
 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra ochrany obyvatelstva 

 

 

 

 

 

 

 

Možnosti improvizovaného a provizorního ukrytí 

v obci Brodek u Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:      Bc. Bronislav Kosek 

Vedoucí diplomové práce:   doc. Ing. David Řehák, Ph.D. 

Studijní obor:     Bezpečnostní plánování 

Termín odevzdání diplomové práce: 18. dubna 2014 



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu diplomové práce doc. Ing. Davidovi Řehákovi, Ph.D. a mjr. Ing. 

Radomíru Vlachovi, vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a plánování HZS 

Olomouckého kraje územní odbor Přerov, za poskytnutí materiálů a informací 

k vypracování této diplomové práce. 



 

 

Anotace 

KOSEK, B. Možnosti improvizovaného a provizorního ukrytí v obci Brodek u Přerova. 

[Diplomová práce]. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2014, 67 s. 

Diplomová práce se zabývá problematikou improvizovaného a provizorního ukrytí v obci 

Brodek u Přerova. V teoretickém vymezení řešené problematiky jsou vysvětleny základní 

pojmy a právní normy týkající se ochrany obyvatelstva a ukrytí. Dále je zde popsán 

historický vývoj, současný a nově navrhovaný stav ukrytí obyvatelstva v České republice 

a současný stav ukrytí v obci Brodek u Přerova. V analytické části je provedena analýza 

provizorního ukrytí ve vybraných státech Evropy a analýza možného ohrožení na území 

obce. Dále jsou analyzovány objekty vhodné k ukrytí obyvatelstva. Na základě analýzy 

možného ohrožení na území obce a výsledků analýzy objektů, obsahuje práce jednotlivé 

návrhy improvizovaného a provizorního ukrytí v obci Brodek u Přerova.  
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This thesis deals with improvised and provisional sheltering in the municipality of Brodek 

u Přerova. The theoretical definition of the solved problems explains the basic concepts 

and legal standards for the protection of the population and sheltering. Furthermore, it 

outlines the historical development, current status and the newly proposed sheltering of the 

population in the Czech Republic and the current state of hiding in the village Brodek 
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Úvod 

Společnost je ohrožena řadou mimořádných událostí. Na každou mimořádnou událost se 

reaguje jinak, to znamená, že opatření ochrany obyvatelstva se různí. V některých 

případech je kladen důraz na rychlé a okamžité ukrytí, naopak v jiném případě bude 

opatřením zase evakuace. Například únik nebezpečných látek nebo radiační havárie 

představují události, u kterých je okamžité ukrytí obyvatelstva jedním z výrazných 

prostředků jejich ochrany. 

V minulosti byly budovány úkryty, případně navrhovány úpravy staveb, jejichž prioritním 

účelem bylo využití v případě válečného konfliktu. Jednalo se o stálé a improvizované 

úkryty. Vlivem politických změn a dění ve světě začala hrozba válečného konfliktu 

na našem území postupem času ztrácet na významu. Nyní začala nabývat na 

významu ochrana obyvatelstva ukrytím v případě mimořádných událostí a krizových 

situací nevojenského charakteru, které v současné době představují nejvýznamnější hrozbu 

pro občany. Mezi tyto významné hrozby patří již zmíněný únik nebezpečných 

a radiačních látek. 

V současné době se dle koncepce ochrany obyvatelstva nepočítá s výstavbou stálých 

úkrytů. Jsou navrhovány nové víceúčelové prostory k plánovanému ukrytí obyvatelstva. 

Klade se důraz na zvýšení informovanosti občanů, jak vybrat vhodné prostory k ukrytí 

v případě ohrožení a jakým způsobem zvýšit jejich ochranné vlastnosti. 

Cílem práce je zpracování uceleného přehledu prostorů vhodných k improvizovanému 

a provizornímu ukrytí obyvatelstva v obci Brodek u Přerova. 
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1 Rešerše literatury 

PIVOVARNÍK, J. Metodika výběru a úprav vhodných prostorů k vybudování 

improvizovaných úkrytů k ochraně obyvatelstva před průmyslovými škodlivinami 

a látkami CBRN. Lázně Bohdaneč: Institut ochrany obyvatelstva, 2006. 31 s. 

Metodika řeší postupy k budování improvizovaného úkrytu. Jsou zde popsány čtyři typy 

ochranných prostorů. Obsahuje popis způsobu výběru vhodného místa, jeho stavebních 

a dalších technických úprav, které zabezpečí ochranu před průmyslovými škodlivinami 

a látkami CBRN.  

 

PIVOVARNÍK, Ján. Některé faktory ovlivňující budování improvizovaných úkrytů, 

The Science for Population Protection, 2011, roč. 3, č. 2, s. 15. ISSN 1803-635X. 

Článek se zabývá improvizovaným ukrytím a faktory ovlivňující jejich výstavbu. Věnuje 

pozornost škodlivým účinkům a jejich vlivu na umístění improvizovaného úkrytu 

a povětrnostním podmínkám. Dále se zabývá strukturou zařízení, ve kterých jsou 

improvizované úkryty zřízeny. 

 

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím. Praha: MV-generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR, 2001. 28 s. 

Jedná se o příručku, která popisuje, jak vybrat vhodné prostory pro improvizované úkryty. 

Dále popisuje způsoby provedení stavebních a jiných úprav a postup prací, kterými se 

docílí zesílení ochranných vlastností vybraného úkrytu. 

   

PACINDA, Štefan, PIVOVARNÍK, Ján. Kolektivní ochrana obyvatelstva. 1. vyd. 

Praha: MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010. 118 s. 

ISBN 978-80-86640-67-9. 

Část knihy je věnována tématu kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím. Stručně 

seznamuje s historií ukrytí obyvatelstva v České republice a jeho vývojem až do 

současnosti. Srovnává zabezpečení ukrytí obyvatelstva s některými jinými státy. Je zde 
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přehled jednotlivých druhů úkrytů, kdy se pak kniha dále podrobněji zabývá stálými úkryty 

a jejich vybavením. 

 

ŘEHÁK, David, FOLWARCZNY, Libor. Východiska technického a organizačního 

zabezpečení ochrany obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2012. 89 s. ISBN 978-80-7385-117-0. 

Kniha se zabývá varováním, evakuací, nouzovým zásobováním pitnou vodou a ukrytím. 

Řeší také ukrytí obyvatelstva improvizovaným způsobem, řeší krátkodobé ukrytí 

a budování improvizovaného úkrytu, zásady výběru vhodných prostor, úpravy vybraných 

prostorů. 

 

ŘEHÁK, D., KRATOCHVÍLOVÁ, D. ml., KRATOCHVÍLOVÁ, D. Perspektivy 

ukrývání obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb. In Sborník 

přednášek XIII. ročníku mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva. [CD-ROM]. 

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014, s. 206-209. ISBN 

978-80-7385-142-2. 

V této publikaci je navrhován nový systém ukrytí obyvatelstva v České republice, který se 

dělí na provizorní a plánované ukrytí. Tyto jednotlivé pojmy jsou zde definovány a je 

nastíněno jejich využití v praxi. K plánovanému ukrytí se vztahuje pojem tzv. chráněných 

prostorů, což jsou nově navrhované speciálně upravené prostory k ukrytí, jejichž přesná 

definice a využití je také součástí publikace. 

 

ŘEHÁK, David, MARKUCI, Jiří, LIŠKOVÁ, Barbora. Budování improvizovaných 

úkrytů v panelové zástavbě. The Science for Population Protection, Lázně Bohdaneč, 

2012, roč. 4, č. 1, s. 43-64. ISSN 1803-635X. 

Tato publikace se zabývá problematikou improvizovaného ukrytí v panelové zástavbě. 

Je vybrán nejpočetnější typ panelového domu, který je zastoupen v Moravskoslezském 

kraji. Na tento typ zástavby jsou navrženy varianty řešení improvizovaného úkrytu 

v suterénu, ze kterých je pak vybrána nejoptimálnější varianta. Dále jsou zde navrženy 

stavební úpravy pro zvolnění úkrytu. 
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2 Teoretické vymezení řešené problematiky 

V této kapitole jsou popsány pojmy a základní legislativa, která se týká řešené 

problematiky. Dále je zde nastíněna stručná historie a současný stav ukrytí  

v ČR a současný stav ukrytí v obci Brodek u Přerova. Následně je analyzováno provizorní 

ukrytí ve vybraných evropských zemích. Poznatky z celé této kapitoly jsou pak shrnuty 

v dílčím závěru. 

2.1 Terminologický rámec 

Ochrana obyvatelstva zabezpečuje ochranu života, zdraví, majetku a úměrně životní 

prostředí1 proti mimořádným událostem nevojenského i vojenského charakteru [27]. 

Úkoly ochrany obyvatelstva představují plnění v souvislosti s ochranou života, zdraví, 

majetku a životního prostředí při mimořádných událostech a krizových situacích jak 

nevojenského, tak vojenského charakteru. Mezi tyto úkoly patří varování, ukrytí, evakuace 

a nouzové přežití obyvatelstva. Dále je to způsob a rozsah individuální ochrany, 

zabezpečení jejích prostředků a zajištění humanitární pomoci [71]. 

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

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

prachem, chemickými nebo biologickými látkami a proti tlakovým účinkům zbraní 

hromadného ničení. K tomuto účelu se využívají improvizované a stálé úkryty [69]. 

Improvizovaný úkryt 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 vlastní ochranu 

a pro ochranu jejich zaměstnanců před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních 

materiálních a finančních zdrojů [39]. 

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

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

                                                 

1 Životním prostředím se ve smyslu ochrany obyvatelstva rozumí nejen ekologie, ale i přijatelná ekonomie, 

veřejná správa a celková bezpečnost [27]. 
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předpokladu, že radioaktivní spad je rovnoměrně rozložen na horizontálních plochách 

a s radioaktivním spadem na vertikálních plochách se neuvažuje [34].  

Základní list je základním dokumentem k plánování, identifikaci a zpohotovení 

improvizovaného úkrytu [34]. 

Provizorní ukrytí je forma ukrytí, která není zahrnuta v 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.) [59]. 

2.2 Právní úprava 

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

některých zákonů. 

Tento zákon nařizuje obecním úřadům zajistit ukrytí obyvatelstva 

před hrozícím nebezpečím. Ukrytí má být realizováno ve stálých úkrytech 

a improvizovaných úkrytech [82]. 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328 ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému 

Vyhláška stanovuje v příloze 1 a 2 způsob zpracování havarijního plánu kraje a vnějšího 

havarijního plánu, jejichž součástí jsou plány konkrétních činností a tedy i plán ukrytí 

obyvatelstva. V případě havarijního plánu kraje tento plán obsahuje zásady zabezpečení 

ukrytí, přehled stálých úkrytů po správních obvodech obcí s rozšířenou působností, 

s vyznačením typu úkrytu a kapacity ukrývaných osob, přehled o vhodných prostorech 

pro vybudování improvizovaného úkrytu a rozdělení odpovědnosti za ukrytí obyvatelstva. 

U vnějšího havarijního plánu obsahuje plán ukrytí obyvatelstva způsoby vhodného ukrytí 

osob v zóně havarijního plánování, zásady pro chování obyvatelstva při ukrytí a zásady 

zásobování ukrytého obyvatelstva potravinami a vodou [78]. 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380 ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění 

úkolů ochrany obyvatelstva. 

Tato vyhláška stanovuje zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob 

a rozsah kolektivní ochrany. Uvádí jednotlivé druhy úkrytů a jejich využití při 

mimořádných událostech nebo krizových stavech. Stanovuje požadavky civilní ochrany na 
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zpracování územního plánu obce a regulačního plánu, týkající se ukrytí obyvatelstva 

a umístění stálých a improvizovaných úkrytů. Stanovuje požadavky na stálé úkryty, 

využitelnost staveb financovaných ze státního rozpočtu jako improvizované úkryty [79]. 

2.3 Historický vývoj ukrytí v Československu 

Vývoj a budování úkrytového fondu v Československu byl realizován v letech 1935 až 

1990 podle ekonomických možností státu a na základě vývoje mezinárodní situace. Podle 

těchto aspektů byla zpracována analýza možného napadení našeho území. Počátky 

budování novodobého úkrytového fondu v ČR lze datovat do roku 1951. Tyto úkryty jsou 

po modernizaci často užívány i v současné době [39], [68]. 

Historii ukrytí lze rozdělit na několik časových etap, kam lze zahrnout i vývoj před rokem 

1951. První etapou vývoje úkrytového fondu je období 1935 až 1938. V tomto období 

byly k dispozici pouze veřejné úkryty, které se budovaly v rámci tzv. civilní protiletecké 

ochrany. Pojem úkryt ale nebyl ještě přesně vymezen. Úkrytem se rozumělo například 

místo v přírodě (jeskyně, podzemní štoly, apod. - což byly přírodní úkryty), které mělo nad 

sebou dostatečné množství zeminy a muselo být zabezpečeno proti zamoření 

 vybudovanými a vybavenými prostory k ukrytí. Existovaly také zákopové, štolové nebo 

zděné (železobetonové) a ocelové úkryty. Takovéto úkryty se budovaly pod zemí, částečně 

zapuštěné (v suterénu) nebo i jednotlivě ve volném prostoru [68]. 

Druhá etapa je datována do období po druhé světové válce (1945 až 1951). Ochrana 

obyvatelstva před vzdušným napadením a vyplývající výstavba úkrytů vycházela 

v poválečném období ze stavu a vývoje zahraničně politické situace a postavení 

Československa na mezinárodním poli. V roce 1945 byla započata likvidace ochranných 

staveb, zařízení a ostatních věcí, které souvisely s protileteckou ochranou. Tato likvidace 

probíhala až do března 1948. V dubnu téhož roku byly veškeré likvidační 

kroky pozastaveny a od poloviny roku 1951 se začalo pracovat na obnově 

protiletecké ochrany [27], [39], [68]. 

Třetí etapa zahrnuje období od roku 1951 do roku 1957. Vyznačuje se prvními návrhy 

kategorizace města objektů (tři kategorie) podle míry nebezpečí útoku konvenčními 

zbraněmi a proti bojovým látkám. I. kategorie byla nejdůležitější. V této kategorii mělo být 

koncentrováno nejvíce nově vybudovaných úkrytů. V II. a III. kategorii byla nová 
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výstavba úkrytů realizována pouze v omezeném rozsahu a pozornost byla soustředěna na 

přizpůsobování vhodných prostor k ukrytí [68]. K ukrytí byly využívány úkryty 

z 2. světové války, u kterých bylo nutné provést nezbytné stavební úpravy, opravy zařízení 

a doplnění vybavení. Kromě starých úkrytů se budovaly úkryty s nižší třídou odolnosti, což 

byly vhodně upravené sklepní prostory budov [33], [39], [68]. 

Úkryty se v této době dělily na dvě třídy odolnosti:   

• jedna třída – ochrana proti přímému zásahu trhavou leteckou pumou stanovené váhy 

• druhá třída – úkryty v podzemní části budov chránily před jejich troskami 

Ke konci roku 1956 bylo zabezpečeno ukrytí ve městech I. kategorie pro 3,1%, ve II. pro 

4% a ve III. 2% [68]. 

Během čtvrté etapy, tedy během let 1958 až 1975, se kategorizace měst několikrát měnila. 

Nepočítala již s bodovým zasažením jednotlivých objektů konvenčními zbraněmi, ale byla 

brána z pohledu výbuchu jaderné zbraně o předpokládané ráži. Dělení bylo na zvláštní 

kategorii, I. kategorii, II. kategorii, III. kategorii. Ostatní města byla označována jako 

nekategorizovaná. Toto rozdělení se znovu změnilo v roce 1969. Začínají se budovat 

dvouúčelové úkryty. Úkryty byly v počátcích stavěny s kapacitou od 50 do 

300 ukrývaných a předpokládanou dobou pobytu do 24 hodin. Tento stav se postupem času 

měnil a byly stavěny úkryty s kapacitou větší než 300 ukrývaných osob [39], [68]. 

Druhy úkrytů byly následující [39], [68]: 

• Stálé úkryty - odolnosti děleny podle přetlaku v čele tlakové vlny na 3. - 5. třídu, 

budované v kategorizovaných prostorech Z a I., II. 

• Úkryty jednoduchého typu - úprava sklepů a jiných vhodných podzemních prostorů, 

byly budovány v kategorizovaných prostorách [68]. 

• Polní úkryty – budované mimo kategorizované prostory na 

volných prostranstvích [68]. 

• Ochranné a úkrytové prostory – sloužily k provizornímu a rychlému ukrytí osob [68]. 

Během páté etapy, což je období mezi lety 1976 až 1990, dochází ke zkvalitnění úkrytů. 

Předpokládalo se využití protiradiačních úkrytů budovaných svépomocí pro ukrytí většiny 

obyvatelstva (90%). Tyto úkryty jsou upravené, nejlépe podzemní prostory budov a staveb. 
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Protiradiační úkryty zesílené již poskytovaly i určitou ochranu proti tlakovým účinkům. 

Staví se úkryty o kapacitách 900 a více osob, což bylo efektivnější a ekonomičtější oproti 

výstavbě velkého počtu nízkokapacitních úkrytů. Pokračuje výstavba dvouúčelových 

úkrytů. Doba pobytu osob se posouvá až na 72 hodin. Do roku 1990 byla výstavba stálých 

úkrytů dotována státem [27], [39], [68]. 

Po roce 1990 již stát výstavbu nových stálých úkrytů finančně nepodporoval a jejich 

výstavba je proto zastavena. Dokončovaly se pouze rozestavěné stálé úkryty a prováděla se 

údržba stávajícího úkrytového fondu [39], [68]. 

2.4 Ukrytí obyvatelstva v České republice 

Příprava a realizace opatření v oblasti ochrany obyvatelstva je v České republice řešena 

mimo jiné v Koncepci ochrany obyvatelstva [18]. Tento dokument řeší základní 

organizační a technická opatření související s problematikou ukrytí obyvatelstva, 

mimo to je oblast ukrytí řešena i v dalších dokumentech, právních předpisech 

a technických normách [39]. 

Ukrytí je možné definovat následovně. Ukrytím se rozumí, využití úkrytů civilní ochrany 

a jiných vhodných prostorů, které se společně se stavebními a jinými doplňkovými 

úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva [73]. 

2.4.1 Současný stav 

K ochraně obyvatelstva ukrytím se využívá stálých a improvizovaných úkrytů, 

se kterými se počítá hlavně v případě ohrožení vojenského charakteru. V době míru 

by v případě vzniku mimořádné události bylo spíše využito přirozených 

ochranných vlastností budov [20]. 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Stávající systém ukrytí obyvatelstva v České republice [59] 
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V České republice je v současné době cca 2961 stálých úkrytů. Jejich počet se však 

neustále snižuje. Důvodem bývá zastaralé technické vybavení nebo nevyužitelnost v dané 

lokalitě [19], [39]. 

Procentuální vyznačení kapacity úkrytů, vzhledem k počtu obyvatelstva v jednotlivých 

krajích na území České republiky, je znázorněno na obrázku 2. Nejlépe jsou na tom 

s kapacitami pro ukrytí obyvatelstva Praha, Ústecký a Karlovarský kraj. Naopak nejhůře je 

na tom kraj Liberecký.  

 

Obrázek 2: Kapacita stálých úkrytů vzhledem k počtu obyvatelstva v jednotlivých krajích ČR (včetně 

ochranného systému podzemních dopravních staveb) [61]. 

Využití již vybudovaných stálých úkrytů, které jsou určeny k ochraně obyvatelstva před 

účinky zbraní hromadného ničení, je v případě mimořádných událostí a krizových situacích 

nevojenského charakteru problematické, a proto se s touto možností nepočítá (zvláštní 

podmínky využití jsou stanoveny pro podzemní dopravní ochranné systémy). Mezi 

důvody, pro které jsou tyto stavby civilní ochrany vyloučené, patří doba potřebná pro 

zpohotovení nebo nerovnoměrné rozmístění na území ČR. 

Na území ČR je dostatek potenciálně nebezpečných látek a škodlivin, které jsou u nás 

skladovány, vyráběny, přepravovány případně technologicky zpracovávány. Proto je nutné 

předpokládat, že za určitých okolností může dojít k úniku těchto škodlivin. V případě 

válečného stavu, stavu ohrožení státu nebo vlivem teroristických útoků může narůstat 
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různorodost těchto škodlivin. Vzhledem k těmto skutečnostem je nutné danou 

problematiku brát na vědomí a v případě improvizovaného ukrytí z ní  vycházet [42].  

Situace, které mohou nastat, a kdy bude nutné ukrytí obyvatelstva, jsou tedy značně 

rozmanité a pro každou nebude možné využít stejný typ ukrytí.  

Současné úkryty je možné rozdělit podle několika různých kritérií. Mohou se posuzovat 

podle odolnosti proti tlakové vlně po výbuchu, hloubky zapuštění nebo z hlediska 

situování vzhledem k okolní zástavbě nebo podle časového hlediska, což znamená, kdy byl 

úkryt budován nebo kdy bude budován. Další možné rozdělení úkrytů může být odvozeno 

od rozdělení ukrytí podle mimořádné události a krizové situace. Pro tuto 

práci je využito posledního zmiňovaného rozdělení, podle kterého se úkryty dělí 

na stálé úkryty, improvizované úkryty a úkryty s využitím přirozených 

ochranných vlastností budov [19], [20], [39]. 

V tabulce 1 je přehled možného ukrytí, kde je k jednotlivým typům úkrytů vyznačena 

možnost využití při mimořádné události a krizové situaci, dále ochranné vlastnosti, 

tzn., proti jakým škodlivinám jsou ukrývané osoby chráněny. V tabulce je zanesena 

i tlaková odolnost (odolnost proti přetlaku v čele tlakové vlny) jednotlivých úkrytů.  

V případě mimořádné události se ukrytí obyvatelstva bude realizovat využitím 

ochranných vlastností budov. Pokud budeme brát v úvahu i nově navrhovanou 

variantu ukrytí [20], [59]. 
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Tabulka 1: Ochranné vlastnosti a využití při MÚ a KS 

  
MIMOŘÁDNÁ  

SITUACE 

KRIZOVÁ SITUACE 
TLAKOVÁ 

ODOLNOST 
OCHRANNÉ VLASTNOSTI 

  
Nevojenského 

charakteru 
Vojenského 
charakteru 

TOÚ TNÚ TNÚ-Z RAS PR PŠ-LV PŠ-TV OL BBP TVJV 

VPOVB X X   X     X X X  

IÚ 

I. typu   X   X X X     X 

II. typu   X  X    X     

III. typu   X  X  X       

STÚ 

STNÚ   X  X  X X X  X   

STNÚ-Z   X   X X X X  X  X 

STOÚ   X X   X X X X X X X 

OSPDS X X X X   X X X X X X X 

CHP X X X  X X   X  X X  

 

X - ČÁSTEČNÁ OCHRANA VPOVB - využití přirozených ochranných vlastností budov TOÚ - tlakově odolný úkryt 

X - PLNÁ OCHRANA IÚ - improvizované úkryty TNÚ - tlakově neodolný úkryt 

  STÚ - stálé úkryty TNÚ-Z - tlakově neodolný úkryt zesílený 

  STNÚ - stálé tlakově neodolné úkryty RAS - radioaktivní spad 

  STNÚ-Z - stálé tlakově neodolné úkryty zesílené PR - pronikavá radiace 

  STOÚ - stálé tlakově odolné úkryty PŠ-LV - průmyslové škodliviny lehčí než vzduch 

  OSPDS - ochranný systém podzemních dopravních staveb PŠ-TV - průmyslové škodliviny těžší než vzduch 

  CHP - chráněné prostory OL - otravné látky 

    BBP - bojové biologické prostředky 

    TVJV - tlaková vlna jaderného výbuchu 
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Přirozené ochranné vlastnosti budov 

Jedná se o improvizované ukrytí, které se využívá v případě mimořádných událostí, kdy se 

stává prioritou požadavek na rychlé ochránění obyvatelstva před účinky nebezpečných 

nebo radioaktivních látek. Prostory k ukrytí se volí převážně ve vyšších patrech budov. 

V případě radiační havárie se volí prostory v přízemí, suterénu a sklepě na odvrácené 

straně od místa havárie s minimálním počtem oken a ventilačních otvorů. Místnost by mělo 

oddělovat od okolního záření co nejvíce pater a stěn. Provizorní úkryt ve vyšších patrech 

chrání před účinky škodlivin průmyslových látek těžších než vzduch, dále před otravnými 

látkami a bakteriologickými (biologickými) prostředky. Většina, dnes běžně v průmyslu 

používaných a skladovaných látek, jsou látky těžší než vzduch. Tohoto provizorního ukrytí 

lze okamžitě využít i bez dodatečných úprav alespoň na určitou dobu, než dojde ke snížení 

koncentrace škodlivin, případně do evakuace. Výhodou je, když se ochranný prostor 

nachází na odvrácené straně od zdroje škodlivých látek. Nejlépe, pokud se vzhledem ke 

směru zdroje škodlivin, jedná o umístění úkrytu na závětrné straně. U budovy s větším 

počtem podlaží je ideální umístění od 4. nadzemního podlaží (dále jen NP) až po 

předposlední NP. Příkladem může být poškození cisterny přepravující nebezpečnou látku. 

V případě takové události by byl občan informován o nebezpečí, které mu hrozí, 

prostřednictvím varovného signálu a následující tísňovou informací. Občané by pro ukrytí 

využívali ochranných vlastností staveb po drobných úpravách, které může každý obyvatel 

bytu provést. Těmito úpravami se rozumí uzavření oken, vypnutí klimatizace a topení, 

případně utěsnění dalších otvorů do bytu. V případě nutnosti se okna a dveře oblepí 

izolační páskou [41], [42], [75]. 

Improvizované úkryty 

Improvizovaný úkryt je předem vybraný optimálně vyhovující prostor ve vhodných 

částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude upravován 

fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich 

zaměstnanců před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních 

a finančních zdrojů [19], [21], [20], [33], [60], [39], [42]. 

Vhodnými ochrannými prostory jsou takové, které svým umístěním v objektu, stavební 

konstrukcí obvodových zdí a situováním nejlépe vyhovují pro předpokládaná konkrétní 

rizika při MÚ. Důležitým faktorem polohy prostoru je bezpečná vzdálenost od rizikových 
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míst, nebezpečných provozů a skladů, situován by měl být mimo směr převládajících větrů 

od těchto míst [20]. 

Při volbě vhodných ochranných prostor jsou důležité faktory, ke kterým musíme přihlížet, 

a to na škodlivé účinky vznikající po výbuchu jaderných zbraní nebo při haváriích 

jaderných zařízení, fyzikální a chemické vlastnosti škodlivin, proti kterým mají chránit. 

Důležité je, jestli jsou škodliviny lehčí nebo těžší než vzduch. Pro výběr vhodných 

prostorů bylo zpracováno několik metodik, ze kterých lze vycházet při řešení problematiky 

improvizovaných úkrytů. Nejvýhodnější je umístění IÚ ve středním traktu budov. 

Ochranné prostory improvizovaných úkrytů můžeme rozdělit na 4 typy, ty jsou 

posuzovány podle jejich ochranných vlastností, které chrání proti jednotlivým rizikovým 

situacím a podle jejich umístění [19], [21], [20], [23], [33], [60], [39], [42]. 

 Ochranný prostor I. typu je situován v suterénech nebo sklepních prostorách budov. 

Využívá se k ochraně obyvatelstva proti nebezpečí z vnějšího případně vnitřního 

ozáření (vdechnutí radioaktivního prachu) po radioaktivním spadu. Při výběru 

vhodných ochranných prostor je nutné zajistit těsnost těchto prostor vůči vnějšímu 

prostředí. V případě výběru je podstatným činitelem plošná hmotnost obvodového 

zdiva a dalších zdí a stropů, které budou oddělovat IÚ od vnějšího zamořeného 

prostředí. Nejvhodnějšími jsou prostory s minimálním počtem stavebních otvorů a se 

silnými obvodovými zdmi. Pokud bude prostor s minimálním počtem otvorů, při 

úpravách pro zodolnění úkrytu, tak bude zajištěna lepší plynotěsnost a ušetří se 

materiál a práce.  

 Ochranný prostor II. typu je také situován v suterénech nebo sklepních prostorách 

budov. Tento typ chrání před účinky průmyslových škodlivin, které jsou lehčí než 

vzduch. V případě prostoru II. typu je podobnost s I. typem, plošná hmotnost 

obvodového zdiva je však již nepodstatná, hlavními požadavky je plynotěsnost. 

To znamená, že nejvhodnější jsou opět prostory s minimálním počtem stavebních 

otvorů.  

 Ochranný prostor III. typu se nachází ve středním traktu vyšších pater výškových 

budov. Používá se v případě výbuchu jaderných zbraní nebo jaderného zařízení. Slouží 

k ochraně proti účinkům radioaktivního spadu ve vzdálenějších místech od 

přepokládaného epicentra výbuchu. Nejvhodnější jsou prostory se silnějšími 
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obvodovými zdmi a obvodovým pláštěm, umístěné ve středním traktu. Využívá se 

v případě, že už není dostatek míst v úkrytu I. typu. 1. a 2. NP a dvě nejvýše položená 

NP jsou pro tento účel nevhodné. Lze použít od 3. NP po dvě poslední NP. V případě 

panelové zástavby je doba pobytu značně omezena vzhledem k malé 

tloušťce zdí (připouští se 15cm), ukrývaní se vystavují možnému ozáření nad 

přípustnou mez [41], [42], [77]. 

Stálé úkryty 

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

trvalého charakteru, které jsou budovány investičním způsobem.  

Většina dnes používaných stálých úkrytů pochází z 50. až 80. let minulého století. Proto je 

údaj o vybudování důležitým ukazatelem kvalit stálého úkrytu. Bude rozdíl, pokud byl 

úkryt vybudován v 50. letech nebo v letech 80. Hlavními rozdíly jsou stavební provedení, 

technické vybavení, kapacita stálých úkrytů. Dalším faktorem může být rozdílná doba 

pobytu ukrývaných osob apod. Stálé tlakově odolné úkryty budované v 50. letech mívají 

obvykle kapacitu do 300 ukrývaných osob a doba pobytu nepřesahuje 24 hodin. Stálé 

tlakově odolné úkryty z 80. let jsou již zpravidla velkokapacitní, obvykle pro 900 a více 

ukrývaných osob a s dobou pobytu ukrývaných, která činí v případě tohoto úkrytu 

72 hodin. Navíc jsou tyto stálé tlakově odolné úkryty z 80. let budovány jako dvouúčelové, 

což znamená, že stavba má své specifické využití i v běžném životě 

(např. jako kina, sklady, kulturní nebo společenské místnosti, šatny, střelnice, garáže 

apod.) a v případě hrozby je využíván k ochranným účelům, tedy k ukrytí obyvatelstva. 

Technický stav je většinou úměrný době vybudování stálého úkrytu. Úkryty, jejichž 

technický stav je nevyhovující se na základě žádosti vlastníka (po jejím posouzení) nebo 

na podnět HZS kraje vyřazují z evidence.   

Rozlišujeme následující typy úkrytů. 

 Stálý tlakově odolný úkryt (STOÚ) je ochranný prostor v podzemní části staveb 

nebo samostatně stojící stavby trvalého charakteru, které jsou budovány investičním 

způsobem v době míru převážně jako dvouúčelově využívané prostory, které 

zabezpečují ochranu proti účinkům zbraním hromadného ničení, tj. proti 

předpokládané tlakové vlně po jaderném výbuchu, pronikavé radiaci, kontaminaci 

radioaktivním prachem, světelnému záření a tepelnému záření při požárech, proti 



15 

účinkům biologických (bakteriologických) prostředků a z části i proti účinkům 

průmyslových škodlivin. Některé STOÚ jsou konstruovány tak, aby chránily i proti 

elektromagnetickému záření velké intenzity vyvolané např. jaderným výbuchem. Dělí 

se do tří kategorií odolnosti, která je posuzována podle tlakové odolnosti vůči přetlaku 

v čele tlakové vlny. Tento typ úkrytů byl na území ČR budován v oblastech 

kategorie Z, I. a II.  

Tabulka 2: Třídy odolnosti STOÚ [39] 

Třída odolnosti STOÚ Přetlak v čele tlakové vlny [kPa] 

3. 200 

4. 100 

5. 50 

 

 Stálý tlakově neodolný úkryt zesílený (STNÚ-Z) je budován zpravidla dvouúčelově, 

v investičně budovaných stavebních objektech již v době míru. STNÚ-Z jsou 

konstruovány tak, aby splňovaly požadavky na ochranu proti účinkům radioaktivního 

zamoření a ozáření z radioaktivního spadu při použití jaderných zbraní. Dále jsou 

odolné vůči účinkům světelného a tepelného záření při jaderném výbuchu, částečně 

chrání proti některým otravným látkám a průmyslovým škodlivinám. STÚN-Z byly 

navrhovány do zcela zapuštěných nebo částečně zapuštěných prostor objektů. Tlaková 

odolnost vůči přetlaku v čele tlakové vlny je od 10 kPa do 50 kPa.  

 Stálý tlakově neodolný úkryt (STNÚ) je podobný jako STNÚ-Z. Ochranné 

vlastnosti a způsob budování tzn. dvouúčelově, v investičně budovaných stavebních 

objektech již v době míru jsou u těchto úkrytů stejné jako u STNÚ-Z. Rozdíl je, 

že STNÚ-Z jsou navrhovány na ekvivalentní statické zatížení obvodových stěn 

a stropů na 10 - 25 kPa a částečně chrání před účinky tlakové vlny jaderného výbuchu. 

Tlaková odolnost STNÚ vůči přetlaku v čele tlakové vlny je < 10 kPa.  

 Ochranné systémy podzemních dopravních staveb (OSPDS)   

K ukrytí obyvatelstva je možné využít i metro, městské podzemní rychlodráhy, 

podzemní části tramvajových tratí a vybrané silniční tunely v případě, že jsou 

budovány jako dvouúčelové stavby, kde se primárně využívají k dopravě a v případě 

nutnosti poskytnou v potřebném a možném rozsahu úkryty pro ochranu obyvatelstva. 

Při výběru vhodných podzemních tras městských podzemních drah a silničních tunelů, 
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které lze budovat jako dvouúčelové stavby, se musí posuzovat i geologické 

a hydrogeologické podmínky v místě, kde má podzemní dráha vést. Tyty ochranné 

systémy lze využít i při mimořádných událostech. Ochrana ukrývaných osob proti 

přepokládaným účinkům zbraní hromadného ničení je v ochranném systému 

podzemních dopravních staveb možná nepřetržitě minimálně po dobu 72 hodin. 

Ochranné vlastnosti OSPDS ovlivňuje vlastní charakter stavby 

a úroveň vybavení speciálním technickým zařízením. Míra ochrany OSPDS je 

srovnatelná jako ve stálých tlakově odolných úkrytech a v případě některých 

parametrů jsou jeho ochranné vlastnosti i několikanásobně lepší. To vyplývá z jejich 

provedení, hloubky zapuštění a technického vybavení. Lepšími parametry se rozumí 

např. ochranný součinitel KO, který je u těchto staveb okolo 10 000 – 20 000. Dále 

vyniká v dokonalejší ochraně proti účinkům tlakové vlny, proti účinkům požárních 

bouří a plošným požárům, proti zemětřesení apod. [7], [19], [21], [33], [39], [68]. 

2.4.2 Nově navrhovaný stav 

V současné době je snaha zlepšit podmínky a nalézt řešení ochrany obyvatelstva zejména 

před mimořádnými událostmi a krizovými situacemi nevojenského charakteru 

souvisejícími zejména s únikem nebezpečných látek v blízkosti staveb pro shromažďování 

většího počtu osob a teroristického útoku v těchto prostorách. Tato problematika je řešena 

týmem odborníků z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava v rámci projektu 

„Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro 

shromažďování většího počtu osob (SHELTERING)“. 

V případě mimořádných událostí a krizových situacích nevojenského charakteru se bude 

obyvatelstvo, které se nachází mimo stavby pro shromažďování většího počtu osob chránit 

formou provizorního ukrytí.  

Nově navrhovaný systém ukrytí obyvatelstva v České republice je rozdělen podle způsobu 

realizace: 

 provizorní ukrytí, tato forma ukrytí není zahrnuta v plánu ukrytí kraje nebo obcí. 

K ukrytí je využito přirozených ochranných vlastností budov s minimální 

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

klimatizace, apod.). 
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 plánované ukrytí, tato forma ukrytí je zahrnuta v plánu ukrytí kraje nebo obcí. 

K ukrytí je využito předem upravených chráněných prostorů, budovaných 

improvizovaných úkrytů a zpohotovených stálých úkrytů. 

Nově je navrhováno využívání improvizovaných úkrytů až od stavu ohrožení státu, 

důvodem je časová náročnost při jejich budování, to je v případě mimořádných událostí 

a krizových situacích nevojenského charakteru nereálné [59]. 

Chráněné prostory 

V rámci mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost byl prezentován 

příspěvek o ukrytí obyvatelstva v tzv. chráněných prostorech, které byly autory definovány 

jako speciálně upravené prostory ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob 

určené ke krátkodobému ukrytí obyvatelstva před účinky nebezpečných chemických látek 

a teroristických útoků [20]. Po úpravách mohou být tyto prostory využity k ukrytí 

i v případě krizových situací vojenského charakteru.  

 

Na obrázku 3 je znázorněný nově navrhovaný systém ukrytí v České republice, kde 

je počítáno s využitím chráněných prostorů [59]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Návrh systému ukrytí v České republice [59] 
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2.5 Současný úkrytový fond v obci Brodek u Přerova 

Obec Brodek u Přerova (dále jen Brodek) je součástí Olomouckého kraje, kde leží na 

železniční trati mezi Přerovem a Olomoucí v nadmořské výšce 205 m n. m. Území obce je 

ze severní a západní strany lemováno řekou Olešnicí a přímo obcí protéká říčka Broděnka, 

která je v intravilánu obce zatrubněná [38], [51]. Jižní část obce leží za železniční tratí a je 

spíše průmyslového rázu. Nachází se zde areály bývalého cukrovaru a Mostního obvodu 

ČD. Dále jsou v této části podnik zabývající se výrobou sladu a plnírna minerálních vod. 

Na severním okraji obce se vyskytuje zemědělské družstvo Kokory. Součástí obce je od 

roku 1976 místní část Luková, která je od Brodku vzdálená necelé 

2 km jihovýchodním směrem. 

Luková leží z části 

v Hornomoravském úvalu 

a z části na okraji Oderských 

vrchů v nadmořské výšce 220 m 

n. m. V severní části Lukové stojí 

hasičská zbrojnice a kaple [64]. 

                       

 

 

                   Obrázek 4: Mapa Brodek u Přerova [30] 

Obec se rozkládá na území o výměře 8,9 km2, počet obyvatel v Brodku u Přerova je 1829 

a v místní části Luková 212. Celkový počet obyvatel tedy činí 2041 osob [38].   

V obci nejsou evidovány žádné stálé úkryty, pouze dva improvizované úkryty, které jsou 

uvedeny v plánu ukrytí škol. Tento plán byl zpracován v roce 1999 pro Mateřskou školu 

Brodek u Přerova. Poloha úkrytů a mateřské školy je znázorněna na obrázku 6. Červeně 

jsou označeny IÚ a žlutě mateřská škola [10]. 
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Obrázek 5: Umístění improvizovaných úkrytů pro mateřskou školu Brodek [10], [30]  

Obecní úřad, za účelem připravenosti obce na mimořádné události k ochraně obyvatelstva, 

zajišťuje ukrytí osob před hrozícím nebezpečím ve stálých a improvizovaných úkrytech 

v obci, zejména [14]:   

• v obytných domech, školách a zařízeních ve vlastnictví obce, 

• v objektech právnických a podnikajících fyzických osob, 

• v rodinných domech fyzických osob 

Kromě klasického úkrytového fondu, disponuje obec také řadou prostorů vhodných 

k provizornímu ukrytí.  

2.6 Dílčí závěr 

V České republice se s výstavbou nových úkrytů již nepočítá, pouze probíhá údržba 

stávajícího úkrytového fondu, případně dochází k úplnému vyřazení některých 

nevyhovujících úkrytů. V oblasti ukrytí obyvatelstva se nyní hlavně zaměřuje na ukrytí při 

mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru, kdy v takových 

případech bude využito provizorního ukrytí. Tato oblast se stále vyvíjí, jsou navrhována 

nová řešení v ukrytí a jejich případná implementace do příslušné legislativy. Převážná 
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většina států Evropy má ochranu obyvatelstva zakotvenu přímo v zákonech, vládních 

nařízeních apod. V převážné většině evropských zemí se stálé úkryty v současné době 

nebudují a do budoucna ani neplánují, pouze se udržují stávající úkryty. Převážně se počítá 

s provizorním ukrytím zejména při mimořádných událostech a krizových situacích. 

Problematika ukrytí obyvatelstva v obci Brodek je řešena pouze pro mateřskou školu. Bylo 

by vhodné zpracovat i plány pro základní školu, která sídlí ve dvou budovách 

a je rozdělena na 1. stupeň, kde je 1. - 5. třída a 2. stupeň, kde je 6. - 9. třída. V případě 

ukrytí občanů se počítá s ukrytím svépomocí v improvizovaném úkrytu, který vznikne 

vhodnou úpravou obytné stavby. 
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3 Metody zpracování práce 

Pro účely zpracování diplomové práce byly použity některé vědecké metody. Popis 

a využití těchto metod v rámci práce je v následující části této kapitoly. Byly použity 

metody obecné i specifické. 

3.1 Metody obecné 

Deskripce: tato metoda byla využita pro teoretické vymezení řešené problematiky a při 

popisu jednotlivých vybraných objektů. 

Dedukce: tato metoda byla využita při návrhu prostorů k ukrytí, při zpracování analýzy 

ohrožení obce. Dále pak v návrhové části, kde bylo navrhováno ukrytí při mimořádných 

událostech, krizových situacích nevojenského a vojenského charakteru. 

Indukce: tato metoda byla použita při zpracování jednotlivých dílčích závěrů 

a konečného závěru celé práce. 

Analýza: byla využita při zpracování analýzy provizorního ukrytí 

ve vybraných státech Evropy. 

Syntéza: tato metoda byla užita v návrhové části a při tvorbě závěru. 

Vícekriteriální analýza: této metody bylo využito pro určení optimálního využití 

vybraných objektů k ukrytí. 

3.2 Metody specifické 

Analýza způsobů a důsledků poruch FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) 

Tato metoda (dále jen FMEA) byla upravena pro aplikaci na území a umožňuje odhalit 

možná rizika a stanovit priority opatření. Sestavuje tabulku příčin a jejich následků 

a vytváří cenné informační databáze o řešené problematice (Pupíková Jana, 5. 3. 2014, 

osobní sdělení) [1], [8], [49]. 

Průběh analýzy FMEA dělíme do tří fází. První fází je analýza a hodnocení současného 

stavu. Druhá fáze spočívá v návrhu opatření a ve třetí fázi je hodnocení stavu po realizaci 
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opatření. Postup aplikace metody, kterým byly analyzovány jednotlivé hrozby, lze popsat 

v několika bodech. Nejprve se provede rozdělení ohrožení na jednotlivé druhy.  

Poté následují jednotlivé analýzy. Analýza možných projevů, což znamená posouzení 

možných projevů jednotlivých ohrožení. Analýza možných následků hrozeb, kde se 

posuzuje, jaký dopad bude mít hrozba v případě jejího výskytu. Analýza možných příčin. 

Analýza stávajících způsobů kontroly, kdy se analyzují kontrolní postupy, které umožňují 

vadu nebo její příčinu odhalit. 

Dalším krokem je hodnocení významu, očekávaného výskytu a odhalitelnosti možných 

ohrožení. Hodnocení se provádí podle klasifikační stupnice (obvykle 1 až 10) 

viz tabulka 1 (význam), tabulka 2 (výskyt) a tabulka 3 (odhalitelnost). Nejméně významné 

kritérium má nejnižší hodnotu a nejvíce významné kritérium má nejvyšší hodnotu. 

Význam se hodnotí vzhledem k míře následků na zdraví a život obyvatelstva. Čím vyšší 

dopad, tím vyšší hodnota. Výskyt se hodnotí podle pravděpodobnosti vzniku daného 

ohrožení. Hodnocení odhalitelnosti se provádí posouzením schopností odhalit hrozby 

nebo jejich příčiny stávajícími způsoby kontroly.  

Následuje výpočet rizikových prioritních čísel (dále jen RPN) a jejich porovnání 

s kritickou hodnotou. RPN je součin hodnot významu, výskytu a odhalitelnosti, který se 

porovnává s kritickou hodnotou. Tato hodnota je stanovena z předem určených podmínek. 

Jako poslední krok se provede návrh a realizace opatření ke snížení rizika. Pro 

všechny možné hrozby, jejichž RPN překročilo kritickou hodnotu, se stanovují 

taková opatření, která by následky možného ohrožení snížila. V našem případě nebude 

stanovena hranice RPN, ale budou vybrány všechny hrozby s využitím ukrytí 

(Pupíková Jana, 5. 3. 2014, osobní sdělení) [8], [49].  
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4 Analýza řešené problematiky 

V rámci této kapitoly je proveden rozbor provizorního ukrytí ve vybraných státech Evropy 

a dále jsou identifikována možná ohrožení v obci Brodek u Přerova. Podle stanovených 

kritérií je provedeno vícekriteriální hodnocení a jsou vybrány objekty využitelné 

k improvizovanému a provizornímu ukrytí obyvatelstva. 

4.1 Analýza provizorního ukrytí ve vybraných státech Evropy 

Níže je popsáno řešení provizorního ukrytí v jednotlivých vybraných státech Evropy. 

4.1.1 Slovensko 

Slovensko má 5,41 mil. obyvatel a rozkládá se na území 49 tis. km2. Slovensko 

je parlamentní republika s jednokomorovým 

parlamentem. Hlavním městem je Bratislava. 

Posláním civilní ochrany ve smyslu 

zákona [83] je chránit životy, zdraví a majetek 

a vytvářet podmínky na přežití při 

mimořádných událostech a při mimořádné 

situaci [5], [28].  

Improvizované ukrytí na Slovensku je řešeno 

vyhláškou Ministerstva vnitra [80]. K provizornímu ukrytí jsou využívány ochranné 

prostory budov, které slouží k ochraně před účinky nebezpečných látek, popřípadě 

i k provizorní ochraně při radiační havárii. Zřizují se ve sklepích domů, ale také v jejich 

zvýšených podlažích. Hlavní požadavek je dokonalé utěsnění ochranného prostoru. 

Vhodné jsou místnosti s malým počtem oken a dveří, velkou podlahovou plochou umístěné 

v suterénu, sklepě nebo níže položených prostorách, které sousedí s dalšími místnostmi 

vhodnými pro úpravu. Ochranné prostory by neměly být v rohu budov [80]. 

4.1.2 Velká Británie 

Velká Británie má rozlohu 244 mil. km2 s počtem obyvatel kolem 59 mil. Je to ostrovní 

země s konstituční monarchií v čele s panovníkem. Hlavním městem je Londýn. 

Obrázek 6: Mapa Slovensko [62]  
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Obrázek 7: Mapa Velká Británie [66]

Obrázek 8: Mapa Itálie [17] 

V rámci úřadu vlády byl s cílem zlepšit reakci státu na 

různé negativní události ve Velké Británii ustaven jako 

pevná struktura Sekretariát pro civilní nepředvídané 

události [6], [28]. 

V rámci tohoto úřadu bylo zpracováno několik vydání 

registru národních rizik (National risk registerof civil 

emergencies). 

V této zemi je improvizované ukrytí obyvatelstva řešeno 

spíše pro krátkodobé ukrytí. Existují různá doporučení, 

jak se chovat při jednotlivých mimořádných událostech. 

Všeobecně se doporučuje, pokud není možnost 

evakuace, ukrýt se v domě, kanceláři, atd. Utěsnit okna, 

dveře a jiné otvory, vypnout klimatizaci, nepoužívat  

mobilní telefony či jiné telefonní přístroje, aby nebyla blokovaná linka. Dále radí mít 

zapnuté rádio případně televizi a poslouchat instrukce, které budou příslušnými orgány 

hlášeny [36].  

4.1.3 Itálie 

Itálie má rozlohu 301 tis. km2, počet obyvatel dosahuje čísla 58 mil. V čele republiky stojí 

prezident, nemá výkonné pravomoci. Hlavním městem je 

Řím. Civilní ochrana v Itálii je subsystémem 

civilní obrany, její pevné struktury jsou v působnosti 

státní správy [28].  

Na území Itálie je velká pravděpodobnost výskytu 

přírodních katastrof, jako je zemětřesení, záplavy, sesuvy 

půdy, sopečné výbuchy a požáry. K těmto přírodním 

událostem se přidávají antropogenní mimořádné události.  

Odbor civilní ochrany zpracoval přehled událostí, kam 

patří seismické, sopečné, hydro-meteorologické, zdravotní 
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Obrázek 9: Mapa Německo [37] 

a jaderné nebezpečí. Dále tsunami, požáry, nebezpečí pro životní prostředí a v průmyslu. 

V případě vzniku některé z událostí je u každé popsán postup, co v takovém případě dělat. 

Provizorní ukrytí se doporučuje při následně uvedených mimořádných událostech.  

Silná bouře a silný vítr, občan se má schovat v domě, nejlépe mimo zasaženou oblast. 

Pokud to není možné, má odstranit nebo upevnit předměty, které by mohl odnést vítr. 

Při tsunami je v případě provizorního ukrytí rozhodujících mnoho faktorů např. typ 

a kvalita konstrukcí objektů, nadmořská výška, kde se objekt nachází, počet pater, 

vzdálenost od břehu. Obecně platí, že pokud je objekt dobře postavený, vyšší patra budovy 

s železobetonovou konstrukcí jsou k ukrytí dostačující. 

Při radiační havárii, pokud není nařízena evakuace, se ukrýt v domě, zavřít dveře a okna, 

vypnout klimatizaci a všechny další větrací systémy a pokud je to možné, přesunout se do 

podzemních prostor. 

V případě úniku nebezpečných látek se ukrýt v budově v uzavřené místnosti, zavřít okna, 

dveře a jiné otvory a utěsnit je mokrým hadrem. Vypnout klimatizaci a jiné větrací 

systémy. Zapnout např. rádio nebo televizi a poslouchat informace a pokyny 

příslušných orgánů [57]. 

4.1.4 Německo 

Německo je zemí s asi 80 mil. obyvatel rozkládající se na území o rozloze 357 tis. km2. 

Německo je spolkový stát. Patří mezi největší evropské 

státy, hlavním městem je Berlín.  

Řídící strukturou ochrany obyvatelstva na spolkové 

úrovni je Spolkový úřad pro ochranu obyvatelstva 

a pomoc při katastrofách (Herausgeber Bundesamtfür 

Bevölkerungsschutzund Katastrophenhilfe – BBK). 

BBK vydalo několik příruček, které se zabývají výčtem 

jednotlivých ohrožení a dávají návod, jak má v takových 

situacích obyvatelstvo reagovat a jak se na ně připravit. 

Jako prostředek ochrany obyvatelstva při některých 

krizových situacích je i využití provizorního ukrytí [4], [28].  
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V případě teroristického útoku nebo úniku CBRN látek je obyvatelstvu doporučováno 

postupovat podle následujících instrukcí, které uvádí příručky [56], [76]. V případě takové 

události se doporučuje, je-li to možné, ukrýt v nejbližší možné budově, pokud není 

zasažena např. požárem nebo jinak poškozená. Nejlépe na závětrné straně.  Zavřít a utěsnit 

okna a dveře, vypnout klimatizaci. Výhodný je prostor s minimálním počtem oken. 

V případě radioaktivních látek vyhledat ukrytí nejlépe v suterénu. Vyvarovat se zbytečné 

spotřeby kyslíku (svíčkami apod.). Zapnout rádio, televizi a dbát pokynů úřadů. 

Netelefonovat, pouze v případě nutnosti, docházelo by k blokování linek. 

Při krupobití a tornádu („smršti“) je doporučováno nezůstávat venku, ale vyhledat pevnou 

budovu. Zavřít okna, rolety, okenice a vyhýbat se nezajištěným otvorům. 

Vyhledat prostory jako je suterén, sklep nebo místnost ve vnitřní části objektu. 

Vyhnout se místnostem s širokým stropem nebo klenbou jako jsou např. haly. Odpojit 

spotřebiče ze sítě [56].  

4.2 Identifikace a analýza možného ohrožení na území obce 

Cílem této kapitoly je identifikovat jednotlivé hrozby, které se mohou na území obce 

Brodek u Přerova vyskytnout a následně vytvořit jejich seznam. Na základě těchto 

zjištěných údajů bude provedena analýza těchto ohrožení [9]. 

4.2.1 Identifikace ohrožení 

Jednotlivá ohrožení, která se mohou vyskytnout na území obce Brodek u Přerova, byla 

identifikována na základě přehledu krizových situací uvedených v krizovém plánu 

Olomouckého kraje, charakteru sledovaného území a informací o výskytu mimořádných 

událostí na území obce. 

Ohrožení, která byla na území obce Brodek u Přerova identifikována, jsou přirozené 

povodně, vichřice a nárazový vítr, sněhová kalamita, silné mrazy, zemětřesení, dlouhodobá 

sucha, dlouhodobá inverzní situace, epidemie, epifytie, epizootie, únik nebezpečných látek, 

požár, exploze, radiační havárie, havárie v silniční dopravě, havárie v železniční dopravě 

a havárie v letecké dopravě.  
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4.2.2 Analýza ohrožení 

Analýza možného ohrožení na území obce byla provedena prostřednictvím metody FMEA, 

která byla upravena pro aplikaci na území (viz. Kapitola 3.2 Specifické metody zpracování 

práce). V úvodní částí hodnocení byly stanoveny stupnice pro hodnocení významu, 

pravděpodobnosti výskytu a odhalitelnosti ohrožení (viz tabulky 3, 4 a 5). 

Tabulka 3: Stupnice pro hodnocení významu ohrožení 

Význam ohrožení (následky na život a zdraví obyvatelstva) 

Bezvýznamné 1 

Málo významné 2 

Středně významné 3 

Závažné ohrožení 4 

Mimořádně významné 5 

 

Tabulka 4: Stupnice pro hodnocení pravděpodobnosti výskytu ohrožení 

Pravděpodobnost výskytu ohrožení 

Nepravděpodobné  1 

Velmi málo pravděpodobné 2 

Málo pravděpodobné 3 

Pravděpodobné 4 

Velmi pravděpodobné 5 

 

Tabulka 5: Stupnice pro hodnocení odhalitelnosti ohrožení 

Odhalitelnost ohrožení 

Velmi pravděpodobné 1 

Pravděpodobné 2 

Málo pravděpodobné 3 

Velmi málo pravděpodobné 4 

Nepravděpodobné  5 

 

Klasifikační stupnice pro posouzení významu, výskytu a odhalitelnosti byla zvolena 

v rozmezí 1 až 5. Pětibodová stupnice je, dle mého názoru, pro rozlišení plně dostačující. 

Pro tabulky 3 a 4 platí, že čím je hodnota klasifikace hrozby vyšší, tím se zvyšuje 

pravděpodobnost významu a výskytu jednotlivého ohrožení. V případě tabulky 5 znamená 
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vyšší hodnota klasifikace hrozby menší pravděpodobnost jejího odhalení. Tyto klasifikační 

stupně významu, výskytu a odhalitelnosti jsou v tabulce 6 níže aplikovány na konkrétní 

druh ohrožení. 

V tabulce 6 jsou uvedeny možné projevy jednotlivých ohrožení a dopady na obyvatelstvo. 

Dále jsou zde uvedeny možné příčiny vzniku jednotlivých druhů událostí, 

kontrolní opatření. Jednotlivá data a hodnoty významu, výskytu a odhalitelnosti 

byly navrženy na základě dostupných informací a údajů o charakteru území, 

z konzultací a údajů poskytnutých HZS Olomouckého kraje o charakteru 

a výskytu jednotlivých událostí na území obce Brodek u Přerova (Vlach Radomír, 11. 10. 

2013, osobní sdělení) [16], [40].  
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Tabulka 6: Aplikace metody FMEA [49] 

Číslo 
prvku 

Druh ohrožení Možné projevy 
Dopady na 

obyvatelstvo 

V
ýz

na
m

 

Možné 
příčiny 

V
ýs

ky
t 

Kontrolní 
opatření 

O
dh

al
it

el
no

st
 

R
P

N
 

Doporučená 
opatření 

1 Přirozené povodně 
Zaplavení území, 
budov, 
komunikací atd. 

Poškození 
zdraví, smrt 

3 
Dlouhodobý 
déšť, tání sněhu 

2 
Monitorování výšky 
hladiny 

2 12 
Evakuace, 
nouzové 
ubytování 

2 Vichřice a nárazový 
vítr 

Poškození budov, 
střešních 
konstrukcí, 
inženýrských sítí 
atd. 

Poškození 
zdraví, smrt 

3 
Klimatické 
podmínky 

2 

Monitorování 
meteorologické 
situace, měření síly 
větru 

2 12 Ukrytí 

3 Sněhová kalamita 

Přerušení nebo 
omezení dopravy, 
poškození 
střešních 
konstrukcí 

Poškození 
zdraví, smrt 

3 
Klimatické 
podmínky 

2 
Monitorování 
meteorologické 
situace 

2 12 

Zajištění 
dodávek tepla, 
potravin, léčiv, 
ukrytí  

4 Silné mrazy 

Teploty hluboce 
pod bodem 
mrazu, narušení 
konstrukcí kolejí, 
praskání potrubí 
atd. 

Poškození 
zdraví, smrt 

2 
Klimatické 
podmínky 

3 
Monitorování 
meteorologické 
situace 

2 12 

Zajištění 
dodávek tepla, 
potravin, léčiv, 
ukrytí 

5 Zemětřesení  

Poškození budov, 
komunikací, 
inženýrských sítí 
atd. 

Poškození 
zdraví, smrt 

1 

Pohyb 
tektonických 
desek, důlní 
činnost 

1 
Sledování 
seismické aktivity 
seismografy 

3 3 
Evakuace, 
ukrytí 
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Číslo 
prvku 

Druh ohrožení Možné projevy 
Dopady na 

obyvatelstvo 

V
ýz

na
m

 

Možné 
příčiny 

V
ýs

ky
t 

Kontrolní 
opatření 

O
dh

al
it

el
no

st
 

R
P

N
 

Doporučená 
opatření 

6 Dlouhodobá sucha 
Neúroda, 
nedostatek pitné 
vody atd. 

Poškození 
zdraví 4 Klimatické 

podmínky 3 
Monitorování 
meteorologické 
situace 

2 24 
Zajištění 
dodávek pitné 
vody 

7 Dlouhodobá inverzní 
situace 

Smog 
Poškození 
zdraví 

3 

Nadlimitní 
hodnoty imisí, 
klimatické 
podmínky 

2 Měření imisí 3 18 

Regulace 
dopravy, 
redukce imisí 
znečišťujících 
látek, ukrytí 

8 Epidemie Onemocnění osob 
Poškození 
zdraví, smrt 

3 
Infekční 
onemocnění, 

2 Monitoring situace 2 12 

Zdravotní 
opatření pro 
případy 
epidemie 

9 Epifytie 
Choroby a škůdci 
rostlin 

Poškození 
zdraví 

3 
Klimatické 
podmínky 

3 Monitoring situace 2 18 
Rostlinolékařská 
opatření a dozor 

10 Epizootie 
Onemocnění 
zvířat 

Poškození 
zdraví 

3 

Infekční 
onemocnění, 
nakažené krmivo 
z jiné země 

3 Monitoring situace 2 18 
Veterinární 
opatření 
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Číslo 
prvku 

Druh ohrožení Možné projevy 
Dopady na 

obyvatelstvo 

V
ýz

na
m

 

Možné 
příčiny 

V
ýs

ky
t 

Kontrolní 
opatření 

O
dh

al
it

el
no

st
 

R
P

N
 

Doporučená 
opatření 

11 Únik nebezpečných 
látek 

Kontaminace 
prostředí 
nebezpečnými 
látkami, 
poškození 
životního 
prostředí, 
komunikací 

Poškození 
zdraví, smrt 

3 

Havárie, 
technologická 
porucha, 
nedbalost, úmysl 

2 
Měření koncentrací 
látek 

5 30 

Použití 
prostředků 
individuální 
ochrany, 
provizorní 
ukrytí, 
evakuace,  

12 Požár 
Vznik tepelného 
a světelného 
záření a kouře 

Poškození 
zdraví, smrt 4 

Havárie, 
technologická 
porucha, 
nedbalost, úmysl 

5 
Instalace EPS a 
hlásičů požáru, 
školení 

5 100 Evakuace osob 

13 Exploze 
Poškození 
objektů, požár 
atd. 

Poškození 
zdraví, smrt 

2 

Havárie, 
technologická 
porucha, 
nedbalost, úmysl 

2 Kontrola činností 5 20 Evakuace osob 

14 Radiační havárie 

Kontaminace 
prostředí, 
poškození 
životního 
prostředí atd. 

Poškození 
zdraví, smrt 

4 

Havárie, 
technologická 
porucha, 
nedbalost, úmysl 

1 
Monitoring radiační 
monitorovací sítě 

5 20 

Evakuace, 
dekontaminace, 
provizorní 
ukrytí osob 
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Číslo 
prvku 

Druh ohrožení Možné projevy 
Dopady na 

obyvatelstvo 

V
ýz

na
m

 

Možné 
příčiny 

V
ýs

ky
t 

Kontrolní 
opatření 

O
dh

al
it

el
no

st
 

R
P

N
 

Doporučená 
opatření 

15 Havárie v silniční 
dopravě 

Materiální škody, 
poškození 
životního 
prostředí atd. 

Poškození 
zdraví, smrt 

2 
Technická 
závada, úmysl, 
nedbalost 

4 

Pravidelná údržba 
dopravních 
prostředků, školení, 
monitoring 
dopravní situace 

5 40 Evakuace osob 

16 Havárie v železniční 
dopravě 

Materiální škody, 
poškození 
životního 
prostředí atd. 

Poškození 
zdraví, smrt 

2 
Technická 
závada, úmysl, 
nedbalost 

2 

Pravidelná údržba 
dopravních 
prostředků, školení, 
monitoring 
dopravní situace. 

5 20 Evakuace osob 

17 Havárie v letecké 
dopravě 

Materiální škody, 
poškození 
životního 
prostředí atd. 

Poškození 
zdraví, smrt 

4 
Technická 
závada, úmysl, 
nedbalost 

1 

Pravidelná údržba 
dopravních 
prostředků, školení, 
monitoring letového 
provozu. 

5 20 Evakuace osob 
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Obec Brodek u Přerova se nachází v oblasti s nízkou pravděpodobností výskytu povodně 

(extrémní povodňový scénář Q500), která vychází z oficiálně stanoveného záplavového 

území na toku Moravy Krajským úřadem Olomouckého kraje [50]. V západní části území 

obce se ještě nachází několik technických vodních nádrží v průmyslovém areálu, které 

však nepředstavují velké ohrožení pro obyvatelstvo [50],[16]. Vzhledem ke geografické 

poloze území, kde se obec nachází, se průměrná rychlost větru pohybuje v rozmezí od 3 do 

4 m/s [12]. Za posledních pět let byl na území obce zaznamenán silný nárazový vítr nebo 

vichřice jen ojediněle [52], [53], [70]. Vzhledem k poloze Brodku a teplotnímu pásmu se 

na jeho území rozsáhlé sněhové kalamity příliš nepředpokládají. Za posledních pět let šlo 

pouze o jeden případ. Jednalo se o zhoršení sjízdnosti komunikací vlivem zvýšení sněhové 

pokrývky během krátké doby [55]. Silné mrazy se na sledovaném území vyskytly častěji, 

 v období několika dní s maximální denní teplotou -10 °C [54]. Dlouhodobá sucha byla 

v minulosti několikrát na území obce zaznamenána. Ovlivňovat tyto události může i to, že 

Brodek se nachází v teplotním pásmu T2, což je teplé území a navíc se průměrné teploty 

oproti minulosti mírně zvyšují [43] . V oblasti, kde leží Brodek, není inverzní charakter 

počasí nijak sledován (Čaňová Tatiana, ČHMÚ, 22. 7. 2014). Smogová situace se na území 

Brodku může za určitých podmínek vyskytnout. Území obce se za období 2009 – 2013 

postupně zařadilo do oblasti se zhoršující se kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům 

pro ochranu zdraví [85], [86], [87], [88]. Imisní limity jsou pravidelně překračovány 

hlavně ve městě Přerově, které je od obce vzdáleno 10 km jihovýchodně (Vlach Radomír, 

HZS-OL, 11. 10. 2013, osobní sdělení) [44], [45], [46], [47], [48]. Tento stav může 

ovlivnit i ovzduší na území Brodku. 

V části katastrálního území obce hospodaří zemědělské družstvo Kokory, které má 

v Brodku svou pobočku. V posledních pěti letech nebyl zaznamenán žádný případ epifytie. 

Některé choroby rostlin se vyskytly v malé míře v nedalekých katastrálních územích, 

epifytie na sledovaném území je málo pravděpodobná [31].  Pravděpodobnost epizootie je 

také malá. Na sledovaném území nedošlo v posledních několika letech k výskytu 

hromadné nákazy zvířat nebo výskytu závažné nemoci [90], [91], [92]. Epidemie se na 

území v Brodku za posledních pět let také nevyskytla (Bernardová Eva, KHS Přerov, 

11. 8. 2014, osobní sdělení) [94].  
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Na území obce se nenachází požárně nebezpečné objekty, podnikatelské subjekty 

využívající nebo zpracovávající výbušné materiály nebo nebezpečné látky ve větším 

množství. V menším množství zpracovává nebezpečné látky sběrný dvůr ve vlastnictví 

obce (baterie, barvy, laky, ředidla) [16]. Únik nebezpečné látky byl za posledních pět let 

zaznamenán pouze jednou [40]. Pravděpodobnost výskytu takového ohrožení je velmi 

malá. Požár je na území obce zaznamenán několikrát ročně, jedná se převážně o požárem 

zasažené rodinné domy a zemědělské objekty [40], [81]. Vznik požáru je velmi 

pravděpodobný. V případě exploze je pravděpodobnost velmi malá, na území nebyl 

evidován žádný případ této události [40]. Obec se nenachází v okolí jaderné elektrárny ani 

jiného zařízení pracujícího s jaderným materiálem. Vzniku radiační havárie na území obce 

je nepravděpodobný (Vlach Radomír, HZS-OL, 11. 10. 2013, osobní sdělení). 

Obcí neprochází žádná významná komunikace, pouze silnice druhé třídy číslo 150.  

Vzhledem k zaznamenaným případům je havárie v silniční dopravě na území Brodku 

velmi pravděpodobná [16], [40]. Územím Brodku prochází významná železniční trať 

s hustou nákladní i osobní železniční dopravou [16]. Za posledních pět let 

je evidována pouze jedna událost na této trati [16], [84], [93]. Pravděpodobnost vzniku 

havárie je velmi malá. Havárie v letecké dopravě nebyla na území Brodku zaznamenána 

žádná [40]. I když se ve vzdálenosti cca 8 km jihovýchodně od obce nachází letiště Přerov, 

které v současné době slouží civilním účelům, hustota leteckého provozu nad obcí je 

minimální [24]. Vznik letecké havárie na jejím území považuji za nepravděpodobný. 

Z tabulky 6 byla vybrána všechna ohrožení, v jejichž případech lze využít ukrytí. Všechny 

tyto případy jsou znázorněny v tabulce 7. 

Tabulka 7: Nejvýznamnější ohrožení s využitím ukrytí obyvatelstva 

Pořadí Nejvýznamnější ohrožení  RPN 

1. Únik nebezpečných látek 30 

2. Radiační havárie 20 

3. Dlouhodobá inverzní situace 18 

4. Vichřice a nárazový vítr 12 

5. Sněhová kalamita 12 

6. Silné mrazy 12 

7. Zemětřesení 3 
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Z analýzy vyplývá, že nejvýznamnějším ohrožením na území obce Brodek u Přerova, kdy 

je obyvatelům doporučeno ukrytí, je únik nebezpečné látky. Dalším ohrožením, které 

dosáhlo většího počtu bodů je radiační havárie. Za těmito dvěma hrozbami následuje 

dlouhodobá inverzní situace, která již nemá tak výrazný počet bodů jako první umístěné 

ohrožení. 

Ostatní zjištěná ohrožení již nedosahují tak významných hodnot a mezi nejméně významné 

se řadí zemětřesení.  
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4.3 Analýza objektů vhodných k ukrytí obyvatelstva 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé objekty, které byly vybrány k možnému využití 

k improvizovanému a provizornímu ukrytí. Byla vybrána pouze zařízení a školy v majetku 

obce (Beneš Jan, 5. 8. 2013, osobní sdělení). Obyvatelé rodinných domů a bytů si 

v případě improvizovaného a provizorního ukrytí upraví prostory ve vhodných částech 

bytu nebo domu svépomocí. Jak tyto prostory vybrat a upravit je možné nalézt v různých 

příručkách HZS, na internetu atd. Případné ukrytí zaměstnanců v objektech právnických 

a podnikajících fyzických osob zajišťují zaměstnavatelé. 

Jednotlivé objekty jsou označeny písmenem V (varianta) a pořadovým číslem. Pořadí 

analyzovaných objektů bylo zvoleno následovně: Základní škola Brodek u Přerova – 

1. stupeň (V1), Základní škola Brodek u Přerova – 2. stupeň (V2), tělocvična ZŠ Brodek 

u Přerova (V3), Mateřská škola Brodek u Přerova (V4), kino Brodek u Přerova (V5), 

Masarykova knihovna Brodek u Přerova (V6), Obecní úřad Brodek u Přerova (V7), 

Dům s pečovatelskou službou Brodek u Přerova (V8), kulturní dům v Lukové (V9).  

4.3.1 Deskripce objektů 

V této části budou popsány jednotlivé objekty, u kterých bude následně provedeno 

hodnocení jejich vhodnosti k improvizovanému a provizornímu ukrytí. 

Základní škola Brodek u Přerova (1. stupeň) 

Budova prvního stupně základní školy byla postavena v roce 1880. Nachází se na konci 

řadové zástavby v centru obce, čelní strana a tím i její vchod je orientován na sever. Přímo 

před školou je silnice 2. třídy č. 150, která dělí obec na dva celky. Boční stranu budovy 

dělí od další nemovitosti (obecního úřadu) cca 2,5 metru široká ulička. Zadní strana 

budovy má vchod, využitelný jako únikový východ, touto stranou sousedí budova školy se 

zahradami patřícími k domům v řadové zástavbě. Přímo v okolí školní budovy se 

nenachází žádné nebezpečné objekty [89]. 
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Samotná škola je postavena z pálených cihel, vnější omítka je cementová, původní dřevěná 

okna a dveře byly při rekonstrukci vyměněny za plastové. Dřevěný krov střechy je pobit 

plechem, technický stav se dá označit jako dobrý. Škola má tři nadzemní podlaží a je 

částečně podsklepená. V budově je celkem 6 učeben a v každém podlaží je i sociální 

zařízení. Jednotlivá patra jsou přístupná po betonovém schodišti, které je pokryté teraso 

dlažbou. Ve sklepních prostorách se nachází místnost bývalého skladu na tuhá paliva a 

místnost, kde je ponechán starý kotel. V prvním nadzemním podlaží jsou u vstupu dvě 

šatny, učebna, místnost pro školní družinu a stávající plynová kotelna. V druhém 

nadzemním podlaží je umístěna sborovna, dva kabinety a dvě učebny. Ve třetím 

nadzemním podlaží jsou tři učebny a nezbytné toalety.  

 

Základní škola Brodek u Přerova (2. stupeň) 

Budova pro druhý stupeň základní školy byla postavena v roce 1926 a stojí na severním 

okraji obce. Od silnice třetí třídy č. 0552 ji před vstupem odděluje menší okrasná zahrada. 

Škola má půdorys písmene L a je propojena s přístavbou učitelského domku, který se 

nachází po pravé straně od hlavního vchodu školy. Dvoupodlažní budova školy se 

suterénem je postavena z pálených cihel s kamennými základy. Po rekonstrukci byla 

dřevěná okna a dveře vyměněna za plastová. V dvorním traktu byla vybudována 

tělocvična, která je se školou spojena krytým průchodem. Škola i s tělocvičnou dávají 

půdorys písmene U. Na západní straně sousedí školní pozemek s budovou školní kuchyně 

a jídelny, která je zase propojena s budovou mateřské školy. Do školy je využíván vstup ze 

Obrázek 11: ZŠ Brodek u Přerova (1. stupeň) [2] 

Obrázek 11: ZŠ Brodek u Přerova (foto autor) 
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dvou stran, z boční a zadní. Původní hlavní vchod v průčelí budovy se v dnešní době 

neužívá, je označen jako nouzový východ. V suterénu se nachází třída pro výuku dílen, 

cvičná kuchyň, zázemí školníka, sklep, sklad, nová kotelna a sklad nářadí. Na chodbě 

suterénu jsou drátěné kóje, které sloužily jako šatny pro žactvo. V přízemí budovy jsou ve 

směru do ulice učebny, a to učebna fyziky, chemie a čtyři třídy. Vedle toho zde mají místo 

i kabinet chemie, fyziky a jazyků. 

V prvním patře jsou směrem do ulice tři učebny, ředitelna a kabinet. Na boční straně je 

sborovna, archív, knihovna, učebna výpočetní techniky a na zadní straně je kreslírna.  

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

Tělocvična ZŠ Brodek u Přerova 

Tělocvična byla postavena v roce 2007. Budova sousedí se základní školou. Ze severní 

strany je ohraničena polem, na východní straně se nachází silnice III. třídy č. 0552 a na 

západní straně leží školní pozemek. V blízkosti objektu se nenachází žádné nebezpečné 

provozy a látky. Budova je postavena z porothermových tvárnic o tloušťce 30 cm a je 

zateplená. Střecha je pokryta krytinou maxidek. Objekt je na severní a jižní straně osazen 

plastovými okny. Dveře jsou rovněž z plastu. Východní a západní stěna objektu je bez 

stavebních otvorů. Do budoucna se plánuje vybudování sociálního zázemí a krytý koridor 

do školní jídelny. Podlaha tělocvičny je vyrobena z materiálu  CONIPUR o tloušťce 

11 mm. Jde o protiskluzový odpružený povrch. Po celé délce jižní stěny tělocvičny je 

prosklený koridor. V tomto koridoru jsou na každém konci vstupy do prostor sportovní 

haly.  

 

Obrázek 13: ZŠ Brodek u Přerova (2. stupeň) [2] 

Obrázek 13: ZŠ Brodek u Přerova (2. stupeň) [63] 
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Mateřská škola Brodek u Přerova 

 

 

 

 

 

                            

    

 

Mateřská škola se nachází v blízkosti 2. stupně základní školy. Leží na hranici obce  

v její severní části. Budova byla postavena v 70. letech 20. století. Hlavní vstup do školky 

je situován z ulice Tyršova. Objekt má č. p. 217. Budova je rozdělena na dvě části, kde je 

v jedné části umístěna Mateřská škola Brodek u Přerova a v druhé části školní kuchyně 

a jídelna, která slouží ke stravování žáků obou stupňů základní školy. Vstup do jídelny je 

z boční, východní strany budovy. 

Jedná se o stavbu z porothermu, střecha je pokryta kanadskou šindelí, okna 

i dveře jsou plastová.  Školka má dvě nadzemní podlaží a čtyři vstupy, jeden je z ulice 

Tyršova, druhý je ze západní strany z areálu dětského hřiště, třetí ze severní strany, čtvrtý 

je z východní strany a vede přes jídelnu. Budova je samostatně stojící, v západní části je 

Obrázek 15: Tělocvična ZŠ Brodek [2] 

Obrázek 15: Tělocvična ZŠ Brodek u Přerova [2] 

Obrázek 17: Mateřská škola Brodek u Přerova [2] 

Obrázek 17: Mateřská škola  
Brodek u Přerova [2] 
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zahrada a dětské hřiště. V severní části je objekt ohraničen polem. Od ostatních obytných 

domů je školka vzdálena cca 20 m.  

V přízemí mateřské školy jsou dvě učebny s herním prostorem, kancelář ředitele, šatny, 

sociální zařízení, místnosti pro úklidový materiál a sklady. V části budovy určené pro 

školní jídelnu se v přízemí nachází kancelář vedoucí jídelny, sklady materiálu a zásob 

a samotná kuchyně.  První patro školky je identické jen s tím rozdílem, že z chodby 

spojující obě křídla budovy je vchod na střešní terasu. U školní jídelny je v prvním patře 

samotná jídelna s prostorem k výdeji jídla, sociální zařízení a šatny. V okolí budovy se 

nenachází žádné nebezpečné objekty. 

 

Kino Brodek u Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

Místní kino je samostatně stojící budovou situovanou do jižní části obce, v ulici 9. května, 

č. p. 368. Je to jednopodlažní stavba s nadstavbou nad vchodem budovy. Budova je 

postavena z pálených cihel, střecha je plechová. Okna i dveře jsou dřevěné. 

Přibližně 50 m jižně od budovy se nachází hlavní železniční trať Přerov – Olomouc. Kino 

sousedí z obou čelních stran se samostatně stojícími domy a v zadní části je ohraničeno 

soukromou zahradou. Do kinosálu se vstupuje po schodišti, které kolem zadní stěny 

hlediště vede na pravou i na levou stranu sálu. Kino má kapacitu 180 míst k sezení. 

V přízemí se při vstupu nachází pokladna, sociální zařízení, úklidová komora, kotelna, 

a následuje společenská místnost, tj. kinosál s jevištěm. V 1. patře je nad vstupem umístěna 

promítací místnost a kancelář. Kino je využíváno ke kulturním akcím, jako jsou divadelní 

Obrázek 19: Kino Brodek u Přerova [2] 

Obrázek 19: Kino Brodek u Přerova (foto autor) 
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představení místního ochotnického souboru J. K. Tyla, školní besídky nebo i k pořádání 

veřejných schůzí a valných hromad. 

 

Masarykova knihovna Brodek u Přerova 

Knihovna se nachází na východním okraji obce na Masarykově náměstí č. p. 42. Knihovna 

má dlouholetou tradici, která sahá až do roku 1919.  

Jedná se o dvoupodlažní budovu v řadové zástavbě. Budova je postavena s pálených cihel, 

střecha je plechová. Okna knihovny jsou plastová, vstupní dveře jsou také plastové, dveře 

v průjezdu jsou kovové. U zadní strany objektu je rozlehlá zahrada. Přibližně 20 metrů od 

knihovny leží silnice druhé třídy č. 150, která prochází celou obcí.  

V přízemí jsou hlavní prostory knihovny, sociální zařízení a krytý průchod do zahrady. 

V prvním patře se nachází kancelářské prostory, které jsou v současné době v rekonstrukci, 

dále pak depozitář knihovny a sociální zařízení.    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Obecní úřad Brodek u Přerova 

Budova obecního úřadu je situována na sever a nachází se ve středu obce na Masarykově 

náměstí č. p. 13. Byla postavena na konci  19. století. Má jedno podzemní podlaží, a dvě 

nadzemní podlaží [89].  

Obecní úřad je posledním domem v řadové zástavbě. Od dalšího nejbližšího objektu 

(1. stupně základní školy) ho odděluje cca 2,5 m široká ulička. Mimo domu v řadové 

zástavbě nesousedí budova s žádnou další nemovitostí. Přibližně 2 metry od její čelní 

Obrázek 20: Masarykova knihovna 
Brodek u Přerova [2] Obrázek 21: Masarykova knihovna Brodek u Přerova 

(foto autor) 
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strany prochází silnice druhé třídy č. 150. Ze zadní strany budovy je vstup na prostorné 

nádvoří s garážemi a s dílnou pro obecní dělníky.  Objekt je postaven z pálených cihel, 

střecha je plechová, všechna okna i vchodové dveře jsou plastové. Úřad má celkem tři 

vchody, dva z ulice Masarykovo náměstí a jeden ze zadní strany budovy.  

V podzemním podlaží je sklep, kde je využívána pouze jedna místnost, ve které se nachází 

plynový kotel. Celý prostor sklepení, mimo kotelnu, je vlhký, do místností zatéká a je zde 

značný nános plísně. K ukrytí nebude tento prostor využit, jelikož navíc nesplňuje 

minimální podchodnou výšku místnosti. V prvním nadzemním podlaží se nachází obřadní 

síň, která má svůj vlastní vchod z hlavní ulice. U vstupu do budovy obecního úřadu je 

kancelář obecní policie, učebny základní umělecké školy, skladovací místnost, úklidová 

komora a sociální zařízení. Ve druhém nadzemním podlaží jsou kanceláře, zasedací 

místnost, sociální zařízení a úklidová místnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dům s pečovatelskou službou Brodek u Přerova 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23: Obecní úřad Brodek u Přerova [2] Obrázek 23: Obecní úřad Brodek u Přerova 
(foto autor) 

Obrázek 25: Dům s pečovatelskou službou 
Brodek u Přerova [2] 

Obrázek 25: Dům s pečovatelskou službou 
Brodek u Přerova [65]  
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Budova byla postavena v 60. letech 20. století a nachází se na jihozápadním okraji obce 

v ulici Tovární č. p. 136. V blízkosti objektu se nachází silnice třetí třídy č. 4347, která 

odděluje ulici Tovární od areálu bývalého cukrovaru, který od r. 2007 není v provozu. 

Ve vzdálenosti cca 40 metrů od pečovatelského domu leží dva malé rybníky. Budova je 

samostatně stojící, nejbližší obytné stavení je na jižní straně vzdálené cca 50 m. V okolí 

nejsou evidovány žádné nebezpečné objekty. 

Dům s pečovatelskou službou má tři nadzemní podlaží, má tři vchody, kdy dva se nachází 

v přední části a jeden v zadní, kterým je možné vstoupit pouze do kolárny. 

V prvním nadzemním podlaží je kuchyňka, sociální zařízení, úklidová místnost, 

společenská místnost, skladovací prostory, kolárna a čtyři byty. Ve 2. nadzemním podlaží 

je úklidová místnost, skladovací prostory, šest bytů, z nichž jeden slouží jako zázemí 

ošetřovatelky. Ve 3. nadzemním podlaží je 7 bytů, skladovací prostory a úklidová místnost.  

Kulturní dům Luková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budova byla postavena kolem roku 1950. Nachází se v Brodku v místní části Luková 

č. p. 45. Obec je rozdělena silnicí druhé třídy č. 150 na jižní a severní část (dolní, horní). 

Kulturní dům leží v severní části, blíže k okraji obce. Tato stavba je dvoupodlažní. Budova 

je postavena z pálených cihel, střecha je plechová. Okna jsou původní dřevěná, vchodové 

dveře jsou plastové.  Objekt je obestavěn pouze z jedné strany (západní), kdy ho od 

okolních domů dělí dvůr. V blízkosti budovy se za příjezdovou cestou nachází požární 

nádrž, která je od této cesty vzdálená cca 10 m. Ze dvou stran obklopuje objekt zahrada. 

V přízemí objektu je sociální zařízení, hostinec, knihovna a hasičská zbrojnice. V prvním 

Obrázek 26: Kulturní dům v Lukové [2] 

Obrázek 27: Kulturní dům v Lukové (foto autor) 
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patře jsou dvě kulturní místnosti, šatna, kuchyňka a sklad. Vstup do prvního patra je 

možný dvěma oddělenými vstupy. 

4.3.2 Stanovení kritérií a jejich vah 

Pro výběr optimálního objektu vhodného k improvizovanému a provizornímu ukrytí byla 

stanovena následující kritéria: 

Ochranný součinitel KO po úpravách (K1): jedná se o hodnotu součinitele KO, která 

vyjadřuje, jak velká bude ochrana ukrývaných osob po provedení dodatečných stavebních 

úpravách objektu. 

Maximální počet ukrytých osob (K2): tato hodnota vyjadřuje maximální možný počet 

ukrývaných osob, kdy na jednu ukrývanou osobu připadá 1 m2. 

Užitná podlahová plocha (K3): jedná se o podlahovou plochu využitelnou při ukrytí osob. 

Umístění úkrytu v budově (K4): ukazuje, ve které části objektu se nachází prostory pro 

ukrytí. Pokud je úkryt v přízemí, zapuštěný nebo částečně zapuštěný s nadstavbou nebo 

zcela zapuštěný bez nadstavby, případně se nachází ve středním traktu víceposchoďových 

budov, lze prostory využít k improvizovanému a provizornímu ukrytí. Pokud je úkryt ve 

vyšších patrech, lze jej využít k provizornímu ukrytí. 

Plocha/počet stavebních otvorů vnějších stěn (K5): plocha okenních otvorů a dveří ve 

vnějších stěnách úkrytu, je udávána v m2. Čím menší plocha a počet otvorů, tím lépe. 

Časová náročnost (K6): vyjadřuje, jak dlouho by trvaly úpravy prostor pro zpohotovení 

a zodolnění úkrytu. Čím je doba kratší, tím lépe. 

Ekonomické zhodnocení (K7): vyjadřuje finanční náročnost při provedení potřebných 

úprav úkrytu. Čím jsou menší náklady, tím lépe.  

Pro jednotlivá kritéria byly stanoveny normované váhy, které význam těchto kritérií 

převádějí do čísel. Platí, čím je hodnota váhy větší, tím je kritérium významnější. Pro 

stanovení vah byla použita metoda párového srovnání [15], [67].  
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Tabulka 8: Stanovení vah kritérií 

 

V tabulce 8 je znázorněna preference jednotlivých kritérií (výskyt) a jejich výsledná 

normovaná váha, která byla stanovena podílem jednotlivé nenormované váhy k celkovému 

součtu nenormovaných vah. Pokud dosáhlo více kritérií stejné hodnoty výskytu, pak byla 

vzájemně porovnána, aby se zjistilo, které z těchto kritérií je významnější. K tomu pak 

bylo přihlédnuto při určení pořadí výskytu kritérií a následnému stanovení nenormovaných 

vah [15]. Tento případ nastal u kritérií K2 a K6, která mají stejný počet preferencí, ale po 

jejich vzájemném porovnání bylo jako významnější stanoveno kritérium K6. U shody 

K4 a K5 bylo stanoveno jako významnější kritériem K5. 

4.3.3 Vícekriteriální hodnocení vybraných objektů 

V této podkapitole je provedeno vícekriteriální hodnocení vybraných objektů. Objekty jsou 

hodnoceny pro dva typy ukrytí, a to improvizované a provizorní ukrytí.  

Bylo provedeno vícekriteriální hodnocení, v rámci kterého byly všechny varianty 

zkoumány podle stanovených kritérií. Při hodnocení jednotlivých kritérií byly mezi sebou 

vzájemně porovnány všechny varianty. Varianty byly hodnoceny stupnicí 1 – 3, přičemž 

nejlepší variantě byly přiděleny 3 body, středně dobré variantě 2 body a nejhorší variantě 

1 bod. Tyto přidělené body byly následně vynásobeny normovanými váhami a jejich 

součtem bylo dosaženo výsledného bodového hodnocení jednotlivých variant. Varianta 

s nejvyšším počtem bodů, je považována za nejvhodnější.  Varianty s nižším počtem bodů 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Výskyt 
Nenormovaná 
váha kritéria 

Normovaná 
váha  

kritéria 

K1  K1 K2 K4 K5 K5 K6 6 7 0,25 

K2   K1 K4 K5 K4 K5 3 3 0,11 

K3    K1 K2 K6 K4 1 2 0,07 

K4     K1 K6 K3 4 5 0,18 

K5      K1 K2 4 6 0,21 

K6       K1 3 4 0,14 

K7        0 1 0,04 

CELKEM 28 1 
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jsou považovány za méně vhodné až nevhodné. Výsledky vícekriteriálního hodnocení 

variant jsou znázorněny v tabulce 18 a 19. 

 

Tabulka 9: Vícekriteriální hodnocení variant k provizornímu ukrytí 

Kritéria 
Varianty 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 

K1 0·0,25 0·0,25 0·0,25 0·0,25 0·0,25 0·0,25 0·0,25 0·0,25 0·0,25 

K2 3·0,11 3·0,11 3·0,11 2·0,11 3·0,11 1·0,11 2·0,11 3·0,11 3·0,11 

K3 3·0,07 3·0,07 3·0,07 1·0,07 2·0,07 1·0,07 1·0,07 2·0,07 2·0,07 

K4 2·0,18 3·0,18 1·0,18 2·0,18 1·0,18 2·0,18 2·0,18 2·0,18 2·0,18 

K5 1·0,21 1·0,21 1·0,21 1·0,21 1·0,21 1·0,21 1·0,21 1·0,21 1·0,21 

K6 2·0,14 2·0,14 1·0,14 3·0,14 2·0,14 3·0,14 2·0,14 3·0,14 2·0,14 

K7 2·0,04 2·0,04 1·0,04 3·0,04 3·0,04 3·0,04 2·0,04 3·0,04 2·0,04 

Počet bodů 1,47 1,65 1,11 1,4 1,26 1,29 1,22 1,58 1,4 

 

Z výsledků vícekriteriálního hodnocení variant k provizornímu ukrytí vyplývá, že 

nejvhodnějším objektem pro provizorní ukrytí obyvatelstva je druhý stupeň Základní školy 

Brodek u Přerova. K ukrytí je možné využít první patro i suterén.  

Jako druhé nejlépe hodnocené objekty jsou dům s pečovatelskou službou (V8) a první 

stupeň Základní školy Brodek u Přerova (V1). Tyto objekty dosáhly druhého nejvyššího 

hodnocení. Objekty disponují poměrně velkou kapacitou k ukrytí. Celková kapacita 

ukrývaných osob bude záviset na směru větru, kdy budou využity pouze místnosti na 

vhodné závětrné straně. Nevýhodou těchto prostor je však větší počet rozměrných oken, 

což je časově náročnější při provádění zatěsnění. 

Bodové hodnocení varianty čtyři a devět, které představují Mateřskou školu 

Brodek u Přerova (V3) a kulturní dům (V9) je o několik bodů nižší než u objektů, které se 

počtem bodů zařadily na druhé místo v hodnocení objektů. Není to však takový rozdíl 

jako u nejhorších variant. Tyto objekty zaostávají v počtu ukrývaných osob a v jednom 

případě i v užitné podlahové ploše.  

Nejhůře hodnocenou variantou k provizornímu ukrytí je budova tělocvičny (V3). 
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Tabulka 10: Vícekriteriální hodnocení variant k improvizovanému ukrytí 

Kritéria 
Varianty 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 

K1 3·0,25 3·0, 25 1·0, 25 1·0, 25 3·0, 25 3·0, 25 3·0, 25 3·0, 25 3·0, 25 

K2 2·0,11 3·0, 11 3·0, 11 3·0, 11 3·0, 11 2·0, 11 3·0, 11 2·0, 11 2·0, 11 

K3 2·0,07 3·0, 07 3·0, 07 3·0, 07 3·0, 07 2·0, 07 3·0, 07 2·0, 07 2·0, 07 

K4 1·0,18 2·0, 18 1·0, 18 1·0, 18 1·0, 18 1·0, 18 1·0, 18 1·0, 18 1·0, 18 

K5 1·0,21 2·0, 21 1·0, 21 1·0, 21 2·0, 21 1·0, 21 1·0, 21 1·0, 21 1·0, 21 

K6 1·0,14 1·0,14 1·0,14 1·0,14 2·0,14 1·0,14 1·0,14 1·0,14 2·0,14 

K7 1·0,04 2·0,04 1·0,04 1·0,04 2·0,04 1·0,04 1·0,04 2·0,04 2·0,04 

Počet bodů 1,68 2,29 1,36 1,36 2,25 1,68 1,86 1,72 1,86 

 

Z výsledků vícekriteriálního hodnocení variant k improvizovanému ukrytí vyplývá, že 

nejvhodnějším objektem pro improvizované ukrytí obyvatelstva je budova druhého stupně 

Základní školy Brodek u Přerova (V2). Pouze v tomto objektu je možné ukrytí v částečně 

zapuštěných prostorách. Tyto prostory v suterénu jsou rozděleny na tři samostatné úkryty.  

K nejlépe hodnocené variantě se pak nejvíce přiblížila varianta pátá, což je budova kina 

(V5). Nevýhodou tohoto objektu je, že se jedná pouze o přízemní budovu bez nadstavby. 

Výhodou je minimální počet oken. 

Nejhůře hodnocené jsou varianty tři a čtyři, které představují tělocvičnu (V3) a Mateřskou 

školu Brodek u Přerova (V4). Hlavní nevýhodou těchto objektů je příliš nízký 

ochranný součinitel stavby.  

Nevýhodou všech objektů, kromě nejlépe hodnoceného je, že poskytují možnost 

vybudování improvizovaného úkrytu pouze v přízemních prostorách. Navíc mají tyto 

prostory většinou rozměrná okna, což není příliš vhodné a při zhmotňování těchto otvorů je 

třeba značné množství materiálu. 

4.4 Dílčí závěr 

Ve vybraných evropských zemích se v případě některých druhů mimořádných událostí 

a katastrof počítá pouze s provizorním ukrytím. Návody a rady, co dělat a jak se 
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v takových situacích chovat jsou zpracovány v různých příručkách, případně je provizorní 

ukrytí specifikováno v legislativě.  

Z provedené analýzy ohrožení pro území obce vyplývá, že nejzávažnějšími hrozbami 

s využitím ukrytí obyvatelstva je únik nebezpečných látek, radiační havárie a dlouhodobá 

inverzní situace. 

Pro hodnocení vybraných objektů využitelných k improvizovanému a provizornímu ukrytí 

byla stanovena kritéria a jejich váhy a následně pomocí vícekriteriálního hodnocení 

jednotlivých variant byly vybrány nejvhodnější objekty. 
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5 Návrhová část 

V této kapitole budou navrženy objekty vhodné k provizornímu a improvizovanému ukrytí 

obyvatelstva v obci Brodek u Přerova. Tyto návrhy vychází z výsledků hodnocení 

jednotlivých vybraných objektů.  

5.1 Návrh objektů vhodných k provizornímu ukrytí 

Při mimořádných událostech v obci Brodek u Přerova navrhuji k provizornímu ukrytí 

budovy prvního i druhého stupně základní školy, dům s pečovatelskou službou 

a Kulturní dům v Lukové. Navrhované prostory k ukrytí se nachází ve vyšších patrech 

budov a na druhém stupni základní školy i v suterénu. 

Navrženými objekty využitelnými k provizornímu ukrytí v případě úniku nebezpečných 

látek a dlouhodobé inverzní situace jsou budova prvního a druhého stupně Základní školy 

Brodek u Přerova, Dům s pečovatelskou službou Brodek u Přerova a Mateřská škola 

Brodek u Přerova. V případě radiační havárie jsou pro tyto účely navrženy budova druhého 

stupně Základní školy Brodek u Přerova a případně Dům s pečovatelskou službou Brodek 

u Přerova. Navrhované prostory k ukrytí v těchto dvou budovách mohou svou polohou 

poskytnout vyšší ochranu než např. prostory chráněné pouze zavřenými okny a dveřmi. 

Tyto navržené objekty patřily mezi nejlépe hodnocené při jejich posouzení 

dle stanovených kritérií.  

Prostory v budově prvního stupně základní školy (červený bod na obrázku 28 označeno 

jako V1), využitelné k provizornímu ukrytí jsou znázorněny v příloze č. 3, část 2., kde jsou 

i parametry jednotlivých podlaží. Objekt disponuje velkou kapacitou k ukrytí osob. 

Prostory k ukrytí mají určité omezení způsobené dispozičním řešením objektu. Tímto 

omezením je poloha úkrytu, tzn., že se lze ukrýt pouze na jeho severní straně. 

Prostory v budově druhého stupně základní školy (červený bod na obrázku 28 označeno 

jako V2), které je možné využít k provizornímu ukrytí, jsou znázorněny i s popisem 

parametrů v příloze č. 4, část 2. Prostory se nachází v suterénu a ve druhém patře. Kapacita 

využitelná k ukrytí je u tohoto objektu vysoká, je to dáno jednotlivými prostornými 

třídami. K ukrytí lze využít prostory umístěné v celé ploše půdorysu budovy.  
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Prostory využitelné k provizornímu ukrytí v Domě s pečovatelskou službou v Brodku 

u Přerova (červený bod na obrázku 28, označeno jako V3) jsou znázorněny i s parametry 

jednotlivých podlaží v příloze č. 9, část 2. Ukrytí bude realizováno ve středním traktu 

přízemí a v jednotlivých bytech ve vyšších patrech, tzn., že bude využito převážně 

nájemníky a personálem. 

Celková kapacita ukrývaných osob bude záviset na směru větru, kdy budou využity pouze 

místnosti na vhodné závětrné straně. V okolí jednotlivých budov se nenachází žádné 

nebezpečné objekty nebo provozy. Přehled objektů navrhovaných k provizornímu ukrytí 

v obci Brodek u Přerova je na obrázku 28. 

Jako další prostory pro provizorní ukrytí využijí občané vlastní domy nebo byty, případně 

svá pracoviště.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Návrh objektů vhodných k improvizovanému ukrytí 

Při krizových situacích vojenského charakteru v obci Brodek u Přerova bude ukrytí 

zajištěno v improvizovaných úkrytech, které jsou uvedeny v plánu ukrytí škol z roku 

1999 (červený bod na obrázku 29, označené jako V2, V3). Dalším objektem navrhovaným 

Obrázek 28: Mapa obce - návrh provizorního ukrytí v Brodku u Přerova [3] 
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k improvizovanému ukrytí je budova druhého stupně základní školy. Návrh prostorů 

k ukrytí je znázorněn i s jednotlivými parametry v příloze č. 4 (červený bod na obrázku 29, 

označen jako V1). Prostory k ukrytí se nachází v suterénu školy, který je částečně 

zapuštěný pod úroveň okolního terénu. Navrhované prostory dosahují vysokého 

ochranného součinitele, tím je zvýšena ochrana ukrývaných. Jedná se o tři místnosti, které 

budou vhodně upraveny pro vybudování improvizovaných úkrytů. Úkryt číslo jedna má 

největší kapacitu a úkryt číslo tři má ze všech nejvyšší hodnotu ochranného součinitele 

stavby KO. Z prostor suterénu jsou tři únikové východy, kdy dva z nich vedou na severní 

stranu a jeden na východ. 

Dalším navrhovaným objektem je budova kina (červený bod na obrázku 29, označena jako 

V4). Budova je pouze přízemní bez nadstavby, ale poskytuje velkou kapacitu. Prostory 

k ukrytí mají minimum prosvětlovacích otvorů. Vzhledem k velkému počtu ukrývaných 

(více jak 50 osob), musí být vybudována nucená ventilace. Budova dosahuje vysoké 

hodnoty ochranného součinitele stavby, což je i s velkou kapacitou výhoda. Po stavebních 

úpravách pro zodolnění úkrytu může poskytnout objekt kina dostatečnou ochranu.  

V případě nutnosti a nedostatku kapacity v jiných vhodnějších úkrytech, navrhuji ukrytí 

také v budově obecního úřadu a Kulturním domě v Lukové (modrý bod na obrázku 

29, označeny jako V5, V6). Tyto objekty dosahují vysoké hodnoty ochranného součinitele 

stavby. Kapacita těchto jednotlivých úkrytů dosahuje při 3 m2 na osobu průměrně 

cca 19 osob, což není mnoho. Pokud by však byla maximálně využita jejich kapacita 

(tzn. 1 m2/osoba), pak dosahuje průměr jednotlivých úkrytů cca 58 osob. V takovém 

případě by bylo nutné v některých úkrytech vybudovat nucenou ventilaci. Jednalo by se 

o úkryt v budově kulturního domu. 

Přehled objektů navrhovaných k improvizovanému ukrytí v obci Brodek u Přerova je na 

obrázku 29. 

Další improvizované úkryty si občané vybudují svépomocí ve vhodných částech 

svých domů a bytů. 
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5.3 Dílčí závěr 

V obci Brodek u Přerova byly z devíti objektů v majetku obce navrženy jen dvě budovy, 

které mohou být využity pouze k provizornímu ukrytí. Pro improvizované ukrytí, tzn. při 

krizových situacích vojenského charakteru, byly vybrány jen tři objekty. Pro využití 

k oběma druhům ukrytí byl vybrán pouze jeden objekt. Všechny objekty byly podle typu 

ukrytí označeny na mapce. 

  

Obrázek 29: Mapa obce - návrh improvizovaného ukrytí v Brodku u Přerova [3] 
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Závěr 

Diplomová práce se zabývá problematikou improvizovaného a provizorního ukrytí 

a možnostmi využití tohoto druhu ukrytí v obci Brodek u Přerova. V případě vzniku 

mimořádné události nebo krizové situace často platí, že ukrytí bývá účinnější ochranou než 

evakuace.  

V rámci teoretického vymezení řešené problematiky byly vysvětleny základní pojmy 

týkající se ukrytí.  Byla popsána současná právní úprava týkající se řešené problematiky.  

Dále byla nastíněna historie ukrytí od dob Československa až po současný stav v České 

republice, včetně současného stavu ukrytí v obci Brodek u Přerova.   

V analytické části této práce byla provedena analýza provizorního ukrytí ve vybraných 

státech Evropy. Byla provedena identifikace a analýza možného ohrožení na území obce. 

Jejím výsledkem byl přehled nejvýznamnějších ohrožení na území obce s využitím ukrytí 

obyvatelstva, mezi které patří únik nebezpečných látek, radiační havárie a případně 

dlouhodobá inverzní situace. Dále byla provedena analýza objektů vhodných k ukrytí 

obyvatelstva, v rámci které byla provedena deskripce těchto objektů a následně 

vícekriteriální hodnocení, dle stanovených kritérií. Zjištěním vyplývajícím z této analýzy 

bylo, že nejlépe hodnoceným objektem využitelným k provizornímu ukrytí obyvatelstva je 

Dům s pečovatelskou službou Brodek u Přerova a nejvhodnějším objektem využitelným 

k improvizovanému ukrytí je budova druhého stupně Základní školy Brodek u Přerova. 

V návrhové části, která byla výstupem této diplomové práce, byly navrženy objekty 

vhodné k provizornímu a improvizovanému ukrytí obyvatelstva v obci Brodek u Přerova, 

včetně grafického zpracování uceleného přehledu těchto navržených objektů. 

Výsledky této práce mohou posloužit jako podklad pro zpracování plánu ukrytí v obci 

Brodek u Přerova. Současně mohou být využity při dalších aktivitách, které se budou 

zabývat řešenou problematikou v rámci obce. 
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Seznam použitých zkratek 

BBP – bojové biologické prostředky 

FMEA – analýza způsobů a důsledků poruch (Failures Modes and Effects Analysis) 

CHP – chráněné prostory 

IÚ – improvizovaný úkryt 

PÚ – provizorní úkryt 

OL – otravné látky 

OSPDS – ochranný systém podzemních dopravních staveb 

PR – pronikavá radiace 

PŠ-LV – průmyslové škodliviny lehčí než vzduch 

PŠ-TV – průmyslové škodliviny těžší než vzduch 

RAS – radioaktivní spad 

STNÚ – stálý tlakově neodolný úkryt 

STOÚ – stálý tlakově odolný úkryt  

TNÚ – tlakově neodolný úkryt 

TNÚ-Z – tlakově neodolný úkryt zesílený 

TOÚ – tlakově odolný úkryt 

TVJV – tlaková vlna jaderného výbuchu 

VPOVB – využití přirozených ochranných vlastností budov 
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