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Úvod 

První vybudované úkryty roku 1935 byly stavěny v rámci tzv. civilní protiletecké 

ochrany, které se v letech 1945 – 1951 zlikvidovaly a nahradily novým úkrytovým fondem. 

Zabezpečoval především ochranu proti zbraním hromadného ničení s kapacitou pro 50 až 100 

osob. Od roku 1970 se začaly stavět úkryty s kapacitou vyšší než 300 ukrývaných osob. Jejich 

hlavním znakem byla dvojúčelnost, což umožňovalo ekonomické využití finančních 

prostředků. Po roce 1980 došlo ke zkvalitňování těchto úkrytů s nárůstem vnitřní kapacity 

(900 osob a více). Pokračoval trend výstavby dvouúčelových budov hrazených 

prostřednictvím účelových dotací. Tyto objekty se v běžném životě využívaly jako kina, 

kulturní domy, garáže, sklady apod. Snaha zlepšování stálých úkrytů byla zastavena 

s příchodem roku 1990, kdy stát již neposkytoval finanční zdroje na výstavbu nových stálých 

úkrytů. Prováděla se pouze dostavba započatých děl a údržba stávajícího úkrytového fondu. 

Veškerá zástavba byla řešena na základě kategorizace území republiky, tzn., že se provedla 

analýza možných dopadů na nejpravděpodobnějších místech vzniku ohrožení. [8, 9] 

Naposledy vládou schválená Koncepce ochrany obyvatelstva z roku 2008, neuvažuje 

s výstavbou stále tlakově odolných úkrytů civilní ochrany, které jsou předurčeny k ochraně 

obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení při vojenském ohrožení. Probíhá jejich 

neustálé vyřazování z evidence. [12] „Skutečnost je taková, že právě vyřazujeme předposlední 

evidovaný úkryt“, potvrdil vedoucí pracovník odboru pro ochranu obyvatelstva  města 

Uherské Hradiště. Dnes už máme pouze jeden plně vybavený stále tlakově odolný úkryt 

s vnitřní kapacitou pro 900 osob v kině Hvězda. [13] 

Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“) se řídí stanoveným metodickým 

postupem a v souladu se zákonem o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů (dále jen „zákon o IZS“) vedou evidenci a provádějí kontrolu staveb civilní ochrany. 

Rozhodující úlohu při organizování ukrytí obyvatelstva sehrávají orgány obcí. V období 

mimo krizové stavy, ve spolupráci s HZS kraje, provádějí vytipování objektů a prostorů (např. 

podzemní garáže, sklepy) vhodných pro improvizované ukrytí obyvatelstva. Při realizaci nové 

výstavby, v rámci územního plánování a stavebního řízení, uplatňují HZS kraje, mimo jiné, 

i požadavky k zajištění ochrany obyvatelstva. [12] 

Při situaci, která nevyhnutelně směřuje k válečnému konfliktu, se k ukrytí využijí 

provozuschopné stálé tlakově odolné úkryty a ochranné systémy dopravních staveb, vyřazené 

stálé úkryty, vhodné pro zprovoznění k původnímu účelu (doplněním chybějících 

technologií), vyřazené stálé úkryty nevhodné pro plné obnovení provozních režimů a další 
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podzemní, suterénní a jiné části obytných, provozních a výrobních objektů, vytipované 

pro úpravu k improvizovanému ukrytí. [12] 

Improvizované úkryty se tedy navrhují a budují k ochraně obyvatelstva před účinky 

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

jiné nebezpečné látky a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení. Budují se 

v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde 

nelze k ochraně obyvatelstva využít stálé úkryty. [2, 7] 

Po zaznění varovného signálu všeobecné výstrahy (charakterizován kolísavým tónem) 

ihned vyhledáme nejbližší možné ukrytí (neplatí při povodni) a upozorníme ostatní 

kolemjdoucí. Uzavřeme všechny otvory v objektu a snažíme se získat informace o tom, co se 

děje z veřejnoprávních sdělovacích prostředků. Vždy dbáme pokynů nadřízených složek. 

Na základě charakteristik nebezpečí volíme vhodná opatření k jejich eliminaci. Proti 

samotnému úniku nebezpečných látek, zejména v době míru, je nejvýhodnější prostor 

ve vyšších patrech budov, nejlépe na odvrácené straně od místa úniku nebezpečné látky. 

Směr proudění vzduchu v dané lokalitě určíme z větrné růžice např. ze statistik 

hydrometeorologického ústavu. [2] 

Použijeme-li k ukrytí improvizované prostory, bude nutné zvýšit jejich ochranné 

vlastnosti. Nejzákladnější úpravou je dokonalá izolace proti okolnímu prostředí v závislosti 

na druhu nebezpečné látky. Chráníme se, jak jednoduchým zalepením okenních spár 

obyčejnou lepicí páskou, tak vyplněním otvorů nacházejících se v obvodové stěně úkrytu, 

až po nákladné terénní úpravy. Snažíme se využít materiál s vysokou objemovou hmotností 

v efektivní míře. Ale pozor, musíme zajistit neustálou výměnu vzduchu. Toho lze dosáhnout 

vybudováním přívodních a odvodních komínů pro přirozené větrání, které je limitováno 

počtem ukrývaných, teplotním rozdílem prostředí (musí být zajištěno, jinak nedojde 

k výměně vzduchu), aj. faktory. Soustřeďujeme materiál k vybavení interiéru. Mějme na 

paměti, že musíme zajistit základní životní potřeby osob. Proto budeme volit věci jen 

nezbytně nutné, zejména vodu (denně 3 litry na osobu), trvanlivé potraviny, hygienické 

potřeby, lehátka, přikrývky, popř. chemické záchody atd. [14] 

Hlavní myšlenkou je zvolení a zpohotovení provizorních prostor v nejkratší možné 

době. K tomuto účelu vznikla Metodika pro výběr a hodnocení úkrytu [6, 1] (viz příloha č. 1). 

Cílem práce je aplikace na 5 vybraných objektů předškolní výchovy v Uherském Hradišti 

a zhodnocení metodiky. 
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1 Rešerše 

Kolektiv autorů: Metodika pro výběr a hodnocení úkrytů. VŠB-TUO, FBI 2011. 

Metodika stanovuje postupy pro výběr a hodnocení úkrytů k ochraně před účinky 

radioaktivního záření. Dále uvádí výpočty koeficientů k získání ochranného součinitele. 

Součástí jsou grafy a tabulky nezbytné k určení součinitelů. Dále taky vzor základního listu, 

který podává komplexní informace o stavbě zařazené mezi improvizované úkryty. [6, 1] 

Kolektiv autorů: Ochrana člověka za mimořádných událostí. MV GŘ HZS, Praha 

2003, ISBN 80-86640-08-6. 

Příručka podává všeobecný přehled o problematice ochrany obyvatelstva, zaměřuje se 

na mimořádné události způsobené přírodními silami, lidskými činnostmi, nedbalostí nebo 

technickými poruchami. Publikace obsahuje návod, jak studenty připravit na dopad možných 

následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí. [2] 

ČSN P 73 9010: Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany. Český normalizační 

institut, Praha 2005. 

Norma se používá k navrhování a výstavbě stálých tlakově odolných úkrytů, stálých 

talkově neodolných úkrytů, chráněných pracovišť, úkrytů s malou kapacitou, speciálních 

úkrytů a staveb pro dekontaminaci. Stanovuje technické parametry požadované pro stavební a 

technologickou část těchto staveb z hlediska ochrany obyvatelstva s výjimkou navrhování 

konstrukcí stále tlakově odolných úkrytů civilní ochrany, pro které platí ČSN 73 9001. [3] 

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

institut, Praha 1994. 

Norma se používá k navrhování všech stálých tlakově odolných úkrytů civilní obrany 

s dvouúčelovým využitím. [4] 

ČSN 73 9050: Údržba stálých úkrytů civilní obrany. Český normalizační institut, 

Praha 2004. 

Norma určuje zásady pro údržbu stálých úkrytů civilní obrany, provádění 

pravidelných revizí a obsah dokumentace stálých úkrytů civilní obrany. [5] 
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2 Základní pojmy 

Mimořádnou událostí (dále jen „MU“) se rozumí škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [10] 

Podle aktuálního znění zákona o IZS se ochranou obyvatelstva rozumí plnění úkolů 

civilní ochrany
1
, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další 

opatření vedoucí k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. [10, 2] 

Nouzové přežití je souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a občanů 

prováděných s cílem minimalizovat negativní dopady MU na zdraví a životy postiženého 

obyvatelstva. Opatření navazují na provedenou evakuaci obyvatelstva nebo se realizují 

v prostoru MU. Jedná se hlavně o zajišťování nouzového ubytování, zásobování pitnou vodou 

a potravinami, dodávání energií, služby obyvatelstvu, humanitární pomoc a zásobování 

dalšími nezbytnými prostředky pro přežití obyvatelstva. [7, 8] 

Prostředky individuální ochrany (dále jen „PIO“) jsou technické prostředky, které 

při včasném a dovedném používání zabezpečují spolehlivou ochranu před zasažením 

nebezpečnými látkami. Jsou buď filtračního nebo izolačního typu, s ohledem na věk osoby, 

která jej používá. Podle určení se PIO dělí na prostředky k ochraně dýchacích orgánů 

(ochranné masky a filtrační oděv) a prostředky ochrany povrchu těla (izolační dýchací 

přístroje a ochranné oděvy). [7, 11] 

Improvizovaný úkryt (dále jen „IÚ“) je předem vybraný optimálně vyhovující 

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

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

zaměstnanců před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních 

a finančních zdrojů. [2]   

Ochranné vlastnosti improvizovaného úkrytu proti radioaktivnímu záření se vyjadřují 

ochranným součinitelem stavby, který udává kolikrát je dávka radioaktivního záření 

v úkrytu menší než je dávka radioaktivního záření ve výšce 1 m nad odkrytým terénem za 

předpokladu, že radioaktivní spád je rovnoměrně rozložen na horizontálních plochách 

a s radioaktivním spádem na vertikálních plochách se neuvažuje. [1, 6, 14] 

  

                                                 
1
 Čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. Srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních 

ozbrojených konfliktů (Protokol I), přijatého v Ženevě 8. června 1977 a publikováno sdělením pod č. 168/1991 

Sb. 
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3 Mateřská škola Komenského 

Objekt je dvoupatrová podsklepená budova s valbovou střechou. Ve dvou nadzemních 

podlažích jsou umístěny učebny pro děti, sociální zařízení a kabinety učitelů, které slouží 

pro administrativní činnosti. Prostory suterénu škola využívá jako stravovací místnosti 

s jídelnou (viz obrázek 1), kuchyní a zásobovacími sklady. Nachází se zde kotelna 

s technickou místností. Půdní prostor není využíván. Občanský dům je realizován jako volně 

stojící budova situovaná v městské zástavbě (viz obrázek 2). [17] Budova se nachází 

v bezpečné vzdálenosti od nebezpečných provozů a skladů. V roce 2012 evidují 11 

zaměstnanců a 89 dětí, přičemž maximální kapacita povoluje z hygienického hlediska 94 dětí. 

 

Obrázek 1: Jídelna 

 

Obrázek 2: Situační plán MŠ Komenského [16]  

3.1 Konstrukční systém 

Budova je provedena v tradiční zděné technologii. Při aktualizaci stavebních výkresů 

nebyly prováděny sondy do stropních konstrukcí, proto jsou předpokládány jako dřevěný 

trámový strop. Střecha je provedena jako krov vaznicové soustavy s krytinou z pálených 

tašek. Půdorys suterénu mateřské školy uvádím v příloze č. 2. [17] Vnější obvodové zdi jsou 

opatřeny ochozy (zapuštěnými pod úroveň terénu). Při zasypání stěny pískem by poskytovaly 

opěrnou funkci a hospodárné využití materiálu. 
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3.2 Základní údaje pro výpočet 

Tabulka 1: Výchozí údaje MŠ Komenského [17] 

Poloha IÚ v budově ANO NE 

  úkryt s nadstavbou X  
  úkryt umístěný v přízemí  X 

  úkryt umístěný v suterénu X  

  úkryt umístěný ve středním traktu budovy  X 

  úkryt částečně zapuštěný X  

  hloubka zapuštění úkrytu v metrech 1,6 m 

  průměrná délka zamořeného úseku v metrech 40 m 

 

Vybavení IÚ ANO NE 

  telefon X  

  rozhlas po drátě  X 

  přívod vody X  

  kanalizace X  

  sociální zařízení X  

 

Vnější stěny úkrytu materiál 
tloušťka 

[m] 

objemová hmotnost 

(H) [kg ∙ m
-3

] 

  zdivo cihla pálená plná 0,30 m 1 800 kg ∙ m
-3

 

  omítka vnější malta vápenná 0,03 m 1 700 kg ∙ m
-3

 

  omítka vnitřní malta vápenná 0,03 m 1 700 kg ∙ m
-3

 

 

Strop úkrytu 
tloušťka 

[m] 

objemová hmotnost 

(H) [kg ∙ m
-3

] 

  materiál trámový dřevěný strop 0,2 m 250 kg ∙ m
-3

 

 

Okna a otvory v prostoru IÚ 

  plocha okenních otvorů ve vnějších obvodových zdech [m
2
] 35,61 m

2
 

  průměrná výška parapetů okenních otvorů nad podlahou úkrytu [m] 1,34 m
  

  plocha ostatních otvorů ve vnějších obvodových zdech [m
2
] 14,41 m

2
 

  průměrná výška umístění ostatních otvorů nad podlahou úkrytu [m] 0 m
  

 

Okna a otvory v prostoru nad IÚ 

  plocha otvorů v obvodové stěně nad úkrytem [m
2
] 64 m

2
 

  průměrná výška parapetů oken nad úkrytem [m] 1,26 m
  

 

Rozměry úkrytu IÚ 

  délka místnosti [m] 22,34 m 

  šířka místnosti [m] 13,67 m 

  světlá výška místnosti [m] 2,8 m 

  skutečná podlahová plocha místnosti [m
2
] 265,39 m

2
 

  objem místnosti pro ukrytí [m
3
] 743,09 m

3
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3.3 Výpočet ochranného součinitele stavby a doby pobytu v utěsněné místnosti 

Analýzou vstupních dat (viz kapitola výše) se jedná o částečně zapuštěný úkryt 

s nadstavbou. V místnosti se nacházejí okna a není vyloučeno radioaktivní zamoření 

sousedících místností s úkrytem, proto ochranný součinitel stanovíme použitím rovnice: 

       
           

                    
                        

Ochranný součinitel objektu bez provedených úprav je vyjádřen hodnotou     . 

Zejména zazděním prosvětlovacích otvorů, dozdívkou vnější obvodové zdi na tloušťku 450 

mm a zhmotněním dveří (viz příloha č. 3), dojde k navýšení ochranného koeficientu 

na hodnotu       . Celý postup výpočtu je vyřešen v příloze č. 4. 

Maximální doba pobytu osob v úkrytu se určí z rovnice: 

     
    

  

        
  

                        

Dosazením hodnot stanovíme maximální dobu pobytu pro 88 osob v dokonale 

utěsněné místnosti,             . Výsledek slouží k orientaci a zaokrouhluje se vždy 

směrem dolů s ohledem na bezpečný pobyt osob v úkrytu (viz příloha č. 5).  

3.4 Zhodnocení 

Nevýhodou je stáří objektu a konstrukční provedení stropů, které způsobuje celkové 

oslabení nosné konstrukce budovy. Komínky pro přirozené větrání rozmístíme v každé 

místnosti zvlášť podle konstrukčních pravidel (viz příloha č. 3) s použitím vhodného 

improvizovaného filtru (nevýhodou je velký počet osob). K zpohotovení potřebujeme znát 

všechny údaje, např. to, že na místě X musíme přerušit dodávku plynu, proto je nutné 

zpracovat základní list IÚ (příloha č. 6). Do předem připraveného formuláře zapíšeme zjištěné 

informace z technické dokumentace a následných výpočtů. Je-li IÚ zpohotoven, musí 

disponovat vnitřním vybavením k nouzovému přežití obyvatelstva (výhodou je kuchyň 

s nerezovým vybavením). Osobám uvnitř úkrytu musíme zajistit příjem vody (počítá se 

s denní potřebou 3 litry na osobu), lůžka alespoň pro polovinu z celkového počtu ukrývaných 

atd. Pro potřeby školy je IÚ dostačující, ale musí se počítat s minimálním omezením potřebné 

podlahové plochy pro jednu osobu (bude potřeba 2,9 m
2
 namísto 3 m

2
). 
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4 Mateřská škola Štěpnice 

Mateřská škola je složena ze tří pavilonů s rovnou střechou a dvou spojovacích 

jednopodlažních krčků. Ve dvoupodlažním pavilonu jsou umístěny učebny pro děti, sociální 

zařízení a kabinety učitelů, které slouží pro administrativní činnosti. Jednopatrovým 

pavilonem disponuje soukromá mateřská škola. Hospodářský pavilon je jednopodlažní, 

částečně podsklepený objekt. Prostory suterénu nejsou využívány (viz obrázek 3). Je zde 

umístěna předávací stanice. [17] V minulosti se zde nacházely sklady civilní ochrany. 

V letošním roce mateřská škola, spolu se soukromou mateřskou školou evidují 25 

zaměstnanců a 140 dětí. Maximální provozní kapacita je omezena na 150 dětí. Areál s volně 

stojícími budovami mateřské školy je situován v městské zástavbě (viz obrázek 4). 

 

Obrázek 3: Suterén 

 

Obrázek 4: Situační plán MŠ Štěpnice [16] 

4.1 Konstrukční systém 

Budova v posledních letech prošla částečnou rekonstrukcí, především venkovního 

zateplení a výměnou stávajících oken za okna plastová. Zdivo je cihelné, v podsklepené části 

z plných cihel na maltu nastavovanou cementem. V nadzemní úrovni z příčně děrovaných 

cihelných kvádrů (dále jen „CDK“). Příčky jsou tvořeny z metrických cihel plných nebo 

dutých, dle tloušťky příčky. Nosná konstrukce z železobetonových prefabrikátů, tj. pilíře, 

průvlaky a ztužidla. Místy železobetonové prefabrikované stropy s finálním dobetonováním 

tvoří zastřešení budov. Střešní krytinu tvoří dvouvrstvá izolace z papírové lepenky 

impregnované asfaltem a jedné vrstvy pásu z oxidovaného asfaltu, položené na tepelné izolaci 

z polystyrénu. Schodiště je monolitické, železobetonové. Půdorys suterénu mateřské školy 

uvádím v příloze č. 7. [17] 
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4.2 Základní údaje pro výpočet 

Tabulka 2: Výchozí údaje MŠ Štěpnice [17] 

Poloha IÚ v budově ANO NE 

  úkryt s nadstavbou X  
  úkryt umístěný v přízemí  X 

  úkryt umístěný v suterénu X  

  úkryt umístěný ve středním traktu budovy  X 

  úkryt částečně zapuštěný  X 

  hloubka zapuštění úkrytu v metrech 1,9 m 

  průměrná délka zamořeného úseku v metrech 40 m 

 

Vybavení IÚ ANO NE 

  telefon X  

  rozhlas po drátě  X 

  přívod vody  X 

  kanalizace X  

  sociální zařízení  X 

 

Vnější stěny úkrytu materiál 
tloušťka 

[m] 

objemová hmotnost 

(H) [kg ∙ m
-3

] 

  zdivo cihla pálená plná 0,30 m 1 800 kg ∙ m
-3

 

  omítka vnější malta nastavená cementem 0,01 m 1 900 kg ∙ m
-3

 

  omítka vnitřní malta nastavená cementem 0,01 m 1 900 kg ∙ m
-3

 

 

Strop úkrytu 
tloušťka 

[m] 

objemová hmotnost 

(H) [kg ∙ m
-3

] 

  materiál stropní železobetonové panely 0,22 m 350 kg ∙ m
-3

 

 

Okna a otvory v prostoru IÚ 

  plocha okenních otvorů ve vnějších obvodových zdech [m
2
] 6,45 m

2
 

  průměrná výška parapetů okenních otvorů nad podlahou úkrytu [m] 1,7 m
  

  plocha ostatních otvorů ve vnějších obvodových zdech [m
2
] 3,933 m

2
 

  průměrná výška umístění ostatních otvorů nad podlahou úkrytu [m] 1,233 m
  

 

Okna a otvory v prostoru nad IÚ 

  plocha otvorů v obvodové stěně nad úkrytem [m
2
] 47,79 m

2
 

  průměrná výška parapetů oken nad úkrytem [m] 0,9 m
  

 

Rozměry úkrytu IÚ 

  délka místnosti [m] 12,1 m 

  šířka místnosti [m] 12,1 m 

  světlá výška místnosti [m] 2,7 m 

  skutečná podlahová plocha místnosti [m
2
] 122,4 m

2
 

  objem místnosti pro ukrytí [m
3
] 330,48 m

3
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4.3 Výpočet ochranného součinitele stavby a doby pobytu v utěsněné místnosti 

Na základě analýzy vstupních dat (viz kapitola výše) se jedná o zcela zapuštěný úkryt 

s nadstavbou. Prostory jsou malé k poskytnutí celkové ochrany, proto řešíme pouze 

teoreticky. Pokud existuje možnost radioaktivního zamoření místností sousedících s úkrytem, 

stanovíme ochranný součinitel: 

        
              

                                
                        

Ochranný součinitel objektu bez provedených úprav (určený z rovnice 1) je vyjádřen 

hodnotou      . Stavebními úpravami (viz příloha č. 3), zejména zhmotněním 

prosvětlovacích otvorů v místnostech nad úkrytem a zvýšením plošné hustoty stropu, dojde 

k navýšení ochranného koeficientu na hodnotu       . Celý postup výpočtu je vyřešen 

v příloze č. 8. 

Maximální doba pobytu osob v dokonale utěsněném úkrytu se určí z rovnice: 

     
    

  

        
  

                        

Dosazením hodnot určíme maximální dobu pobytu pro 40 osob v dokonale utěsněné 

místnosti,             . Výsledek slouží k orientaci a zaokrouhluje se vždy směrem dolů 

s ohledem na bezpečný pobyt osob v úkrytu (viz příloha č. 9). 

4.4 Zhodnocení 

V praxi prostor není vhodný pro vybudování improvizovaného úkrytu z důvodu vyšší 

hladiny podzemní vody a neschopnosti pojmutí velkého počtu osob. Nicméně dalším 

zhmotněním obvodových konstrukcí lze získat vyšších hodnot ochranného součinitele. 

Výhodou jsou okenní otvory, které se nacházejí pod úrovní terénu (anglické dvorky). Lze 

využít nadzemní prostory s navážkou zeminy do úrovně stropu s jeho následným podepřením 

a zhmotněním pískem. 
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5 Mateřská škola Husova 

Mateřskou školu tvoří třípodlažní budovy obdélníkového půdorysu. Vstupy do objektů 

se nachází na úrovni mezipodesty mezi 1. PP a 1. NP. Terén se od vstupu svažuje směrem 

dolů, zhruba na úroveň podlahy 1. PP (viz obrázek 5). Přízemní patra všech objektů jsou 

využívána dle jejich funkce a to např. jako kuchyně, prádelna, kotelna, logopedická třída 

apod. Vstup do tohoto podlaží je u objektu č. 1 možný pouze samostatně z venkovní strany. 

V 1. NP všech objektů je situovaná herna, sociální zázemí, přípravna jídla. Místnosti druhého 

patra jsou dispozičně řešeny stejně jako v 1. NP. Pouze z místnosti herny a ložnice vedou 

dvoukřídlé dveře na balkon. [17] Objekty jsou situované jako volně stojící v městské zástavbě 

(obrázek 6) a nachází se v bezpečné vzdálenosti od nebezpečných provozů a skladů. V roce 

2012 mateřská škola eviduje 20 zaměstnanců a 168 dětí. Z hygienického hlediska je celková 

kapacita omezena na 180 dětí. 

 

Obrázek 5: Budova MŠ 

 

Obrázek 6: Situační plán MŠ Husova [16] 

5.1 Konstrukční systém 

Obvodový plášť objektu je zděný, rovněž tak vnitřní nosné a dělící zdivo. Stropy tvoří 

stropní železobetonové panely. Schodiště do jednotlivých podlaží jsou železobetonová 

dvouramenná s nebetonovými stupni. Ramena jsou opatřena trubkovým zábradlím a 

dřevěnými madly pro děti. Okna a dveře jsou dřevěná různých rozměrů a členění. Podlahy 

jsou specifikované v legendě místností dle jejich využití. Rovněž tak obklady a nátěry stěn 

(viz příloha č. 10). Střecha je dvouplášťová, sedlová, se spádem ke střešním svodům 

vedoucím po fasádě do kanalizace. Krytina je plechová na dřevěné bednění. Vnější omítky 

zhotoveny z umělé šlechtěné omítky v šedé barvě. Vnitřní jsou vápenné štukové. Objekty 

v brzké době podstoupí stavební úpravy. [17] 
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5.2 Základní údaje pro výpočet 

Tabulka 3: Výchozí údaje MŠ Husova [17] 

Poloha IÚ v budově ANO NE 

  úkryt s nadstavbou X  
  úkryt umístěný v přízemí X  

  úkryt umístěný v suterénu  X 

  úkryt umístěný ve středním traktu budovy  X 

  úkryt částečně zapuštěný  X 

  hloubka zapuštění úkrytu v metrech  z jedné strany 1,5 m 

  průměrná délka zamořeného úseku v metrech 40 m 

 

Vybavení IÚ ANO NE 

  telefon X  

  rozhlas po drátě  X 

  přívod vody  X 

  kanalizace X  

  sociální zařízení X  

 

Vnější stěny úkrytu materiál 
tloušťka 

[m] 

objemová hmotnost 

(H) [kg ∙ m
-3

] 

  zdivo cihla pálená plná 0,40 m 1 800 kg ∙ m
-3

 

  omítka vnější šlechtěná omítka 0,01 m 200 kg ∙ m
-3

 

  omítka vnitřní malta vápenná 0,01 m 1 700 kg ∙ m
-3

 

 

Strop úkrytu 
tloušťka 

[m] 

objemová hmotnost 

(H) [kg ∙ m
-3

] 

  materiál stropní železobetonové panely 0,22 m 350 kg ∙ m
-3

 

 

Okna a otvory v prostoru IÚ 

  plocha okenních otvorů ve vnějších obvodových zdech [m
2
] 24,66 m

2
 

  průměrná výška parapetů okenních otvorů nad podlahou úkrytu [m] 0,99 m
  

  plocha ostatních otvorů ve vnějších obvodových zdech [m
2
] 6,68 m

2
 

  průměrná výška umístění ostatních otvorů nad podlahou úkrytu [m] 0 m
  

 

Okna a otvory v prostoru nad IÚ 

  plocha otvorů v obvodové stěně nad úkrytem [m
2
] 41,28 m

2
 

  průměrná výška parapetů oken nad úkrytem [m] 0,92 m
  

 

Rozměry úkrytu IÚ 

  délka místnosti [m] 11,60 m 

  šířka místnosti [m] 14,75 m 

  světlá výška místnosti [m] 2,75 m 

  skutečná podlahová plocha místnosti [m
2
] 146,25 m

2
 

  objem místnosti pro ukrytí [m
3
] 402,19 m

3
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5.3 Výpočet ochranného součinitele stavby a doby pobytu v utěsněné místnosti 

Budovy (dispozičně obdobné) jsou přízemní se zvýšeným terénem z jedné strany 

(viz kapitola výše). Metodika neupřednostňuje přízemní patra, nicméně lze IÚ považovat za 

zcela zapuštěný s nadstavbou, použijeme-li souvislou navážku zeminy po obvodové stěně do 

výše podlahy prvního nadzemního podlaží. Není vyloučeno radioaktivní zamoření místností 

sousedících nad úkrytem, proto ochranný součinitel stanovíme použitím rovnice: 

        
              

                                
                        

Ochranný součinitel objektu bez úprav, lze charakterizovat hodnotou     . 

Stavebními úpravami (viz příloha č. 3), zejména zhmotněním prosvětlovacích otvorů 

v místnostech úkrytu a navršením zeminy do výšky prvního nadzemního podlaží, dojde 

k navýšení ochranného koeficientu na hodnotu       . Postup výpočtu je vyřešen 

v příloze č. 11Příloha č. 11:. 

Maximální doba pobytu osob v dokonale utěsněném úkrytu se určí z rovnice: 

     
    

  

        
  

                        

Dosazením hodnot určíme maximální dobu pobytu pro 40 osob v dokonale utěsněné 

místnosti,             . Výsledek slouží k orientaci a zaokrouhluje se vždy směrem dolů 

s ohledem na bezpečný pobyt osob v úkrytu (viz příloha č. 12). 

5.4 Zhodnocení 

Metodika neurčuje výpočet koeficientu KO přízemních objektů. Je však možná ochrana 

proti účinkům nebezpečných látek pomocí úprav okolního terénu. Improvizované úkryty 

propojené mezi sebou průchody neposkytuje komplexní kapacitu mateřské školy. 
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6 Mateřská škola Pod Svahy II 

Mateřská škola je složena ze tří volně stojících pavilonů spojených jednopodlažní 

vstupní halou. Hospodářský  pavilon je jednopodlažní, částečně podsklepený objekt. Prostory 

suterénu nejsou využívány. Ve dvoupatrové budově jsou umístěny učebny pro děti a sociální 

zařízení. Šatny a kabinety učitelů, které slouží pro administrativní činnosti, se nachází 

v přízemním pavilonu. Škola je situována na prostranství mezi obytnými domy s malou 

zástavbou (obrázek 7), kde se nevyskytují nebezpečné prostory a sklady. Mateřská škola letos 

eviduje 10 zaměstnanců a 94 dětí. 

 

Obrázek 7: Situace MŠ Pod Svahy II [16] 

6.1 Konstrukční systém 

Budova v posledních letech prošla částečnou rekonstrukcí, především venkovního 

zateplení a výměnou stávajících oken. V podsklepené části je obvodové a nosné zdivo tvořeno 

z plných cihel na maltu nastavovanou cementem a v nadzemní z příčně děrovaných cihelných 

kvádrů na maltu nastavovanou. Příčky jsou vybudovány z metrických cihel plných 

nebo dutých, dle tloušťky příčky. Nosná konstrukce je z železobetonového prefabrikovaného 

systému, tj. pilíře, průvlaky, ztužidla. V některých místech tvoří stropy zastřešení budov, 

které jsou zhotoveny z železobetonových prefabrikátů s následným dobetonováním. Izolace 

střechy je provedena z lepenky. Schodiště je monolitické železobetonové. Půdorys suterénu 

mateřské školy uvádím v příloze č. 13. [17] 
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6.2 Základní údaje pro výpočet 

Tabulka 4: Výchozí údaje MŠ Pod Svahy II [17] 

Poloha IÚ v budově ANO NE 

  úkryt s nadstavbou X  
  úkryt umístěný v přízemí  X 

  úkryt umístěný v suterénu X  

  úkryt umístěný ve středním traktu budovy  X 

  úkryt částečně zapuštěný  X 

  hloubka zapuštění úkrytu v metrech 2,25 m 

  průměrná délka zamořeného úseku v metrech 100 m 

 

Vybavení IÚ ANO NE 

  telefon X  

  rozhlas po drátě  X 

  přívod vody  X 

  kanalizace  X 

  sociální zařízení  X 

 

Vnější stěny úkrytu materiál 
tloušťka 

[m] 

objemová hmotnost 

(H) [kg ∙ m
-3

] 

  zdivo cihla pálená plná 0,3 m 1 800 kg ∙ m
-3

 

  omítka vnější malta nastavená cementem 0,01 m 1 900 kg ∙ m
-3

 

  omítka vnitřní malta nastavená cementem 0,01 m 1 900 kg ∙ m
-3

 

 

Strop úkrytu 
tloušťka 

[m] 

objemová hmotnost 

(H) [kg ∙ m
-3

] 

  materiál stropní železobetonové panely 0,22 m 350 kg ∙ m
-3

 

 

Okna a otvory v prostoru IÚ 

  plocha okenních otvorů ve vnějších obvodových zdech [m
2
] 2,16 m

2
 

  průměrná výška parapetů okenních otvorů nad podlahou úkrytu [m] 1,7 m
  

  plocha ostatních otvorů ve vnějších obvodových zdech [m
2
] 2,545 m

2
 

  průměrná výška umístění ostatních otvorů nad podlahou úkrytu [m] 1,35 m
  

 

Okna a otvory v prostoru nad IÚ 

  plocha otvorů v obvodové stěně nad úkrytem [m
2
] 6 m

2
 

  průměrná výška parapetů oken nad úkrytem [m] 0,9 m
  

 

Rozměry úkrytu IÚ 

  délka místnosti [m] 6 m 

  šířka místnosti [m] 5,85 m 

  světlá výška místnosti [m] 2,55 m 

  skutečná podlahová plocha místnosti [m
2
] 20,4975 m

2
 

  objem místnosti pro ukrytí [m
3
] 52,2686 m

3
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6.3 Výpočet ochranného součinitele stavby a doby pobytu v utěsněné místnosti 

Na základě analýzy vstupních dat se jedná o zapuštěný úkryt s nadstavbou. Výhodou 

jsou okna zapuštěná pod úroveň terénu (anglické dvorky). Není vyloučeno radioaktivní 

zamoření místností sousedících nad úkrytem, proto ochranný součinitel stanovíme použitím 

rovnice: 

        
              

                                
                        

Ochranný součinitel objektu bez provedených úprav (podle rovnice č. 1 pro částečně 

zapuštěný úkryt s nadstavbou) je vyjádřen hodnotou      . Stavebními úpravami 

(viz příloha č. 3), zejména zhmotněním prosvětlovacích otvorů, dojde k navýšení ochranného 

koeficientu na hodnotu       . Celý postup výpočtu je vyřešen v příloze č. 14. 

Maximální doba pobytu osob v dokonale utěsněném úkrytu se určí z rovnice: 

     
    

  

        
  

                        

Dosazením hodnot určíme maximální dobu pobytu pro 6 osob v dokonale utěsněné 

místnosti,             . Výsledek slouží k orientaci a zaokrouhluje se vždy směrem dolů 

s ohledem na bezpečný pobyt osob v úkrytu (viz příloha č. 15). 

6.4 Zhodnocení 

V praxi nelze zřídit IÚ. Prostory s vysokou vnitřní vlhkostí jsou příliš malé k ukrytí 

velkého počtu osob. Stanovení ochranného součinitele slouží k ověření rovnic pro výpočet. 

V minulosti došlo k venkovní úpravě fasád a výměně oken, tím se minimálně zvýšila plošná 

hustota obvodové konstrukce. Zvolením vhodných místností (vždy na odvrácené straně 

od místa úniku) a následnou izolací okenních spár, lze nadzemní podlaží využít 

k improvizované ochraně proti úniku nebezpečných látek. K ochraně proti radiačnímu záření 

je nutné obsypání obvodové konstrukce zeminou. 
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7 Mateřská škola Svatováclavská 

Mateřská škola je třípodlažní částečně podsklepená budova s rovnou střechou. 

V suterénu se nachází prádelna (viz obrázek 8), sušárna, sklady a výměníková stanice. 

V prvním patře jsou šatny, kancelář vedoucí učitelky, kuchyň a bytové prostory. Ve 2. NP 

jsou umístěny učebny pro děti, sociální zařízení, kancelář ředitelky, šatny a kabinety učitelů. 

Poslední nadzemní podlaží obsahuje učebny pro děti, sociální zařízení, šatny a kabinety 

učitelů. Objekt situovaný jako volně stojící mezi obytnými domy (obrázek 9) se nachází 

v bezpečné vzdálenosti od nebezpečných provozů a skladů. V roce 2012 mateřská škola 

eviduje 13 zaměstnanců a 84 dětí. 

 

Obrázek 8: Prádelna 

 

Obrázek 9: Situace MŠ Svatováclavská [16] 

7.1 Konstrukční systém 

Obvodové a nosné zdivo je tvořeno v podsklepené části z plných cihel na maltu 

nastavovanou a v nadzemní z příčně děrovaných cihelných kvádrů na maltu nastavovanou. 

Příčky jsou z cihel metrických, plných nebo dutých, dle tloušťky příčky na maltu 

nastavovanou. Nosná konstrukce je z železobetonových prefabrikátů, tj. pilíře, průvlaky, 

ztužidla. V místech stropy tvoří zastřešení budov a jsou zhotoveny z železobetonových 

prefabrikovaných bloků s následným dobetonováním. Je zde monolitické železobetonové 

schodiště. Schéma budovy je k znázornění uvedeno v příloze č. 16. [17] 
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7.2 Základní údaje pro výpočet 

Tabulka 5: Výchozí údaje MŠ Svatováclavská [17] 

Poloha IÚ v budově ANO NE 

  úkryt s nadstavbou X  
  úkryt umístěný v přízemí  X 

  úkryt umístěný v suterénu X  

  úkryt umístěný ve středním traktu budovy  X 

  úkryt částečně zapuštěný X  

  hloubka zapuštění úkrytu v metrech 1,124 m 

  průměrná délka zamořeného úseku v metrech 30 m 

 

Vybavení IÚ ANO NE 

  telefon X  

  rozhlas po drátě  X 

  přívod vody X  

  kanalizace X  

  sociální zařízení  X 

 

Vnější stěny úkrytu materiál 
tloušťka 

[m] 

objemová hmotnost 

(H) [kg ∙ m
-3

] 

  zdivo cihla pálená plná 0,45 m 1 800 kg ∙ m
-3

 

  omítka vnější malta nastavená cementem 0,01 m 1 900 kg ∙ m
-3

 

  omítka vnitřní malta nastavená cementem 0,01 m 1 900 kg ∙ m
-3

 

 

Strop úkrytu 
tloušťka 

[m] 

objemová hmotnost 

(H) [kg ∙ m
-3

] 

  materiál stropní železobetonové panely 0,22 m 350 kg ∙ m
-3

 

 

Okna a otvory v prostoru IÚ 

  plocha okenních otvorů ve vnějších obvodových zdech [m
2
] 5,28 m

2
 

  průměrná výška parapetů okenních otvorů nad podlahou úkrytu [m] 1,7 m
  

  plocha ostatních otvorů ve vnějších obvodových zdech [m
2
] 3,46 m

2
 

  průměrná výška umístění ostatních otvorů nad podlahou úkrytu [m] 1,25 m
  

 

Okna a otvory v prostoru nad IÚ 

  plocha otvorů v obvodové stěně nad úkrytem [m
2
] 35,57 m

2
 

  průměrná výška parapetů oken nad úkrytem [m] 0,95 m
  

 

Rozměry úkrytu IÚ 

  délka místnosti [m] 13,25 m 

  šířka místnosti [m] 8,4 m 

  světlá výška místnosti [m] 2,5 m 

  skutečná podlahová plocha místnosti [m
2
] 108,8 m

2
 

  objem místnosti pro ukrytí [m
3
] 272 m

3
 

  



27 

  

7.3 Výpočet ochranného součinitele stavby a doby pobytu v utěsněné místnosti 

Na základě analýzy vstupních dat (viz tabulka uvedená výše) se jedná o částečně 

zapuštěný úkryt s nadstavbou. V místnosti se nacházejí prosvětlovací otvory a existuje 

možnost radioaktivního zamoření místností sousedících s úkrytem a nad ním, proto ochranný 

součinitel stanovíme použitím rovnice: 

       
           

                    
                        

Ochranný součinitel objektu bez provedených úprav je vyjádřen hodnotou      . 

Stavebními úpravami (viz příloha č. 3), zejména vyplněním prosvětlovacích otvorů, dojde 

k navýšení ochranného koeficientu na hodnotu       . Celý postup výpočtu je vyřešen 

v příloze č. 17. 

Maximální doba pobytu osob v dokonale utěsněném úkrytu se určí z rovnice: 

     
    

  

        
  

                        

Dosazením hodnot určíme maximální dobu pobytu pro 36 osob v dokonale utěsněné 

místnosti,             . Výsledek slouží k orientaci a zaokrouhluje se vždy směrem dolů 

s ohledem na bezpečný pobyt osob v úkrytu (viz příloha č. 18). 

7.4 Zhodnocení 

Prostor je malý, proto není vhodný pro vybudování improvizovaného úkrytu. 

K zpohotovení je potřeba velkého množství materiálu a s ním spojená časově náročná úprava.    
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8 Závěr 

Metoda pro stanovení ochranného součinitele používá jednoduchých kroků s jediným 

cílem, a to poskytnout rychlé a bezpečné ukrytí osob. K určení materiálů (z něhož jsou 

budovy postaveny) poslouží technické zprávy a výkresy. Provedení musí být zajištěno osobou 

alespoň částečně technicky znalou, nejlépe statikem. Podle analýzy z vypočtených koeficientů 

se domnívám o objektivnosti metody. Už od první návštěvy vybraných prostorů, bylo zřejmé, 

že nesplňují požadavky ochrany osob před účinky spadu radioaktivního prachu. Příčinou jsou 

malé místnosti bez komplexního ukrytí osob a to i tím, že od roku 1997, kdy město Uherské 

Hradiště zažilo ničivou povodeň, se v půdě vyskytuje zvýšená hladina podzemní vody.  

V případě MŠ Husova nebylo původně možné využití metodických vzorců, proto jsem 

volil navážku zeminy, která umožnila stanovení ochranného koeficientu z rovnice 

pro zapuštěný IÚ s nadstavbou. Ostatní zvolené suterénní prostory mateřských škol 

představují úkryty s minimálním, ale základním koeficientem ochrany. Nejvýznamnější 

stavební úpravou pro zajištění ochrany v době zpohotovení představuje zhmotnění 

a zodolnění veškerých otvorů s ohledem na zřízení přirozené ventilace, počítá se s prostupy 

nejlépe v místech původních otvorů. Použijeme-li k zhmotnění obvodových konstrukcí 

materiálu s vysokou objemovou hmotností, příznivě ovlivníme výsledný ochranný součinitel. 

Velký pozor si musíme dát na nosné a střešní konstrukce. Proti jejich oslabení využijeme 

podpěrný konstrukční systém, zhotovený z dřevěných trámů. Všechny tyto objekty byly 

řešeny pouze teoreticky. V praktickém životě by bylo nutné zajistit velké množství materiálu 

k jejich zdokonalení (finančně náročné). K improvizovanému ukrytí bych vybíral z jiných 

objektů v okruhu mateřských škol s minimální trasou doběhu. 

Domnívám se, že metodiku s dodatečnou úpravou je vhodné použít k potřebě HZS 

kraje. Na základě dosavadních zkušeností bych namísto minimální požadované hodnoty 

koeficientu ochrany KO = 50 [6], kterou uvádí autor, raději volil KO = 100. Hodnota je podle 

mého názoru optimální v závislosti na posuzovaných objektech, kde nelze vyloučit okem 

neviditelné dutiny uvnitř konstrukce.  

Závěrečným doporučením je vytipovat vhodná místa pro umístění IÚ již ve fázi 

územního plánování podle vyhlášky k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Zajistit materiální podporu od fyzických a právnických osob (výrobců, prodejců, distributorů 

atd.) zabývající se stavební, hutní, strojní, dřevozpracující, aj. činností. Projektanti, realizující 

plány k výstavbě nových mateřských škol, by měli myslet na tuto problematiku. Objekty musí 

dispozičně řešit tak, aby se v suterénu nacházel prostor s velkou podlahovou plochou 
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a s minimálním výskytem otvorů v obvodových konstrukcích. Můžeme říct, že IÚ lze vytvořit 

v poměrně každé cihelné, nejlépe betonové budově. Než provedeme stavební úpravy, 

je nezbytně nutné přihlédnout na polohu objektu. Nachází-li v povodňovém pásmu, budeme 

raději volit budovy umístěné ve vyšších nadmořských výškách. Budeme-li se chránit proti 

tlakovým účinkům, zvolíme prostory chráněné konstrukcí o vysoké plošné hustotě. Plánování 

a realizaci prvků improvizovaného ukrytí provádíme důmyslně a s vážností pro téma, neboť 

vhodným ukrytím zajistíme efektivní ochranu osob.  
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Rovnice 2: 

     
    

  

        
  

 

kde: 

     … maximální doba pobytu osob [hodina], 

    
 … součinitel dovoleného zvýšení obsahu oxidu uhličitého [%], 

  … součinitel vlivu objemu místnosti [m
3
], 
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3
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-1
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Metodika pro výběr a hodnocení úkrytu 

Uvedená metodika slouží k určení ochranného součinitele stavby  

a určení doby pobytu v utěsněné místnosti. [6, 1] 
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1 Obecné požadavky pro výběr objektu 

Při výběru objektu pro vybudování improvizovaného úkrytu (dále jen „IÚ“) je nutno 

přihlédnout k mírovému účelu stavby. Zřizování úkrytů v budovách se složitým a rozsáhlým 

instalačním zařízením (obchodní domy, hotely apod.) je obtížné. Ochranné účinky IÚ značně 

ovlivňuje konstrukce a charakter budovy. Nejvhodnějšími budovami jsou vícepodlažní 

stavby, které svým charakterem, vhodným umístěním v rámci okolní zástavby a svou 

konstrukcí lépe odolávají účinkům vzdušného napadení, poskytují dobré podmínky 

pro opuštění a vytváří předpoklady pro hospodárné řešení. Při výběru vhodného objektu je 

vždy nutno přihlédnout k celkové zachovalosti stavby, kvalitě zdiva, malty a hlavně nosných 

prvků suterénu především u starších zděných staveb. Výhodné jsou budovy mající více traktů, 

protože umístění IÚ ve středních traktech je nejvhodnější. Nevhodné jsou stavby, 

kde převládá hořlavý stavební materiál, a stavby přízemní a jednopatrové. Kapacita (počet 

ukrývaných osob) IÚ je dána součtem sedících a ležících osob. Pro každou ukrývanou osobu 

je potřeba nejméně 1 - 3 m
2
 podlahové plochy v prostoru s nuceným větráním a 3 - 5 m

2
 

podlahové plochy v prostoru bez větracího zařízení (bez nuceného větrání). Světlá výška 

(od podlahy ke stropu) má být minimálně 2,3 m při dodržení minimální podchodové výšky 

(od podlahy k nejnižší části stropu nebo potrubí pod stropem) 1,9 m. 

Při vyhledávání a výběru prostor pro IÚ je nutné přihlédnout, pokud to místní poměry 

umožňují, k těmto všeobecným požadavkům: 

- Minimální doporučená hodnota ochranného součinitele stavby IÚ je KO = 50. 

- Úroveň podlahy má být nad hladinou podzemní vody. 

- Minimální doporučené zapuštění podlahy IÚ je 1,7 m pod úrovní vnějšího terénu. 

- Charakter a konstrukce budovy (odolnost proti požáru), zachovalost stavby a nosných 

konstrukcí suterénu. 

- Mírové využití suterénu a stáří budovy. 

- Počet podlaží, počet traktů, konstrukce stropu, úroveň stropu vůči terénu. 

- Možnost nouzového úniku do nezastavitelného prostoru. 
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2 Hlavní zásady výběru objektu a prostoru pro IÚ 

2.1 Vzdálenost objektu 

Doporučená doběhová vzdálenost k objektu je 500 až 800 m. Objekt pro vybudování 

IÚ má být zvolen v blízkosti místa pobytu osob, které jej musí v případě ohrožení včas 

dosáhnout. 

Při výběru IÚ nutno dodržet stanovené bezpečné vzdálenosti od nebezpečných 

provozů a skladů. 

Nelze zřizovat IÚ: 

- V částech budov, v nichž jsou v horních podlažích uloženy předměty a zařízení, 

jejichž hmotnost převyšuje 1000 kg ∙ m
-2

 podlahové plochy. 

- Pod výrobními nebo skladovacími prostorami, v nichž jsou umístěny nádrže 

s nebezpečnými chemickými tekutinami, s roztavenými kovy a jinými nebezpečnými 

látkami. 

- Blíže než 100 m od rezervoáru s nebezpečnými látkami nebo těžkými plyny v případě, 

že porušení těchto rezervoárů může ohrozit bezpečnost ukrývaných. 

- Blíže než 50 m od provozů a skladů s nebezpečím výbuchu a od skladů s lehce 

zápalnými látkami. Jsou-li pro větší skladovací množství hořlavých nebo jiných látek 

stanoveny požárními nebo jinými předpisy vzdálenosti větší, platí pak pro situování 

těchto prostorů tyto větší vzdálenosti. 

- V místech, kde by pod IÚ procházelo vedení vysokotlaké páry, vysokého napětí, 

stlačeného vzduchu apod. 

2.2 Konstrukce objektu 

- Obvodové zdi IÚ umístěného v suterénu musí mít minimálně tloušťku 45 cm zděné 

nebo 30 cm železobetonové (u panelových domů výjimečně 15 cm). 

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

minimálně 90 cm. Tloušťka klenby musí být nejméně 15 cm. 

- Vchodové dveře se musí otevírat směrem ven z úkrytu. Dveře musí zajišťovat 

dostatečné těsnění dveřního křídla se zárubní a prahem. Na vchody používat vždy 

dveře bez skleněných výplní. 
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- IÚ umístěný v bloku budov musí mít minimálně dva nouzové průchody nebo jiné 

únikové cesty. Je výhodné, jsou-li IÚ mezi sebou propojeny alespoň průrazy. 

- Nejvýhodnější jsou stavby skeletové (železobetonové nebo ocelové). Vhodné jsou 

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

konstrukcí v suterénech. 

- Ve vnějších obvodových konstrukcích vlastního úkrytu má být minimální počet 

dveřních a okenních otvorů, aby mohly být uzavřeny, vyplněny a utěsněny proti 

průniku prach do úkrytu. 

- Plošná hustota výplní otvorů IÚ musí souhlasit s odpovídající plošnou hustotou 

obvodové konstrukce stavby. 

- Okenní otvory nadzemních IÚ nutno opatřit ochrannými deskami (okenicemi) proti 

vnikání radioaktivního prachu do místnosti úkrytu. 

- Pro zabezpečení stanoveného ochranného součinitele stavby provést obdobnou 

úpravu (okenicemi) ostatních otvorů v obvodových stěnách. 

2.3 Výchozí údaje o stavbě k improvizovanému ukrytí 

Údaje pro určení ochranného součinitele stavby a zpracování základního listu IÚ se 

zapíšou do níže uvedené tabulky č. 1. 
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Tabulka 1: Formulář pro vstupní hodnoty 

Poloha IÚ v budově ANO NE 

  úkryt s nadstavbou   
  úkryt umístěný v přízemí   

  úkryt umístěný v suterénu   

  úkryt umístěný ve středním traktu budovy   

  úkryt částečně zapuštěný   

  hloubka zapuštění úkrytu v metrech  m 

  průměrná délka zamořeného úseku v metrech  m 

 

Vybavení IÚ ANO NE 

  telefon   

  rozhlas po drátě   

  přívod vody   

  kanalizace   

  sociální zařízení   

 

Vnější stěny úkrytu materiál 
tloušťka 

[m] 

objemová hmotnost 

(H) [kg ∙ m
-3

] 

  zdivo  m kg ∙ m
-3

 

  omítka vnější  m kg ∙ m
-3

 

  omítka vnitřní  m kg ∙ m
-3

 

 

Strop úkrytu 
tloušťka 

[m] 

objemová hmotnost 

(H) [kg ∙ m
-3

] 

  materiál  m kg ∙ m
-3

 

 

Okna a otvory v prostoru IÚ 

  plocha okenních otvorů ve vnějších obvodových zdech [m
2
]  m

2
 

  průměrná výška parapetů okenních otvorů nad podlahou úkrytu [m]  m
  

  plocha ostatních otvorů ve vnějších obvodových zdech [m
2
]  m

2
 

  průměrná výška umístění ostatních otvorů nad podlahou úkrytu [m]  m
  

 

Okna a otvory v prostoru nad IÚ 

  plocha otvorů v obvodové stěně nad úkrytem [m
2
]  m

2
 

  průměrná výška parapetů oken nad úkrytem [m]  m
  

 

Rozměry úkrytu IÚ 

  délka místnosti [m]  m 

  šířka místnosti [m]  m 

  světlá výška místnosti [m]  m 

  skutečná podlahová plocha místnosti [m
2
]  m

2
 

  objem místnosti pro ukrytí [m
3
]  m

3
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3 Výpočet ochranného součinitele stavby a doby pobytu v utěsněné místnosti 

Výpočet ochranného součinitele stavby je řešen vojenským předpisem MNO-6-1 

„Příprava projektování a výstavba protiradiačních úkrytů“. [15] 

Ochranný součinitel stavby (KO) udává, kolikrát je dávka radioaktivního záření uvnitř 

úkrytu menší, než je dávka radioaktivního záření ve výšce 1 m nad odkrytým terénem 

za předpokladu, že radioaktivní spad je rovnoměrně rozložen na horizontálních plochách. 

Na vertikálních plochách se s radioaktivním spadem nepočítá. 

Pro výpočet KO použijeme rovnice podle typu úkrytu, grafy a tabulky, které jsou 

součástí metodiky. Ke zjištění o jaký druh úkrytu se jedná, použijeme údaje o poloze IÚ 

v budově uvedené v části 2.3 „Výchozí údaje o stavbě k improvizovanému ukrytí“ této 

metodiky. 

Pro určení doby pobytu ukrývaných osob v dokonale utěsněné místnosti, kdy nelze 

provádět výměnu vzduchu v místnosti větráním, provedeme výpočet podle části č. 4 „Výpočet 

doby pobytu ukrývaných osob pro dokonale utěsněnou místnost“. 
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3.1 Výpočet součinitele KO pro částečně zapuštěný úkryt s nadstavbou 

IÚ je částečně zapuštěn pod úroveň terénu, zapuštění podlahy je menší než 1,7 m pod 

úrovní terénu. 

Jsou-li v místnosti prosvětlovací otvory (okna), provede se výpočet podle rovnice: 

   
           

                    
                        

Jsou-li v místnosti prosvětlovací otvory (okna) a existuje-li možnost radioaktivního 

zamoření místností sousedících s úkrytem nebo nad ním, upraví se rovnice (1) tak, že se 

vynásobí koeficientem 0,8: 

       
           

                    
                        

Nejsou-li v místnosti prosvětlovací otvory (okna), provede se výpočet KO podle 

rovnice: 

   
           

         
                        

Nejsou-li v místnosti prosvětlovací otvory (okna) a existuje-li možnost 

radioaktivního zamoření místností sousedících s úkrytem nebo nad ním, upraví se rovnice 

(3) tak, že se vynásobí koeficientem 0,8: 
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3.1.1 Význam součinitelů a jejich výpočet 

Součinitel vlivu vnějších stěn K1 

Součinitel vlivu vnějších stěn se určuje z grafu č. 1. Pro jeho určení je nutno určit 

(%) vnějších stěn úkrytu v obvodu místnosti. V místnosti úkrytu se uvažují pouze obvodové 

stěny, kterými prochází záření bezprostředně z vnějšího zamořeného prostoru. Délka 

obvodových stěn se měří uvnitř místnosti. 

 

 

Graf 1: Součinitel vlivu vnějších stěn K1 

Poznámka: V místnosti s vnějšími i vnitřními nosnými stěnami se uvažuje pouze vnější 

stěny, kterými prochází záření bezprostředně z vnějšího zamoření. 
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Součinitel zeslabení záření vnější stěnou KST 

Součinitel zeslabení záření vnější stěnou se odečítá z grafu č. 2 na základě zjištěných 

hodnot z tabulky č. 2, plošných hustot ochranné konstrukce nebo se zjistí z grafu č. 2 

po provedení výpočtu plošné hustoty. Plošnou hustotu zdiva vypočteme tak, že násobíme 

hmotnost konstrukce (H) její tloušťkou (t): 

                   

Hmotnost stativ a objemové hmotnosti určíme z tabulky č. 3. 

  

Graf 2: Součinitel zeslabení záření KST 

 

  

Plošná hustota ochranné konstrukce ρ [kg ∙ m
-2

] 

Hodnoty součinitele KST 
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Tabulka 2: Plošná hustota základních stavebních konstrukcí 

Druh konstrukce tloušťka [cm] 
plošná hustota 

[kg ∙ m
-2

] 

zdivo z lomového kamene 

45 

50 

60 

75 

90 

100 

1125 

1250 

1500 

1575 

2250 

2500 

zdivo z plných cihel 

10 

15 

20 

30 

35 

40 

45 

51 

60 

64 

75 

80 

90 

95 

180 

270 

360 

540 

630 

720 

810 

920 

1080 

1150 

1350 

1440 

1620 

1710 

zdivo z děrovaných cihel 

38 

51 

64 

530 

710 

900 

struskobetonové panely 50 820 

tvárnice z porobetonu 35 350 

beton prostý 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

230 

460 

690 

920 

1150 

1380 

beton armovaný (železobeton) 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

240 

480 

720 

960 

1200 

1440 

stropní železobetonové panely 22 350 

stropní panely z lehčeného betonu s dutinami 16 250 

trámový dřevěný strop s rákosem a omítkou 20 250 
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Tabulka 3: Hmotnost stativ a objemové hmotnosti zemin 

Druh Hmotnost (H) [kg ∙ m
-3

] 

cihelná drť 1200  

drť z cihelného zdiva 1300  

drť z hutného kamene 1800  

drť z pórovitého kamene 1500  

drcený štěrk z hutného kamene 1700  

drcený štěrk z pórovitého kamene 1500  

struska vysokopecní pěnová – pemza 700  

struska vysokopecní zrněná 1000  

škvára kamenouhelná, popílek  900  

cihly šamotové 1900  

tvárnice skleněné 2600  

dlaždice cementové, kameninové 2300  

tvárnice pěnobetonové, plynobetonové 800  

tvárnice škvárobetonové duté (plné) 1300 (1500) 

dřevo měkké vyschlé (vlhké) 550 (750) 

dřevo tvrdé vyschlé (vlhké) 750 900 

litina šedá 7250  

ocel – železo 7850  

výhoz z vysokých pecí 1700  

písek, písek hlinitý, štěrkopísek 2000 až 2200 

hlína, jílovitá hlína, jíl 2000  

zdivo kvádrové z hutného kamene 2700  

zdivo kvádrové z pórovitého kamene 2200  

zdivo z lomového hutného kamene 2500  

zdivo z lomového pórovitého kamene 2100  

zdivo z cihel pálených plných  1800  

zdivo z cihel pálených plných lehčených 1300  

zdivo z cihel pálených příčně děrovaných 1300  

beton prostý, ručně pěchovaný 2200  

beton prostý, strojně pěchovaný 2300  

železobeton předpjatý 2600  

beton lehký struskový, škvárový 1300 až 1800 

beton lehčený (pěnobeton) 300 až 800 

malta cementová 2000  

malta vápenná 1700  

malta nastavená cementem 1900  

dlažba kamenná 2600  

mazanina cementová, teraso 2300  
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Součinitel šířky budovy V2 

Součinitel závislý na šířce budovy určíme podle skutečné šířky budovy z tabulky č. 4. 

Hodnoty pro jiné údaje, které nejsou uvedeny v tabulce, stanovíme interpolací. 

Tabulka 4: Součinitel závislosti na šířce budovy 

Šířka budovy [m] Součinitel V2  Šířka budovy [m] Součinitel V2  

3 0,060 26 0,390 

4 0,094 27 0,395 

5 0,127 28 0,400 

6 0,160 29 0,405 

7 0,173 30 0,410 

8 0,185 31 0,415 

9 0,199 32 0,420 

10 0,212 33 0,425 

11 0,225 34 0,430 

12 0,240 35 0,435 

13 0,255 36 0,440 

14 0,270 37 0,445 

15 0,285 38 0,450 

16 0,300 39 0,455 

17 0,315 40 0,460 

18 0,330 41 0,466 

19 0,339 42 0,470 

20 0,350 43 0,475 

21 0,355 44 0,480 

22 0,363 45 0,485 

23 0,372 46 0,490 

24 0,380 47 0,495 

25 0,385 48 0,500 
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Součinitel pronikání záření do místnosti otvory KZ 

Součinitel pronikání záření do místnosti otvory se určuje pro daný úkryt v závislosti 

na výšce spodní hrany (parapetu) okenního (prosvětlovacího) otvoru v obvodové stěně 

od úrovně podlahy takto: 

- pro výšku parapetu do 1 m vypočteme součinitel podle rovnice          

- pro výšku parapetu od 1 m do 1,5 m vypočteme součinitel dle rovnice           

- pro výšku parapetu od 1,5 m do 2 m vypočteme součinitel z rovnice           

- součinitel   určíme rovnicí: 

  
  

  
 

kde: 

   … plocha nevyplněných otvorů, 

   … plocha podlahy úkrytu. 

Je přípustné použít hodnoty průměrného součinitele KZ, který je stanoven pro: 

- sklepy určené pro hospodářské účely         

- vesnické obytné domy         

- veřejné budovy        

- suterény        

Součinitel snížení expoziční rychlosti záření KM 

Součinitel snížení expoziční rychlosti záření v budovách vlivem stínících účinků 

sousedních staveb se určí podle tabulky č. 5. Tento součinitel je závislý na šířce zamořeného 

úseku přimykajícího k budově. Hodnoty pro jiné šířky zamořených úseků se zjišťují 

interpolací. Pokud je šířka zamořeného úseku různá, uvažujeme pro výpočet její průměrnou 

hodnotu. 

Pokud není šířka zamořeného vymezena souvislou zástavbou, stanovíme součinitel 

rovnicí: 

         

Součinitel hustoty zástavby Kzt určíme z rovnice: 
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kde: 

   … plocha zastavěná budovami v okruhu asi 300 m od IÚ, 

  … plocha kruhu o poloměru cca 300 m se středem v úkrytu. 

Je přípustné použít průměrné hodnoty součinitele KM, který je pro: 

- výrobní a pomocné budovy uvnitř průmyslového komplexu        

- výrobní a pomocné budovy umístěné u hlavních silnic a ve čtvrtích s městskou 

zástavbou        

- veřejné budovy        

- samostatně stojící domy a výrobní pomocné budovy zemědělských farem      

Tabulka 5: Závislost součinitele KM na šířce zamořeného úseku 

Šířka zamořeného 

úseku LM [m] 
3 5 10 20 30 40 60 100 300 

Součinitel KM 0,34 0,43 0,56 0,69 0,75 0,79 0,81 0,91 0,98 
 

3.2 Výpočet KO pro úkryt ve středním traktu vícepodlažních budov 

IÚ se nachází ve středním traktu víceposchoďových budov. Pokud nesousedí žádná 

stěna úkrytu s terénem, provede se výpočet KO podle rovnice: 

   
           

                    
                        

3.2.1 Význam součinitelů a jejich výpočet 

Význam součinitelů a jejich výpočet je shodný s výpočtem ochranného součinitele KO 

pro částečně zapuštěný úkryt s nadstavbou uvedený v části 3.1.1. 

3.3 Výpočet ochranného součinitele KO pro zapuštěný úkryt s nadstavbou 

Podlaha IÚ je zapuštěna více než 1,7 m pod úrovní terénu. Výpočet je platný i při 

obsypání stěn úkrytu v plné výšce. 

Je-li vyloučeno zamoření místnosti radioaktivním prachem nad úkrytem, provede se 

výpočet KO podle rovnice: 
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Není-li vyloučeno zamoření místnosti radioaktivním prachem nad úkrytem, upraví se 

rovnice (6) tak, že se vynásobí koeficientem 0,45: 

        
              

                                
                        

3.3.1 Význam součinitelů a jejich výpočet 

Význam součinitelů K1, KST, V2, KM a jejich výpočet je shodný s výpočtem 

ochranného součinitele KO pro částečně zapuštěný úkryt s nadstavbou uvedený v části 3.1.1. 

Součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí KP 

Součinitel zeslabení záření pronikajícího do IÚ stropní konstrukcí získáme odečtením 

z grafu č. 3, v závislosti na plošné hustotě stropní konstrukce improvizovaného úkrytu 

zjištěné obdobně jako u KST. 

 

Graf 3: Součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí KP 

 

Plošná hustota ochranné konstrukce ρ [kg ∙ m
-2

] 

Hodnoty součinitele KP 
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Součinitel pronikání záření ve stěnách místností nad úkrytem KZN 

Součinitel vyjadřuje pronikání záření ve stěnách místnosti nad úkrytem. Hodnotu 

součinitele určíme pro daný úkryt v závislosti na umístění spodní hrany (parapetu) okenního 

(prosvětlovacího) otvoru ve výšce od úrovně podlahy takto: 

- pro výšku parapetu do 0,5 m vypočteme součinitel podle rovnice            

- pro výšku parapetu nad 1 m vypočteme součinitel podle rovnice            

- součinitel   určíme rovnicí: 

  
  

  
 

kde: 

   … plocha nevyplněných otvorů nad úkrytem, 

   … plocha stropu nad úkrytem. 

3.4 Výpočet ochranného součinitele KO pro zapuštěný úkryt bez nadstavby 

IÚ je zcela zapuštěný. Vrchní líc stropní konstrukce je v úrovni rostlého nebo 

upraveného terénu (vnější okolí). Výpočet ochranného součinitele KO zapuštěného úkrytu bez 

nadstavby se provede podle rovnice: 

   
        

           
                        

3.4.1 Význam součinitelů a jejich výpočet 

Součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí KPR 

Hodnotu součinitele zeslabení záření stropní konstrukcí do IÚ získáme odečtením 

z grafu č. 4, v závislosti na vypočtené plošné hustotě stropní konstrukce nebo na základě 

zjištěných hodnot plošných hodnot ochranné konstrukce z tabulky č. 2. U stavby klenbového 

typu pro výpočet tloušťky násypu na nosných prvcích konstrukce bereme tloušťku vrstvy 

v nejvyšším bodě klenby.  

Plošnou hustotu stropu určíme, násobíme-li hmotnost konstrukce (H) její tloušťkou (t): 

                   

Hmotnost stativ a objemové hmotnosti (H) určíme z tabulky č. 3. 

  



18 

  

 

Graf 4: Součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí KST 

Součinitel šířky budovy V1 

Součinitel V1 závislý na šířce budovy určíme podle skutečné šířky budovy z tabulky č. 

6. Hodnoty pro jiné údaje, které nejsou uvedené v tabulce, zjistíme interpolací, viz tabulka č. 

7a) a 7b). 

Hodnoty V1 jsou stanoveny pro místnosti s pravoúhlým půdorysem o poměru šířky a 

délky: 

     

     
      

 

 
 

  

Plošná hustota ochranné konstrukce ρ [kg ∙ m
-2

] 

Hodnoty součinitele KPR 
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Tabulka 6: Součinitel závislosti šířky a výšky úkrytu 

Výška místnosti 

v [m] 

Součinitel V1 při šířce místnosti š [m] 

3 6 12 18 24 48 

2 0,06 0,16 0,24 0,33 0,38 0,50 

3 0,04 0,09 0,19 0,27 0,32 0,47 

6 0,02 0,03 0,09 0,16 0,20 0,34 

Tabulka 7a: Součinitel V1 závislosti šířky a výšky úkrytu – ostatní interpolované hodnoty 

Výška místnosti 

v [m] 

Součinitel V1 při šířce místnosti š [m] 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 0,060 0,094 0,127 0,160 0,173 0,185 0,199 0,212 0,225 0,24 

2,1 0,058 0,090 0,121 0,153 0,166 0,179 0,193 0,207 0,220 0,235 

2,2 0,056 0,087 0,116 0,146 0,160 0,173 0,187 0,201 0,215 0,230 

2,3 0,054 0,083 0,110 0,139 0,153 0,167 0,181 0,196 0,210 0,225 

2,4 0,052 0,079 0,105 0,132 0,147 0,161 0,175 0,190 0,205 0,220 

2,5 0,050 0,076 0,100 0,125 0,140 0,155 0,170 0,185 0,200 0,215 

2,6 0,048 0,072 0,094 0,118 0,133 0,148 0,164 0,179 0,194 0,210 

2,7 0,046 0,068 0,089 0,111 0,127 0,142 0,158 0,174 0,189 0,205 

2,8 0,044 0,065 0,083 0,104 0,120 0,136 0,152 0,168 0,184 0,200 

2,9 0,042 0,061 0,078 0,097 0,114 0,13 0,146 0,163 0,179 0,195 

3 0,040 0,057 0,073 0,090 0,107 0,124 0,140 0,157 0,174 0,190 

3,5 0,037 0,051 0,066 0,080 0,096 0,112 0,127 0,143 0,159 0,174 

4 0,033 0,046 0,058 0,070 0,085 0,100 0,113 0,128 0,143 0,157 

4,5 0,030 0,040 0,050 0,060 0,074 0,087 0,100 0,114 0,127 0,140 

5 0,027 0,035 0,042 0,050 0,062 0,075 0,087 0,099 0,111 0,123 

5,5 0,023 0,029 0,035 0,040 0,051 0,062 0,073 0,085 0,096 0,107 

6 0,020 0,023 0,027 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 

Tabulka 7b: Součinitel V1 závislosti šířky a výšky úkrytu – ostatní interpolované hodnoty 

Výška místnosti 

v [m] 

Součinitel V1 při šířce místnosti š [m] 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

2 0,255 0,27 0,285 0,300 0,315 0,330 0,339 0,350 0,355 0,363 

2,1 0,250 0,265 0,280 0,294 0,309 0,324 0,333 0,344 0,349 0,357 

2,2 0,245 0,259 0,274 0,289 0,303 0,318 0,327 0,337 0,343 0,351 

2,3 0,239 0,254 0,269 0,283 0,298 0,312 0,321 0,331 0,337 0,345 

2,4 0,234 0,249 0,263 0,278 0,292 0,306 0,315 0,325 0,331 0,339 

2,5 0,229 0,244 0,258 0,272 0,285 0,300 0,309 0,319 0,325 0,333 

2,6 0,224 0,238 0,252 0,266 0,280 0,294 0,302 0,312 0,319 0,327 

2,7 0,219 0,233 0,247 0,261 0,274 0,288 0,296 0,306 0,313 0,321 

2,8 0,213 0,228 0,241 0,255 0,269 0,282 0,290 0,300 0,307 0,315 

2,9 0,208 0,222 0,236 0,250 0,263 0,276 0,284 0,293 0,301 0,309 

3 0,203 0,217 0,230 0,244 0,257 0,270 0,278 0,287 0,295 0,303 

3,5 0,186 0,200 0,213 0,226 0,239 0,252 0,260 0,268 0,275 0,284 

4 0,169 0,182 0,195 0,208 0,221 0,233 0,241 0,249 0,257 0,264 

4,5 0,152 0,165 0,178 0,190 0,202 0,215 0,223 0,230 0,238 0,245 

5 0,136 0,148 0,160 0,172 0,184 0,197 0,204 0,211 0,218 0,226 

5,5 0,119 0,130 0,143 0,154 0,166 0,178 0,186 0,192 0,199 0,206 

6 0,102 0,113 0,125 0,136 0,148 0,160 0,167 0,173 0,180 0,187 
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Součinitel pronikání záření vchody KVCH 

Součinitel KVCH pronikání záření do IÚ vchody určíme výpočtem. Pokud je vchodů 

více určíme součinitel KVCH jako aritmetický součet jejich hodnot. Hodnotu KVCH určíme ze 

vztahu: 

          

kde P vystihuje typ a charakter vchodu a je dán těmito hodnotami:  

- vchod schodištěm přímo (přímý) z povrchu země (okolní prostranství),     

- vchod je přímý, zalomený pod úhlem 90°,       

- vchod je přímý, dvakrát zalomený pod úhlem 90°,       

- vchod je vertikální s poklopem       

- vchod je vertikální s chodbou       

Součinitel KV charakterizuje dispoziční umístění vchodu a jeho ochranné vlastnosti. 

Stanovíme jej dle tabulky č. 8. Hodnoty pro jiné údaje, neuvedené v tabulce, se stanoví 

interpolací. Pro vertikální vchody (rozměr 0,7 m x 0,7 m) vybudované ve stropní konstrukci 

bereme hodnoty v závislosti na vzdálenosti osy vchodu od středu úkrytu takto: 

- vzdálenost osy vchodu od středu úkrytu do 1,5 m je          

- vzdálenost osy vchodu od středu úkrytu od 1,5 m do 3 m je           

- vzdálenost osy vchodu od středu úkrytu nad 6 m je           

Je-li u vchodu vybudována stínící stěna, nebo pokud jsou osazeny dveře s plošnou 

hmotností více než           , pak určíme hodnotu      vztahem: 

     
    

    
 

Součinitel      vyjadřuje zeslabení záření stínící stěnou nebo dveřmi (z grafu č. 5). 

Tabulka 8: Součinitel ochranné vlastnosti dle vzdálenosti, výšky a šířky vchodu 

Vzdálenost vchodu 

od středu úkrytu [m] 

Součinitel KV při výšce vchodu 2 m Součinitel KV při výšce vchodu 4 m 

Šířka vchodu [m] Šířka vchodu [m] 

1 2 4 1 2 4 

1,5 0,100 0,170 0,220 0,200 0,220 0,300 

3 0,045 0,080 0,120 0,070 0,100 0,170 

6 0,015 0,030 0,045 0,018 0,050 0,065 

12 0,007 0,015 0,018 0,004 0,015 0,020 

24 0,004 0,005 0,007 0,001 0,004 0,015 
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Graf 5: Součinitel zeslabení záření stínící stěnou nebo dveřmi 

3.5 Výpočet maximální doby pobytu osob v dokonale utěsněném úkrytu 

Pro výpočet maximální doby pobytu podle [15] v dokonale utěsněné místnosti bez 

větrání (provozní doby úkrytu v režimu izolace - do úkrytu není přiváděn venkovní vzduch), 

se určí z rovnice: 

     
    

  

        
  

                        

3.5.1 Význam součinitelů a jejich výpočet 

Součinitel dovoleného zvýšení obsahu oxidu uhličitého     
 

Součinitel dovoleného zvýšení obsahu oxidu uhličitého (CO2) je udáván procentuálně 

a je stanoven na max. 2 %. 

Součinitel vlivu objemu místnosti   

Součinitel vlivu objemu místnosti se určí jednoduchým výpočtem objemu místnosti 

v závislosti na jejím tvaru. Délka, šířka a výška obvodových stěn se měří uvnitř místnosti. 
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Součinitel vlivu počtu ukrývaných   

Součinitel vlivu počtu ukrývaných osob určíme v závislosti na ploše místnosti IÚ. 

Kapacita dokonale utěsněné místnosti vybrané k ukrytí je dána součtem sedících a ležících 

osob. Pro každou ukrývanou osobu je potřeba nejméně 3 - 5 m
2
 podlahové plochy. Tato 

velikost podlahové plochy bude rovněž závislá na stáří osob, jejich fyzické kondici 

a psychickém stavu. 

Součinitel vlivu množství oxidu uhličitého vydýchaného osobou     
 

Součinitel množství oxidu uhličitého (CO2) vyjadřuje jeho množství v m
3
 

vydýchaného jednou osobou za jednu hodinu. Pohybuje se v rozmezí 0,02 - 0,025 m
3
 ∙ hod

-1
. 

Součinitel 0,02 m
3
 ∙ hod

-1
 se používá u osob pasivně ukrývaných. Součinitel 0,025 m

3
 ∙ hod

-1
 

se použije pro aktivně ukrývané osoby (osoby vykonávající činnost). 

4 Základní list improvizovaného úkrytu 

Na základě určených a získaných údajů se vyhotoví základní list IÚ. Níže je uveden „Vzor 

formuláře základního listu improvizovaného úkrytu“. 
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Základní list  Evidenční číslo improvizovaného úkrytu:  

improvizovaného úkrytu Výtisk číslo:  

 

Zpracoval: 

  
Obec s rozšířenou působností: 

 

Schválil: 

 

Obec: 

 

Mírový uživatel objektu: 

 
Ulice - číslo popisné - objekt, škola 

 

Čísla domů, z nichž budou vycházet ukrývaní 

 
Kapacita 

maximální / využitá 

 
 

Prostorové údaje Skutečné Korigované 

Délka místnosti m   

Šířka místnosti m   

Výška místnosti m   

Délka vnější obvodové stěny místnosti m   

Podlahová plocha místnosti m
2 

  

Objem místnosti m
3
   

Plocha otvorů v obvodové stěně místnosti m
2
   

Průměrná výška parapetů v místnosti m   

Plocha otvorů v obvodové stěně nad úkrytem m
2
   

Průměrná výška parapetů nad úkrytem m   

Plošná hustota obvodové stěny úkrytu kg ∙ m
-2

   

Plošná hustota stropu nad úkrytem kg ∙ m
-2

   

Průměrná délka zamořeného úseku m   

Typ vchodu    

Nouzový východ ks   
 

Telefon  

Rozhlas po drátě  

Přívod vody  

Kanalizace  

Sociální zařízení  
 

Určení  

Použití  

Typ  

Mírové využití  

Doba zpohotovení  

Doba provozu  

Výměna vzduchu  
 

Velitel úkrytu: Ochranný součinitel stavby KO 

skutečný / korigovaný 
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Půdorysné schéma úkrytu 
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Orientační plán úkrytu – nákres umístění a označení úkrytu v zástavbě 
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Postup činností: 

Činnosti pro zpohotovení úkrytu Lhůta splnění 

1 

od zahájení budování: 

a) vyklízejí se vybrané prostory 

b) kontrola uzavření přívodu potrubí 

do 2 hodin 

2 

od zahájení budování: 

c) získávání materiálů pro improvizované ukrytí 

d) provádějí se plánované úpravy 

- zabednění oken s násypem zeminy 

- zesílení vchodových dveří 

- vytvoření přívodního a odvodního vzduchovodu 

- dočasné zatěsnění potrubí pro přirozené větrání 

- podepření stropů z trámové konstrukce 

- zhmotnění podlah v 1. NP 

- utěsnění veškerých spár 

do 12 hodin 

3 

e) úklid vnitřních prostorů 

f) vybavení úkrytu materiálem 

g) závěrečná kontrola 

h) dosahuje se připravenosti k příjmu ukrývaných osob 

do 14 hodin 

 

Vnitřní vybavení: 

Vybavení úkrytu materiálem 

Název materiálu Počet Název materiálu Počet 

chemický záchod  nádoba na vodu  

lehátko  ruční hasicí přístroj  

voda  pozinkované vědro  

trámky, fošny, prkna  koště  

svítilna  mýdlo  

lékárnička  přenosné umyvadlo  

palička  hřebíky  

ocelový sekáč  tesařské skoby  

ocelový sochor  přikrývka  

krumpáč s násadou  baterie  

lopata s násadou  chlorové vápno  

 

Seznam ukrývaných osob: 

Pořadové 

číslo 
Jméno a Příjmení 

Pořadové 

číslo 
Jméno a Příjmení  
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Seznam 

Rovnice 1: 

   
           

                    
 

Rovnice 2: 

       
           

                    
 

Rovnice 3: 

   
           

         
 

Rovnice 4: 

       
           

         
 

Rovnice 5: 

   
           

                    
 

Rovnice 6: 

   
              

                                
 

Rovnice 7: 

        
              

                                
 

Rovnice 8: 

   
        

           
 

Rovnice 9: 
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Graf 1: Součinitel vlivu vnějších stěn K1 
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Příloha č. 2: [17] 
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Příloha č. 3: 

Zesilování ochranných vlastností IÚ 

Zesilování ochranných vlastností závisí na druhu improvizovaného úkrytu podle toho, 

proti čemu má chránit ukrývané osoby. V případě otravných látek a při úniku nebezpečných 

průmyslových látek se jedná především o dokonalé utěsnění všech otvorů v IÚ. 

Při radioaktivním spadu se jedná hlavně o zesilování (zhmotnění) okenních otvorů, sklepních 

prostorů přídavným materiálem (cihly, kameny, pytle s pískem nebo hlínou, násyp zeminy, 

apod.) minimálně na tloušťku obvodového zdiva tak, aby se dosáhlo zeslabení radioaktivního 

záření. Před nebezpečím leteckého útoku, proti pádu trosek, střepin a hořících předmětů se 

jedná převážně o podpírání stropů, chránění oken překrytím a o zesilování dveří. [14] 

Stropy 

Železobetonové stropy deskové a trámy železobetonových stropů je vhodné podepírat 

dřevěnými podélnými nosníky a sloupky se zavětrováním. Hraněné řezivo pro podélné 

nosníky se musí vždy klást nastojato (na užší stranu). Všechny sloupky musí být jednotlivě 

nebo vzájemně zajištěny úhlopříčnými výztuhami (zavětrováním) proti vybočení 

nebo zkosení a řádně uklínovány. Klíny musí být vzájemně zajištěny proti posunu při nárazu 

nebo otřesech. Spojení a zajištění sloupků s příčnými nebo podélnými nosníky a jejich 

zajištění proti posuvu musí být provedeno tesařskými skobami (kramlemi) nebo prkny 

na obou stranách. Každou zesilující úpravu stropů (podpěry a rozpěry) se doporučuje odborně 

posoudit stavebním mistrem nebo statikem. [14] 

Okna 

Všechny okenní otvory je nutno uzavřít a zpevnit zazděním cihlami, kameny 

nebo pytli s pískem nebo hlínou (možno tak upravit i zvenčí). Okna je nutné z vnější strany 

překrýt prkny, deskami, plechem apod. a zasypat zeminou, pískem, štěrkem apod., 

nebo zarovnat cihlami, dlažebními kostkami, pytli či bedničkami se zeminou, pískem 

nebo jiným vhodným materiálem. Při vyplňování okenních je nutno pamatovat na případné 

umístění větracích komínků pro přívod a odvod vzduchu. Někdy je vhodné okenní křídla 

nejdříve vysadit a potom instalovat větrací komínek a okenní otvor vyplnit. [14] 
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 Dveře 

Vchodové dveře je třeba zesílit prkny a svlaky a zajistit jejich plynotěsnost vhodným 

těsnícím materiálem a dodatečnou úpravou prahu. Po obsazení je třeba vchodové dveře 

zabezpečit (proti účinkům sání, které vznikne po tlakové vlně) trámky a dráty proti otevření 

směrem ven z úkrytu. [14] 

Zabezpečení větrání 

V IÚ s kapacitou do 50 osob se dá použít principu přirozeného větrání, při kterém se 

využívá přirozeného tahu vzduchu vznikajícího rozdílem teplot vně a uvnitř IÚ. Venkovní 

vzduch se přivádí do IÚ komínem, jehož nasávací otvor musí být 1,5 m nad úrovní terénu 

a který vyúsťuje v místnosti pro ukrývané osoby asi 50 cm nad podlahou. Komínek se uvnitř 

místnosti opatří jednoduchým uzávěrem umožňujícím regulaci vzduchu. Vydýchaný vzduch 

se odvádí komínkem ústícím 20-25 cm pod stropem a vyvedeným nejméně o 2 m výše než 

nasávací otvor. Přívodní a odvodní komínek se umísťuje na protilehlých stěnách místnosti. 

Vnější otvory se opatřují stříškou. Komíny se zhotovují improvizovaným způsobem 

s použitím vhodných plechových, osinkocementových, cementových nebo novodurových rour 

nebo se vyrobí z prken. K prostupu komínků obvodovou zdí se využívají okenní otvory. 

Plocha průřezu přívodního a odvodního komínu se počítá 10 cm
2
 na jednu ukrývanou osobu. 

Má-li IÚ kapacitu větší než 50 ukrývaných a skládá se z několika menších místností, musí mít 

každá místnost samostatné větrání. Pro odsávání vzduchu lze využít též větrací 

nebo světlíkové šachty. Měli bychom zajistit venkovní fixaci komínů proti nepříznivým 

poryvům větrů, vibracím apod. [14] 

Únikové cesty 

 U sklepních prostorů je vhodné vybudovat nouzový výlez nebo průraz do sousedního 

prostoru. Nouzovým výlezem do nezavalitelného prostoru (štolovým nebo šachtovým) by měl 

být opatřen každý IÚ, aby byl zajištěn odchod ukrývaných v případě, že hlavní vchod je 

zavalen (nepřístupný). Pokud není možno vybudovat z některého IÚ nouzový výlez 

do nezavalitelného prostoru, je nutno provést průrazy k napojení na nejbližší IÚ, který je 

nouzovým výlezem do nezavalitelného prostoru vybaven. [14] 
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Příloha č. 4: 

Součinitel vlivu vnějších stěn K1 

Tabulka 1: Vstupní data 

Délka vnějších obvodových stěn: D = 66,48 m 

Celkový obvod místnosti IÚ: O = 80,45 m 

Procentuelní množství vnějších stěn úkrytu v obvodu místnosti: 

  
     

     
          

Podle grafu č. 1 (příloha č. 1) 82 % délce obvodu místnosti odpovídá součinitel vlivu 

vnějších stěn: 

        

Součinitel zeslabení záření vnější stěnou KST 

Uvažujeme nejmenší tloušťku stěny v obvodové zdi IÚ. 

Tabulka 2: Plošná hustota vnější stěny 

Plošná hustota ρ = H ∙ t ρ [kg ∙ m
-2

] 

  cihelné zdi 1800 ∙ 0,30 = 540 

  vnitřní omítky 1700 ∙ 0,03 = 51 

  vnější omítky 1700 ∙ 0,03 = 51 

Σ 642 

Odečtením z grafu č. 2 (příloha č. 1) hodnotě 642 kg∙m
-2

 odpovídá součinitel zeslabení 

záření vnější stěnou: 

       

Součinitel šířky budovy V2 

Šířka budovy měří 14,99 m. Součinitel závislý na šířce budovy určíme z tabulky č. 4 

(příloha č. 1): 

         

Součinitel pronikání záření do místnosti otvory KZ 

Stanovíme součinitel: 
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Z hlediska výšky parapetu okenních otvorů (průměrná výška 1,34 m) vypočteme 

součinitel dle rovnice: 

                 

Součinitel snížení expoziční rychlosti záření KM 

Průměrná šířka zamořeného úseku        . Podle tabulky č. 5 (příloha č. 1) 

určíme součinitel snížení expoziční rychlosti záření: 

        

Výpočet ochranného součinitele stavby bez úprav 

Protože se v místnosti nacházejí prosvětlovací otvory (okna) a existuje možnost 

radioaktivního zamoření místností sousedících s úkrytem a nad ním, vypočteme ochranný 

součinitel podle rovnice č. 2 (příloha č. 1): 

       
           

                    
 

Dosazením vypočtených součinitelů do rovnice zjistíme ochranný součinitel objektu: 

       
            

                            
      

Ochranný součinitel stavby před provedením úprav: 

     

Výpočet ochranného součinitele stavby po úpravách 

Abychom zvýšili ochranný součinitel budovy, je nutné provést stavební úpravy. 

Při zatěsňování otvorů je nutné počítat s prostupy ve zdech pro přívodní a odvodní 

komíny. Průřez otvoru přívodního, tak odvodního komínu, je stanoven na 10 cm
2
 pro 1 osobu. 

Výměnu vzduchu zajistíme přirozeným větráním. Počítáme 3 m
2
 podlahové plochy na každou 

ukrývanou osobu. V objektu IÚ o ploše 265,39 m
2
 lze ukrýt maximálně 88 osob. Plocha 

prostupů ve zdech pro přirozené větrání je 0,176 m
2
. Metodika doporučuje maximální počet 

ukrývaných při použití přirozeného větrání 50 osob. 

Koeficienty, u nichž nedošlo ke změnám: 
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Je nutné dozdít obvodové stěny IÚ na minimální požadovanou tloušťku. Jedná se 

především o prostory zádveří a místnosti pro měřicí přístroje, kde tloušťka vnější stěny 

dosahuje pouhých 360 mm. 

Na základě stavebních úprav dojde k ovlivnění součinitele zeslabení záření vnější 

stěnou KST. 

Tabulka 3: Plošná hustota vnější stěny 

Plošná hustota ρ = H ∙ t ρ [kg ∙ m
-2

] 

  cihelné zdi 1800 ∙ 0,45 = 810,0 

  vnitřní omítky 1700 ∙ 0,015 = 25,5 

  vnější omítky 1700 ∙ 0,015 = 25,5 

Σ 861 

Odečtením z grafu č. 2 (příloha č. 1) hodnotě 861 kg∙m
-2

 odpovídá součinitel zeslabení 

záření vnější stěnou: 

        

Také u součinitele pronikání záření do místnosti otvory KZ dojde ke změně: 

  
  

  
 

     

      
         

Na základě výšky parapetu okenních otvorů (průměrná výška 1,34 m) vypočteme 

součinitel dle rovnice: 

                   

Opětovným dosazením do vzorce určíme ochranný součinitel budovy po úpravách: 

       
             

                               
         

Výsledný ochranný součinitel budovy po provedení stavebních úprav: 
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Příloha č. 5: 

Výpočet maximální doby pobytu osob v dokonale utěsněném úkrytu 

Maximální doba pobytu osob v dokonale utěsněném úkrytu se určí z rovnice: 

     
    

  

        
  

 

kde: 

     … maximální doba pobytu osob [hod], 

    
 … součinitel dovoleného zvýšení obsahu oxidu uhličitého [%], 

  … součinitel vlivu objemu místnosti [m
3
], 

    
 … součinitel vlivu množství oxidu uhličitého vydýchaného  

  osobou [m
3
 ∙ hod

-1
], 

  … součinitel vlivu počtu ukrývaných osob. 

Dovolené zvýšení oxidu uhličitého je stanoven na 2 %. Za součinitel V dosadíme 

objem místnosti pro ukrytí. Množství oxidu uhličitého vydýchaného jednou pasivně 

ukrývanou osobou určuje součinitel     
              . Nyní dosadíme do předem 

vypsané rovnice: 

     
        

           
            

Doba maximální délky pobytu osob v dokonale utěsněné místnosti je orientační. 

Spotřeba vzduchu u každého jedince je různorodá, proto je nutné výsledek zaokrouhlit 

směrem dolů, abychom zabezpečili pobyt osob v úkrytu: 
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Příloha č. 6: 

Základní list  Evidenční číslo improvizovaného úkrytu:  

improvizovaného úkrytu Výtisk číslo:  

 

Zpracoval: 

 Vít Dratva  
Obec s rozšířenou působností: 

Uherské Hradiště 

Schválil: 

 

Obec: 

Uherské Hradiště 

Mírový uživatel objektu: 

MŠ Komenského 
Ulice - číslo popisné - objekt, škola 

Komenského 539 - mateřská škola 

Čísla domů, z nichž budou vycházet ukrývaní 

 
Kapacita 

maximální / využitá 

88 / 88 osob 
 

Prostorové údaje Skutečné Korigované 

Délka místnosti m 22,34  

Šířka místnosti m 13,67  

Výška místnosti m 2,8  

Délka vnější obvodové stěny místnosti m 66,48  

Podlahová plocha místnosti m
2 

265,39  

Objem místnosti m
3
 743,09  

Plocha otvorů v obvodové stěně místnosti m
2
 50,02 0,176 

Průměrná výška parapetů v místnosti m 1,34  

Plocha otvorů v obvodové stěně nad úkrytem m
2
 64  

Průměrná výška parapetů nad úkrytem m 1,26  

Plošná hustota obvodové stěny úkrytu kg ∙ m
-2

 861 861 

Plošná hustota stropu nad úkrytem kg ∙ m
-2

 250  

Průměrná délka zamořeného úseku m 40  

Typ vchodu  z úkrytu  

Nouzový východ ks 3  
 

Telefon ano 

Rozhlas po drátě ne 

Přívod vody ano 

Kanalizace ano 

Sociální zařízení ano 
 

Určení zaměstnanci MŠ a děti 

Použití improvizovaný úkryt 

Typ částečně zapuštěný úkryt s nadstavbou 

Mírové využití šatny, jídelna, kuchyně, sklady, kotelna, kabinet, WC 

Doba zpohotovení 14 hodin 

Doba provozu s použitím větrání – neomezená / v izolaci – 8 hodin 

Výměna vzduchu přirozená 
 

Velitel úkrytu: Ochranný součinitel stavby KO 

skutečný / korigovaný 

8 / 142 
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Obrázek 1: Půdorys IÚ [17] 

 

 

Obrázek 2: Orientační plán [16] 
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Tabulka 1: Postup činností 

Činnosti pro zpohotovení úkrytu Lhůta splnění 

1 

od zahájení budování: 

a) vyklízejí se vybrané prostory 

b) kontrola uzavření vody a plynu 

do 2 hodin 

2 

od zahájení budování: 

c) získávání materiálů pro improvizované ukrytí 

d) provádějí se plánované úpravy 

- zabednění oken s násypem zeminy v 1. PP 

- zabednění oken v 1. NP 

- zesílení vchodových dveří 

- zvětšení tloušťky obvodových stěn IÚ na 480 mm 

- vytvoření přívodního a odvodního vzduchovodu 

- dočasné zatěsnění potrubí pro přirozené větrání 

- podepření stropů z trámové konstrukce 

- zhmotnění podlah v 1. NP 

- utěsnění veškerých spár 

do 12 hodin 

3 

e) úklid vnitřních prostorů 

f) vybavení úkrytu materiálem 

g) závěrečná kontrola 

h) dosahuje se připravenosti k příjmu ukrývaných osob 

do 14 hodin 

 

Tabulka 2: Vnitřní vybavení 

Vybavení úkrytu materiálem 

Název materiálu Počet Název materiálu Počet 

chemický záchod  nádoba na vodu  

lehátko  ruční hasicí přístroj  

voda  pozinkované vědro  

trámky, fošny, prkna  koště  

svítilna  mýdlo  

lékárnička  přenosné umyvadlo  

palička  hřebíky  

ocelový sekáč  tesařské skoby  

ocelový sochor  přikrývka  

krumpáč s násadou  baterie  

lopata s násadou  chlorové vápno  

 

Tabulka 3: Seznam ukrývaných osob 

Pořadové 

číslo 
Jméno a Příjmení 

Pořadové 

číslo 
Jméno a Příjmení  
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Příloha č. 7: [17] 
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Příloha č. 8: 

Součinitel vlivu vnějších stěn K1 

Tabulka 1: Vstupní data 

Délka vnějších obvodových stěn: D = 39,45 m 

Celkový obvod místnosti IÚ: O = 48,40 m 

Procentuelní množství vnějších stěn úkrytu v obvodu místnosti: 

  
     

    
            

Podle grafu č. 1 (příloha č. 1) 81,5 % délce obvodu místnosti odpovídá součinitel vlivu 

vnějších stěn: 

        

Součinitel zeslabení záření vnější stěnou KST 

Uvažujeme nejmenší tloušťku stěny v obvodové zdi IÚ. 

Tabulka 2: Plošná hustota vnější stěny 

Plošná hustota ρ = H ∙ t ρ [kg ∙ m
-2

] 

  cihelné zdi 1800 ∙ 0,30 = 540 

  vnitřní omítky 1900 ∙ 0,01 = 19 

  vnější omítky 1900 ∙ 0,01 = 19 

Σ 578 

Odečtením z grafu č. 2 (příloha č. 1) hodnotě 578 kg∙m
-2

 odpovídá součinitel zeslabení 

záření vnější stěnou: 

       

Součinitel šířky budovy V2 

Šířka budovy měří 13 m. Součinitel závislý na šířce budovy určíme z tabulky č. 4 

(příloha č. 1): 

         

Součinitel pronikání záření do místnosti otvory KZ 

Stanovíme součinitel: 
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Z hlediska výšky parapetu okenních otvorů (průměrná výška 1,47 m) vypočteme 

součinitel dle rovnice: 

                 

Součinitel snížení expoziční rychlosti záření KM 

Průměrná šířka zamořeného úseku        . Podle tabulky č. 5 (příloha č. 1) 

určíme součinitel snížení expoziční rychlosti záření: 

        

Výpočet ochranného součinitele stavby bez úprav 

Protože se v místnosti nacházejí prosvětlovací otvory (okna) a existuje možnost 

radioaktivního zamoření místností sousedících s úkrytem a nad ním, vypočteme ochranný 

součinitel podle rovnice č. 2Rovnice 2: (příloha č. 1): 

       
           

                    
 

Dosazením vypočtených součinitelů do rovnice zjistíme ochranný součinitel objektu: 

       
            

                            
       

Ochranný součinitel stavby před provedením úprav: 

      

Výpočet ochranného součinitele stavby po úpravách 

Při zatěsňování otvorů je nutné počítat s prostupy ve zdech pro přívodní a odvodní 

komíny. Průřez otvoru přívodního, tak odvodního komínu je stanoven na 10 cm
2
 pro 1 osobu. 

Výměnu vzduchu zajistíme přirozeným větráním. Počítáme 3 m
2
 podlahové plochy na každou 

ukrývanou osobu. V objektu IÚ o ploše 122,4 m
2
 lze ukrýt maximálně 40 osob. Plocha 

prostupů ve zdech pro přirozené větrání je 0,08 m
2
. 

Na základě stavebních úprav (zasypání anglických dvorků zeminou) můžeme IÚ 

považovat za zcela zapuštěný úkryt s nadstavbou (existuje možnost radioaktivního zamoření 

místností sousedících nad úkrytem) a ochranný součinitel stavby určíme z rovnice: 
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Koeficienty, u nichž nedošlo ke změnám: 

          

           

          

Je nutné dozdít obvodové stěny IÚ na minimální požadovanou tloušťku. Jedná se 

především o prostory schodiště, kde tloušťka vnější stěny dosahuje 300 mm. 

Na základě stavebních úprav dojde k ovlivnění součinitele zeslabení záření vnější 

stěnou KST. 

Tabulka 3: Plošná hustota vnější stěny 

Plošná hustota ρ = H ∙ t ρ [kg ∙ m
-2

] 

  cihelné zdi 1800 ∙ 0,45 = 810 

  vnitřní omítky 1900 ∙ 0,01 = 19 

  vnější omítky 1900 ∙ 0,01 = 19 

Σ 848 

Odečtením z grafu č. 2 (příloha č. 1) hodnotě 848 kg∙m
-2

 odpovídá součinitel zeslabení 

záření vnější stěnou: 

        

Součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí KP 

Odečtením z grafu č. 3 (příloha č. 1) hodnotě 350 kg∙m
-2

 odpovídá součinitel zeslabení 

záření stropní konstrukcí: 

      

Součinitel pronikání záření do místnosti otvory KZN 

Stanovíme součinitel: 

  
  

  
 

     

     
        

Z hlediska výšky parapetu okenních otvorů (průměrná výška 0,9 m) vypočteme 

součinitel dle rovnice: 

                  

Dosazením vypočtených součinitelů do rovnice zjistíme ochranný součinitel objektu: 
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Ochranný součinitel stavby po provedení úprav: 

      

Zvýšíme-li plošnou hustotu stropní konstrukce např. návozem písku ve vrstvě 10 cm, 

je nutné podepřít stropy: 

Tabulka 4: Plošná hustota vnější stěny 

Plošná hustota ρ = H ∙ t ρ [kg ∙ m
-2

] 

  železobeton  350 

  písek 2000 ∙ 0,1 = 200 

Σ 550 

Odečtením z grafu č. 3 (příloha č. 1) hodnotě 550 kg∙m
-2

 odpovídá součinitel zeslabení 

záření stropní konstrukcí: 

       

Opětovným dosazením do vzorce určíme ochranný součinitel budovy po úpravách: 

        
                 

                                            
         

Výsledný ochranný součinitel budovy po provedení stavebních úprav: 
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Příloha č. 9: 

Výpočet maximální doby pobytu osob v dokonale utěsněném úkrytu 

Maximální doba pobytu osob v dokonale utěsněném úkrytu se určí z rovnice: 

     
    

  

        
  

 

kde: 

     … maximální doba pobytu osob [hod], 

    
 … součinitel dovoleného zvýšení obsahu oxidu uhličitého [%], 

  … součinitel vlivu objemu místnosti [m
3
], 

    
 … součinitel vlivu množství oxidu uhličitého vydýchaného  

  osobou [m
3
 ∙ hod

-1
], 

  … součinitel vlivu počtu ukrývaných osob. 

Dovolené zvýšení oxidu uhličitého je stanoven na 2 %. Za součinitel V dosadíme 

objem místnosti pro ukrytí. Množství oxidu uhličitého vydýchaného jednou pasivně 

ukrývanou osobou určuje součinitel     
              . Nyní dosadíme do předem 

vypsané rovnice: 

     
        

           
           

Doba maximální délky pobytu osob v dokonale utěsněné místnosti je orientační. 

Spotřeba vzduchu u každého jedince je různorodá, proto je nutné výsledek zaokrouhlit 

směrem dolů, abychom zabezpečili pobyt osob v úkrytu: 
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Příloha č. 10: [17] 
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Příloha č. 11: 

Součinitel vlivu vnějších stěn K1 

Tabulka 1: Vstupní data 

Délka vnějších obvodových stěn: D = 46,75 m 

Celkový obvod místnosti IÚ: O = 52,70 m 

Procentuelní množství vnějších stěn úkrytu v obvodu místnosti: 

  
     

    
             

Podle grafu č. 1 (příloha č. 1) pro 88,71 % délku obvodu místnosti je uvedena hodnota 

součinitele vlivu vnějších stěn: 

          

Součinitel zeslabení záření vnější stěnou KST 

Tabulka 2: Plošná hustota vnější stěny 

Plošná hustota ρ = H ∙ t ρ [kg ∙ m
-2

] 

  cihelné zdi 0,40 ∙ 1800 = 400 

  vnitřní omítky 0,01 ∙ 200 = 2 

  vnější omítky 0,01 ∙ 1700 = 17 

Σ 739 

Odečtením grafu č. 2 (příloha č. 1) hodnotě 739 kg∙m
-2

 odpovídá součinitel zeslabení 

záření vnější stěnou: 

        

Součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí KP 

Odečtením z grafu č. 3 (příloha č. 1) hodnotě 350 kg∙m
-2

 odpovídá součinitel zeslabení 

záření stropní konstrukcí: 

      

Součinitel šířky budovy V2 

Šířka budovy měří 15,55 m. Součinitel závislý na šířce budovy určíme z tabulky č. 4 

(příloha č. 1): 
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Součinitel pronikání záření do místnosti otvory KZN 

Stanovíme součinitel: 

  
  

  
 

     

      
        

Z hlediska výšky parapetu okenních otvorů (průměrná výška 0,92 m) vypočteme 

součinitel dle rovnice: 

                  

Součinitel snížení expoziční rychlosti záření KM 

Průměrná šířka zamořeného úseku        . Podle tabulky č. 5 (příloha č. 1) 

určíme součinitel snížení expoziční rychlosti záření: 

        

Výpočet ochranného součinitele stavby s navážkou zeminy kolem obvodových zdí 

Na základě charakteristiky budovy je zřejmé, že se jedná o zapuštěný úkryt 

s nadstavbou. Existuje možnost radioaktivního zamoření místností sousedících nad úkrytem, 

a proto vypočteme ochranný součinitel podle rovnice č. 7 (příloha č. 1): 

        
              

                                
 

Dosazením vypočtených součinitelů do rovnice zjistíme ochranný součinitel objektu: 

        
                  

                                            
        

Ochranný součinitel stavby po provedení úprav: 

       

Při zatěsňování otvorů je nutné počítat s prostupy ve zdech pro přívodní a odvodní 

komíny. Průřez otvoru přívodního, tak odvodního komínu je stanoven na 10 cm
2
 pro 1 osobu. 

Výměnu vzduchu zajistíme přirozeným větráním. Počítáme 3 m
2
 podlahové plochy na každou 

ukrývanou osobu. V objektu IÚ o ploše 146,25 m
2
 lze ukrýt maximálně 48 osob. Plocha 

prostupů ve zdech pro přirozené větrání je 0,096 m
2
. 
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Příloha č. 12: 

Výpočet maximální doby pobytu osob v dokonale utěsněném úkrytu 

Maximální doba pobytu osob v dokonale utěsněném úkrytu se určí z rovnice: 

     
    

  

        
  

 

kde: 

     … maximální doba pobytu osob [hod], 

    
 … součinitel dovoleného zvýšení obsahu oxidu uhličitého [%], 

  … součinitel vlivu objemu místnosti [m
3
], 

    
 … součinitel vlivu množství oxidu uhličitého vydýchaného  

  osobou [m
3
 ∙ hod

-1
], 

  … součinitel vlivu počtu ukrývaných osob. 

Dovolené zvýšení oxidu uhličitého je stanoven na 2 %. Za součinitel V dosadíme 

objem místnosti pro ukrytí. Množství oxidu uhličitého vydýchaného jednou pasivně 

ukrývanou osobou určuje součinitel     
              . Nyní dosadíme do předem 

vypsané rovnice: 

     
        

           
          

Doba maximální délky pobytu osob v dokonale utěsněné místnosti je orientační. 

Spotřeba vzduchu u každého jedince je různorodá, proto je nutné výsledek zaokrouhlit 

směrem dolů, abychom zabezpečili pobyt osob v úkrytu: 
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Příloha č. 13: [17] 
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Příloha č. 14: 

Součinitel vlivu vnějších stěn K1 

Tabulka 1: Vstupní data 

Délka vnějších obvodových stěn: D = 10,8 m 

Celkový obvod místnosti IÚ: O = 23,7 m 

Procentuelní množství vnějších stěn úkrytu v obvodu místnosti: 

  
    

    
             

Podle grafu č. 1 (příloha č. 1) 81,5 % délce obvodu místnosti odpovídá součinitel vlivu 

vnějších stěn: 

        

Součinitel zeslabení záření vnější stěnou KST 

Tabulka 2: Plošná hustota vnější stěny 

Plošná hustota ρ = H ∙ t ρ [kg ∙ m
-2

] 

  cihelné zdi 1800 ∙ 0,3 = 540 

  vnitřní omítky 1900 ∙ 0,01 = 19 

  vnější omítky 1900 ∙ 0,01 = 19 

Σ 578 

Odečtením z grafu č. 2 (příloha č. 1) hodnotě 578 kg∙m
-2

 odpovídá součinitel zeslabení 

záření vnější stěnou: 

       

Součinitel šířky budovy V2 

Šířka budovy měří 13 m. Součinitel závislý na šířce budovy určíme z tabulky č. 4 

(příloha č. 1): 

         

Součinitel pronikání záření do místnosti otvory KZ 

Stanovíme součinitel: 
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Z hlediska výšky parapetu okenních otvorů (průměrná výška 1,525 m) vypočteme 

součinitel dle rovnice: 

                 

Součinitel snížení expoziční rychlosti záření KM 

Průměrná šířka zamořeného úseku         . Podle tabulky č. 5 (příloha č. 1) 

určíme součinitel snížení expoziční rychlosti záření: 

        

Výpočet ochranného součinitele stavby bez úprav 

Jedná se o částečně zapuštěný úkryt s nadstavbou. Protože se v místnosti nacházejí 

prosvětlovací otvory a existuje možnost radioaktivního zamoření místností sousedících 

s úkrytem a nad ním, vypočteme ochranný součinitel podle rovnice č. 2 (příloha č. 1): 

       
           

                    
 

Dosazením vypočtených koeficientů do rovnice zjistíme ochranný součinitel objektu: 

       
            

                            
        

Ochranný součinitel stavby před provedením úprav: 

      

Výpočet ochranného součinitele stavby po úpravách 

Abychom zvýšili ochranný součinitel budovy, je nutné provést stavební úpravy. 

Při zatěsňování otvorů je nutné počítat s prostupy ve zdech pro přívodní a odvodní 

komíny. Průřez otvoru přívodního, tak odvodního komínu je stanoven na 10 cm
2
 pro 1 osobu. 

Výměnu vzduchu zajistíme přirozeným větráním. Počítáme 3 m
2
 podlahové plochy na každou 

ukrývanou osobu. V objektu IÚ o ploše 20,5 m
2
 lze ukrýt maximálně 6 osob. Plocha prostupů 

ve zdech pro přirozené větrání je 0,012 m
2
. 

Na základě stavebních úprav (zasypání anglických dvorků zeminou) můžeme IÚ 

považovat za zcela zapuštěný úkryt s nadstavbou (existuje možnost radioaktivního zamoření 

místností sousedících nad úkrytem) a ochranný součinitel stavby určíme z rovnice: 
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Koeficienty, u nichž nedošlo ke změnám: 

          

           

          

Je nutné dozdít obvodové stěny IÚ na minimální požadovanou tloušťku. Jedná se 

především o prostory schodiště, kde tloušťka vnější stěny dosahuje 300 mm. 

Na základě stavebních úprav dojde k ovlivnění součinitele zeslabení záření vnější 

stěnou KST. 

Tabulka 3: Plošná hustota vnější stěny 

Plošná hustota ρ = H ∙ t ρ [kg ∙ m
-2

] 

  cihelné zdi 1800 ∙ 0,45 = 810 

  vnitřní omítky 1900 ∙ 0,01 = 19 

  vnější omítky 1900 ∙ 0,01 = 19 

Σ 848 

Odečtením z grafu č. 2 (příloha č. 1) hodnotě 848 kg∙m
-2

 odpovídá součinitel zeslabení 

záření vnější stěnou: 

        

Součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí KP 

Odečtením z grafu č. 3 (příloha č. 1) hodnotě 350 kg∙m
-2

 odpovídá součinitel zeslabení 

záření stropní konstrukcí: 

      

Součinitel pronikání záření do místnosti otvory KZN 

Stanovíme součinitel: 

  
  

  
 

 

       
        

Z hlediska výšky parapetu okenních otvorů (průměrná výška 0,9 m) vypočteme 

součinitel dle rovnice: 

                  

  



4 

  

Dosazením vypočtených součinitelů do rovnice zjistíme ochranný součinitel objektu: 

        
                

                                           
        

Ochranný součinitel stavby po provedení úprav: 
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Příloha č. 15: 

Výpočet maximální doby pobytu osob v dokonale utěsněném úkrytu 

Maximální doba pobytu osob v dokonale utěsněném úkrytu se určí z rovnice: 

     
    

  

        
  

 

kde: 

     … maximální doba pobytu osob [hodina], 

    
 … součinitel dovoleného zvýšení obsahu oxidu uhličitého [%], 

  … součinitel vlivu objemu místnosti [m
3
], 

    
 … součinitel vlivu množství oxidu uhličitého vydýchaného  

  osobou [m
3
 ∙ hod

-1
], 

  … součinitel vlivu počtu ukrývaných osob. 

Dovolené zvýšení oxidu uhličitého je stanoven na 2 %. Za součinitel V dosadíme 

objem místnosti pro ukrytí. Množství oxidu uhličitého vydýchaného jednou pasivně 

ukrývanou osobou určuje součinitel     
              . Dosadíme do rovnice: 

     
         

          
          

Doba maximální délky pobytu osob v dokonale utěsněné místnosti je orientační. 

Spotřeba vzduchu u každého jedince je různorodá, proto je nutné výsledek zaokrouhlit 

směrem dolů, abychom zabezpečili pobyt osob v úkrytu: 
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Příloha č. 16: [17] 
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Příloha č. 17: 

Součinitel vlivu vnějších stěn K1 

Tabulka 1: Vstupní data 

Délka vnějších obvodových stěn: D = 34,9 m 

Celkový obvod místnosti IÚ: O = 43,3 m 

Procentuelní množství vnějších stěn úkrytu v obvodu místnosti: 

  
    

    
          

Podle grafu č. 1 (příloha č. 1) 80 % délce obvodu místnosti odpovídá součinitel vlivu 

vnějších stěn: 

        

Součinitel zeslabení záření vnější stěnou KST 

Tabulka 2: Plošná hustota vnější stěny 

Plošná hustota ρ = H ∙ t ρ [kg ∙ m
-2

] 

  cihelné zdi 1800 ∙ 0,45 = 810 

  vnitřní omítky 1900 ∙ 0,01 = 19 

  vnější omítky 1900 ∙ 0,01 = 19 

Σ 848 

Odečtením z grafu č. 2 (příloha č. 1) hodnotě 848 kg∙m
-2

 odpovídá součinitel zeslabení 

záření vnější stěnou: 

        

Součinitel šířky budovy V2 

Šířka budovy měří 8,4 m. Součinitel závislý na šířce budovy určíme z tabulky č. 4 

(příloha č. 1): 

          

Součinitel pronikání záření do místnosti otvory KZ 

Stanovíme součinitel: 

  
  

  
 

    

     
        

 



2 

  

Z hlediska výšky parapetu okenních otvorů (průměrná výška 1,7 m) vypočteme 

součinitel dle rovnice: 

                  

Součinitel snížení expoziční rychlosti záření KM 

Průměrná šířka zamořeného úseku        . Podle tabulky č. 5 (příloha č. 1) 

určíme součinitel snížení expoziční rychlosti záření: 

        

Výpočet ochranného součinitele stavby bez úprav 

Je zřejmé, že se jedná o částečně zapuštěný úkryt s nadstavbou. Protože se v místnosti 

nacházejí okna a existuje možnost radioaktivního zamoření místností sousedících s úkrytem, 

vypočteme ochranný součinitel podle rovnice č. 2 (příloha č. 1): 

       
           

                    
 

Dosazením vypočtených součinitelů do rovnice zjistíme ochranný součinitel objektu: 

       
             

                               
       

Ochranný součinitel stavby před provedením úprav: 

      

Výpočet ochranného součinitele stavby po úpravách 

Abychom zvýšili ochranný součinitel budovy, je nutné provést stavební úpravy. 

Při zatěsňování otvorů je nutné počítat s prostupy ve zdech pro přívodní a odvodní 

komíny. Průřez otvoru přívodního, tak odvodního komínu je stanoven na 10 cm
2
 pro 1 osobu. 

Výměnu vzduchu zajistíme přirozeným větráním. Počítáme 3 m
2
 podlahové plochy na každou 

ukrývanou osobu. V objektu IÚ o ploše 108,8 m
2
 lze ukrýt maximálně 36 osob. Plocha 

prostupů ve zdech pro přirozené větrání je 0,072 m
2
. Metodika stanovuje maximální počet 

ukrývaných při použití přirozeného větrání 50 osob. 
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Koeficienty, u nichž nedošlo ke změnám: 

          

          

            

          
 

Změna nastane u součinitele pronikání záření do místnosti otvory KZ: 

  
  

  
 

     

     
         

Na základě výšky parapetu okenních otvorů (průměrná výška 1,7 m) vypočteme 

součinitel dle rovnice: 

                   

Opětovným dosazením do vzorce určíme ochranný součinitel budovy po úpravách: 

       
             

                                
         

Výsledný ochranný součinitel budovy po provedení stavebních úprav: 
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Příloha č. 18: 

Výpočet maximální doby pobytu osob v dokonale utěsněném úkrytu 

Maximální doba pobytu osob v dokonale utěsněném úkrytu se určí z rovnice: 

     
    

  

        
  

 

kde: 

     … maximální doba pobytu osob [hod], 

    
 … součinitel dovoleného zvýšení obsahu oxidu uhličitého [%], 

  … součinitel vlivu objemu místnosti [m
3
], 

    
 … součinitel vlivu množství oxidu uhličitého vydýchaného  

  osobou [m
3
 ∙ hod

-1
], 

  … součinitel vlivu počtu ukrývaných osob. 

Dovolené zvýšení oxidu uhličitého je stanoven na 2 %. Za součinitel V dosadíme 

objem místnosti pro ukrytí. Množství oxidu uhličitého vydýchaného jednou pasivně 

ukrývanou osobou určuje součinitel     
              . Nyní dosadíme do předem 

vypsané rovnice: 

     
     

           
           

Doba maximální délky pobytu osob v dokonale utěsněné místnosti je orientační. 

Spotřeba vzduchu u každého jedince je různorodá, proto je nutné výsledek zaokrouhlit 

směrem dolů, abychom zabezpečili pobyt osob v úkrytu: 

             


