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1 Úvod 

Lidé měli vţdy, v případě ohroţení, pohnutky utéct či se skrýt, jak vyplývá i z Maslowovy 

pyramidy lidských potřeb, kde pocit bezpečí je na druhém místě hned po fyziologických 

potřebách.  

Cílem práce je zpracování plánu ukrytí s konkrétním zaměřením na vybranou obec. 

Teoretická část se zabývá současným pohledem na problematiku ukrytí obyvatelstva včetně 

jeho zakotvení do právního rámce a historického vývoje s počátkem při vzniku civilní 

protiletecké obrany.  

Ukrytí obyvatelstva je realizováno za vzniku mimořádné události nebo krizové situace, která 

vyţaduje ukrytí, a to s vyuţitím přirozených ochranných vlastností staveb a za vyhlášení stavu 

ohroţení státu či válečného stavu v improvizovaných úkrytech, které je třeba vybudovat a ve 

stálých úkrytech, jejichţ zpohotovení představuje přípravu k jejich pouţití v ochranném 

provozu a k zahájení ochranného provozu stálých úkrytů. Harmonogram prací, seznamy 

a dokumenty spojené s úkryty jsou součástí plánu ukrytí; tento sestává ze základní a pomocné 

dokumentace. 

Praktická část práce je zaměřena na současný stav zabezpečení ochrany obyvatelstva ukrytím 

a přehled ukrytí v obci Valašské Meziříčí, včetně školských zařízení a objektů. 
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2 Rešerše 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: sbírka zákonů. 2000. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

Definuje mimořádné události, ochranu obyvatelstva, zařízení civilní ochrany, postavení 

a úkoly ústředních a územních orgánů, práce a povinnosti právnických, podnikajících 

fyzických osob a fyzických osob při mimořádných událostech. 

 

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

obyvatelstva. In: Sbírka zákonů. 2002. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

Obsahuje podrobné rozpracování úkolů v oblasti informování obyvatelstva, evakuace, 

varování, ukrytí a zřizování zařízení civilní ochrany. 

 

 PACINDA, Štefan a Ján PIVOVARNÍK. Kolektivní ochrana obyvatelstva. Praha: MV - 

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010. ISBN 978-80-86640-67-9. 

Podrobně seznamuje se dvěma základními prvky kolektivní ochrany: evakuací a ukrytím 

obyvatelstva. 

 

 KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2005. EDICE SPBI SPEKTRUM, 42. ISBN 80-86634-70-1. 

Seznamuje s vývojem ochrany obyvatelstva a jejími úkoly, zejména v oblasti varování 

a vyrozumění, evakuace, nouzového přeţití, ukrytí, individuální ochrany, zjišťování 

a označování nebezpečných oblastí, dekontaminace a jiných opatření vyplývajících 

z poţadavků ochrany obyvatelstva například v územním plánování, územním a stavebním 

řízení. 

 

 KOVAŘÍK, Jaroslav a Marek SMETANA. Základy civilní ochrany. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-866-3485-X.  

Poskytuje informace o teoretických základech civilní ochrany, včetně organizace 

a poskytování úkrytů. 
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 SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ ML. a Danuše KRATOCHVÍLOVÁ. Havarijní 

plánování. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2989-0.  

Popisuje jednotlivé části dokumentace, která je zpracovávána v rámci podniků pracujících 

s nebezpečnými látkami ve velkých mnoţstvích. Zaměřuje se hlavně na chemický průmysl 

a jadernou energetiku, avšak uvedené postupy a dokumenty se vyuţívají v celé řadě dalších 

oblastí a organizací. Obsahuje také obecné informace o plánu ukrytí obyvatelstva. 

 

 MV - GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR. 

Sebeochrana obyvatelstva: Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní 

samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Praha: MJF Praha, 2001. ISBN 80-

86284-12-3. 

Odpovídá na nejčastější dotazy směřující k ochraně obyvatelstva v případě vzniku 

mimořádných událostí, o vyuţití vhodných podzemních i nadzemních částí obytných domů, 

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

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

budování improvizovaných úkrytů za krizových situací. 
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3 Přehled pojmů 

Mimořádná událost (MU) – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

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

a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací. [1] 

Krizová situace – mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, 

narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichţ je vyhlášen stav nebezpečí, 

nouzový stav nebo stav ohroţení státu. [2] 

Individuální ochrana – k individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných 

škodlivin při mimořádných událostech se vyuţívají prostředky improvizované ochrany 

dýchacích cest, očí a povrchu těla. Jedná se o jednoduché pomůcky, které si občané připravují 

svépomocí z dostupných prostředků, a které omezeným způsobem nahrazují prostředky 

individuální ochrany (PIO). Při stavu ohroţení státu a válečném stavu se provádí výdej 

prostředky individuální ochrany pro vybrané kategorie osob. [3] 

Kolektivní ochrana – způsob a rozsah se stanoví plánem ukrytí, který je součástí havarijního 

plánu. [3] 

Stálé úkryty (SÚ) – slouţí k ukrytí obyvatelstva a tvoří je trvalé ochranné prostory 

v podzemní části staveb nebo stavby samostatně stojící. Stálé úkryty se dělí na stálé tlakově 

odolné úkryty, stálé tlakově neodolné úkryty a ochranné systémy podzemních dopravních 

staveb. [3] 

Stálé tlakově odolné úkryty (STOÚ) – vyuţívají se k ochraně obyvatelstva proti účinkům 

zbraní hromadného ničení v případě stavu ohroţení státu a válečného stavu. [3] 

Stálé tlakově neodolné úkryty (STNÚ) – vyuţívají se k ochraně obyvatelstva proti účinkům 

světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem 

a částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě stavu ohroţení státu 

a válečného stavu. [3] 

Ochranné systémy podzemních dopravních staveb – vyuţívají se k ochraně obyvatelstva 

v případě stavu ohroţení státu, válečného stavu a při mimořádných událostech. [3] 

Improvizované úkryty (IÚ) – budují se k ochraně obyvatelstva před účinky světelného 

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

účinkům zbraní hromadného ničení v případě nouzového stavu nebo stavu ohroţení státu 

a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva vyuţít stálých úkrytů. 

[3] 
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Civilní obrana – 13. 7. 1951 bylo přijato vládní usnesení o civilní obraně, kde byly 

vymezeny základní prvky organizace civilní obrany, která spadala do působnosti Ministerstva 

vnitra. Pevná organizační struktura byla tvořená vojenskou a nevojenskou částí. [i] 

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

orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, sloţek a obyvatelstva, prováděných 

s cílem minimalizace negativních dopadů moţných mimořádných událostí a krizových situací 

na zdraví a ţivoty lidí a jejich ţivotní podmínky. [ii] 

Ochrana obyvatelstva (OO) – plnění úkolů civilní ochrany; zejména varování, evakuace, 

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

zdraví a majetku. [1] 

Plynotěsnost stálého úkrytu CO – vlastnost SÚ CO zabezpečující ochranu proti únikům 

radioaktivních látek, otravných látek a bakteriologických (biologických) prostředků 

vytvořením přetlaku vzduchu ve stálém úkrytu CO. [4] 

Filtroventilační zařízení (FVZ) – nezbytná součást vybavení SÚ CO zabezpečující 

především dodávku upraveného vzduchu do SÚ CO, přetlak vzduchu ve vnitřních 

prostorech SÚ CO a odvod vzduchu ze stálého úkrytu CO. [4] 

Ochranný součinitel stavby Ko – udává, kolikrát je úroveň radiace radioaktivního záření 

v úkrytu menší neţ nad odkrytým terénem. [5] 
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4 Historie a právní základ 

Organizování a poskytování úkrytů je jedním ze základních úkolů civilní ochrany vyplývající 

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

mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), přijatý v Ţenevě dne 8. 6. 1977 

a publikovaný sdělením Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb., kterým 

je Česká republika vázána. [5] 

 

Přijetím zákona č. 82 Sb., ze dne 11. 4. 1935 o ochraně a obraně proti leteckým útokům byla 

zřízena civilní protiletecká ochrana (dále jen „CPO“). Řízením CPO bylo pověřeno 

ministerstvo vnitra. K provádění zákona byly ve městech vytvořeny poradní výbory civilní 

protiletecké ochrany. Ve spolupráci s ministerstvem národní obrany a dalšími resorty bylo 

území ČR rozděleno podle předpokládaného leteckého napadení do kategorií. Zákon č. 75 

z 8. 4. 1938 doplňuje zákon o ochraně a obraně proti leteckým útokům v návaznosti na moţné 

ohroţení ČR Německem. [6] 

Tato civilní protiletecká ochrana byla v létech 1945 – 1951 likvidována a začal se budovat 

nový úkrytový fond (1951). Tento měl zabezpečovat ochranu především proti zbraním 

hromadného ničení. V tomto období byly úkryty budovány s různými ochrannými vlastnostmi 

dle potřeby konkrétního místa po vyhodnocení situace a všech moţných nebezpečí, která 

tomuto místu a jeho obyvatelům nebo zaměstnancům hrozila. [iii] 

V období let 1950 - 1970 se budovaly hlavně malokapacitní nebo středněkapacitní stálé 

úkryty. S vývojem doby a s ohledem na nové projekční moţnosti a nové technologie se okolo 

roku 1980 začínají projektovat a budovat velkokapacitní stálé úkryty. Ty jsou dvouúčelově 

vyuţívány (v mírové době slouţí jinému účelu, např. jako sklady, knihovny, garáţe, 

prodejny). Velkokapacitní úkryty byly budovány převáţně v rámci výstavby jednotlivých 

panelových sídlišť jako součást občanské vybavenosti. [iii] 

Po roce 1990 se po přehodnocení mezinárodněpolitické situace stálé úkryty přestávají stavět 

a to na celém území České republiky. V polistopadovém období bylo zrušeno také mnoho 

předpisů řešících problematiku úkrytů a tyto jiţ nebyly plnohodnotně nahrazeny. V tomto 

období se z civilní obrany stala civilní ochrana. Po zrušení okresních úřadů a po přijetí 

nových právních předpisů v roce 2000 přecházejí úkoly civilní ochrany pod hasičský 

záchranný sbor kraje, který je povinen provádět kontrolu staveb civilní ochrany, vést evidenci 

stálých úkrytů na území kraje a přísluší mu rovněţ tyto úkryty z evidence vyřazovat. [iii] 
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Současné pojetí a současný náhled na problematiku ukrytí obyvatelstva v ČR je vystiţen 

v Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2015 s výhledem do roku 2020, jeţ byla schválena 

usnesením vlády č. 165 dne 25. 2. 2008. V oblasti věnované ukrytí se píše: 

K ukrytí při mimořádných událostech s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami a účinky 

pronikavé radiace je občanům doporučováno vyuţívat přirozené ochranné vlastnosti staveb 

s doporučením úprav zamezujících jejich proniknutí.  

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

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

mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru počítat s ohledem na 

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

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

v havarijních plánech krajů. Hasičské záchranné sbory (dále jen „HZS“) krajů se při 

vyřazování stálých úkrytů z evidence budou dále řídit stanoveným metodickým postupem 

a v souladu se zákonem o Integrovaném záchranném systému (dále jen „IZS“) dále povedou 

evidenci a budou provádět kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených poţadavky 

civilní ochrany. 

Orgány obcí budou dále sehrávat rozhodující úlohu při organizování ukrytí obyvatelstva 

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

vytipování objektů a prostorů (např. podzemní garáţe, sklepy) vhodných pro improvizované 

ukrytí obyvatelstva. Při realizaci nové výstavby, v rámci územního plánování a stavebního 

řízení, uplatňují HZS kraje, mimo jiné, i poţadavky k zajištění ochrany obyvatelstva.  

 Při nárůstu hrozby válečného konfliktu by k ukrytí byly vyuţity: 

- funkční stálé tlakově odolné úkryty a ochranné systémy dopravních staveb, vyřazené 

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

technologií),  

- vyřazené stálé úkryty nevhodné pro plné obnovení provozních reţimů a další 

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

vytipované pro úpravu k improvizovanému ukrytí. [7] 

 

Nejdůleţitějšími právními předpisy pro oblast ukrytí obyvatelstva jsou zákon č. 239/200 Sb., 

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, který ukládá HZS kraje vedení evidence a provádění kontroly staveb civilní ochrany 

(dále jen „CO“) nebo stavby dotčené poţadavky CO a usměrňuje postup při zřizování zařízení 

CO a při odborné přípravě jejich personálu v kraji. Obecní úřady mají povinnost zajistit 
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varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, hospodaření s materiálem civilní 

ochrany, vedení evidence a kontroly staveb CO. K plnění úkolů ochrany obyvatelstva je obec 

oprávněna zřizovat zařízení CO. Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, pokud je 

zahrnuta do Havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu, je povinna bezplatně 

poskytnout a aktualizovat poţadované podklady a vůči svým zaměstnancům zajistit: varování, 

evakuaci a popřípadě ukrytí; k plnění ochrany obyvatelstva (dále jen „OO“) můţe zřizovat 

zařízení CO a pokud jsou vlastníky stavby CO nebo stavby dotčené poţadavky CO dbát, aby 

nedošlo ke změně charakteru stavby a umoţnit k nim přístup za účelem pouţívání, kontroly, 

údrţby a oprav. Fyzická osoba, pokud je vlastníkem stavby CO nebo stavby dotčené 

poţadavky CO, je povinna dbát, aby nedošlo ke změně charakteru stavby a umoţnit k nim 

přístup za účelem pouţívání, kontroly, údrţby a oprav. [1] 

Dalším nosným právním předpisem je vyhláška č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva. Tato, mimo jiné, obsahuje postup při zřizování zařízení CO a při 

odborné přípravě jejich personálu, zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah 

kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva, poţadavky OO v územním plánování 

a stavebně technické poţadavky na stavby CO nebo stavby dotčené poţadavky CO. [3] 

Konkrétní opatření k této oblasti jsou, v souladu s vyhláškou MV č. 328/2001 Sb., 

o některých podrobnostech zabezpečení IZS ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty do plánů 

konkrétních činností jako součást havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu. [8] 

Z oblasti technických norem, coţ jsou dokumenty schválené uznaným orgánem, které pro 

obecné a opakované pouţívání poskytují pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo 

jejich výsledků zaměřené na dosaţení optimálního stupně uspořádání ve vymezených 

souvislostech a jejichţ dodrţování není závazné, jsou to především ČSN 73 9001 Stálé tlakově 

odolné úkryty civilní obrany (částečně nahrazena normou ČSN 73 9010 z roku 1994), 

ČSN 73 9010 Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany (STOÚ, STNÚ, chráněná 

pracoviště, malokapacitní úkryty, speciální úkryty, ochranné a dispoziční parametry, místnosti 

a prostory, FVZ, elektrické zdrojové soustrojí a elektrorozvodná síť, zásobování vodou 

a kanalizace, zpohotovení SÚ) a ČSN 73 9050 Údrţba stálých úkrytů civilní ochrany 

(provozuschopnost SÚ CO, kontrola, údrţba, revize, dokumentace, zkouška a hodnocení 

plynotěsnosti). 
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5 Charakteristika a rozdělení úkrytů 

Ukrytí se na území měst a obcí zajišťuje: 

- ve stálých úkrytech, 

- v improvizovaných úkrytech 

5.1 Stálé úkryty  

Trvalé ochranné prostory v podzemních částech staveb, úkryty vestavěné nebo úkryty 

samostatně stojící. Dělí se především na: 

 Stálé tlakově odolné úkryty 

Tlaková odolnost konstrukce SÚ se posuzuje vůči účinkům tlakové vlny jaderného výbuchu. 

Jsou tři třídy odolnosti: 

- 3. třída – 0,2 MPa 

- 4. třída – 0,1 MPa (nejčastější) 

- 5. třída – 0,05 MPa 

Vyuţívají se k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení (dále jen 

„ZHN“), a to proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci 

radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům ZHN v případě stavu ohroţení státu nebo 

válečného stavu. 

Dle směrnic řady CO- Stav byly STOÚ stavěny jako jednoúčelové stavby bez mírového 

vyuţití. Úkryty postavené podle směrnic ŠCOS- Tech byly převáţně navrhovány jako 

jednoúčelové stavby. Úkryty postavené podle směrnic CO a ČSN 73 9001 byly navrhovány 

jako dvouúčelové stavby s mírovým vyuţitím. [5] 

 

Zkouška plynotěsnosti (ČSN 73 9050) 

Plynotěsnost SÚ CO je podmíněna celistvostí tlakově plynotěsného pláště SÚ CO a v něm 

osazených dveří (viz obrázek č. 1), poklopů, uzávěrů a prostupů. 

Po všech úpravách celistvosti a plynotěsnosti SÚ CO (dotěsnění) se provádí zkouška 

plynotěsnosti. Přetlak vzduchu nejméně 50 Pa musí vydrţet alespoň 5 minut po vypnutí 

filtroventilace. [9] 



 

15 

 

 

Obrázek 1 - Tlakové dveře [iv] 

 Stálé tlakově neodolné úkryty 

Zpravidla dvouúčelově vyuţívané prostory stavebních objektů budované investičním 

způsobem jiţ v době míru. Musí splňovat poţadavky na zabezpečení ochrany osob proti 

účinkům radioaktivního zamoření a ozáření z radioaktivního spadu při napadení území ČR 

jadernými zbraněmi, ochranu proti účinkům světelného a tepelného záření při jaderném 

výbuchu, částečnou ochranu proti některým otravným látkám a průmyslovým škodlivinám. 

- Stálé protiradiační úkryty (SPRÚ) 

- Stálé protiradiační úkryty zesílené (SPRÚ-Z) – 5. třída odolnosti 

Budovaly se stejně jako SPRÚ, ale navíc se navrhovaly na ekvivalentní statické 

zatíţení obvodových stěn a stropů na 10 – 15 kPa, poskytují částečnou ochranu proti 

účinkům tlakové vlny jaderného výbuchu. [5] 

 Ochranné systémy podzemních dopravních staveb 

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

jenţ mohly být vybudovány jako dvouúčelové stavby tak, aby vedle vyuţití k městské 

hromadné dopravě byly v potřebném a moţném rozsahu vyuţity i k ukrytí obyvatelstva. [6] 

Řadíme zde ochranný systém metra provozovaný v Praze a ochranný systém Strahovského 

tunelu. 
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Základní charakteristika SÚ:  

- Jsou vybaveny kapacitně odpovídajícím filtroventilačním zařízením s filtry (viz 

obrázek č. 2), a dalším předepsaným instalačním zařízením,  

- zajišťují tlakovou odolnost nebo částečnou tlakovou odolnost v rozsahu 50 aţ 200 kPa 

(5. aţ 3. třída odolnosti) a plynotěsnost, 

- umoţňují dlouhodobý provoz po dobu aţ 3 dnů,  

- kapacita úkrytu můţe být překročena nejvýše o 20%,  

- doběhové vzdálenosti jsou do 500 m,  

- zpohotovují se po vyhlášení krizového stavu do 3 dnů,  

- jsou vybaveny radiomajáky vysílači,  

- udrţují se podle dokumentace ověřené stavebním úřadem,  

- jsou vedeny v evidenci HZS kraje, městských a obecních úřadů,  

- jsou určeny k plnění úkolu havarijního plánu včetně poskytovaných sluţeb k výcviku 

a přípravě krytových druţstev a k přípravě a výkonu práce údrţbářů SÚ,  

- do roku 2006 na zajištění jejich údrţby a provozu stát poskytoval peněţní prostředky. 

[10] 

 

Obrázek 2 - Filtroventilační zařízení [v] 

Evidenci stálých úkrytů vedou obecní úřady a hasičské záchranné sbory kraje, na jejichţ 

území jsou úkryty dislokovány. Evidenční čísla SÚ přidělují hasičské záchranné sbory kraje, 

které jsou oprávněny SÚ z evidence vyřazovat. Z evidence a z havarijního plánu kraje lze 
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vyřadit úkryty technicky nezpůsobilé, které by mohly svým stavem ohrozit ukrývané osoby 

nebo úkryty nevyuţitelné. 

Úkryty, které byly původně postaveny jako jednoúčelové stavby, mohou být vyuţívány 

k mírovým účelům při zachování funkčnosti úkrytu (úkryty s mírovým vyuţitím). [6] 

 

Kapacita úkrytu je plánovaný počet osob, pro které je v úkrytu počítáno s určitým prostorem, 

s příslušným mnoţstvím vzduchu, vody apod. Je dána součtem míst k sezení a leţení 

v místnostech pro ukrývané s tím, ţe místa pro leţení musí tvořit minimálně 20% z celkového 

počtu míst v úkrytu. [8] 

Krytové druţstvo, které je sloţeno z velitele, obsluhy FVZ, zdravotníků a pomocníků v počtu 

podle kapacity úkrytu, zabezpečuje plynulý vstup obyvatelstva do úkrytu, jeho rozmístění 

a poučení o chování v úkrytu. [3] 

Kapacita SÚ CO je minimálně 50 ukrývaných osob. 

 

Dokumentace SÚ CO 

Ve stálých úkrytech CO musí být k zabezpečení ochranného i běţného provozu zpracována 

stanovená dokumentace, jeţ musí být uloţena tak, aby byla chráněna proti poškození 

a zcizení.  

Základní dokumentace obsahuje: 

- situační plánek SÚ CO vzhledem k okolní zástavbě, 

- půdorys SÚ CO s vyznačením únikových cest (nouzového východu, výlezu), 

- grafickou část s provozními schématy filtroventilačního zařízení (dále jen „FVZ“), 

rozvodu vody, kanalizace a sanitárních zařízení, rozvodu elektrické energie se 

spotřebiči s vyznačením ovládacích a uzavíracích prvků, 

- dokumentaci pro provoz a údrţbu technických zařízení, 

- knihu kontrol, údrţby a provozu SÚ CO, 

- poţární řád. 

Rozšířená dokumentace obsahuje: 

- evidenční list SÚ CO, 

- projektovou dokumentaci stavby s podrobným zakreslením FVZ, elektrického 

zdrojového soustrojí, elektrických rozvodů, vodovodních zařízení, sociálních zařízení 

a kanalizace a dalších technických zařízení s ovládacími prvky a s vyznačením 

nasávacích a výdechových míst, vstupů a únikových cest, 

- harmonogram a metodiku zpohotovení SÚ CO a jeho technických zařízení, 
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- seznam materiálního vybavení SÚ CO, 

- úkrytový řád (viz příloha č. 1), 

- plán rozmístění sedadel a lehátek. [8]       

5.2 Improvizované úkryty 

Improvizovaný úkryt, dříve nazývaný protiradiační úkryt budovaný svépomocí, je předem 

vybraný optimálně vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních 

a výrobních objektů, který bude upravován při vzniku mimořádných situací fyzickými 

a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců před účinky MU 

s vyuţitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. [13] 

Proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při nepřátelském leteckém útoku 

konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním 

traktu (části) co nejvíce zapuštěný v okolním terénu. Vhodnými prostory jsou sklepy 

s klenutými stropy nebo ţelezobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi a co nejmenší 

plochou všech okenních otvorů. [13] 

Proti úniku nebezpečných látek, zejména v době míru, je nejvhodnější prostor ve vyšších 

patrech budov, nejlépe na odvrácené straně budovy od směru místa výronu nebezpečné látky. 

Ochranný prostor má být zvolen v blízkosti místa pobytu osob, které jej musí v případě 

ohroţení včas dosáhnout. Doporučená doběhová vzdálenost je 500 aţ 800 m. Při výběru IÚ je 

nutno dodrţet dále stanovené bezpečnostní vzdálenosti od nebezpečných provozů a skladů. 

Pro kaţdou 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. Kapacita 

IÚ je dána součtem sedících a leţících osob, jinak není omezena. Světlá výška (od podlahy ke 

stropu) má být minimálně 2,3 m při dodrţení minimální podchodné výšky (od podlahy 

k nejniţší části stropu, nebo potrubí pod stropem) 1,9 m. [13] 

Hlavní zásady výběru: 

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

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

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

minimálně 90 cm.  

3. Tloušťka klenby musí být nejméně 15 cm.  

4. Vchodové dveře se musí otevírat směrem ven z úkrytu.  

5. IÚ umístěný v bloku budov musí mít minimálně dva nouzové výlezy či jiné únikové 

cesty. Je výhodné, jsou-li IÚ mezi sebou propojeny alespoň průrazy (průlezy). [13] 
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Budují se v místech, kde nelze pro ochranu obyvatelstva vyuţít stálých úkrytů a to po 

vyhlášení krizového stavu podle určených postupů do 5 dnů. 

Ochranné vlastnosti improvizovaných úkrytů proti radioaktivnímu záření se vyjadřují 

ochranným součinitelem stavby Ko, který udává, kolikrát je úroveň radiace radioaktivního 

záření v úkrytu menší neţ nad odkrytým terénem.  

Pro úkryt se zpracovává základní list IÚ. [10] 

6 Plán ukrytí obce 

Vede se jako součást dokumentů souhrnného plánu ukrytí. Jedná se o základní organizační 

opatření k zajištění ukrytí, které se zpracovává pro stupeň objekt a obec. 

Ukrytím obyvatelstva se rozumí neodkladné opatření, které se podle charakteru nebezpečí 

připravuje jako bezprostřední reakce obyvatelstva na varování. 

Jsou to opatření, slouţící k jeho ochraně proti účinkům a následkům velkých provozních 

havárií a proti účinkům zbraní hromadného ničení. Je zabezpečováno ve vytypovaných 

prostorech podzemních nebo nadzemních částí budov, dále v jiných vhodných prostorech 

upravovaných svépomocí obyvatelstva s vyuţitím materiálů z místních zdrojů na 

improvizované úkryty a ve stálých úkrytech a ochranných systémech podzemních dopravních 

staveb. [5] 

 

Od doby, kdy zanikly štáby CO okresů, se problematice ukrytí v rámci České republiky, 

vyjma výše zmíněných zákonů a vyhlášek, nevěnují ţádné předpisy, jeţ by upřesnily 

podrobnější způsob a postup pro vypracování plánu ukrytí obyvatelstva. Dřívější legislativa 

zaměřená na ukrytí, jiţ není, z právního hlediska, platná, avšak tehdejší předpisy nepozbyly 

praktické vyuţitelnosti a mohou slouţit jako podklad pro vytvoření plánu ukrytí obyvatelstva 

(obce / objektu) i dnes. 

Pohled na vyuţitelnost úkrytů se v průběhu let povětšinou změnil, přičemţ většina obyvatel 

zastává názor, ţe potřeba úkrytů klesá, jak vyplývá z ankety provedené pro instruktáţní film 

„Ukrytí obyvatelstva“ vytvořeným Institutem civilní ochrany ČR Lázně Bohdaneč. Podobně 

je tomu tak i z pohledu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2015 s výhledem do roku 

2020, která nepočítá s vypuknutím války přinejmenším v nejbliţších letech, a tím také 

s nutností ukrytí obyvatel v důsledku moţného napadení státu. To však neznamená, ţe by se 

měli všechny, jiţ existující, úkryty zrušit. Mnoho jich však jiţ bylo vyřazeno z evidence. 
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Hlavními důvody k jejich vyřazování jsou především jejich aktuální nevyuţitelnost, neochota 

jejich vlastníků se o ně starat, nedostatek vyčleněných (potenciálních) pracovníků pro 

patřičnou pozici a samozřejmě nedostatek finančních prostředků na jejich údrţbu a případnou 

opravu. 

Jiţ vybudované úkryty se musejí udrţovat. Vlastník stálého úkrytu CO je podle zákona 

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

předpisů, v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a s rozhodnutím stavebního 

úřadu povinen udrţovat stavbu v dobrém stavebním stavu tak, aby nedocházelo k jejímu 

znehodnocení nebo ohroţení jejího vzhledu a aby se co nejvíce prodlouţila její uţivatelnost. 

[vi] 

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

zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., je vlastník stálého úkrytu CO povinen dbát 

při uţívání této stavby, aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu 

a umoţnit její vyuţití pro potřeby civilní ochrany a přístup orgánům hasičského záchranného 

sboru nebo jimi zmocněným osobám do těchto objektů za účelem pouţívání a kontroly 

údrţby a oprav. [vi] 

 

Obecní úřady při výkonu státní správy pro účely ochrany obyvatelstva zajišťují ukrytí osob 

před hrozícím nebezpečím. K tomu zpracovávají souhrnný plán ukrytí obce, který obsahuje: 

- evidenční listy SÚ, 

- seznam SÚ, 

- základní listy IÚ, 

- seznam IÚ, 

- souhrnný grafický plán ukrytí v obci se souhrnným přehledem o ukrytí. 

Počty SÚ a jejich kapacity se uvádějí podle evidence vedené hasičskými záchrannými sbory 

kraje a obecními úřady. V přehledech o ukrytí se uvádějí počty IÚ pouze těch úkrytů, které 

jsou vedeny v evidenci obecních úřadů (to jsou ty, pro které jsou zpracovány základní listy IÚ 

opatřené evidenčním číslem). [10] 

Odpovědnost za vybudování IÚ a zpohotovení SÚ mají starostové obcí, vedoucí právnických 

osob, ředitelé školských zařízení podnikající fyzické a fyzické osoby, které vlastní SÚ 

a budovy určené plánem ukrytí ke zřízení IÚ. Ukrytí organizují orgány státní správy, 

samosprávy, právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby. Personálně zabezpečují 

vybudování IÚ majitelé, uţivatelé i jiné osoby svépomocí obyvatelstva. Zpohotovení SÚ 

provádí krytová druţstva – zařízení CO. V obcích, v nichţ se předpokládá vyuţití také 
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stavebních a výrobních organizací, je záhodno zpracovat harmonogram prací k vybudování 

IÚ ve prospěch ţactva a obyvatelstva s jednoduchými prováděcími dokumenty ke splnění 

konkrétních úkolů jako pomocný dokument k souhrnnému grafickému plánu ukrytí. Pro 

budování IÚ je zapotřebí zajištění materiálu z místních zdrojů obecními úřady, objekty 

a právnickými a fyzickými osobami. Součástí plánu ukrytí obce jsou také přehledy 

o materiálu z místních zdrojů. [11] 

6.1 Srovnání zabezpečení ukrytí obyvatelstva s dalšími státy 

Ochrana obyvatelstva ukrytím je zmiňována v základních legislativních dokumentech téměř 

všech vyspělých zemí. Spolu s evakuací, jeţ je do jisté míry ovlivněna stupněm 

industrializace, zalidněním a geografickým charakterem dané země, vytváří ukrytí 

obyvatelstva základ kolektivní ochrany obyvatelstva. 

V některých zemích Evropy nebude vţdy moţné provést evakuaci a bude proto nutné velkou 

část obyvatelstva chránit ukrytím (porovnání zabezpečení ukrytí v ČR a v jiných státech je 

zobrazeno v tabulce č. 1), coţ je uvedeno v dokumentech pro základní ochranu obyvatelstva 

vydané pro civilní obranu NATO. V jistých státech (Švýcarsko, Dánsko, Švédsko) je 

výstavba, rekonstrukce a modernizace úkrytového fondu zakotvena v samostatném 

legislativním dokumentu, kde je řešen i způsob jejich financování. [5] 

 

Tabulka 1 - Zabezpečení ukrytí v ČR a některých dalších státech [5] 

Stát 

Kapacita vybudovaných úkrytů 

(počet úkrytových míst 

v milionech) 

% obyvatelstva, pro něţ je 

ukrytí zabezpečeno 

ČR 0,95 9 

Slovensko 0,33 6,3 

Německo 2,2 3 

Rakousko 2,5 30 

Dánsko 3,3 60 

Finsko 3,2 60 

Švýcarsko 7,5 98 

Švédsko 7,2 78 

Francie 2,7 4 
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6.2 Členění obce 

Dle dřívější legislativy členění obce na sektory a bojové úseky muselo odpovídat členění 

pouţívanému pro ostatní dokumenty operačního plánu CO. V případě, ţe obec nemá určeno 

toto operační členění, je moţno zachovat územní členění obce na obvody, ulice apod. Je 

vhodné i další členění na menší územní celky, tj. okruhy dosahu úkrytů, v nichţ lze reálně 

stanovit korigovaný počet osob (zpravidla několik set osob). V těchto okruzích se plánují 

potřebné úkryty (jsou soběstačná). Okruhy dosahu úkrytů lze pouţít pro organizaci výstavbu 

úkrytů či při organizování nástupu osob do krytů. [12] 

7 Zásady ukrytí 

Počet osob v obci je určen počtem osob trvale bydlících a počtem osob dočasně přítomných 

v daném místě (zaměstnání, studium), zvýšený v důsledku evakuace či vyvedení (např. 

z prostorů ohroţeného průlomovou vlnou) po jednotlivých kategoriích, kterými jsou: 

obyvatelstvo (O), ţactvo (Ţ), zaměstnanci (Z) dříve uváděno jako osazenstvo objektu (OO). 

V  objektech se ukrytí zajišťuje pro nejsilnější směnu, tedy pro počet zaměstnanců nejsilnější 

směny; ve školách pro největší počet ţáků a personálu školy; v objektech, v nichţ jsou 

ubytovány osoby (zdravotnická zařízení, internáty, hotely) se ukrytí zabezpečuje na 

maximální kapacitu daného zařízení včetně personálu; v objektech, kde dochází k většímu 

shromaţďování osob (nádraţí, obchodní domy) se ukrytí zabezpečuje na největší moţnou 

kapacitu (přednostně však pro zaměstnance). [10] 

8 Základní dokumentace 

8.1 Evidenční listy SÚ 

Jsou zpracovávány vlastníky SÚ a to ve třech vyhotoveních: pro vlastní potřebu, pro HZS 

kraje a pro obecní úřad. Obsah je dán vyplněním údajů tiskopisu evidenčního listu se 

zakreslením situačního plánu dislokace úkrytu (příklad Evidenčního listu v příloze č. 2). [10] 

8.2 Seznam SÚ 

Seznam se zpracovává ve dvou výtiscích: pro potřebu vlastníka a pro potřebu obce. Obec dále 

zpracovává seznam, jenţ zahrnuje všechny SÚ nacházející se na území obce. [10] 
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8.3 Základní listy IÚ 

Zpracovávají se pro prostory, které budou slouţit po zbudování za krizových situací jako IÚ. 

Obsahují evidenční údaje o zpracovateli, místu IÚ, kapacitě, evidenčním čísle úkrytu dále 

prostorové údaje s údaji o vybavení úkrytu, údaje o typu, zpohotovení a ochranných 

vlastnostech úkrytu, jednoduché schéma, orientační plán, postup prací pro zbudování 

a zpohotovení úkrytu, vybavení úkrytu materiálem a doplňující údaje. Zpracovávají se ve 

dvou vyhotoveních: pro majitele úkrytu a pro obecní úřad (viz příloha č. 3). [10] 

8.4 Seznam IÚ 

Seznam se zpracovává pro potřebu obce a pro potřebu vlastníka v případě, vlastní-li tento více 

neţ jeden IÚ. Obec dále zpracovává seznam, jenţ zahrnuje všechny IÚ, které mají být 

zbudovány na území obce (seznam IÚ v příloze č. 4). [10] 

8.5 Souhrnný grafický plán ukrytí obce 

Zpracovává obecní úřad pro území obce. 

Grafický plán obsahuje: 

- údaje o počtu ukrývaných osob v obci,  

- tabulku souhrnného přehledu o ukrytí obyvatelstva, ţactva a osazenstva objektů 

v obci,  

- grafické řešení ukrytí se zakreslením úkrytů, uvedení jejich evidenčních čísel 

a kapacit, počtů osob k ukrytí po jednotlivých objektech a legendu významu pouţitých 

zkratek a značek,  

- údaje o zpracovateli a o kontrole, 

- u obcí s rozšířenou působností se dále vede souhrnný přehled ukrytí obce s rozšířenou 

působností. Slouţí jako podklad pro zpracování přehledu ukrytí v kraji, který je 

součástí Plánu ukrytí obyvatelstva Havarijního plánu kraje. [14] 

(Vzor souhrnného grafického plánu ukrytí lze vidět v příloze č. 5) 

9 Pomocná dokumentace 

9.1 Harmonogram prací 

Zpohotovení SÚ [15] 

- ruší mírové vyuţívání úkrytu, 



 

24 

 

- zahrnuje technickou, provozní a organizační přípravu k ochrannému provozu; 

(zpohotovují se inţenýrsko-technická zařízení úkrytu: prvky tlakové ochrany, FVZ, 

elektrosoustrojí, zařízení pro zásobování vodou, kanalizace, spojovací prostředky 

atd.),   

- upravují se prostory pro ukrytí osob (instalace lavic, ţidlí, lehátek apod.). 

 

Úkryt je nutno zpohotovit do 12 hodin po vydání zvláštního nařízení dle harmonogramu 

zpohotovení, který zpracovává velitel krytového druţstva s údrţbářem jiţ v době míru; uvádí:  

- činnosti, které jsou seřazeny podle jednotlivých skupin vnitřního vybavení úkrytu 

a podle jejich významu pro neprodlené uvedení do pohotovosti, 

- osoby, které konkrétní úkon vykonávají. 

 

Krytové druţstvo zabezpečuje plynulý vstup obyvatelstva, jeho rozmístění a poučení 

o chování v úkrytu; v případě nutnosti můţe být překročena kapacita úkrytu nejvýše o 20%. 

 

Upravení IÚ 

- V první etapě se provádí vyklizení vybraného prostoru, kontrola uzávěru vody, páry, 

plynu, elektrické energie a příprava na příjem ukrývaných osob, 

- v další etapě se provádějí úpravy v úkrytu: přívod vzduchu (obrázek č. 3), utěsnění, 

vnitřní a venkovní úpravy, 

 

Obrázek 3 - Příklad větrání v IÚ 
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- třetí etapa je zaměřená na provádění opatření pro zvýšení ochranných vlastností: 

zesílení únosnosti stropních konstrukcí podpěrami, zvětšení zapuštění úkrytu násypy 

a provedení opatření k nouzovému opuštění úkrytu. [10] 

 

K vybudování improvizovaných úkrytů je zapotřebí značného mnoţství stavebního 

materiálu a pracovní síly. Předpokladem je, ţe se na pracích spojených se zesílením 

a zodolněním budou podílet ti, pro něţ je úkryt předurčen, a kteří zde budou ukryti. K 

budování se vyuţívá metodická pomůcka „Sebeochrana obyvatelstva“ vydaná 

Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím HZS ČR. 

9.2 Přehled materiálů využitelných z místních zdrojů 

Potřebný materiál k provedení plánovaných opatření z plánu ukrytí je třeba krýt z místních 

a vlastních zdrojů obce a příslušných objektů v katastru obce. 

Místními zdroji rozumíme především materiály získané: 

- rozebráním ohrad, plotů, kůlen, garáţí, altánů, neúčelných přepáţek a zdí ve 

sklepních a půdních prostorách, 

- rozebráním veřejných zařízení, která neslouţí kaţdodenní potřebě obyvatelstva či 

je lze postrádat (koupaliště, hřiště, čekárny, parková zařízení); nesmí však 

docházet k ničení kulturních a památkových zařízení, 

- rozebráním budov, které v rámci asanace obce mají být odstraněny, 

- pouţitím materiálu z rozestavěné bytové a občanské výstavby (pro pouţití 

především stavebními organizacemi), 

- pouţitím materiálu (surovin) z pískoven, hlinišť a materiálu z cihelen, vápenek 

i truhlářských a jiných výroben místního významu (především z provozoven, kde 

bude výroba v případě mimořádné hospodářské situace zastavena nebo omezena); 

uvádí se běţná normativní zásoba materiálů, které jsou 

v uvedených provozovnách, 

- těţbou dřeva. [12] 

9.3 Evidenční listy vyřazených SÚ z evidence 

Evidenční listy vyřazených úkrytů z evidence se neskartují. Slouţí k přehledu o vyřazených 

stavbách a jejich moţnému vyuţití k improvizovanému ukrytí. 
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Postup vyřazení SÚ z evidence úkrytového fondu: 

Pokud se kontrolou stálého úkrytu CO zjistí, ţe stavebně technický stav stálého úkrytu by 

mohl vést k ohroţení ukrývaných osob, je to důvod k podání ţádosti na vyřazení stálého 

úkrytu z evidence a následně na změnu uţívání stavby cestou stavebního úřadu ve smyslu 

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

pozdějších předpisů. 

S ţádostí se občan obrací na Ředitelství HZS kraje či na Územní odbor HZS. Předkládá 

přitom ţádost o vyřazení stálého úkrytu CO z evidence, zápis z kontroly stálého úkrytu 

a odborný posudek provedený autorizovanou osobou. [vi] 

10 Sebeochrana obyvatelstva ukrytím 

Při zaznění sirén (Všeobecná výstraha) a následné informaci o nebezpečí, které vyţaduje 

ukrytí (chemická, radiační havárie) je třeba se schovat do nejbliţší budovy. V případě 

vyhlášení krizových stavů: stav ohroţení státu nebo válečného stavu, se nejdříve vyhledávají 

nejbliţší stálé či jiţ vybudované improvizované úkryty. [8] 

11 Plán ukrytí obce Valašské Meziříčí 

11.1 Město Valašské Meziříčí 

Město Valašské Meziříčí je regionálním střediskem osídlení nacházejícím se 

v severovýchodní části Zlínského kraje, leţí na soutoku řek Roţnovská a Vsetínská Bečva. 

Svou polohou představuje vstupní bránu do pohoří Moravskoslezské Beskydy (zobrazení na 

mapě viz obrázek č. 4). 

 

Počet obyvatel: 26 916 

Počet obcí ve správním obvodu: 16  

Počet kilometrů čtverečních města: 53,5 

Počet kilometrů čtverečních správního obvodu: 229,75 

Počet katastrálních území: 10 

Starosta: Jiří Částečka  

Místostarosta: Mgr. Jiří Pernický [vii] 
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Části obce: 

Bynina, Hrachovec, Juřinka, Krásno nad Bečvou, Krhová, Lhota, Podlesí, Poličná, Valašské 

Meziříčí – město 

 

Obrázek 4 - Zobrazení obce Valašské Meziříčí na mapě [viii] 

11.2 Ukrytí v obci Valašské Meziříčí 

Ukrytí obyvatelstva v obci Valašské Meziříčí, respektive na území celého Zlínského kraje, se 

při vzniku mimořádné události provádí vyuţitím improvizovaných úkrytů.  

Tyto lze vyuţít i při nevojenském ohroţení, např. při úniku nebezpečné látky v důsledku 

průmyslové havárie. Záleţí potom na typu nebezpečné látky (látka lehčí nebo těţší neţ 

vzduch). Podle toho se ukrytí bude realizovat buďto v suterénních prostorech nebo naopak ve 

vyšších patrech budovy na straně odvrácené k výbuchu nebo úniku látky). K ukrytí osob před 

toxickými účinky nebezpečných látek budou vyuţívány přirozené ochranné vlastnosti staveb 

a prováděny úpravy proti pronikání těchto látek (např. únik látky při průmyslové havárii, při 

havárii v silniční dopravě apod.). [16] 

 

Obecní úřady při výkonu státní správy za účelem ochrany obyvatelstva zajišťují ukrytí osob 

před hrozícím nebezpečím. K tomu zpracovávají souhrnný plán ukrytí obce. 

Plány ukrytí jsou základním organizačním opatřením pro ukrytí. Podkladem pro zpracování 

plánů ukrytí jsou údaje o počtu osob s trvalým pobytem v místě a počtu osob v daném místě 

přítomných dočasně (zaměstnání, studium), o počtu přijímaných evakuovaných (vyvedených) 

osob, o počtu, kapacitách a dislokaci SÚ a IÚ. [16] 

Odpovědnost za zpohotovení IÚ mají starostové obcí, právnické a podnikající fyzické osoby 

a fyzické osoby, které vlastní budovy určené plánem ukrytí ke zřízení IÚ. Ukrytí organizují 

orgány samosprávy. Personálně zpohotovení zabezpečují majitelé, uţivatelé i jiné osoby.  
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Pro obce, kde se předpokládá vyuţít kromě svépomoci obyvatelstva stavební a výrobní 

organizace, je účelné, zpracovat jako pomocný dokument k souhrnnému grafickému plánu 

ukrytí, harmonogram prací k řízení zpohotovení úkrytů ve prospěch obyvatelstva 

s jednoduchými prováděcími dokumenty pro splnění konkrétních úkolů. 

Zpohotovení IÚ vyţaduje zajištění potřebného materiálu z místních zdrojů obcemi a objekty. 

O materiálu z místních zdrojů vedou dané obce přehled. [16] 

 

Plán ukrytí obce Valašské Meziříčí byl upřesňován jednou ročně, avšak jeho poslední 

aktualizace byla k datu 31. 12. 1992. Souhrnný přehled o ukrytí k 31. 12. 1989 je moţno vidět 

na obrázku č. 5. Vývoj počtu obyvatel města má od roku 1991 sestupnou tendenci, sníţil se 

ale také počet úkrytů. 

 

Obrázek 5 - Souhrnný přehled ukrytí města Valalašské Meziříčí k 31. 12. 1989 

Na území obce je vytypováno 900 improvizovaných úkrytů a 12 stálých úkrytů, z nichţ 4 

byly vyřazeny z evidence (viz tabulka č. 2). Souhrnný přehled o ukrytí v obci je zobrazen 

v tabulce č. 3. 
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Tabulka 2 - Stálé úkryty na území obce Valašské Meziříčí [16] 

 

Současný plán ukrytí sestává ze zásad zabezpečení ukrytí, rozdělení odpovědnosti za ukrytí 

obyvatelstva a přílohy s přehledem o vhodných prostorech pro vybodování IÚ. Tento 

dokument, který je součástí havarijního plánu Zlínského kraje, sestává z necelých tří stran 

a přiloţený přehled není rozčleněn dle jednotlivých místních částí obce.  

 

Poř. 

Číslo

Evidenční 

číslo
Obec Místo Majitel Odolnost Kapacita

Mírové 

využítí

Vyřazení z 

evidence 

HZS

1 08100007 Val. Meziříčí U Nemocnice 980 Město Val. 

Meziříčí

4 150 Sklad  

nemocnice

2 08100008 Val. Meziříčí Nádraţbní 545 ČD-

pod rel.bud.

České dráhy 4 50 velitel. 

stanoviště

2009

3 08100009 Val. Meziříčí Nádraţní 545 ČD-

pod 1.posun.

České dráhy 4 100 sklad CO pro 

ČD

2011

4 08100010 Val. Meziříčí Nádraţní 545 ČD-

pod bud.výpr.

České dráhy 4 50 sklad 2009

5 08100011 Val. Meziříčí Na Potůčkách 163 Ponast s.r.o. 5 50 sklad

6 08100012 Val. Meziříčí Na Potůčkách 163 Ponast s.r.o. 5 50 dílna

7 08100013 Val. Meziříčí Zašovská 534 VALMON s.r.o. 4 300 sklad

8 08100014 Val. Meziříčí Zašovská 534 VALMON s.r.o. 4 300 sklad

9 08100015 Val. Meziříčí Komenského 1275 Telefonica O2 

(dříve Český 

Telecom)

4 150 sklad 

náhrad. dílů

2005

10 08100016 Val. Meziříčí Masarykova 753 DEZA a.s. Val. 

Meziříčí

4 50 velitelské 

stanoviště 

DEZA

11 10-04-36051 Val. Meziříčí Zašovská 850 Schott ČR,a.s. 5 500 Školící 

místnost, 

archiv, šatny

12 08100095 Val. Meziříčí Kpt. Macha 1366 Ing. Otto Buš, 

město má 

vloţeno věcné 

břemeno

4 150 VS KŠ města
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Tabulka 3 - Souhrnný přehled o ukrytí obce Valašské Meziříčí [16] 

 

O 11672 251 11215 251 11215

Ž 1611 78 5581 78 5581

Z 3192 10 1600 79 5595 88 7195

Celkem 10 1600 408 22391 417 23991

O 985 18 371 18 371

Ž 171 1 36 1 36

Z 26 1 38 1 38

Celkem 20 445 20 445

O 480 26 561 26 561

Ž 86

Z 8 1 8 1 8

Celkem 27 569 27 569

O 7354 261 9972 261 9972

Ž 1100 64 3215 64 3215

Z 4221 2 300 57 7095 59 7395

Celkem 2 300 382 20282 384 20582

O 1994 48 1109 48 1109

Ž 316 7 263 7 263

Z 7 2 32 2 32

Celkem 57 1404 57 1404

O 241 17 447 17 447

Ž 41

Z 13 1 13 1 13

Celkem 18 460 18 460

O 1902 62 1460 62 1460

Ž 262 5 146 5 146

Z 517 10 468 10 468

Celkem 77 2074 77 2074

O 1714 128 2868 128 2868

Ž 242 3 294 2 294

Z 44 2 47 2 47

Celkem 133 3209 132 3209

O 574 48 1195 48 1195

Ž 87 1 29 1 29

Z

Celkem 49 1224 49 1224

O 26916 598 29198 859 29198

Ž 2816 159 9564 158 9564

Z 8028 12 1750 143 13296 164 15196

Celkem 12 1900 900 52058 1181 53958

4 SÚ 

vyřazeny 

z 

evidence

1

P
o

zn
ám

ka

poč. kap.

IÚ

Ukrytí v

ú
kr

yt
ů

ka
p

ac
.

Celkem

poč. kap.

SÚPočet 

osob

2

3 Juřinka

Valašské 

Meziříčí - 

město

Hrachovec

P
o

řa
d

. č
ís

lo obec, město      

/ část města, 

obvodu /

Ukrývá se 

/Obyvatelstvo, 

Žactvo, 

Zaměstnanci /

Celkem

8 Poličná

4
Krásno nad 

Bečvou

7 Podlesí

5 Krhová

6 Lhota

9 Bynina



 

31 

 

12 Závěr 

Tato bakalářská práce objasňuje problematiku ukrytí a především se zabývá zpracováním 

přehledu ukrytí na území obce. Cílem práce bylo zpracování plánu ukrytí s konkrétním 

zaměřením na vybranou obec, v tomto případě na obec Valašské Meziříčí. 

 

Podle získaných informací z uvedených zdrojů, Hasičského záchranného sboru a Městského 

úřadu Valašské Meziříčí jsem zaktualizovala současný stav ukrytí v obci Valašské Meziříčí. 

Počítá se spíše s nevojenským ohroţením a tedy s vyuţitím přirozených ochranných vlastností 

staveb v souvislosti s charakterem moţného ohroţení s doporučením úprav zamezujících 

jejich proniknutí. S vyuţitím stálých úkrytů civilní ochrany, jak je uvedeno v koncepci 

ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, se při mimořádných událostech 

a krizových situacích nevojenského charakteru nepočítá s ohledem na dobu potřebnou pro 

jejich zpohotovení  a nerovnoměrné rozmístění. V případě hrozby válečného konfliktu by 

byly k ukrytí vyuţity stálé tlakově odolné úkryty a ochranné systémy dopravních staveb, 

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

technologií), vyřazené stálé úkryty nevhodné pro plné obnovení provozních reţimů a další 

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

pro úpravu k improvizovanému ukrytí. [7] 

 

Pro zpracování plánu ukrytí obce Valašské Meziříčí, coţ bylo cílem této práce, jsem pouţila 

stávající starý plán ukrytí obce, který v současné době sestává pouze ze zásad zabezpečení 

ukrytí, rozdělení odpovědnosti za ukrytí obyvatelstva a přílohy s přehledem o vhodných 

prostorech pro vybodování IÚ. Tohoto cíle jsem chtěla dosáhnout především vypracováním 

souhrnného přehledu o ukrytí obce, jenţ je součástí práce. 

 

Ze souhrnného přehledu o ukrytí obce Valašské Meziříčí, který jsem ze získaných informací 

vytvořila, vyplývá, ţe kapacita úkrytů je více neţ dostatečná pro ukrytí veškerého zdejšího 

obyvatelstva, včetně ţactva a zaměstnanců podniků. Improvizované i stálé úkryty 

lokalizované na území obce poskytují ukrytí pro 53 958 osob (z toho pro 52 058 osob 

v improvizovaných úkrytech), přičemţ dle posledního sčítání obyvatelstva za rok 2011 zde 

ţije 26 916 obyvatel, v kategorii ţactva je 2 816 osob a zaměstnanců zahrnutých do 

souhrnného plánu ukrytí je 8 028. Přehled je rozdělen dle jednotlivých místních částí obce, 

čímţ je oproti souhrnům z dřívějších let mnohem konkrétnější. 
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Praktické vyuţití této práce dlí v upřesnění stávajícího starého plánu ukrytí obce Valašské 

Meziříčí. 

Lepších výsledků a i kompletního plánu ukrytí obce, by se mi podařilo dosáhnout 

zpracováním souhrnného grafického plánu ukrytí obce. Z důvodu časové vytíţenosti mé 

i pracovníků Městského úřadu Valašské Meziříčí, se mi však nepodařilo získat ani starý 

souhrnný grafický plán ukrytí obce. 
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 ZÁKLADNÍ LIST Evidenční číslo IÚ :

 IMPROVIZOVANÉHO ÚKRYTU Označení IÚ v OBT

Zpracoval

Schválil

8,3 m

3,7 m

2,62 m

12,3 m

69,4 m2

65,6 m3

0,75 m2 m2

1,65 m m

m2 m2

m m

832 kgm-2 kgm-2

390 kgm-2 kgm-2

   Telefon

   Místní rozhlas

   Přívod vody

   Kanalizace

   Ochranný součinitel stavby Ko  (skutečný / korigovaný) 24

   Velitel úkrytu: 

   Doba provozu

   Výměna vzduchu přirozená

obyvatelstvo

improvizovaný úkryt

polozapuštěný

do 12 hodin

   Použití:

   Typ:

   Mírové využití

   Doba zpohotovení

Výtisk číslo:

Obec, město

1

10-040/10481

Kateřina Urubková

Obec s rozšířenou působnosti

Valašské Meziříčí

Bezručova - 1122 - rodinný důmIng. Josef Macháč

Ulice - č. popisné - objekt

  Plocha otvorů v obvodové stěně

  Průměrná výška parapetů

  Délka místnosti

  Šířka místnosti

  Výška místnosti

  Délka vnější obvodové stěny

maximální / využitá

Valašské Meziříčí

KorigovanéProstorové údaje Skutečné

KapacitaČísla domů (výrobní budovy), z nichž budou vycházet ukrývaní 

Mírový uživatel úkrytu

   Určení:

10/10

  Typ vchodu

  Plocha otvorů v obvodové stěně nad úkryt.

  Průměrná výška parapetů

  Plošná hustota obvodové stěny

  Plošná hustota stropu nad úkrytem

  Podlahová plocha místnosti

  Objem místnosti

z budovy

ano

   Sociální zařízení

ano

ne

ne

ne
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Orientační plán

Půdorys úkrytu
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Lhůta

splnění 

do 

2 hodin

do 12

hodin

další

období

Počet Počet

1 1

1 1

2 1

4 2

4 prkna 

(120x30x3) 1

3 20

10 4

2 4

1 2

1

1

1

1

500 g

přenosný hasicí přístroj

Postup prací zpohotovení úkrytu

A) 

pozinkované vědro

Provádí se vyklizení prostoru. 

   přenosné nádoby na odpadky

Název materiálu Název materiálu

Uzavření přívodu vody, plynu a el. Energie

C)

   ocelový sochor

   svítilny

   igelitové sáčky

   lékárnička

   palička

Doplnění zásob

   chlorové vápno

   krumpáč s násadou

   lopata s násadou

tesařské skomy

lehátka

   ocelový sekáč

B) 

Utěsnění okenních otvorů, zhmotnění dveří

D)

židle

přenosné umyvadlo

hřebíky

koště

mýdlo

   suché záchody

   židle (sedátka)

   pitná voda

   trámky, fošny, prkna

E)
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