený jednopodlaţní s podkrovím. 

Zastřešení je provedeno sedlovou střechou s vikýřem. Vodorovné konstrukce 

jsou ţelezobetonové, krovy dřevěné a obvodové zdivo zděné z betonových tvárnic o tloušťce 

0,3 m na betonovou maltu. Součástí obvodového pláště je vnitřní zateplení o tloušťce 0,1 m. 

Vnitřní nenosné příčky jsou ze skořepinových betonových tvárnic o tloušťce 0,2 m. Vnitřní 

úprava povrchů je sádrokartonová s tepelně izolačním komplexem a malbou, vnější omítky 

jsou vápenocementové o tloušťce 0,03 m. 

Prostor určený pro ukrytí je zvolen ve sklepě, který se skládá z jedné místnosti a schodiště. 

Vstup do sklepa je zevnitř domu zajištěn dveřmi o rozměrech 900 x 1900 mm, které se otevírají 

ven z úkrytu a betonovým schodištěm. Na protější straně se nalézá okno o rozměrech 

600 x 300 mm, které je umístěno ve výšce 1,6 m. Sklep je zapuštěn 1,5 m pod úroveň terénu. 

Stěny místnosti jsou konstruovány ze škvárobetonových tvárnic vylehčených otvory 

o celkové tloušťce zdi 0,4 m. Rozměry místnosti jsou 6 x 3,8 m a výška místnosti je 2,2 m. 

Ve sklepě se nachází rozvody elektrické energie a vody. Tloušťku obvodových i vnitřních stěn 

a rozměry místnosti k ukrytí znázorňuje Příloha č. 8, v níţ je načrtnut půdorys podzemního 

podlaţí.  

Rodinný dům je umístěn mimo záplavovou oblast a v blízkosti se nenacházejí ţádné nebezpečné 

provozy nebo sklady. 

Fotografie místnosti sklepních prostor rodinného domu určených k ukrytí i vstupního schodiště 

vedoucí do sklepních prostor znázorňují Obrázek 12 a Obrázek 13. 
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Obrázek 12: Foto místnosti IÚ rodinného domu 

 

Obrázek 13: Foto vstupu do sklepních prostor rodinného domu 
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9.2 Výchozí údaje pro výpočet Ko rodinného domu 

Výchozí údaje o stavbě improvizovaného úkrytu potřebné pro výpočet Ko udává Tabulka 9. 

Tabulka 9: Výchozí údaje IÚ RD 

Poloha IÚ v budově 

Úkryt umístěný v přízemí NE 

Úkryt umístěný v suterénu NE 

Úkryt částečně zapuštěný ANO 

Hloubka zapuštění úkrytu v metrech 1,5 

Úkryt umístěný ve středním traktu NE 

Úkryt s nadstavbou ANO 

Rozměry místnosti IÚ 

Délka místnosti [m] 6 

Šířka místnosti [m] 3,8 

Světlá výška místnosti [m] 2,2 

Skutečná podlahová plocha místnosti [m
2
] 22,8 

Objem místnosti pro ukrytí [m
3
] 50,16 

Vnější stěny úkrytu 

Zdivo - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m-3] 

škvárobetonové tvárnice - 0,4 

1300 

Omítka vnější - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m-3] 

vápenocementová omítka - 0,03 

2000 

Omítka vnitřní - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m-3] 

vápenocementová omítka - 0,02 

2000 

Vnitřní stěny úkrytu 

Zdivo - tloušťka [m] 

-objemová hmotnost (H) [kg.m
-3

] 

škvárobetonové tvárnice - 0,4 

1300 

Omítka vnější - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m
-3

] 

vápenocementová omítka - 0,02 

2000 

Omítka vnitřní - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m
-3

] 

vápenocementová omítka - 0,02 

2000 

Strop úkrytu 

Materiál - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m
-3

] 

ţelezobeton - 0,2 

2500 

Okna a otvory ve vnějších obvodových zdech IÚ 

Plocha okenních otvorů [m
2
] 0,18 

Průměrná výška parapetů okenních otvorů 

nad podlahou úkrytu [m] 
1,6 

Plocha ostatních otvorů ve vnějších 

obvodových zdech [m
2
] 

0 
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9.3 Výpočet Ko provizorního úkrytu rodinného domu 

Jelikoţ se v případě budovy rodinného domu jedná o úkryt, jehoţ podlaha je zapuštěná méně 

neţ 1,7 m, a současně v něm jsou umístěny prosvětlovací otvory, bude pro výpočet ochranného 

součinitele stavby provizorního úkrytu pouţita rovnice pro přízemní nebo částečně zapuštěný 

úkryt s nadstavbou (1). Protoţe současně není vyloučeno zamoření místností sousedících 

s úkrytem nebo nad ním radioaktivním prachem, vynásobí se rovnice součinitelem 0,8.  

𝐾𝑜 = 0,8 ×
0,65 × 𝐾1 × 𝐾𝑆𝑇

 1 − 𝑉2 × (𝐾𝑍 × 𝐾𝑆𝑇 + 1) × 𝐾𝑀
 (1) 

Dosazením určených součinitelů do rovnice (1) se vypočítá Ko: 

𝐾𝑜 = 0,8 ×
0,65 × 0,92 × 100

 1 − 0,18 × (0,00746 × 100 + 1) × 0,482
 

Výsledný ochranný součinitel částečně zapuštěného provizorního úkrytu v budově rodinného 

domu bez úprav je tedy vyjádřen hodnotou Ko = 69,3. Ochrana před radioaktivním zářením 

bude tedy uvnitř IÚ 69 x niţší neţ mimo něj. 

Kompletní výpočet jednotlivých součinitelů bez úprav uvádí Příloha č. 9. 

Dosazením změněných součinitelů do rovnice (1) se vypočítá Ko po úpravách: 

𝐾𝑜 = 0,8 ×
0,65 × 0,92 × 100

 1 − 0,18 × (0,0000055 × 100 + 1) × 0,482
 

Po provedených úpravách, především po zhmotnění oken, došlo k navýšení ochranného 

součinitele na Ko =120,9. Ochrana před radioaktivním zářením bude tedy uvnitř IÚ 121 x niţší 

neţ mimo něj. 

Navrhované úpravy pro zodolnění provizorního úkrytu a následný výpočet změněných 

součinitelů po provedených úpravách uvádí Příloha č. 10. 
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9.4 Výpočet doby pobytu v provizorním úkrytu rodinného domu 

Maximální doba pobytu tmax při vzduchotěsném uzavření IÚ se vypočítá z rovnice (3), kde CCO2 

je součinitel dovoleného zvýšení obsahu oxidu uhličitého, V je součinitel vlivu objemu místnosti, 

mCO2 je součinitel vlivu maximálního mnoţství oxidu uhličitého vydýchaného jednou osobou 

a n je součinitel vlivu maximálního počtu ukrývaných osob. Hodnoty jednotlivých součinitelů 

uvádí Tabulka 10. 

𝑡𝑚𝑎𝑥  =
𝐶𝐶𝑂2 × 𝑉

100 × 𝑚𝐶𝑂2 × 𝑛
             (3) 

Tabulka 10: Součinitele pro výpočet doby pobytu v IÚ RD 

CCO2 [%] V [m
3
] mCO2 [m

3
.h

-1
] n 

2 50,16 0,02 7 

 

Po dosazení určených součinitelů do rovnice (3) se vypočítá tmax: 

𝑡𝑚𝑎𝑥  =
2 × 50,16

100 × 0,02 × 7
 

𝑡𝑚𝑎𝑥  = 7,17 h  

Výsledná maximální doba pobytu 7 ukrývaných osob ve vzduchotěsně uzavřeném IÚ rodinného 

domu bez větracího zařízení je 7 hodin. Vzhledem k tomu, ţe v rodinném domě bydlí tři osoby, 

bude postačovat provizorní úkryt všem obyvatelům. 
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10 Hodnocení IÚ - Střední průmyslová škola, Zengrova 1, Ostrava - Vítkovice 

 

Obrázek 14: Schéma umístění SPŠ Ostrava - Vítkovice 

 

Obrázek 15: Foto SPŠ Ostrava - Vítkovice 
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10.1 Charakteristika objektu SPŠ Ostrava - Vítkovice 

Budova Střední průmyslové školy Ostrava - Vítkovice  je umístěna v centrální části městského 

obvodu Vítkovice, na ulici Zengrova 1, jak znázorňuje Obrázek 14 [17]. Objekt školy leţí poblíţ 

křiţovatky silnic I. třídy I/11 Rudná a I/56 Místecká. Stavba je přístupná z místní komunikace 

ulice Výstavní a Zengrova. Budova byla postavena ve 20. letech minulého století 

a v předchozích letech prošla nemalou rekonstrukcí do dnešní podoby (viz. Obrázek 15). 

V objektu se nachází především učebny, kabinety, zasedací místnost, laboratoře, dílny, jídelna, 

tělocvična a knihovna. Ve školním roce 2011/2012 navštěvuje SPŠ Ostrava - Vítkovice celkem 

456 ţáků a škola zaměstnává 58 pracovníků. 

Budova SPŠ Ostrava - Vítkovice je zcela podsklepený zděný objekt se čtyřmi nadzemními 

podlaţími a valbovou střechou. Budova se skládá ze dvou traktů, z nichţ jeden má půdorys 

54 x 12 m a druhý 65 x 12 m. Výška budovy činí 20 m a celková zastavěná plocha je 1490 m
2
. 

Nosné obvodové zdivo je tvořeno z plných pálených cihel na cementovou maltu, taktéţ vnitřní 

svislé příčky o tloušťce 0,4 m. Celková tloušťka obvodového zdiva je 0,7 m. V budově 

jsou pouţity vápenocementové omítky, popřípadě obklady do výšky 2000 mm. Hlavní vchod 

do budovy je opatřen vstupními skleněnými dveřmi 1600 x 2050 mm, ze kterých vede chodba 

na betonové schodiště, kterým jsou propojena jednotlivá podlaţí i podzemní prostory.  

Budova SPŠ Ostrava - Vítkovice je umístěna mimo záplavovou oblast a v blízkosti 

se nenacházejí ţádné nebezpečné provozy nebo sklady. 

Prostor určený pro vybudování IÚ v budově SPŠ Ostrava - Vítkovice se nachází v podzemním 

podlaţí, které je zapuštěno 1,3 m pod úrovní terénu. Nachází se zde chodba, schodiště, šatny 

ţáků, skladové místnosti, jídelna, kotelna a úklidově komory. Místnost určená pro ukrytí, 

která v současné době slouţí jako šatna, má podlahovou plochu 126,75 m
2
 a její rozměry 

jsou 19,5 x 6,5 m. Výška místnosti je 2,9 m. Do místnosti šatny se vchází zevnitř budovy 

schodištěm a chodbou o šířce 2,5 m. V prostoru šaten se nachází celkem 10 okenních otvorů 

o rozměrech 900 x 700 mm a dveře o rozměrech 900 x 1900 mm otevírající se z místnosti. 

Fotografie místnosti šaten určené k provizornímu ukrytí v budově SPŠ Ostrava - Vítkovice 

znázorňují Obrázek 16 a Obrázek 17. Půdorys podzemního podlaţí SPŠ Ostrava - Vítkovice 

uvádí Příloha č. 11. 
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Obrázek 16: Foto místnosti IÚ SPŠ Ostrava - Vítkovice 

 

Obrázek 17: Foto místnosti IÚ SPŠ Ostrava - Vítkovice 
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10.2 Výchozí údaje pro výpočet Ko SPŠ Ostrava - Vítkovice 

Výchozí údaje o stavbě improvizovaného ukrytí potřebné pro výpočet Ko udává Tabulka 11. 

Tabulka 11: Výchozí údaje IÚ SPŠ Ostrava - Vítkovice 

Poloha IÚ v budově 

Úkryt umístěný v přízemí NE 

Úkryt umístěný v suterénu NE 

Úkryt částečně zapuštěný ANO 

Hloubka zapuštění úkrytu v metrech 1,3 

Úkryt umístěný ve středním traktu NE 

Úkryt s nadstavbou ANO 

Rozměry místnosti IÚ 

Délka místnosti [m] 19,5 

Šířka místnosti [m] 6,5 

Světlá výška místnosti [m] 2,9 

Skutečná podlahová plocha místnosti [m
2
] 126,75 

Objem místnosti pro ukrytí [m
3
] 367,58 

Vnější stěny úkrytu 

Zdivo - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m-3] 

cihla plná pálená - 0,7 

1800 

Omítka vnější - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m-3] 

cementová omítka - 0,02 

2100 

Omítka vnitřní - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m-3] 

vápenocementová omítka - 0,01 

2000 

Vnitřní stěny úkrytu 

Zdivo - tloušťka [m] 

-objemová hmotnost (H) [kg.m
-3

] 

cihla plná pálená - 0,4 

1800 

Omítka vnější - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m
-3

] 

vápenocementová omítka - 0,01 

2000 

Omítka vnitřní - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m
-3

] 

vápenocementová omítka - 0,01 

2000 

Strop úkrytu 

Materiál - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m
-3

] 

ţelezobeton - 0,2 

2500 

Okna a otvory ve vnějších obvodových zdech IÚ 

Plocha okenních otvorů [m
2
] 6,3 

Průměrná výška parapetů okenních otvorů 

nad podlahou úkrytu [m] 
1,6 

Plocha ostatních otvorů ve vnějších 

obvodových zdech [m
2
] 

1,71 
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10.3 Výpočet Ko provizorního úkrytu SPŠ Ostrava - Vítkovice 

Jelikoţ se v případě budovy Střední průmyslové školy Ostrava - Vítkovice jedná o úkryt, 

jehoţ podlaha je zapuštěná méně neţ 1,7 m, a současně v něm jsou umístěny prosvětlovací 

otvory, bude pro výpočet ochranného součinitele stavby provizorního úkrytu pouţita rovnice pro 

přízemní nebo částečně zapuštěný úkryt s nadstavbou (1). Protoţe současně není vyloučeno 

zamoření místností sousedících s úkrytem nebo nad ním radioaktivním prachem, vynásobí 

se rovnice součinitelem 0,8.  

𝐾𝑜 = 0,8 ×
0,65 × 𝐾1 × 𝐾𝑆𝑇

 1 − 𝑉2 × (𝐾𝑍 × 𝐾𝑆𝑇 + 1) × 𝐾𝑀
                  (1) 

Dosazením určených součinitelů do rovnice (1) se vypočítá Ko: 

𝐾𝑜 = 0,8 ×
0,65 × 0,4 × 11900 

 1 − 0,33 × (0,00948 × 11900 + 1) × 0,625
 

Výsledný ochranný součinitel částečně zapuštěného provizorního úkrytu v budově rodinného 

domu bez úprav je tedy vyjádřen hodnotou Ko = 51,9. Ochrana před radioaktivním zářením 

je tedy uvnitř IÚ 52 x niţší neţ mimo něj. 

Kompletní výpočet jednotlivých součinitelů bez úprav uvádí Příloha č. 12. 

Dosazením změněných součinitelů do rovnice (1) se vypočítá Ko po úpravách: 

𝐾𝑜 = 0,8 ×
0,65 × 0,4 × 11900 

 1 − 0,33 × (0,0000059 × 11900 + 1) × 0,625
 

Po provedených úpravách, především po zhmotnění oken a dveří, došlo k navýšení ochranného 

součinitele na Ko = 5523,15. Ochrana před radioaktivním zářením je tedy uvnitř IÚ 5523 x niţší 

neţ mimo něj. 

Navrhované úpravy pro zodolnění provizorního úkrytu a následný výpočet změněných 

součinitelů po provedených úpravách uvádí Příloha č. 13. 
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10.4 Výpočet doby pobytu v provizorním úkrytu SPŠ Ostrava - Vítkovice 

Maximální doba pobytu tmax při vzduchotěsném uzavření IÚ se vypočítá z rovnice (3), kde CCO2 

je součinitel dovoleného zvýšení obsahu oxidu uhličitého, V je součinitel vlivu objemu místnosti, 

mCO2 je součinitel vlivu maximálního mnoţství oxidu uhličitého vydýchaného jednou osobou 

a n je součinitel vlivu maximálního počtu ukrývaných osob. Hodnoty jednotlivých součinitelů 

uvádí Tabulka 12. 

𝑡𝑚𝑎𝑥  =
𝐶𝐶𝑂2 × 𝑉

100 × 𝑚𝐶𝑂2 × 𝑛
             (3) 

 

Tabulka 12: Součinitele pro výpočet doby pobytu v IÚ SPŠ Ostrava - Vítkovice 

CCO2 [%] V [m
3
] mCO2 [m

3
.h

-1
] n 

2 367,58 0,02 42 

 

Po dosazení určených součinitelů do rovnice (3) se vypočítá tmax: 

𝑡𝑚𝑎𝑥  =
2 × 367,58

100 × 0,02 × 42
 

𝑡𝑚𝑎𝑥  = 8,75 h  

Výsledná maximální doba pobytu 42 ukrývaných osob ve vzduchotěsně uzavřeném IÚ Střední 

průmyslové školy Ostrava - Vítkovice bez větracího zařízení je 8 hodin. Ve stejném traktu 

budovy se navíc nachází obdobně řešená místnost vhodná k ukrytí stejného počtu osob. 
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11 Hodnocení IÚ - Budova Správy dopravní cesty, Muglinovská 1038, 

Ostrava 

 

Obrázek 18: Schéma umístění objektu SDC Ostrava 

 

Obrázek 19: Foto objektu SDC Ostrava 
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11.1 Charakteristika objektu SDC Ostrava 

Budova Správy dopravní cesty Ostrava, jedné z organizačních jednotek státní organizace Správa 

ţelezniční dopravní cesty, se nachází v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

na ulici Muglinovská 1038, coţ znázorňuje Obrázek 18 [17]. Budova je umístěna nedaleko 

velice frekventované křiţovatky silnice I. třídy I/56 a silnice II. třídy II/647, a současně 

je obklopena vytíţeným uzlem městské hromadné dopravy. Za budovou se nalézá přilehlé 

parkoviště a obytné domy. 

Objekt SDC Ostrava prošel v roce 2007 celkovou revitalizací a jeho současný stav ilustruje 

Obrázek 19. V budově se nachází převáţně kanceláře pro výkon SDC Ostrava, zasedací 

místnosti, spisovny, archivy, sklady, vrátnice a sociální zařízení, a je zde zaměstnáno celkem 

126 pracovníků [20].  

Budova SDC Ostrava je volně stojící stavba s plochou střechou a ţelezobetonovými stropy. 

Skládá se ze dvou objektů, z nichţ objekt A má 4 nadzemní podlaţí a celkový půdorys 

75,5 x 14,1 m, objekt B má 2 nadzemní podlaţí a půdorys 72,1 x 13,8 m. Oba objekty jsou zcela 

podsklepené. 

Nosné obvodové zdivo celé budovy je tvořeno ze škvárobetonových tvárnic vylehčených otvory 

o celkové tloušťce 0,4 m, ze stejného materiálu jsou postaveny také vnitřní svislé příčky, 

které mají tloušťku 0,15 a 0,3 m. Uvnitř budovy jsou pouţity vápenné štukové omítky, 

v některých místnostech a na sociálním zařízení také obklady do výšky 2000 mm. Na podlahách 

je poloţeno nejčastěji PVC, v přízemí pak dlaţba, v podzemním podlaţí beton. Hlavní vchod 

do budovy je opatřen vstupními skleněnými dveřmi o rozměrech 1600 x 2000 mm, otevírajícími 

se na optické čidlo. Ode dveří vede přes vrátnici a vstupní turnikety chodba k výtahu 

a na betonové schodiště, kterým jsou propojena jednotlivá podlaţí. Stejné schodiště vede 

také do podzemního podlaţí, kde je umístěn zadní únikový východ opatřený plastovými dveřmi 

o rozměrech 900 x 1950 mm, a dřevěné dveře o rozměrech 1600 x 1950 mm vedoucí 

do sklepních prostorů. V celé budově v nadzemních podlaţích jsou pouţita plastová okna, jejichţ 

rozměr je 1200 x 1000 mm.  
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Budova SDC Ostrava je umístěna mimo záplavovou oblast a v blízkosti se nenacházejí ţádné 

nebezpečné provozy nebo sklady. 

Prostor určený pro vybudování IÚ v budově SDC Ostrava se nachází v podzemním podlaţí, 

které je zapuštěno 1,8 m pod úrovní terénu. Nachází se zde chodba, skladové místnosti, archivy, 

spisovny, úklidové komory a sociální zařízení. Součástí podzemního podlaţí jsou rovněţ 

tři kryty CO, které jsou ale v současné době vyřazeny z evidence a provozu, zakonzervovány, 

a s jejich vyuţitím se do budoucna nepočítá. Místností určenou pro vybudování 

improvizovaného ukrytí je spisovna, která v současné době slouţí jako archiv. Spisovna 

je rozdělena neúplnou příčkou na dvě místnosti, má podlahovou plochu 33,8 m
2
 a její rozměry 

jsou 6,5 x 5,2 m. Výška místnosti je 2,4 m. Do místnosti archivu se vchází zevnitř budovy 

chodbou o šířce 2170 mm a dveřmi o rozměrech 800 x 1970 mm otevírajícími se směrem ven 

z místnosti. V prostoru archivu se nachází celkem dva okenní otvory o rozměrech 500 x 250 

mm, které jsou vyrobeny z plastu a umístěny ve výšce 1,9 m. Uvnitř i vně místnosti jsou pouţity 

vápenné štukové omítky o tloušťce 0,01 m. Tloušťku obvodových i vnitřních stěn místnosti 

určené k provizornímu ukrytí a rozměry okolních místností znázorňuje Příloha č. 14, 

v níţ je vyobrazen kompletní půdorys podzemního podlaţí SDC Ostrava, včetně místnosti 

spisovny (archivu).  

Fotografie místnosti spisovny určené k ukrytí i vstupního schodiště vedoucí do podzemních 

prostor budovy SDC Ostrava znázorňují Obrázek 20 a Obrázek 21.  
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Obrázek 20: Foto místnosti IÚ SDC Ostrava 

 

Obrázek 21: Foto vstupu do sklepních prostor SDC Ostrava 
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11.2 Výchozí údaje pro výpočet Ko objektu SDC Ostrava 

Výchozí údaje o stavbě improvizovaného ukrytí potřebné pro Ko udává Tabulka 13. 

Tabulka 13: Výchozí údaje IÚ objektu SDC Ostrava 

Poloha IÚ v budově 

Úkryt umístěný v přízemí NE 

Úkryt umístěný v suterénu ANO 

Úkryt částečně zapuštěný NE 

Hloubka zapuštění úkrytu v metrech 1,8 

Úkryt umístěný ve středním traktu NE 

Úkryt s nadstavbou ANO 

Rozměry místnosti IÚ 

Délka místnosti [m] 6,5 

Šířka místnosti [m] 5,2 

Světlá výška místnosti [m] 2,4 

Skutečná podlahová plocha místnosti [m
2
] 33,8 

Objem místnosti pro ukrytí [m
3
] 81,12 

Vnější stěny úkrytu 

Zdivo - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m-3] 

škvárobetonové tvárnice - 0,4 

1300 

Omítka vnější - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m-3] 

vápenná omítka - 0,03 

1800 

Omítka vnitřní - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m-3] 

vápenná omítka - 0,01 

1800 

Vnitřní stěny úkrytu 

Zdivo - tloušťka [m] 

-objemová hmotnost (H) [kg.m
-3

] 

škvárobetonové tvárnice - 0,3 

1300 

Omítka vnější - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m
-3

] 

vápenná omítka - 0,01 

1800 

Omítka vnitřní - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m
-3

] 

vápenná omítka - 0,01 

1800 

Strop úkrytu 

Materiál - tloušťka [m] 

- objemová hmotnost (H) [kg.m
-3

] 

ţelezobeton - 0,2 

2500 

Okna a otvory ve vnějších obvodových zdech IÚ 

Plocha okenních otvorů [m
2
] 0,2 

Průměrná výška parapetů okenních otvorů 

nad podlahou úkrytu [m] 
1,9 

Plocha ostatních otvorů ve vnějších 

obvodových zdech [m
2
] 

0 
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11.3 Výpočet Ko provizorního úkrytu objektu SDC Ostrava 

Jelikoţ se v případě budovy objektu SDC Ostrava jedná o úkryt, jehoţ podlaha je zapuštěná více 

neţ 1,7 m, a současně v něm jsou umístěny prosvětlovací otvory, bude pro výpočet ochranného 

součinitele stavby provizorního úkrytu pouţita rovnice pro zcela zapuštěný úkryt s nadstavbou 

(2). Protoţe současně není vyloučeno zamoření místností sousedících s úkrytem nebo nad ním 

radioaktivním prachem, vynásobí se rovnice součinitelem 0,45.  

𝐾𝑜 = 0,45 ×
0,77 × 𝐾1 × 𝐾𝑆𝑇 × 𝐾𝑃

 1 − 𝑉2 × (𝐾𝑍𝑁 × 𝐾𝑆𝑇 + 1) × (𝐾𝑍𝑁 × 𝐾𝑃 + 1) × 𝐾𝑀
          (2) 

Dosazením určených součinitelů do rovnice (2) se vypočítá Ko: 

𝐾𝑜 = 0,45 ×
0,77 × 0,9 × 69 × 280

 1 − 0,3 × (0,0213 × 69 + 1) × (0,0213 × 280 + 1) × 0,625
 

Výsledný ochranný součinitel zcela zapuštěného provizorního úkrytu s nadstavbou v budově 

SDC Ostrava bez úprav je tedy vyjádřen hodnotou Ko = 800,7. Ochrana před radioaktivním 

zářením je tedy uvnitř IÚ 801 x niţší neţ mimo něj. 

Kompletní výpočet jednotlivých součinitelů bez úprav uvádí Příloha č. 15. 

Dosazením změněných součinitelů do rovnice (2) se vypočítá Ko po úpravách: 

𝐾𝑜 = 0,45 ×
0,77 × 0,9 × 69 × 280

 1 − 0,3 × (0,0000059 × 69 + 1) × (0,0000059 × 280 + 1) × 0,625
 

Po provedených úpravách, především po zhmotnění oken, došlo k navýšení ochranného 

součinitele na Ko = 13 693. Ochrana před radioaktivním zářením je tedy uvnitř IÚ 13 693 x niţší 

neţ mimo něj. 

Navrhované úpravy pro zodolnění provizorního úkrytu a následný výpočet změněných 

součinitelů po provedených úpravách uvádí Příloha č. 16. 
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11.4 Výpočet doby pobytu v provizorním úkrytu objektu SDC Ostrava 

Maximální doba pobytu tmax při vzduchotěsném uzavření IÚ se vypočítá z rovnice (3), kde CCO2 

je součinitel dovoleného zvýšení obsahu oxidu uhličitého, V je součinitel vlivu objemu místnosti, 

mCO2 je součinitel vlivu maximálního mnoţství oxidu uhličitého vydýchaného jednou osobou 

a n je součinitel vlivu maximálního počtu ukrývaných osob. Hodnoty jednotlivých součinitelů 

uvádí Tabulka 14. 

𝑡𝑚𝑎𝑥  =
𝐶𝐶𝑂2 × 𝑉

100 × 𝑚𝐶𝑂2 × 𝑛
             (3) 

 

Tabulka 14: Součinitele pro výpočet doby pobytu v IÚ objektu SDC Ostrava 

CCO2 [%] V [m
3
] mCO2 [m

3
.h

-1
] n 

2 81,12 0,02 11 

 

Po dosazení určených součinitelů do rovnice (3) se vypočítá tmax: 

𝑡𝑚𝑎𝑥  =
2 × 81,12

100 × 0,02 × 11
 

𝑡𝑚𝑎𝑥  = 7,37 h 

Výsledná maximální doba pobytu 11 ukrývaných osob ve vzduchotěsně uzavřeném IÚ objektu 

SDC Ostrava bez větracího zařízení je 7 hodin. Ve stejném traktu budovy se navíc nachází 

dalších 7 obdobně řešených místností a v budově B by bylo moţno pouţít 6 podobných 

místností. Celkově by sklepní prostory mohly poskytnout ukrytí pro 150 osob. Jelikoţ v budově 

Správy dopravních cest Ostrava pracuje 126 zaměstnanců, budou prostory plně dostačovat 

k provizornímu ukrytí. 
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12 Zhodnocení Metodiky pro výběr a hodnocení úkrytů 

K prověření funkčnosti a věrohodnosti Metodiky pro výběr a hodnocení úkrytu jsem zvolila 

podle zásad výběru prostoru pro IÚ pět objektů na území Moravskoslezského kraje. Jedná 

se o budovu Městského úřadu Rychvald, budovu Střední průmyslové školy Ostrava - Vítkovice, 

objekt Správy dopravní cesty Ostrava, obytný panelákový dům v Ostravě a rodinný dům 

v Ostravě Heřmanicích. Podle předpokladů bylo potvrzeno, ţe budova SDC Ostrava 

má před zodolněním nejvyšší hodnotu ochranného součinitele staveb, jelikoţ jako jediná 

ze všech zvolených budov splňuje zásadu výběru prostoru zapuštěného více neţ 1,7 m 

pod úrovní okolního terénu. Ochranný součinitel stavby je dokonce vyšší neţ jeho doporučená 

hodnota v Příloze č. 1, proto by se u této budovy nemuselo přistupovat k dalšímu zodolňování 

IÚ.  Naopak budova Městského úřadu Rychvald by bez provedených úprav nebyla k ukrytí osob 

nejvhodnější, jelikoţ ochranný součinitel stavby nedosahuje ani hodnoty 50, která je Metodikou 

pro výběr a hodnocení úkrytu doporučená jako minimální. Po navrţených úpravách, které 

uvádí Příloha č. 4 se však hodnota Ko téměř 90 x zvýšila. Výpočty a hodnocení zvolených IÚ 

tedy dokázaly a potvrdily, ţe Metodika pro výběr a hodnocení úkrytu je věrohodná, funkční 

a především pouţitelná. 

12.1 Zhodnocení stávající metodiky 

Stávající Metodika pro výběr a hodnocení úkrytu je zpracována velice přehledně a dodrţuje 

veškeré logické návaznosti. Na prvním místě jsou zmíněny hlavní zásady výběru prostoru 

pro ukrytí, coţ je při budování vhodného improvizovaného úkrytu nejdůleţitějším faktorem. 

Následující výchozí údaje o stavbě IÚ by bylo k zajištění přehlednosti vhodnější umístit 

do tabulky, případně check-listu, ze kterého by se po jeho vyplnění dále vycházelo. Při rozdělení 

IÚ podle jejich polohy v budově chybí v metodice stanovení, proti jakým rizikovým situacím 

a škodlivým látkám mají za úkol jednotlivé typy IÚ chránit. Matematické vzorce pro výpočet 

ochranného součinitele jednotlivých typů staveb mají velkou vypovídající hodnotu, 

jsou sestaveny účelně a spolehlivě. Kaţdý z prvků těchto rovnic vychází z racionálních 

souvislostí se zjištěnými výchozími údaji o objektu. Avšak zjišťování těchto jednotlivých 

součinitelů z přiloţených grafů a tabulek je poněkud těţkopádné a zdlouhavé. Pro lepší 

názornost by rovněţ bylo vhodné doplnit stávající textovou metodiku jednoduchými obrázky.  
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Protoţe jsem při provádění hodnocení improvizovaných úkrytů zjistila ve stávající metodice 

drobné nedostatky, bylo by vhodné tyto nedokonalosti odstranit úpravami, jejichţ návrhy 

jsou zmíněny v následující kapitole 12.2. I přes všechna tato doporučení a úpravy jsem však 

přesvědčena o tom, ţe metodika splňuje základní kritéria a postupy pro výpočet ochranného 

součinitele stavby IÚ, a ţe je moţné z ní při výběru, budování a hodnocení improvizovaných 

úkrytů vycházet. 

12.2 Návrhy na úpravu metodiky 

Prvotním a zároveň největším problémem při hodnocení IÚ shledávám dostupnost výchozích 

údajů o stavbě improvizovaného ukrytí a především jeho stavebních konstrukcích potřebné 

pro výpočet Ko. Je potřeba také znát rozměry a především materiálové konstrukce vnějších 

i vnitřních stěn a stropu, včetně omítek, coţ můţe být bez projektové dokumentace problém. 

Vše záleţí především na ochotě majitele popřípadě provozovatele objektu umoţnit vstup 

do budovy i úkrytu, a poskytnout technickou dokumentaci či projektovou dokumentaci 

k objektu. Ta můţe být u starších a dlouho nerekonstruovaných budov těţko dohledatelná, 

případně je k nahlédnutí pouze v archivech stavebních úřadů, do nichţ má ovšem přístup pouze 

vlastník nemovitosti, nebo osoba s uděleným souhlasem vlastníka. V takovém případě 

je nezbytné měření základních parametrů prostorů určených k ukrytí při fyzické prohlídce, 

popřípadě odhad těchto hodnot provedený na základě zjištěných skutečností a praktických 

zkušeností.  

Metodika také neřeší zesilování ochranných vlastností a následný výpočet ochranného 

součinitele stavby se změněnými součiniteli. Vychází se sice ze stejných rovnic, ale například 

při zesilování okenních otvorů se změní v rovnici hodnota ve jmenovateli, protoţe KZ × KST 

bude rovna 0 (popřípadě se při zajištění větrání počítá pouze s průměry větracích komínků). 

Pro celkové pochopení a orientaci v problému improvizovaného ukrytí by toto měla Metodika 

pro výběr a hodnocení úkrytu zmiňovat a rozebrat.  

V případě, ţe by se začala Metodika pro výběr a hodnocení úkrytu zabývat zesilováním 

ochranných vlastností staveb, bylo by vhodné zaměřit se přitom i na zajištění dodávek materiálu 

pro jednotlivé úpravy při jeho nedostatku z místních zdrojů. Metodika by stanovovala kritéria 

pro výběr dané firmy, například v závislosti na její velikosti, vzdálenosti od úkrytu, konkrétním 
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druhu a mnoţství stavebního materiálu, který je schopna do určitého časového intervalu 

při mimořádné události dodat, popřípadě počtu zaměstnanců, kteří dodávku materiálu logisticky 

zajistí.  

Současný stav metodiky také nehodnotí počet podlaţí, které se nad IÚ nachází. I kdyţ se IÚ 

budují prvotně zejména k ochraně před účinky nebezpečných a radioaktivních látek, 

bylo by moţné je vyuţít například i v případě tlakových účinků zbraní hromadného ničení, 

eventuálně jiné mimořádné události. Proto by pak bylo vhodné počítat s teoretickou nosností 

stropu v ochraně před padajícími sutinami budovy nad úkrytem. Provedlo by se to kupříkladu 

přidáním konstanty do čitatele rovnice pro výpočet ochranného součinitele stavby. 

Tato konstanta by se volila v závislosti na materiálové konstrukci budovy nad úkrytem, 

její výšce, konstrukci stropu, jeho plochy a nosnosti v poměru k zatíţení hmotností případných 

sutin. V nejlepším moţném případě by se tak výsledný součinitel mohl vynásobit hodnotou 1, 

v tom nejhorším pak hodnotou 0,1. Tím by došlo ke změně ochranného součinitele stavby, 

který by v daném případě zohlednil moţné zřícení budovy. Při navrhování úprav ke zodolnění 

by se následně pouţilo podepírání stropních konstrukcí nosníky, čímţ by došlo k navýšení 

ochranného součinitele stavby. 

Při výběru jednotlivých prostorů k ukrytí je nutno také vzít v úvahu celkovou neporušenost 

a zachovalost stavby, popřípadě její poţární odolnost. 

Dalším důleţitým nedostatkem se můţe zdát sloţité určování jednotlivých součinitelů z grafů 

a tabulek, a jejich následné dosazování do rovnic. V některých případech je nutné ke zjištění 

přesné hodnoty součinitelů z konkrétních parametrů vyuţití interpolace. Proto by k celkovému 

zefektivnění a hlavně zpřehlednění pomohlo vytvoření jednoduchého softwarového nástroje 

pro automatizované výpočty. Zjištěné výchozí údaje o stavbě, přilehlých budovách a rozměry 

konkrétního prostoru k ukrytí by se vyplnily do jednoduché tabulky nebo do formy check - listu, 

ze kterého by se následně automatizovaně provedl výpočet ochranného součinitele stavby. 

Takovýto program pro projektování a hodnocení improvizovaných úkrytu by, dle mého názoru, 

nebyl ani finančně nákladný, a především by díky němu došlo k výrazným časovým úsporám. 

Vycházelo by se z něj také při tvorbě Základních listů IÚ a mohl by být nedílnou součástí 

především Hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů pro vedení evidence, 

či projektování a hodnocení IÚ. 
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13 Závěr 

Diplomová práce analyzuje současný systém ochrany obyvatelstva, jeho ukrytí v rámci ČR 

se zaměřením na Moravskoslezský kraj, popisuje rozdělení úkrytů a věnuje se především stále 

aktuálnější problematice improvizovaného ukrytí. Cílem práce bylo vyhodnocení stávající 

metodiky pro posuzování odolnosti provizorních úkrytů. Na základě této Metodiky pro výběr 

a hodnocení úkrytu bylo provedeno hodnocení odolnosti pěti vybraných objektů vhodných 

k budování improvizovaných úkrytů. V práci byly pouţity metody sběru a vyhodnocení 

informací, porovnání a zpracovávání dostupných dat a matematické výpočty. 

V rámci hodnocení jsem postupovala podle navrţeného vývojového diagramu (viz. Obrázek 1), 

který přehledně zobrazuje jednotlivé provedené kroky a postupy. Objekty a prostory, vhodné 

pro úpravu k improvizovanému ukrytí, byly pro účely tohoto hodnocení vytipovány z různých 

lokalit umístění v Moravskoslezském kraji a z rozdílných oblastí jejich vyuţití. Byl kladen důraz 

na splnění poţadavků pro výběr IÚ uvedených v metodice, a především na volbu budov 

z nejčastěji pouţívaných stavebních materiálů. Tyto objekty jsem následně posoudila při fyzické 

prohlídce, prostudovala jsem si jejich projektovou dokumentaci, popřípadě některé neúplné 

údaje v ní ověřila přeměřením. Zjištěná potřebná data o konstrukci a rozměrech stavby 

a zvolených prostorů jsem vyplnila do přehledné tabulky, ze které jsem následně vycházela 

při výpočtu ochranného součinitele stavby. Bylo nutné si především určit typ IÚ podle 

jeho zapuštění, popřípadě nadstavby nad místností úkrytu, a podle něj zvolit správnou rovnici 

pro další výpočet. Jednotlivé součinitele dosazované do rovnice byly spočteny a určeny z tabulek 

a grafů uvedených v metodice, a jsou zobrazeny v příloze této diplomové práce. Po celkovém 

výpočtu následně došlo k porovnání hodnot jednotlivých ochranných součinitelů s jejich 

doporučenou hodnotou, a na základě toho pak k navrţení a grafickému zobrazení úprav 

pro zvýšení ochranných vlastností jednotlivých IÚ. Celý výpočet byl proveden opětovně a slouţí 

k porovnání ochranného součinitele stavby před a po provedených úpravách ke zodolnění úkrytu. 

Tyto výsledné hodnoty pak především přispívají k posouzení ochranných faktorů vybraných 

prostor a ke zváţení, zda jsou vhodné k improvizovanému ukrytí obyvatelstva. Součástí 

hodnocení jednotlivých IÚ je i výpočet maximální doby pobytu osob v dokonale utěsněném 

improvizovaném úkrytu. 
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V další části práce jsou, na základě zpracovaných poznatků při prověřování stávající metodiky, 

navrţena opatření pro její zefektivnění a odstranění případných nedostatků. Výpočty a hodnocení 

zvolených IÚ dokázaly a potvrdily, ţe Metodika pro výběr a hodnocení úkrytu je věrohodná, 

funkční a především pouţitelná. Přesto byly zjištěny drobné nedostatky a navrhnuty úpravy, 

které by mohly práci s metodikou ulehčit, zpřesnit a především v tom nejlepším případě z velké 

části automatizovat navrţeným softwarovým nástrojem.  

I přes všechna tato doporučení a úpravy jsem však přesvědčena o tom, ţe metodika splňuje 

základní kritéria a postupy pro výpočet ochranného součinitele stavby IÚ, a ţe je moţné 

z ní při výběru, budování a hodnocení improvizovaných úkrytů vycházet. Nejúčinnějším 

a nejefektivnějším způsobem vyuţití podkladů z této metodiky by bylo zajištění ochranných 

vlastností budov jiţ při jejich samotné výstavbě.  

Stanovené cíle práce jsem splnila, práce pro praxi přináší především vyuţitelnost navrţených 

opatření ke zefektivnění a odstranění nedostatků stávající metodiky. 

Na problém mimořádných událostí se člověk jistě nebude moci nikdy stoprocentně připravit, 

avšak můţeme se o to alespoň pokusit. Cílem je hlavně minimalizovat ztráty na ţivotech 

obyvatelstva dostatečnou prevencí a ochranou. Lidé by tak neměli brát vlastní ukrytí na lehkou 

váhu, a měli by mít o tomto problému dostatečné povědomí.  
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Seznam rovnic 

Rovnice č. 1 

𝐾𝑜 = 0,8 ×
0,65×𝐾1×𝐾𝑆𝑇

 1−𝑉2 ×(𝐾𝑍×𝐾𝑆𝑇 +1)×𝐾𝑀
  (1)  

Rovnice č. 2 

𝐾𝑜 = 0,45 ×
0,77×𝐾1×𝐾𝑆𝑇×𝐾𝑃

 1−𝑉2 ×(𝐾𝑍𝑁 ×𝐾𝑆𝑇 +1)×(𝐾𝑍𝑁 ×𝐾𝑃+1)×𝐾𝑀
  (2)  

Rovnice č. 3 

𝑡𝑚𝑎𝑥  =
𝐶𝐶𝑂 2×𝑉

100×𝑚𝐶𝑂 2×𝑛
  (3)  
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Příloha č. 1: Doporučené orientační hodnoty ochranného součinitele stavby 

 

Tabulka č. 1: Doporučené orientační hodnoty Ko 

Druh budovy Podlaţí 

Umístění budovy 

Nové sídliště Hustá zástavba 

Vilová 

a venkovská 

zástavba 

Přízemní 

budova 

Přízemní 12 13 10 

Suterén 46 50 37 

Jednopatrová 

budova 

Přízemní 19 21 15 

Suterén 125 135 100 

Dvoupatrová 

budova 

Přízemní 23 26 17 

Suterén 500 600 400 

Vícepatrová 

budova 

Přízemní 24 26 18 

Suterén 500 600 400 

 

Suterén je v tabulce chápán jako prostor, jehoţ podlaha je zapuštěna více neţ 1,7 m pod úrovní 

okolního terénu. Budova je chápána jako cihlová, panelová nebo kamenná. 
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Příloha č. 2: Půdorys podzemního podlaţí MěÚ Rychvald 

Tabulka č. 2: Legenda místností k půdorysu podzemního podlaţí MěÚ Rychvald 

 

Číslo místnosti Uţívání Plocha [m
2
] 

001 Chodba 25,10 

002 Sklad 11,90 

003 Kotelna 7,70 

004 Archiv 46 

005 Archiv 11,75 

006 Sklad 7,75 

007 Archiv 22,75 

008 Úklidová komora 3,70 

009 Schodiště 3,10 
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Příloha č. 3: Postup výpočtu součinitelů IÚ MěÚ Rychvald před úpravami 

 
 Součinitel vlivu vnějších stěn K1: 

Délka vnějších obvodových stěn místnosti IÚ je D = 14,2 m. Obvod stěn místnosti IÚ 

je O = 28,4 m. Délka vnějších stěn v % obvodu místnosti se určí z rovnice: 

𝑥 =
14,2

28,4
× 100 = 50 % 

Dle Grafu 1 Přílohy č. 17 odpovídá 50 % délky vnějších stěn obvodu místnosti K1 = 0,66. 

 

 Součinitel šířky budovy V2: 

Podle Tabulky č. 5 v Příloze č. 17 odpovídá šířka budovy 12,4 m hodnotě V2 = 0,24. 

 

 Součinitel zeslabení záření vnější stěnou KST: 

K určení KST je potřeba znát plošnou hustotu vnější stěny, tedy zdiva a vnitřní i vnější omítky.  

Plošná hustota zdiva: ρ1 = 1800  0,6 = 1080 kg.m
-2

. 

Plošná hustota omítky vnější: ρ2 = 2100  0,03 = 63 kg.m
-2

 

Plošná hustota omítky vnitřní: ρ3 = 2000  0,02 = 40 kg.m
-2

 

Plošná hustota vnější stěny: ρ = ρ1 + ρ2 + ρ3 = 1080 + 63 + 40 = 1183 kg.m
-2

 

Podle Grafu č. 2 v Příloze č. 17 odpovídá hodnotě ρ = 1183 kg.m
-2

 hodnota KST = 3900. 

 

 Součinitel pronikání záření do místnosti otvory KZ: 

Plocha podlahy úkrytu Sp = 46 m
2
. Plocha nevyplněných otvorů So = 0,64 m

2
. Součinitel 

α se určí z rovnice α = 
𝑆𝑜

𝑆𝑝
 = 0,01391. 

Hodnota součinitele KZ je závislá na výšce spodní hrany (parapetu) okenního (prosvětlovacího) 

otvoru v obvodové stěně od úrovně podlahy. Pro výšku 1,4 m platí rovnice KZ = 0,15  α. 

Výsledná hodnota  KZ = 0,02086. 

 

 Součinitel sníţení expoziční rychlosti záření KM: 

Dle Tabulky č. 4 v Příloze č. 17 se určuje z šířky zamořeného úseku přimykajícího k budově 

součinitel KM. Pro šířku zamořeného úseku LM = 25 m je interpolací zjištěna hodnota KM = 0,7. 
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Příloha č. 4: Zesilování ochranných vlastností a postup výpočtu součinitelů 

IÚ MěÚ Rychvald po provedených úpravách 

 
Pro navýšení ochranného součinitele stavby Ko je nutné zesílení ochranných vlastností 

(zodolnění), zejména zesílení oken, a také zajištění větrání. 

V prostoru IÚ a k němu přilehlých místnostech se provede zesílení u všech okenních otvorů 

vedoucích do terénu. Okenní otvory se z vnější strany překryjí deskami, popřípadě plechem 

a opatří se zemním násypem, pytli s pískem, nebo se zakryjí cihlami či sutí. Tloušťka přídavného 

materiálu bude stejná jako obvodová zeď a musí přesahovat otvor po jeho obvodu o 0,3 m. 

Při zhmotňování okenních otvorů budou v místnosti pro ukrývání umístěny větrací 

komínky [10]. 

Nákres zesílení ochranných vlastností sklepního okna pomocí prken a zemního násypu ukazuje 

Obrázek č. 1.  

 

Obrázek č. 1: Nákres zesílení okenních otvorů 

Jelikoţ není místnost k provizornímu ukrytí koncipována pro více neţ 50 osob, bude větrání 

úkrytu zabezpečeno pouze principem přirozeného větrání. Při něm je vyuţit přirozený tah 

vzduchu, který vzniká růzností teplot uvnitř úkrytu a mimo něj. Obrázek č. 2 uvádí rozměry 

vzdáleností nasávacího a odvodního komínku. Plocha průřezu nasávacího komínku 

bude minimálně 500 mm
2
, (na jednu osobu se počítá plocha průřezu 100 mm

2
), čemuţ odpovídá 

vnitřní průměr 80 mm nasávacího komínku. 
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Obrázek č. 2: Zajištění přirozeného větrání 

 

Jelikoţ musí být v IÚ při takovémto způsobu větrání zajištěna podlahová plocha 3 - 5 m
2
 

na osobu, odpovídá kapacita místnosti při ploše 46 m
2
 15 ukrývaných osob. Plocha nasávacího 

a odvodního komínku pak bude pro 15 osob celkem 1500 mm
2
. 

Upravený součinitel pronikání záření do místnosti otvory KZ: 

Plocha podlahy úkrytu Sp = 46 m
2
.  

Plocha nasávacího komínku S01 = 0,0015 m
2
. 

Plocha odvodního komínku S02 = 0,0015 m
2
. 

Celková plocha k větrání S0 = S01 + S02 = 0,0030 m
2
. 

Součinitel α se určí z rovnice α = 
𝑆𝑜

𝑆𝑝
 = 0,000065. 

Hodnota součinitele KZ je v tomto případě závislá na výšce otvoru pro větrání v obvodové stěně 

od úrovně podlahy. Pro výšku větší neţ 1,5 m platí rovnice KZ = 0,09  α. 

Výsledná hodnota  KZ = 0,0000059. 
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Příloha č. 5: Půdorys podzemního podlaţí obytného domu 
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Příloha č. 6: Postup výpočtu součinitelů IÚ obytného domu před úpravami 

 
 Součinitel vlivu vnějších stěn K1: 

Délka vnějších obvodových stěn místnosti IÚ je D = 4,5 m. Obvod stěn místnosti IÚ 

je O = 21 m. Délka vnějších stěn v % obvodu místnosti se určí z rovnice:  

𝑥 =
4,5

21
× 100 = 21,4 % 

Dle Grafu 1 Přílohy č. 17 odpovídá 21,4 % délky vnějších stěn obvodu místnosti K1 = 0,94. 

 

 Součinitel šířky budovy V2: 

Podle Tabulky č. 5 v Příloze č. 17 odpovídá šířka budovy 12 m hodnotě V2 = 0,24. 

 

 Součinitel zeslabení záření vnější stěnou KST: 

K určení KST je potřeba znát plošnou hustotu vnější stěny, tedy zdiva a vnitřní i vnější omítky.  

Plošná hustota zdiva: ρ1 = 2500  0,3 = 750 kg.m
-2

 

Plošná hustota omítky vnější: ρ2 = 2000  0,02 = 40 kg.m
-2

 

Plošná hustota omítky vnitřní: ρ3 = 1700  0,01 = 17 kg.m
-2

 

Plošná hustota vnější stěny: ρ = ρ1 + ρ2 + ρ3 = 750 + 40 + 17 = 807 kg.m
-2

 

Podle Grafu č. 2 v Příloze č. 17 odpovídá hodnotě ρ = 807 kg.m
-2

 hodnota KST = 360. 

 

 Součinitel pronikání záření ve stěnách místnosti nad úkrytem KZ: 

Plocha podlahy úkrytu Sp = 27 m
2
. Plocha nevyplněných otvorů So = 0,35 m

2
. Součinitel 

α se určí z rovnice α = 
𝑆𝑜

𝑆𝑝
 = 0,01296. 

Hodnota součinitele KZ je závislá na výšce spodní hrany (parapetu) okenního (prosvětlovacího) 

otvoru v obvodové stěně od úrovně podlahy. Pro výšku 1,85 m platí rovnice KZ = 0,09  α. 

Výsledná hodnota  KZ = 0,00117. 

 

 Součinitel sníţení expoziční rychlosti záření KM: 

Dle Tabulky č. 4 v Příloze č. 17 se určuje z šířky zamořeného úseku přimykajícího k budově 

součinitel KM. Pro šířku zamořeného úseku LM = 45 m je interpolací zjištěno KM = 0,795. 
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Příloha č. 7: Zesilování ochranných vlastností a postup výpočtu součinitelů 

IÚ obytného domu po provedených úpravách 

 
Pro navýšení ochranného součinitele stavby Ko je nutné zesílení ochranných vlastností 

(zodolnění), zejména zesílení oken a také zajištění větrání. 

V prostoru IÚ a k němu přilehlých místnostech se provede zesílení u všech okenních otvorů 

vedoucích do terénu. Okenní otvory se z vnější strany překryjí deskami, popřípadě plechem 

a opatří se zemním násypem, pytli s pískem, nebo se zakryjí cihlami či sutí. Tloušťka přídavného 

materiálu bude stejná jako obvodová zeď a musí přesahovat otvor po jeho obvodu o 0,3 m. 

Při zhmotňování okenních otvorů budou v místnosti pro ukrývání umístěny větrací 

komínky [10]. Nákres zesílení ochranných vlastností sklepního okna pomocí prken a zemního 

násypu ukazuje Obrázek č. 1.  

Jelikoţ není místnost k provizornímu ukrytí koncipována pro více neţ 50 osob, bude větrání 

úkrytu zabezpečeno pouze principem přirozeného větrání. To popisuje a zakresluje Obrázek č. 2. 

Jelikoţ musí být v IÚ při takovémto způsobu větrání zajištěna podlahová plocha 3 - 5 m
2
 

na osobu, odpovídá kapacita místnosti při ploše 27 m
2
 9 ukrývaných osob. Plocha nasávacího 

a odvodního komínku pak bude pro 9 osob celkem 900 mm
2
. 

Součinitel pronikání záření do místnosti otvory KZ: 

Plocha podlahy úkrytu Sp = 27 m
2
.  

Plocha nasávacího komínku S01 = 0,0009 m
2
. 

Plocha odvodního komínku S02 = 0,0009 m
2
. 

Celková plocha k větrání S0 = S01 + S02 = 0,0018 m
2
. 

Součinitel α se určí z rovnice α = 
𝑆𝑜

𝑆𝑝
 = 0,000066. 

Hodnota součinitele KZ je v tomto případě závislá na výšce otvoru pro větrání v obvodové stěně 

od úrovně podlahy. Pro výšku větší neţ 1,5 m platí rovnice KZ = 0,09  α. 

Výsledná hodnota  KZ = 0,000006. 
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Příloha č. 8: Půdorys sklepního prostoru rodinného domu 
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Příloha č. 9: Postup výpočtu součinitelů IÚ rodinného domu před úpravami 

 
 Součinitel vlivu vnějších stěn K1: 

Délka vnějších obvodových stěn místnosti IÚ je D = 6 m. Obvod stěn místnosti IÚ 

je O = 22,8 m. Délka vnějších stěn v % obvodu místnosti se určí z rovnice: 

𝑥 =
6

22,8
× 100 = 26 % 

Dle Grafu 1 Přílohy č. 17 odpovídá 26 % délky vnějších stěn obvodu místnosti K1 = 0,92. 

 

 Součinitel šířky budovy V2: 

Podle Tabulky č. 5 v Příloze č. 17 odpovídá šířka budovy 7,8 m hodnotě V2 = 0,18. 

 

 Součinitel zeslabení záření vnější stěnou KST: 

K určení KST je potřeba znát plošnou hustotu vnější stěny, tedy zdiva a vnitřní i vnější omítky. 

Plošná hustota zdiva: ρ1 = 1300  0,4 = 520 kg.m
-2

 

Plošná hustota omítky vnější: ρ2 = 2000  0,03 = 60 kg.m
-2

 

Plošná hustota omítky vnitřní: ρ3 = 2000  0,02 = 40 kg.m
-2

 

Plošná hustota vnější stěny: ρ = ρ1 + ρ2 + ρ3 = 520 + 60 + 40 = 620 kg.m
-2

 

Podle Grafu č. 2 v Příloze č. 17 odpovídá hodnotě ρ = 620 kg.m
-2

 hodnota KST = 100. 

 

 Součinitel pronikání záření do místnosti otvory KZ: 

Plocha podlahy úkrytu Sp = 22,8 m
2
. Plocha nevyplněných otvorů (počítáno jedno okno a vstupní 

dveře do IÚ) So = 1,89 m
2
. Součinitel α se určí z rovnice α = 

𝑆𝑜

𝑆𝑝
 = 0,08289. 

Hodnota součinitele KZ je závislá na výšce spodní hrany (parapetu) okenního (prosvětlovacího) 

otvoru v obvodové stěně od úrovně podlahy. Pro výšku 1,6 m platí rovnice KZ = 0,09  α. 

Výsledná hodnota  KZ = 0,00746. 

 

 Součinitel sníţení expoziční rychlosti záření KM: 

Dle Tabulky č. 4 Přílohy č. 17 se určuje z šířky zamořeného úseku přimykajícího k budově 

součinitel KM. Pro šířku zamořeného úseku LM = 7 m je interpolací zjištěna hodnota KM = 0,482. 
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Příloha č. 10: Zesilování ochranných vlastností a postup výpočtu součinitelů 

IÚ rodinného domu po provedených úpravách 

 
Pro navýšení ochranného součinitele stavby Ko je nutné zesílení ochranných vlastností 

(zodolnění), zejména zesílení okna a dveří, a také zajištění větrání. 

V prostoru IÚ se provede zesílení okenního otvoru vedoucího do terénu. Okenní otvor se z vnější 

strany překryje deskami, popřípadě plechem a opatří se zemním násypem, pytli s pískem, 

nebo se zakryje cihlami či sutí. Tloušťka přídavného materiálu bude stejná jako obvodová zeď 

a musí přesahovat otvor po jeho obvodu o 0,3 m. Při zhmotňování okenního otvoru budou 

v místnosti pro ukrývání umístěny větrací komínky [10]. Nákres zesílení ochranných vlastností 

sklepního okna pomocí prken a zemního násypu ukazuje Obrázek č. 1. Dveře do prostoru IÚ 

se z důvodu přímého záření utěsní a zodolní podobným způsobem jako okna. 

Jelikoţ není místnost k provizornímu ukrytí koncipována pro více neţ 50 osob, bude větrání 

úkrytu zabezpečeno pouze principem přirozeného větrání. To popisuje a zakresluje Obrázek č. 2. 

Jelikoţ musí být v IÚ při takovémto způsobu větrání zajištěna podlahová plocha 3 - 5 m
2
 

na osobu, odpovídá kapacita místnosti při ploše 22,8 m
2
 7 ukrývaných osob. Plocha nasávacího 

a odvodního komínku pak bude pro 7 osob celkem 700 mm
2
. 

Součinitel pronikání záření do místnosti otvory KZ: 

Plocha podlahy úkrytu Sp = 22,8 m
2
.  

Plocha nasávacího komínku S01 = 0,0007 m
2
. 

Plocha odvodního komínku S02 = 0,0007 m
2
. 

Celková plocha k větrání S0 = S01 + S02 = 0,0014 m
2
. 

Součinitel α se určí z rovnice α = 
𝑆𝑜

𝑆𝑝
 = 0,000061. 

Hodnota součinitele KZ je v tomto případě závislá na výšce otvoru pro větrání v obvodové stěně 

od úrovně podlahy. Pro výšku větší neţ 1,5 m platí rovnice KZ = 0,09  α. 

Výsledná hodnota  KZ = 0,0000055. 
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Příloha č. 11: Půdorys podzemního podlaţí SPŠ Ostrava - Vítkovice 
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Příloha č. 12: Postup výpočtu součinitelů IÚ SPŠ Ostrava - Vítkovice 

před úpravami 

 
 Součinitel vlivu vnějších stěn K1: 

Délka vnějších obvodových stěn místnosti IÚ je D = 39 m (vnější stěna a celá délka stěny 19,5 m 

kvůli přímému záření okny chodby). Obvod stěn místnosti IÚ je O = 52 m. 

Délka vnějších stěn v % obvodu místnosti se určí z rovnice: 

𝑥 =
27

38
× 100 = 75 % 

Dle Grafu 1 Přílohy č. 17 odpovídá 75 % délky vnějších stěn obvodu místnosti K1 = 0,40. 

 

 Součinitel šířky budovy V2: 

Podle Tabulky č. 5 v Příloze č. 17 odpovídá šířka budovy 18 m hodnotě V2 = 0,33. 

 

 Součinitel zeslabení záření vnější stěnou KST: 

K určení KST je potřeba znát plošnou hustotu vnější stěny, tedy zdiva a vnitřní i vnější omítky.  

Plošná hustota zdiva: ρ1 = 1800  0,7 = 1260 kg.m
-2

 

Plošná hustota omítky vnější: ρ2 = 2100  0,02 = 42 kg.m
-2

 

Plošná hustota omítky vnitřní: ρ3 = 2000  0,01 = 20 kg.m
-2

 

Plošná hustota vnější stěny: ρ = ρ1 + ρ2 + ρ3 = 1260 + 63 + 40 = 1322 kg.m
-2

 

Podle Grafu č. 2 v Příloze č. 17 odpovídá hodnotě ρ = 1333 kg.m
-2

 hodnota KST = 11900. 

 

 Součinitel pronikání záření ve stěnách místnosti nad úkrytem KZ: 

Plocha podlahy úkrytu Sp = 126,75 m
2
. Plocha nevyplněných otvorů So = 8,01 m

2
. Součinitel 

α se určí z rovnice α = 
𝑆𝑜

𝑆𝑝
 = 0,06319. 

Hodnota součinitele KZ je závislá na výšce spodní hrany okenního otvoru v obvodové stěně 

od podlahy. Pro výšku 1,6 m platí rovnice KZ = 0,15  α. Výsledná hodnota  KZ = 0,00948. 

 Součinitel sníţení expoziční rychlosti záření KM: 

Dle Tabulky č. 4 Přílohy č. 17 se určuje z šířky zamořeného úseku přimykajícího k budově 

součinitel KM. Pro šířku zamořeného úseku LM = 15 m je interpolací zjištěno KM = 0,625. 
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Příloha č. 13: Zesilování ochranných vlastností a postup výpočtu součinitelů 

IÚ SPŠ Ostrava - Vítkovice po provedených úpravách 

 
Pro navýšení ochranného součinitele stavby Ko je nutné zesílení ochranných vlastností 

(zodolnění), zejména zesílení oken a dveří, a také zajištění větrání. 

V prostoru IÚ a k němu přilehlých místnostech se provede zesílení u všech okenních otvorů 

vedoucích do terénu. Okenní otvory se z vnější strany překryjí deskami, popřípadě plechem 

a opatří se zemním násypem, pytli s pískem, nebo se zakryjí cihlami či sutí. Tloušťka přídavného 

materiálu bude stejná jako obvodová zeď a musí přesahovat otvor po jeho obvodu o 0,3 m. 

Při zhmotňování okenních otvorů budou v místnosti pro ukrývání umístěny větrací 

komínky [10]. Nákres zesílení ochranných vlastností všech oken pomocí prken a zemního 

násypu ukazuje Obrázek č. 1. Dveře do prostoru IÚ se z důvodu přímého záření přes okna 

chodby utěsní a zodolní podobným způsobem jako okna v úkrytu. 

Jelikoţ není místnost k provizornímu ukrytí koncipována pro více neţ 50 osob, bude větrání 

úkrytu zabezpečeno pouze principem přirozeného větrání. Rozměr a umístění komínků 

zakresluje Obrázek č. 2. 

Jelikoţ musí být v IÚ při takovémto způsobu větrání zajištěna podlahová plocha 3 - 5 m
2
 

na osobu, odpovídá kapacita místnosti při ploše 126,75 m
2
 42 ukrývaných osob. Plocha 

nasávacího a odvodního komínku pak bude pro 42 osob celkem 4200 mm
2
. 

Součinitel pronikání záření do místnosti otvory KZ: 

Plocha podlahy úkrytu Sp = 126,75 m
2
.  

Plocha nasávacího komínku S01 = 0,0042 m
2
. 

Plocha odvodního komínku S02 = 0,0042 m
2
. 

Celková plocha k větrání S0 = S01 + S02 = 0,0084 m
2
. 

Součinitel α se určí z rovnice α = 
𝑆𝑜

𝑆𝑝
 = 0,000061.  

Hodnota součinitele KZ je v tomto případě závislá na výšce otvoru pro větrání v obvodové stěně 

od úrovně podlahy. Pro výšku větší neţ 1,5 m platí rovnice KZ = 0,09  α. 

Výsledná hodnota  KZ = 0,0000059. 
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Příloha č. 14: Půdorys podzemního podlaţí SDC Ostrava 

 
Tabulka č. 3: Legenda místností k půdorysu podzemního podlaţí SDC Ostrava 
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Příloha č. 15: Postup výpočtu součinitelů IÚ SDC Ostrava před úpravami 

 
 Součinitel vlivu vnějších stěn K1: 

Délka vnějších obvodových stěn místnosti IÚ je D = 6,5 m. Obvod stěn místnosti IÚ 

je O = 23,4 m. Délka vnějších stěn v % obvodu místnosti se určí z rovnice: 

𝑥 =
6,5

23,4
× 100 = 27,8 % 

Dle Grafu 1 Přílohy č. 17 odpovídá 27,8 % délky vnějších stěn obvodu místnosti K1 = 0,9. 

 

 Součinitel šířky budovy V2: 

Podle Tabulky č. 5 v Příloze č. 17 odpovídá šířka budovy 16 m hodnotě V2 = 0,3. 

 

 Součinitel zeslabení záření vnější stěnou KST: 

K určení KST je potřeba znát plošnou hustotu vnější stěny, tedy zdiva a vnitřní i vnější omítky.  

Plošná hustota zdiva: ρ1 = 1300  0,4 = 240 kg.m
-2

 

Plošná hustota omítky vnější: ρ2 = 1800  0,03 = 54 kg.m
-2

 

Plošná hustota omítky vnitřní: ρ3 = 1800  0,01 = 18 kg.m
-2

 

Plošná hustota vnější stěny: ρ = ρ1 + ρ2 + ρ3 = 520 + 54 + 18 = 592 kg.m
-2

 

Podle Grafu č. 2 v Příloze č. 17 odpovídá hodnotě ρ = 592 kg.m
-2

 hodnota KST = 69. 

 

 Součinitel pronikání záření ve stěnách místnosti nad úkrytem KZN: 

Plocha podlahy úkrytu Sp = 33,8 m
2
. Plocha nevyplněných otvorů v místnosti nad úkrytem 

So = 4,8 m
2
. Součinitel α se určí z rovnice α = 

𝑆𝑜

𝑆𝑝
 = 0,14201. 

Hodnota součinitele KZN je závislá na výšce spodní hrany (parapetu) okenního (prosvětlovacího) 

otvoru v obvodové stěně od úrovně podlahy v místnosti nad úkrytem. Pro výšku 0,9 m platí 

rovnice KZN = 0,15  α. 

Výsledná hodnota  KZN = 0,0213. 
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 Součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí KP: 

K určení KP je potřeba znát plošnou hustotu stropu, tedy zdiva a vnitřní i vnější omítky.  

Plošná hustota zdiva: ρ1 = 2500  0,2 = 500 kg.m
-2

 

Plošná hustota omítky vnější: ρ2 = 1800  0,01 = 18 kg.m
-2

 

Plošná hustota omítky vnitřní: ρ3 = 1800  0,01 = 18 kg.m
-2

 

Plošná hustota vnější stěny: ρ = ρ1 + ρ2 + ρ3 = 500 + 18 + 18 = 536 kg.m
-2

 

Podle Grafu č. 2 v Příloze č. 17 odpovídá hodnotě ρ = 536 kg.m
-2

 hodnota KP = 280. 

 

 Součinitel sníţení expoziční rychlosti záření KM: 

Podle Tabulky č. 4 v Příloze č. 17 se určuje z šířky zamořeného úseku přimykajícího k budově 

součinitel KM. Pro šířku zamořeného úseku LM = 15 m je interpolací zjištěna hodnota 

KM = 0,625. 
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Příloha č. 16: Zesilování ochranných vlastností a postup výpočtu součinitelů 

IÚ SDC Ostrava po provedených úpravách 

 
Pro navýšení ochranného součinitele stavby Ko je nutné zesílení ochranných vlastností 

(zodolnění), zejména zesílení oken a také zajištění větrání. 

V prostoru IÚ a k němu přilehlých místnostech se provede zesílení u všech okenních otvorů 

vedoucích do terénu. Okenní otvory se z vnější strany překryjí deskami, popřípadě plechem 

a opatří se zemním násypem, pytli s pískem, nebo se zakryjí cihlami či sutí. Tloušťka přídavného 

materiálu bude stejná jako obvodová zeď a musí přesahovat otvor po jeho obvodu o 0,3 m. 

Při zhmotňování okenních otvorů budou v místnosti pro ukrývání umístěny větrací 

komínky [10].  Nákres zesílení ochranných vlastností sklepního okna pomocí prken a zemního 

násypu ukazuje Obrázek č. 1.  

Jelikoţ není místnost k provizornímu ukrytí koncipována pro více neţ 50 osob, bude větrání 

úkrytu zabezpečeno pouze principem přirozeného větrání. To popisuje a zakresluje Obrázek č. 2 

Jelikoţ musí být v IÚ při takovémto způsobu větrání zajištěna podlahová plocha 3 - 5 m
2
 

na osobu, odpovídá kapacita místnosti při ploše 33,8 m
2
 11 ukrývaných osob. Plocha nasávacího 

a odvodního komínku pak bude pro 11 osob celkem 1100 mm
2
. 

Součinitel pronikání záření do místnosti otvory KZ: 

Plocha podlahy úkrytu Sp = 33,8 m
2
.  

Plocha nasávacího komínku S01 = 0,0011 m
2
. 

Plocha odvodního komínku S02 = 0,0011 m
2
. 

Celková plocha k větrání S0 = S01 + S02 = 0,0022 m
2
. 

Součinitel α se určí z rovnice α = 
𝑆𝑜

𝑆𝑝
 = 0,000065.  

Hodnota součinitele KZ je v tomto případě závislá na výšce otvoru pro větrání v obvodové stěně 

od úrovně podlahy. Pro výšku větší neţ 1,5 m platí rovnice KZ = 0,09  α. 

Výsledná hodnota  KZ = 0,0000059. 
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Příloha č. 17: Stanovení součinitelů K1, KM, KP, KST, V2  

 

Graf č. 1: Stanovení součinitele K1 – vliv délky vnějších stěn 

 

 

Tabulka č. 4: Stanovení součinitele KM závislého na šířce zamořeného úseku LM 

LM [m] 3 5 10 20 30 40 60 100 300 

KM 0,34 0,43 0,56 0,69 0,75 0,79 0,81 0,91 0,98 
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Graf č. 2: Stanovení součinitele KST – zeslabení záření vnější stěnou a KP – zeslabení záření stropní 

konstrukcí IÚ s nadstavbou 

 

Tabulka č. 5: Stanovení součinitele V2 závislého na šířce budovy 

šířka budovy 

[m] 
3 6 12 18 24 48 

V2 0,06 0,16 0,24 0,33 0,38 0,5 

 


