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Anotace  

 

OBRUČNÍKOVÁ, M. Možnosti provizorního ukrytí obyvatelstva ve vybraném území 

města Prostějov. [Bakalářská práce]. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014. 41 s. 

Práce se zabývá problematikou ukrytí obyvatelstva ve vybraném území města Prostějova. 

Popisuje současný úkrytový fond v České republice a nový navrhovaný systém ukrytí 

obyvatelstva. Práce mapuje současný úkrytový fond ve vybrané lokalitě a porovnává 

jej s úkrytovým fondem v roce 2003. 

Práce stanovila kritéria pro vhodnost objektů k provizornímu ukrytí osob. Pomocí kritérií 

byly vyhodnoceny objekty ve vybraném území. V závěru práce jsou uvedeny možné 

prostory, které splňují definovaná kritéria. 
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Annotation  

OBRUČNÍKOVÁ, M. Possibilities of Provisional Sheltering of Population in the Selected 

Area of the Town of Prostějov. [Bachelor thesis]. Ostrava: VSB – Technical University 

of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2014. 41 p. 

The work deals with the concealment of the population in the selected area of the town 

Prostějov. It describes the current shelter fund in the Czech Republic and the recently 

proposed new system of sheltering people. The work describes the current shelter fund in 

the selected location and compares it to the shelter fund in 2003. Furthermore, the criteria 

of the selection of objects suitable for provisional sheltering of people were set. Then, with 

the use of the proposed criteria, the objects in the selected area were assessed. The thesis 

shows a list of possible areas that meet the defined criteria. 
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Úvod 

V případě ohrožení mimořádnou událostí mají lidé pohnutky utéct nebo se skrýt. 

Už odedávna hledal člověk úkryt před nebezpečím v místech, kde se mohl cítit bezpečně 

a která mu zabezpečovala ochranu před různými přírodními či společenskými nástrahami.  

V dnešní době je zejména aktuální mimořádná událost či krizová situace nevojenského 

charakteru, např. únik nebezpečných látek, dopravní nehody či technické havárie. 

K ochraně obyvatelstva před účinky mimořádných událostí slouží mimo jiné i ukrytí 

obyvatelstva. 

Z Koncepce ochrany obyvatelstva [6] plyne, že dochází k vyřazování stálých úkrytů 

z evidence a jejich funkci nahrazují improvizované úkryty. Problémem je, 

že se s improvizovaným úkrytem počítá jen pro krizové stavy vojenského charakteru. Při 

mimořádné události nevojenského charakteru se využívají přirozené ochranné vlastnosti 

budov.  

Byl navržen nový systém ukrytí, který vychází z aktuální neuspokojivé situace. Reaguje 

na nutnost zajištění ochrany obyvatelstva i při mimořádných událostech a krizových 

situacích nevojenského charakteru. Zaměřuje se zejména na prostory staveb 

pro shromažďování většího počtu osob. Do součastného systému je zařazen nový prvek 

kolektivní ochrany obyvatelstva, a to ukrytí v chráněných prostorech a provizorních 

úkrytech. [20] 

Cílem této bakalářské práce je zjistit možnosti ochrany osob ukrytím v části města 

Prostějov. Bude zde porovnán stávající úkrytový fond (z roku 2013) s úkrytovým fondem 

platným v roce 2003. Následně se vybere část města, ve které budou vytipovány objekty 

vhodné k provizornímu ukrytí pro větší počet osob. 

V další části jsou stanovena kritéria pro vhodnost objektů k provizornímu ukrytí osob. 

Pomocí nich budou vyhodnoceny objekty ve vybraném území.  

V závěru práce jsou uvedeny možné prostory, které splňují definovaná kritéria.  
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inženýrství, 2013. 177 s. ISBN 978-80-7385-134-7.  
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evakuaci, nouzové přežití ukrytím apod. Pro práci je důležitá vymezená část ochrany 

obyvatelstva ukrytím. V části, která se zabývá ukrytím, najdeme popis úkrytového fondu, 

vymezení definic a mnoho dalších užitečných informací týkající se ukrytí. 

Přípravy, projektování a výstavba protiradiačních úkrytů (CO-6-1/č). Praha: 

Ministerstvo národní obrany, 1978. 50 s.  

Předpis definuje výstavbu a projektování protiradiačních úkrytů. Některé metody a postupy 

uvedené v této publikaci je možné aplikovat při navrhování úkrytů i v současnosti.  
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1 Teoretické vymezení řešené problematiky 

Pro seznámení se s oblastí ukrytí obyvatelstva v Prostějově je vymezen následující 

terminologický rámec a shrnuta právní úprava, která se zabývá ochranou obyvatelstva 

ukrytím v České republice. V závěru této kapitoly je vysvětlen součastný stav řešené 

problematiky a úkrytový fond v Prostějově v roce 2003 a 2013. 

1.1 Terminologický rámec 

Mimořádná událost je 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. [25] 

Ochrana obyvatelstva představuje plnění úkolů v oblasti plánování, organizování 

a výkonu činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné 

události a krizové stavy a jejich řešení; ochranou obyvatelstva je dále plnění úkolů civilní 

obrany. Jedná se tedy o plnění úkolů v souvislosti s ochranou života, zdraví, majetku 

a životního prostředí při mimořádných událostech a krizových situacích jak nevojenského, 

tak vojenského charakteru. [6] 

Ukrytí obyvatelstva je využití úkrytů a jiných vhodných prostorů k ochraně obyvatelstva 

a zaměstnanců před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace 

radioaktivním prachem, chemickými nebo biologickými látkami a proti tlakovým účinkům 

zbraní hromadného ničení. K tomuto účelu se využívají improvizované a stálé úkryty. [23] 

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

stojící, které se budují investičním způsobem k ukrytí obyvatelstva. [13]  

Improvizované úkryty se budují 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 

ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít 

stálých úkrytů. [24] 

Provizorní ukrytí není zahrnuto do plánu ukrytí kraje nebo obcí a spočívá ve využití 

přirozených ochranných vlastností budov s dodatečnou minimální úpravou prostorů 

(např. uzavření oken, dveří, utěsnění otvorů, vypnutí ventilace). [20] 
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Plánované ukrytí je zahrnuto do plánu ukrytí kraje nebo obcí a spočívá v ukrytí 

obyvatelstva v předem upravených chráněných prostorech, budovaných improvizovaných 

úkrytech a zpohotovených stálých úkrytech. [20] 

1.2 Právní úprava 

Ukrytí obyvatelstva se řídí podle zákonů, nařízení, vyhlášek a mezinárodních dohod. Tyto 

zákony jsou platné a závazné v celé České republice. V této části je uvedena základní 

právní úprava, kterou se ochrana obyvatelstva řídí. 

Zákon č. 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění. 

Tento zákon definuje integrovaný záchranný systém, vymezuje složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost. 

Vyhláška č. 380 ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 

Tato vyhláška nám udává postup při zřízení zařízení civilní ochrany a zásady postupu 

při poskytování úkrytů a způsob kolektivní a individuální ochrany. Dále nám vymezuje 

požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky 

na stavby civilní ochrany. 

1.3 Deskripce systému ukrytí obyvatelstva v České republice 

Stávající systém ukrytí obyvatelstva (viz obrázek 1) je dlouhodobě založen na principech 

kolektivní ochrany. Vznikl v 70. a 80. letech minulého století. V úkrytovém fondu České 

republiky nalezneme v dnešní době ochranné systémy podzemních dopravních staveb, 

STOÚ i neodolné úkryty a prostory, které byly vytipovány k budování improvizovaných 

úkrytů. Z důvodů časové náročnosti uvedení do pohotovosti a budování jsou tyto typy 

úkrytů využitelné jen v případě KS vojenského charakteru. [19] 

Obyvatelům je při vzniku KS nevojenského charakteru doporučováno využívat budovy 

a jejich přirozené ochranné vlastnosti. Otázkou zůstává, jestli budova není technologicky 

zastaralá. Jedná se o nedostatečnou odolnost materiálů a netěsnost okenních a dveřních 

otvorů. To vede ke snížení ochrany osob uvnitř ukrytých. [20]  
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Obrázek 1: Současný stav systému ukrytí v České republice [20]  

Danou problematikou se v České republice zabývá Koncepce ochrany obyvatelstva. [6],[7] 

Dokument je základ pro ochranu obyvatelstva, neboť řeší jak stránku organizační, 

tak i technické opatření v oblasti ukrytí. V uvedené koncepci se hovoří o problematice 

ukrytí obyvatelstva a to zejména: 

 Při vzniku MU s nebezpečím kontaminace nebezpečnými látkami a účinky 

pronikavé radiace se budou využívat ochranné vlastnosti staveb s úpravami. 

 SÚ se nebudou moci využít při KS nevojenského charakteru z důvodu doby 

potřebné k jejich uvedení do pohotovosti a nerovnoměrného rozmístění, a proto 

nebudou uváděny v havarijních plánech krajů.  

 Orgány obcí budou nadále vytipovávat objekty a prostory vhodné pro IÚ. 

Vytipování vhodných prostor se bude odehrávat mimo KS s pomocí HZS. [6] 

Při hrozbě válečného konfliktu by k ukrytí byly využity:  

 funkční STOÚ a ochranné systémy dopravních staveb, vyřazené SÚ, které budou 

vhodné pro zprovoznění k původnímu účelu (po opravách),  

 vyřazené SÚ, které jsou nevhodné pro plné obnovení provozních režimů a další 

podzemní, suterénní a jiné části obytných domů, provozní a jiné vytipované IÚ. [6] 

1.3.1 Současný úkrytový fond 

Úkryty pro ochranu obyvatelstva se dělí na dvě skupiny:  

 úkryty stálé  

 úkryty improvizované 
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Stálé tlakově odolné úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní 

hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu vyhlášeného se zajišťováním obrany 

státu a válečného stavu. [24] 

Stálé tlakově neodolné úkryty se využívají 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 ohrožení 

státu vyhlášeného se zajišťováním obrany státu a válečného stavu. [24] 

Ochranné systémy podzemních dopravních staveb poskytují stejnou ochranu jako 

STOÚ a využívají se k ochraně obyvatelstva v případě stavu ohrožení státu vyhlášeného 

se zajišťováním obrany státu, válečného stavu a při mimořádných událostech. [24] 

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

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

kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení. 

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

vyhlášeného se zajišťováním obrany státu a válečného stavu. [24] 

1.3.2 Návrh nového systému ukrytí obyvatelstva 

Nový systém řeší ochranu obyvatelstva při MU a KS, které nemají vojenský charakter 

(viz obrázek 2). Jedná se hlavně o prostory staveb pro shromažďování většího počtu osob. 

Do současného systému ochrany obyvatelstva ukrytím byl přidán nový způsob ochrany 

obyvatelstva ukrytím, a to ukrytí v chráněných prostorách. [20] 
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Obrázek 2: Návrh nového systému ukrytí v České republice [20] 

Chráněné prostory lze definovat jako upravené prostory ve stavbách pro shromažďování 

většího počtu osob. Lze je použít ke krátkodobému ukrytí. Tyto prostory chrání osoby 

hlavně před účinky nebezpečných látek, teroristických útoků, klimatických jevů apod., při 

kterých je možné prostor bezpečně použít. Chráněné prostory můžeme po úpravách použít 

i za událostí vojenského charakteru. Obyvatelstvo, které se nenachází v budově 

pro shromažďování většího počtu osob, se bude za MU a KS nevojenského charakteru 

chránit pomocí provizorního ukrytí. [20] 

Tento systém můžeme rozdělit na dvě části ukrytí obyvatelstva a to podle způsobu 

její realizace: 

 provizorní ukrytí, kdy tato forma ukrytí není zahrnuta do plánu ukrytí kraje nebo 

obcí a spočívá ve využití přirozených ochranných vlastností budov s dodatečnou 

minimální úpravou prostorů (uzavření oken, dveří, utěsnění otvorů, vypnutí 

ventilace apod.), [20]  

 plánované ukrytí, kdy tato forma ukrytí je zahrnuta do plánu ukrytí kraje nebo 

obcí a spočívá v ukrytí obyvatelstva v předem upravených chráněných prostorách, 

budovaných improvizovaných úkrytech a zhotovených stálých úkrytech. [20] 
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1.4 Charakteristika úkrytového fondu města Prostějov 

Prostějov je největší město regionu Prostějovsko, které se nachází uprostřed Moravy. 

Rozloha města je 46,6 km
2
 a nachází se v nadmořské výšce 225 m. V Prostějově bydlí 

přibližně 45 tisíc obyvatel. Od západu na východ v blízkosti města protékají vodní toky 

Romže a Hloučela. Vodní tok Hloučela Prostějov míjí, protéká přes ni jen její rameno, 

které se nazývá Mlýnská strouha. Hloučela pro město nepředstavuje velkou hrozbu 

(viz obrázek 3). Záplavové území se nachází mimo Prostějov. Zde se nacházejí garáže, 

zahrady atd. Pro tuto práci je velmi důležité, aby vybrané objekty ležely mimo záplavové 

území, což je splněno. [12] 

Město má velmi dobře vybudovanou infrastrukturu a všestrannou vybavenost. 

V Prostějově se nachází příznivé více oborové složení průmyslu a hospodářství. V centru 

města najdeme jen bytovou zástavbu a drobné provozovny, neboť průmysl je situován 

na východní straně města a na severní straně toku Hloučely. [12] 

 

Obrázek 3: Záplavové území  ve městě Prostějov [10] 

Úkrytový fond 

V roce 2003 zde bylo evidováno 63 SÚ, což je dvojnásobek roku 2013 (viz obrázek 4). 

Jejich kapacita byla celkem 12 310 osob. V daném roce měl Prostějov 47 374 obyvatel, 

tudíž bylo možné ukrýt 26 % obyvatelstva. Plocha pro ukrývané osoby byla 9 316 m² 

a zastavěná plocha činila 15 550 m². [3] 
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Obrázek 4: Úkrytový fond v Prostějově 

Od roku 2013 se v Prostějově nachází 30 SÚ. Jejich celková kapacita je celkem 6 675 míst. 

V tomto roce je zde 44 330 obyvatel. Z daných údajů plyne, že se ukryje pouze 

14,8 % obyvatel. Celková plocha pro ukrývané je 4 844,4 m² a jejich zastavěná plocha 

je 3 855,3 m². V tabulce 1 můžeme vidět rozdělení SÚ, s jejich přehledným počtem 

a kapacitou. [3] 

Tabulka 1: Počet stálých úkrytů v letech 2003 a 2013 

Rok 

hodnocení 

Celkový 

počet 

obyvatel 

STOÚ STNÚ - Z CELKEM SÚ 

Počet kapacita počet kapacita počet Kapacita 

2003 47 374 60 11 960 3 350 63 12310 

2013 44 330 29 6525 1 150 30 6675 

Lze říci, že v dnešní době je ochrana obyvatelstva založena na IÚ v běžných stavbách. 

Seznam a výčet těchto IÚ mají na starosti orgány obcí a HZS. Tuto povinnost jim nařizuje 

Koncepce do roku 2020. [7] 
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1.5 Deskripce vybrané části města Prostějova 

Pro práci byla vybrána jen část města Prostějova, kterou lze vidět na obrázku 5. Tato oblast 

je ohraničena ulicí Plumlovská, Kostelecká, Blahoslavova a řekou Hloučela. Její rozloha 

činí cca 1,6 km². Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, tato část Prostějova neleží 

v záplavovém území. Nacházejí se zde mimo obytných domů a administrativních budov 

i důležité objekty. Nejdůležitější z nich jsou nemocnice, MŠ, ZŠ, střední škola, zimní 

stadion, městské lázně a domovy důchodců. 

 

Obrázek 5: Vybraná část města Prostějov 

1.5.1 Přehled možných mimořádných událostí 

Na území města může v dnešní době vzniknout řada MU. Práce je zaměřena na ukrytí 

obyvatelstva, proto pozornost mají jen MU, které mohou vyžadovat ukrytí v přirozených 

chráněných prostorech. 
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Je vytvořen seznam MU, při kterých je vhodné realizovat ukrytí v přirozených chráněných 

prostorech. [18] Daný seznam obsahuje následující hrozby: 

 terorismus, 

 organizovaný zločin, 

 větrné poryvy a smrště, 

 zemětřesení, 

 únik nebezpečné látky, 

 radiační havárie, 

 výbuch, 

 pád kosmických těles, 

 sněhová kalamita, 

 válečná činnost, 

 atmosférické vlivy, 

 silné mrazy. [18]

MU, které mají největší pravděpodobnost vzniku na území Prostějova 

Hrozby představují výkyvy počasí (dlouhotrvající vysoké či nízké teploty, námrazy, sníh 

a silný vítr, který má charakter vichřice, tornáda nebo orkánu).  

Vznik závažné havárie v silniční, železniční či letecké dopravě nelze v žádném případě 

podcenit. V tomto případě se jedná o přepravu nebezpečných látek v silniční a železniční 

dopravě. Tyto objekty a místa představují hrozby, která vyžadují při vzniku MU vyhlášení 

alespoň 3. stupně poplachu. Havárie v silniční dopravě patří k častějším 

MU v Prostějově. [10]  

Významné hrozby představují objekty, kde se skladuje nebo manipuluje s NL a v případě 

úniku látky je ohroženo obyvatelstvo. V Prostějově se to týká havárií s únikem amoniaku 

(ze zimního stadiónu, mrazíren, masokombinátů) a únikem chlóru z úpraven vody a lázní. 

Další hrozby tvoří stavby, kde se skladují NL, které při hoření uvolňují otravné zplodiny, 

jež můžou postihnout obytné zóny nebo stavby ohrožující své okolí explozí. [10] 

Musí se brát v úvahu pravděpodobnost vzniku a statistika MU v minulých letech. 

V tabulce 2 lze vidět počet a rozdělení MU v Prostějově za minulé tři roky. 

Tabulka 2: Počet mimořádných událostí v Prostějově [22] 

Nebezpečí 2011 2012 2013 

Požár 153 212 138 

Radiační havárie 0 0 0 

Únik NL 42 41 43 

Planý poplach 53 63 44 

Dopravní nehoda 189 249 214 

Technická havárie 460 458 458 

Ostatní MU 0 0 0 
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Statistika poukazuje na MU, které se v této lokalitě vyskytují každoročně. Zvýrazněné jsou 

ty MU, které se shodují s výše uvedeným seznamem. Lze tedy říci, že únik NL 

je v současnosti největší hrozba, která může vyžadovat ukrytí obyvatelstva. 

Nebezpečné látky, které se nacházejí ve vybraném území 

Ve vymezené části města (viz obrázek 6) jsou mimo pohonných hmot (motorová nafta, 

automobilový benzín) chemické látky amoniak (čpavek, NH3) a chlór ( Cl2). [10] 

 

Obrázek 6: Výskyt zdrojů nebezpečné látky ve vybrané oblasti 

Na zimním stadionu v Prostějově je používán amoniak. Je to bezbarvá a značně toxická 

látka se štiplavým a dráždivým zápachem. Může být kapalná i plynná. Plyn při úniku 

produkuje velké množství mlhy, která je těžší než vzduch. Může vzniknout i leptavá 

výbušná směs. [10] 

Dalším objektem na zvoleném území jsou městské lázně. Zde se nachází chlór, který 

je žlutozelený s výrazným zápachem. Plyn je velmi jedovatá a nedýchatelná směs, která 

je těžší než vzduch. [10] V budovách s NL se nenachází tak velké množství látky, 

která by vyžadovala ukrytí obyvatelstva. V těchto případech stačí evakuace ze zóny 
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ohrožení. Jestliže je zaměřeno na hrozbu spojenou s únikem NL, existuje větší riziko jejího 

úniku při dopravních nehodách, než z výše jmenovaných objektů. 

1.5.2 Úkrytový fond ve vybraném území 

V předchozí kapitole byl rozebrán úkrytový fond na celém území Prostějova. V této části 

bude zaměřeno jen na vybranou část. Zde se nachází 6 SÚ, z nichž tři jsou již zrušeny 

(viz obrázek 7). 

Tabulka 3: Přehled úkrytů ve vybrané části města Prostějov 

Místo Ministerstvo 
Plocha pro 

ukrývané 

Zastav. 

plocha 

Tř. 

odol. 
Kapacita Mírové využití 

Fanderlíkova 

29, 

Min. pro 

místní rozvoj 
98 140 4 150 Sklepy  

J. B. Pecky 5-7 
Min. pro 

místní rozvoj 
38,9 85 4 75 

Sklepy 

bydlících 

Fanderlíkova 

37 

Min. pro 

místní rozvoj 
61,8 90 4 60 Sklepy  

Fanderlíkova 

60 

Min. pro 

místní rozvoj 
43,6 100 5 75 Vyřazeno  

J.B.Pecky 13  
Min. 

zemědělství 
66 180 4 150 Vyřazeno 

VaK, Krapkova 

26 

Ministerstvo 

zemědělství 
19 19 4 30 Vyřazeno 

 

V oblasti, která byla zvolena, se nacházejí k roku 2013 jen tři SÚ s celkovou kapacitou 

285 osob. Tyto kryty se v míru využívají jako sklepy (viz tabulka 3). 

V roce 2003 byl počet SÚ dvojnásobný. V této oblasti se nacházelo 6 SÚ s celkovou 

kapacitou 540 osob. Úkryty byly vyřazeny z důvodů nedostatku financí na jejich údržbu. 

Opět se ukazuje velký pokles kapacity pro ukrývané.  

Stálé úkryty ve zvolené oblasti se nacházejí ve vzájemné blízkosti (viz obrázek 7). 

Doporučená doběhová vzdálenost je 500 až 800 m. Na mapě je vyznačena oblast, pro 
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kterou je možno do SÚ doběhnout. Stálé úkryty ale nesplňují požadavek na kapacitu pro 

všechny osoby. 

 

Obrázek 7: Dislokace stálých úkrytů s doběhovou vzdáleností 800m 

Ve vybrané oblasti je potřebné hledat možnosti, jak v případě nutnosti zajistit ukrytí 

pro obyvatelstvo při MU. Jde o prostory, které budou vhodné pro provizorní ukrytí.  

Mimo stálé úkryty se počítá i s vytipovanými IÚ. K roku 2001 bylo v Prostějově 3 000 IÚ, 

v minulosti známé jako protiradiační úkryty budované svépomocí. Celková kapacita 

IÚ je 78 000 osob. Jsou to sklepní prostory, které se zpohotovaly v případě potřeby 

svépomoci občanům do 24-72 hod. Dané IÚ jsou vytipovány a uloženy na radnici města 

Prostějova. [3] Ve vybrané části leží jen zlomek těchto IÚ. Výčet ulic s větším počtem IÚ 

lze vidět v tabulce 4. 

Tabulka 4: Výčet improvizovaných úkrytu ve vybraném území 

Ulice ve vybrané časti města Počet IÚ Kapacita IÚ 

Kostelecká ulice 12 832 

Plumlovská ulice 7 160 

ulice Slavíčkova 9 780 

ulice Špály 9 599 

ulice Zrzavého 9 973 

Melantrichova ulice 9 164 

ulice K. O. Jaroše 9 260 

ulice C. Boudy 10 488 

ulice Fanderlíkova 25- škola 3 195 

Celkem 77 4451 
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1.6 Dílčí závěr 

Zjištěné údaje poukazují na to, že počet úkrytů se snižuje každým rokem. SÚ se vyřazují 

z mnoha důvodů. Jako hlavní důvod můžeme uvést nefunkčnost technického vybavení, 

netěsnost oken a dveří, nedostatek financí na rekonstrukce a další. Mnohé důvody nejsou 

tak závažné, aby úkryt musel být vyřazen z fondu, ale přesto se tak děje. 

Lze konstatovat, že v budoucnu se budou využívat jen improvizované úkryty, ukrytí 

v chráněných prostorech a provizorní ukrytí.  
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2 Analýza řešené problematiky 

V rámci analýzy řešené problematiky jsou stanovena kritéria vhodnosti objektů 

k provizornímu ukrytí osob. Dále jsou vytipovány objekty, ve kterých se nacházejí vhodné 

prostory. Pomocí vícekriteriálního hodnocení jsou tyto prostory hodnoceny pro jejich 

vhodnost k provizornímu ukrytí. Práce byla řešena pomocí analýzy, dedukce a deskripce. 

2.1 Stanovení kritérií k provizornímu úkrytu 

Z hlediska výběru vhodných ochranných prostorů pro provizorní ukrytí musejí tyto 

prostory splnit určitá kritéria, která budou v této části popsána a která jsou pro ukrytí 

obyvatel v provizorním úkrytu důležitá. Jedná se o následující kritéria: 

 vhodná oblast, 

 bezpečná vzdálenost, 

 vhodnost prostoru (umístění), 

 dostupnost, 

 kapacita, 

 stavební látky (např. materiály, konstrukce), 

 samostatný požární úsek, 

 plynotěsnost oken a dveří, 

 neprodyšnost oken a dveří.

V případě vzniku MU nebo KS je nejdůležitější prvotní informace o situaci, která 

nastala, anebo bezprostředně hrozí. Zásadní je, aby obyvatelstvo dostalo co nejdřív 

informaci o nastalé MU. Prvotní instrukce dostane obyvatelstvo pomocí sirén, a to signál 

“Všeobecná výstraha” a následnou informaci o nastalé anebo hrozící chemické nebo jiné 

havárii. [21] V tento moment je zásadní aby obyvatelstvo vědělo, jak reagovat pří daném 

nebezpečí.  

Ze získaných údajů je potřebné okamžitě najít vhodný prostor k ochraně ukrytím 

v nejbližší budově. Obecně platí, že kterékoliv ukrytí v budově je vždy lepší než 

v otevřeném prostranství, zejména ve městech na ulici. [21] 
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Oblast, ve které se provizorní ukrytí nachází, nesmí ležet v záplavové oblasti. [21] 

Provizorní ukrytí se musí nacházet v bezpečné vzdálenosti od nebezpečných provozů 

a skladů. 

Vhodnými prostory se volí podle MU a KS. Účelem provizorního ukrytí je částečné nebo 

úplné omezení působení nebezpečných jevů na obyvatelstvo. Výběr těchto prostorů, které 

jsou oddělené od vnějších vlivů, je velmi důležitý. [20] 

Doběhová vzdálenost k objektu by měla být cca 500 m. Objekt pro provizorní úkrytí má 

být zvolen v blízkosti místa pobytu či pohybu většího počtu osob, které jej musí v případě 

ohrožení včas dosáhnout. [21] 

Dostupnost prostorů pro provizorní úkrytí je velmi důležitý z hlediska času. Úkryt musí 

být na vhodném místě a dostupný v případě vzniku MU. Při vzniku MU je důležité, aby 

byl prostor co nejdříve otevřen a byl dostupný pro obyvatelstvo. Všechny vstupy do 

úkrytů, musejí být po ukrytí osob co nejdříve uzavřeny. [21] 

Daná práce se zabývá jen prostory, kde je možné ukrýt větší počet osob. Kapacita by měla 

být co největší. Pro tuto práci je zvolen minimální počet 100 osob. Na větší prostory 

je zaměřená proto, neboť provizorní ukrytí pro menší počet osob mohou být byty, chodby, 

sklepní kóje a spoustu dalších prostorů, kde se obyvatelstvo muže svépomocí ukrýt. 

Stavební látky by měly být maximálně vodotěsné, aby kapalné látky nemohly vniknout 

stavebním materiálem a kontaminovat tak provizorní ukrytí. Nejdůležitějším faktorem 

je hlavně pevnost a trvanlivost stavebních materiálů. Trvanlivost udává dobu odolnosti 

materiálu proti působení různých působení (vnějších i vnitřních). Pro provizorní ukrytí 

je hlavní pevnost tlaku, pevnost nárazová a dynamická. Existují i další důležité požadavky, 

které musí prostor splnit. Zejména: pružnost materiálu a vysoká tvrdost. [20] 

Z požárního hlediska musí být materiály žáruvzdorné a ohnivzdorné. Prostor musí tvořit 

samostatný požární úsek. [1] 

Uzavírající otvory (dveře a okna), které se nacházejí v provizorním ukrytí, musejí být 

plynotěsné a neprodyšné. Platí, že čím menší počet jich je, tím lépe. Maximální plocha 

oken nesmí přesáhnout 5 %. Vychází se již ze zrušeného předpisu CO 6-1. [16] Předpis je 

již dlouho neplatný, ale i přesto slouží v současnosti jako zdroj užitečných informací v této 

problematice. [20] 
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Větrání je zajištěno jak nenuceně tak i nuceně. Tím se liší od chráněného prostoru, 

kdy musí být jen nucené. Případné nucené větrání je zajištěno ventily, kdy jako hlavní 

požadavek je instalovat přetlaková vzduchotechnická zařízení s předřazenými filtry 

vzduchu, které pracují na základě absorpce, adsorpce anebo reakce. [20] 

Aby se dosáhly požadované ochranné vlastnosti provizorního ukrytí, musejí být splněny 

následující požadavky: 

 ihned uzavřít okenní a jiné větrací otvory, 

 uzavřít vchodové dveře a vjezdy do podzemní garáže, 

 po ukrytí obyvatelstva se uzavřou a utěsní i dveře. [20]

Umístění prostoru lze rozdělit na dva základní typy: 

 na chráněný prostor ve vyšších patrech budovy,  

 na chráněný prostor v podzemní části budovy. 

 Toto rozdělení je možné chápat jako vhodnou reakci na druh MU. 

A) Prostory ve vyšších patrech - vhodné pro nebezpečné látky 

Použití vyšších pater budovy je vhodné k ochraně proti účinkům NL, které jsou těžší 

než vzduch. Také k ochraně před otravnými látkami a před biologickými prostředky. [9] 

Doporučuje se ukrýt na odvrácené straně budovy. 

V tomto případě stačí utěsnit otvory (okna a dveře), neboť nebezpečné látky jsou vesměs 

prchavé, málo stálé a proto je malá pravděpodobnost, že by pronikly zavřenými 

a utěsněnými okny, dveřmi a jinými otvory ve vyšších patrech závětrné strany budovy. [9] 

Jestliže okna a jiné otvory nejsou dokonale těsné, tak lze pomocí samolepících pásek zvýšit 

jejich těsnost a to přelepením ploch mezi oknem a rámem okna. Tím lze výrazně zabránit 

průniku látky do prostoru. Po utěsnění oken a dveří v místnosti je nezbytné zastavit 

a utěsnit veškerou ventilaci v místnosti. Například: klimatizaci, větrací systémy, světlíky 

a sebemenší otvory.   

Dále je nutné sledovat vysílání rozhlasu, televize nebo internetu, kde budou poskytnuty 

podrobné informace o MU. Zde se osoby dozvědí další kroky ke své ochraně. Provizorní 
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ukrytí se bude moct opustit až na pokyn záchranářů. Je také potřeba si v úkrytu připravit 

prostředky improvizované ochrany (např. na ochranu dýchacích cest).  

B) Prostory v suterénu budovy - vhodné pro radiaci 

Jestliže dojde k úniku radioaktivnímu spadu, nebezpečné látky lehčí než vzduch anebo 

nebezpečí při teroristickém leteckém útoku, využijeme podzemní místnosti budov. Prostor 

by měl být co nejvíce zapuštěný v okolním terénu. Vhodnými prostory jsou sklepy, garáže 

a jiné podzemní nebo částečně zapuštěné plochy, které mají co nejméně okenních 

otvorů. [16] 

Při ukrytí před působením radioaktivního záření se využívají jeho ochranné vlastnosti, 

které jsou dány hlavně druhem materiálu konstrukce úkrytu. [16] 

Prostory se musí co nejrychleji a nejvíce utěsnit, aby nedošlo k průniku radiace. Následně 

dojde k uzavření oken a dveří, pak pomocí lepicí pásky a jiných materiálů dotěsníme 

všechny otvory (kličové dírky, světlíky atd.). Mimo tohoto utěsnění by všechny otvory 

měly být překryty poskládanými cihlami, plechem nebo jinými neprostupnými materiály, 

které jsou k dispozici. Dveře nesmějí i přes naskládaný materiál bránit k rychlému 

a bezpečnému opuštění z úkrytu ven. [16] 

2.2 Analýzy objektů ve vybrané části města 

Zvolená oblast Prostějova byla vybrána z mnoha důvodů. Mezi nejdůležitější argumenty 

lze uvést:  

 nedostatek SÚ (nejmenší počet v Prostějově),  

 nevyhovující počet IÚ, 

 velká hustota osídlení této části, 

 důležité objekty (např. Nemocnice Prostějov, ZŠ a MŠ Melantrichova, DPS), 

 význam a velikost oblasti. 

Na základě výše uvedených faktorů je zde nutno vytipovat prostory, které budou 

obyvatelstvo chránit při vzniku MU. Prostory pro provizorní ukrytí jsou vybrány z hlediska 

jejich možné kapacity a vhodnosti. Tyto objekty nejsou vedeny jako SÚ a ani jako IÚ. 



23 

 

Pro tuto práci byly z vybrané lokality vybrány všechny možné objekty, které by bylo 

vhodné použít především z kapacitního důvodu. 

2.2.1 Rezidence Florián 

Rezidenci Florián se nachází na Fanderlíkově ulici v těsné blízkosti centra Prostějova 

(viz obrázek 8). V blízkosti se nachází zámek, mateřská i základní škola. [17] 

Jedná se o budovu, která sloužila jako pivovar s průmyslovým využitím. Florián 

je pětipodlažní polyfunkční objekt s podzemní garáží a sklepy. Exteriér i interiér budovy 

vychází z původního vzhledu průmyslového objektu, nicméně architektonické a technické 

zpracování využívá moderních prvků a technologií. Dispoziční uspořádání domu vychází 

z celkového rozdělení objektu na dvě křídla. Každé křídlo má samostatný vstup a osobní 

výtah. 

V 1.NP a v části 1.PP se nachází téměř 700 m
2
 nebytových prostor. V suterénu budovy 

je umístěno 32 sklepních kójí a 16 krytých parkovacích stání. V okolí objektu se nacházejí 

další parkovací stání. V nadzemních podlažích (2.NP až 5.NP) je 32 bytových jednotek 

různé kategorie. [17] 

 

Obrázek 8: Poloha Rezidence Florián 
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Jedná se o bytový dům, proto se pro výběr vhodného prostoru bude počítat s využitím 

podzemní garáže. Vyšší patra mohou sloužit jako přirozené ochranné prostory 

pro provizorní ukrytí menšího počtu osob. 

2.2.2 Nemocnice Prostějov 

Nemocnice Prostějov se řadí ke středním nemocnicím. Zabezpečuje zdravotní péči 

lůžkovou i ambulantní pro celý region. V dnešní době disponuje 400 lůžky akutní péče 

a 102 lůžky ostatní péče (např. pro dlouhodobě nemocné). Je to nejdůležitější objekt 

ve vybraném území. [11] 

Na mapě 8 lze vidět její polohu, která leží na ulici Mathonova. Ta se nachází na kraji města 

a rozkládá se na pozemku cca 11 000 m
2
.  

Pod objektem vede podzemní chodba spojující budovu E, J a G (viz obrázek 9). Dále jsou 

tu i další prostory (sklady, šatny a jiné) umístěné v suterénu. Jako vhodný prostor pro 

použití provizorního ukrytí pro větší počet osob bude vybrána technická podzemní 

chodba, která bude předmětem naší práce. 
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Obrázek 9: Areál Nemocnice Prostějov [11] 
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2.2.3 Domy s pečovatelskou službou 

Budovy se nacházejí na ulici Polišenského a Hacarova na okraji města Prostějova 

(viz obrázek 10). Jedná se o tři novostavby s chráněnými byty dle Programu výstavby 

podporovaných bytů. Celé objekty jsou využívány jako domy s pečovatelskou službou. 

Budovy jsou téměř shodné, jen s malými rozdíly. [2] 

V každé budově se nachází 47 bytů rozdělených do tří pater. Novostavby jsou zcela 

podsklepené. Suterény budov se skládají s podzemní garáže, kde najdeme 10 parkovacích 

stání, kolárnu, kóje, sklad a dvě technické místnosti. [2] 

Stavby jsou provedeny tradičním způsobem. Byla použita keramická zdiva, stropy 

a schodiště jsou železobetonové, prefabrikované. [2] 

 

Obrázek 10: Poloha Domů s pečovatelskou službou 

 

Ve vyšších patrech budov se nenacházejí prostory pro provizorní ukrytí vhodný pro větší 

počet osob. Z tohoto důvodu budeme počítat se suterény budov. 
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2.3 Vícekriteriální hodnocení 

Při současném budování a výstavbě objektů se nepočítá se SÚ. Vybrané objekty nejsou 

zařazeny jako SÚ a ani jako IÚ. V této části jsou vybrané objekty vyhodnoceny pomocí 

kritérií. Je třeba zjistit, zda splňují výše dané podmínky pro provizorní ukrytí. 

Vhodné prostory se nacházejí v suterénu budov. Ve vybrané oblasti se nenacházejí 

prostory umístěné ve vyšších patrech, které by mohly splňovat daná kritéria, proto je 

zaměřeno na podzemní prostory. 

Údaje, které jsou potřeba k hodnocení prostorů lze vidět v tabulce 5. Tabulka udává 

nejdůležitější údaje a vlastnosti budov, které jsou předmětem práce. 

Tabulka 5: Údaje pro hodnocení prostorů 

Údaje 

Rezidence 

Florián 
Nemocnice DPS 

Suterén Suterén Suterén1 Suterén2 Suterén3 

Plocha m
2 562,73 696 452 452 452 

Kapacita 375 464 301 301 301 

Výška m 2,5 2,3 2,75 2,75 2,75 

Požární úsek 1 1 1 1 1 

Počet oken 0,5 % 0 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

Dostupnost dostupný dostupný dostupný dostupný dostupný 

Materiály vhodné vhodné vhodné vhodné vhodné 

Stav budovy zrekonstruovaný zachovalý novostavba novostavba novostavba 

Větrání nucené nucené nucené nucené nucené 

 

Díky výše uvedeným informacím lze prostory podrobit vícekriteriálním hodnocením. 

Pro srozumitelnost se hodnocení provede pomocí tabulky (viz tabulka 6). 
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Tabulka 6: Hodnocení prostorů pomocí kritérií 

Legenda: 

K1 -  Vhodná oblast - budova leží mimo záplavovou oblast a v bezpečné vzdálenosti od  nebezpečných 

      provozů a skladů. 

K2 -  Dostupnost prostoru - budova je rychle otevřena a dostupná pro obyvatelstvo 

K3 -  Konstrukce staveb - je ve výborném stavu a splňuje veškeré stavební podmínky 

K4 -  Okna i dveře - jsou plynotěsné, mají maximální plochu 5 % 

K5 - Kapacita - kapacita prostoru musí být větší než 100 osob 

K6 -  Požární úsek - prostor musí tvořit samostatný požární úsek 

K7 -  Použité materiály - použité materiály musí být vodotěsné, pevné, trvanlivé a z požárního   

            hlediska žáruvzdorné a ohnivzdorné. 

Vyhodnocení: 1 - splňuje bez úprav, 2 - splňuje s úpravami, 3 - nesplňuje 

2.4 Dílčí závěr 

V rámci analýzy byla stanovena kritéria vhodnosti objektů k provizornímu ukrytí osob. 

Dále byly na zvoleném území vytipovány objekty, které by byly vhodné pro ukrytí většího 

počtu osob při vzniku MU. Ve všech pěti objektech se nacházejí vhodné prostory, které 

by v budoucnu mohli sloužit jako prostory pro provizorní ukrytí.  

Bylo zjištěno, že ve vybraném území se nacházejí jen podzemní místnosti, které by se daly 

využít. V dané lokalitě nelze obyvatelstvo ukrýt ve vyšších patrech budovy, neboť jsou 

využívané jako bytové jednotky a nebylo by splněno kapacitní kritérium. 

Objekty byly vyhodnoceny pomocí vícekriteriálního hodnocení. Díky tomuto hodnocení 

lze říci, že vhodné prostory v objektech mohou být za mimořádné události využity jako 

provizorní ukrytí. V následující kapitole budou popsány vytipované vhodné prostory.  

Kritéria 
Rezidence Florián  Nemocnice DPS 

Suterén Suterén suterény 

K1 1 1 1 

K2 2 1 2 

K3 1 1 1 

K4 1 1 1 

K5 1 1 1 

K6 1 1 1 

K7 1 1 1 
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3 Stanovení prostorů vhodných k provizornímu ukrytí 

Analýza provedená v předchozí kapitole poukazuje na objekty, ve kterých se nacházejí 

vhodné prostory pro provizorní ukrytí pro větší počet osob. Výsledkem je výběr prostorů, 

které se nacházejí v podzemí anebo jsou částečně zapuštěné. Ve vybrané oblasti 

se nenachází prostory ve vyšších pater, které by mohly být použít pro ukrytí většího počtu 

osob. 

V Prostějově se nenacházejí přírodní podzemní prostory, proto je zaměřeno na podzemní 

prostory umělé. Jedná se o podzemní garáže, sklepy a podzemní chodby. Objekty musí 

splnit kritéria, která byla v této práci definovaná. 

3.1 Podzemní garáž rezidence Florián 

V 1.NP a v části 1.PP se nachází téměř 700 m
2
 nebytových prostor. V suterénu budovy 

je umístěno 32 sklepních kójí a 16 krytých parkovacích stání. [17] 

V celém objektu je bezbariérový přístup. Přístup do 1.PP je pomocí sjezdu, výtahy 

a automatickými vraty. Celý prostor je osvětlen zářivkovými svítidly, která se zapínají 

pohybovými čidly. Sklepní prostor je zděný a je uzavírán ocelovými dveřmi. Konečná 

povrchová úprava podlahy je keramickou dlažbou. Stěny jsou omítané vápenocementovou 

omítkou. Větrání je nucené, které se sepíná pomocí ventilátoru při rozsvícení svítidla. Celé 

1.PP je řešeno jako jeden požární úsek a je zcela zapuštěný. [17] 

Celková plocha 1.PP je 763,86 m². Plocha 1.PP se kterou se bude počítat při provizorním 

ukrytí je 562,73 m². Zbytek prostoru jsou sklepní kóje, výtahy, schodiště a komerční 

prostory. Výška podzemní garáže je 2,5 m. [17] 

Z plochy 562,73 m² se vypočítá kapacitu garáže. Jelikož je¨to prostor s nuceným větráním, 

počítá se na osobu 1,5 m
2
. Kapacita pro ukrývané, kterou 1.PP poskytne je 375 osob. 



30 

 

 

Obrázek 11: Půdorys suterénu Rezidence Florián [17] 

Kdyby se provedly stavební úpravy dvou komerčních prostorů, které jsou barevně 

zvýrazněny na obrázku 4, zvětšili bychom kapacitu objektu (viz obrázek 11). V těchto 

prostorách se nachází točivé schodiště, které brání využít plochu k našim záměrům. Kdyby 

se schodiště zrušilo nebo doplnilo těsnicím poklopem, mohly by se místnosti využít. 

Se započítáním i těchto prostor by plocha činila 671,47 m² a kapacita by vzrostla 

na 448 osob (viz tabulka 7). Úprava by musela být provedena okamžitě. Tato úprava není 

ekonomicky náročná. 

 

Tabulka 7: Shrnutí kapacity Rezidence Florián 

 

3.2 Nemocnice Prostějov - podzemní chodba 

Podzemní technická chodba (viz obrázek 12) je navržena především pro přepravu pacientů, 

stravy z kuchyně, odpadů, prádla atd. Slouží k propojení budovy infekčního oddělení, 

hlavní budovy a kuchyně. Celková délka podzemní chodby je 232 m a je složena z devíti 

dilatačních celků. Obvodová konstrukce chodby je železobetonový monolit. Šířka chodby 

Před úpravami Po úpravách  

Plocha m² kapacita Plocha m² Kapacita 

562,73 375 671,47 448 
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je 3 m. V místech, kde se nachází vzduchotechnika, je chodba široká 3,2 m. Výška chodby 

je 2,3 m a je zcela zapuštěna. [5] 

Celá podzemní chodba je řešena jako jeden požární úsek. Dveře oddělující chodbu 

od budov mají odolnost EW 30/D1 se samozavíračem. [5] 

Z vnější části je konstrukce izolována proti tlakové vodě, zemní vlhkosti a pronikání 

radonu. Odvětrávání je nucené a je tvořeno 3 světlíky. U každé budovy, jíž chodba 

prochází, se nachází odsávací ventilátor. Nasávání je umístěno na fasádě budovy. [5] 

Z daných údajů se vypočítá plocha, která je 696 m
2
. Jestliže se jedná o prostor s nuceným 

větráním, počítá se na osobu 1,5 m
2
. Kapacita pro ukrývané je tedy 464 osob. 

V tomto případě se počítá s využitím prostoru jen pro zaměstnance a mobilní pacienty. 

 

Obrázek 12: Schéma podzemní chodby Nemocnice Prostějov [5] 

3.3 Domy s pečovatelskou službou 

Domy byly popsány v předchozí kapitole, proto je zaměřeno na suterény budov. V 

suterénech jsou situovány podzemní garáže o počtu 10 parkovacích stání, kolárny, sklepní 

kóje, sklady a dvě technické místnosti. Suterény jsou částečně zapuštěny. [2] 
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Pro provizorní ukrytí se bude počítat jen s podzemní garáží a kolárnou, neboť sklepní 

kóje, sklad a dvě technické místnosti nejsou rychle dostupné a také se zde nacházejí věci, 

které by bránily využít všechen prostor.  

Garáže jsou příčně větrány přirozeně pomocí oken a nuceně pomocí VZT. Přívod vzduchu 

je sveden do výše min 0,5 m nad podlahu. Navržené větrání je podle normy 

ČSN 73 6058 pro Hromadné garáže. [2] 

Celková plocha 1.PP v jedné budově je 944,18 m
2
. S celkovou plochou se nemůže bohužel 

počítat. Po odečtení místností, které se nemohou použít, zůstane plocha 451,22 m
2
. Díky 

nucenému větrání počítáme na osobu 1,5 m
2
. Kapacita tedy činí 300 osob. 

Jelikož se jedná o tři téměř stejné budovy, celková plocha k ukrytí činí 1353,66 m
2
. 

Kapacita ve všech třech budovách je 900 osob. 

3.4 Souhrn výsledků 

V následující tabulce (viz tabulka 8) se nacházejí vybrané prostory pro provizorní ukrytí 

a jejich kapacita. 

Tabulka 8: Souhrn kapacity objektů 

Objekt Kapacita 

Rezidence Florián 375 

Nemocnice 464 

DPS 900 

 

Provedený průzkum poukazuje na prostory pro ukrytí obyvatelstva za MU bez finančních 

nákladů. Jedná se o prostory pro větší počet osob. Celková kapacita k ukrytí je 1 739 osob, 

což činí necelá 4 % obyvatel. 

Vytipované podzemní prostory by bylo možné zařadit do plánu ukrytí a vytvořit z nich 

i improvizované úkryty se základními listy IÚ. Tyto prostory mají kvalitu IÚ a proto 

by bylo možné je využít i na KS vojenského charakteru. 

Souhrn kapacity lze vidět v tabulce 9, kde je uveden úkrytový fond SÚ jak stálých, 

tak vyřazených úkrytů. Dále jsou zde vytipované IÚ a v neposlední řadě jsou uvedeny 

vhodné prostory k provizornímu ukrytí. Všechny prostory se nacházejí na vybraném území 

města. Nelze s přesností říci, kolik obyvatel se v této části nachází. Odhadem je na tomto 
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území cca 8 000 obyvatel. Jak je vidět, tak i přes zvýšení kapacity, není těchto úkrytů 

dostatek.  

 

Tabulka 9: Výčet celkové kapacity k ukrytí ve vybrané části města Prostějov 

 

Jelikož při vzniku MU se využívají přirozené ochranné vlastnosti budov (např. sklepy, 

byty) i s kapacitou menší než 100 osob, lze říci, že oblast je proti MU, které vyžadují 

ukrytí obyvatelstva, dostatečně chráněna.  

  Počet Kapacita 

Vyřazené SÚ 3 255 

Současné SÚ 3 285 

Vytipované IÚ  77 4 451 

Provizorní úkrytí 5 1 739 

Dohromady 21 6 730 
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Závěr 

Koncepce ochrany obyvatelstva [6] je jediným dokumentem, který v současnosti 

systematicky mapuje ochranu obyvatelstva ukrytím. Dokument preferuje využívat 

při krizových situacích přirozené ochranné vlastnosti staveb. Jedná se jen o mimořádné 

události nevojenského charakteru, které vyžadují provedení ukrytí obyvatelstva. 

Navrhovaný nový systém ukrytí [20] definuje pojem provizorní ukrytí, které spočívá 

ve využití přirozených ochranných vlastností budov k ochraně obyvatelstva. Na základě 

soudobých hrozeb a možností ochrany obyvatelstva, lze prostory k provizornímu ukrytí 

využívat v případě různých krizových situací nevojenského charakteru. Práce vycházela 

z následujících krizových situací: technické havárie, úniky nebezpečných látek, ochranu 

před přírodními vlivy nebo před účinky havárií v jaderných zařízeních. 

Bakalářská práce byla zpracována pomocí dostupných a poskytnutých údajů a statistik, 

které byly získány z přístupných materiálů a osobního sdělení. Analýza byla provedena na 

základě stanovených kritérií a u předem vytipovaných objektů. 

V definované části města Prostějova byla provedena deskripce veškerých objektů, které se 

mohou využít. Vybrané objekty jsou Nemocnice Prostějov, Domy s pečovatelskou 

službou, Rezidence Florián. Následně byla stanovena kritéria (např. kapacita, dostupnost, 

konstrukce). Díky nim pak byly zvoleny vhodné prostory v objektech. 

Výsledkem práce je vytipování pěti vhodných prostorů, které splňují veškerá kritéria pro 

ochranu osob ukrytím v provizorním ukrytí. Jedná se o podzemní místnosti využívané jako 

garáže a podzemní chodba. Z hlediska ochrany obyvatelstva je v současné době 

nejefektivnější a nejlevnější využívat přirozené ochranné vlastnosti budov.  

Zvolené podzemní prostory by bylo možné v budoucnosti zařadit do plánu ukrytí 

a vytvořit z nich improvizované úkryty se základními listy IÚ. Tyto prostory disponují 

dostatečnými ochrannými parametry pro jejich využití při krizových situacích vojenského 

charakteru. 
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Seznam zkratek 

STOÚ - stálý tlakově odolný úkryt 

KS -  krizová situace 

MU -  mimořádná událost 

SÚ -  stálý úkryt 

IÚ -  improvizovaný úkryt 

HZS - hasičský záchranný sbor  

NL -  nebezpečná látka 

ZŠ -  základní škola 

MŠ - mateřská škola 

NP -  nadzemní podlaží 

PP -  podzemní podlaží 

DPS -  dům s pečovatelskou službou 

VZT- vzduchotechnika 
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