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ANOTACE 

MARKUCI, J. Improvizované ukrytí ve školských zařízeních pro nezletilé. [Bakalářská práce]. 

Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2012. 53 s. 

Práce se zabývá budováním improvizovaných úkrytů ve vybraných školských zařízeních pro 

nezletilé. Popisuje současný stav a vývoj ukrytí obyvatel v České republice. Ve vybrané 

lokalitě analyzuje možnosti ukrytí žáků a zaměstnanců ve vybraných školských zařízeních. 

Ve vybraných školských zařízení podrobněji analyzuje prostory vhodné k ukrytí. V závěru 

práce je v souladu s metodikou Sebeochrany obyvatelstva ukrytím navržen improvizovaný 

úkryt ve vybraném školském zařízení. 

Klíčová slova: návrh, ukrytí, improvizovaný úkryt, školská zařízení, ochrana obyvatelstva 

 

 

 

ANNOTATION 

MARKUCI, J. Improvised sheltering in the minor children educational institutions. [Bachelor 

thesis]. Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2012. 

53 p. 

Thesis deals with building improvised shelter in the selected minor children educational 

institutions. It describes present state and development of the people sheltering in the Czech 

Republic. Possibilities of sheltering students and employees will be analyzes in the selected 

minor children educational institutions. Next this work makes more detail analysis of the 

selected minor children educational institutes and useful places for build improvised shelter 

there. Finally will be in harmony with the concept of population protection, design 

an improvised shelter for selected institute. 
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1 ÚVOD 

Z výkladu Ženevských úmluv [1], [2], [3], [4] a jejich dodatkových protokolů [5], [6], [7], 

Ústavy České republiky [8], Listiny základních lidských práv a svobod [9] a Ústavního 

zákona o bezpečnosti České republiky [10] vyplývá, že základní povinností státu je na prvním 

místě ochrana života, zdraví a majetku jeho občanů. Pro plnění těchto povinností byla přijata 

adekvátní právní úprava vztahující se k bezpečnosti občanů na území státu, ale i mimo něj. 

Do této právní úpravy patří zejména: krizový zákon [11], zákon o integrovaném záchranném 

systému [12] jejich prováděcí vyhlášky [13], [14], [15]. Na základě této právní úpravy je 

zřejmé, že existuje potřeba zabezpečit obyvatelstvu ochranu před mimořádnými událostmi 

(MU). Stát reaguje na vzniklou mimořádnou událost různými opatřeními, jejichž rozsah je 

dán zejména druhem a rozsahem konkrétní mimořádné události a případným vyhlášením 

odpovídajícího krizového stavu. 

V případě vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu je nutné počítat s potřebou využití 

jedné z forem kolektivní ochrany obyvatelstva, a to evakuace nebo ukrytí.  Podle autorů 

L. Weina, Y. Choie a S. Denuitové [16] je ukrytí obyvatelstva často z hlediska šance na 

přežití efektivnější nežli okamžitá evakuace a to zejména v případech úniku nebezpečných 

chemických látek, či radiačním ohrožení. Z Koncepce ochrany obyvatelstva [17] vyplývá, že 

stálé úkryty jsou neustále vyřazovány z evidence a jejich funkci nahrazují improvizované 

úkryty.  

Hlavním cílem této bakalářská práce je vypracování návrhu budování improvizovaného 

úkrytu ve vybraném školském zařízení pro nezletilé. K jeho dosažení budou řešeny cíle dílčí, 

jakož to popis stávajícího řešení improvizovaného ukrytí v České republice (ČR) se 

zaměřením na školská zařízení, dále pak bude proveden výběr a deskripce školských zařízení 

ve vybrané lokalitě a následně budou posouzeny možnosti ukrytí žáků a zaměstnanců 

základních škol (ZŠ) se zaměřením na možnost budování improvizovaného úkrytu. Na 

základě stanovených kritérií pak bude vybrána optimální varianta pro budování 

improvizovaného úkrytu. V závěru práce bude proveden návrh budování improvizovaného 

úkrytu ve vybraném školském zařízení a tím ověřena připravenost tohoto vzdělávacího 

zařízení na různé druhy krizových stavů a jejich schopností poskytovat v průběhu krizového 

stavu (stav ohrožení státu, válečný stav) ochranu ukrytím.  
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2 REŠERŠE 

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 

Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) [online]. Geneva: 

International Committee of the Red Cross,  1977 [cit. 2012-03-07]. Available at: 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/470 

První dodatkový protokol zabezpečuje mj. právní ochranu života a zdraví civilnímu 

obyvatelstvu před dopady války, stejně tak i odplaty a odvety na civilním obyvatelstvu jsou 

dle tohoto protokolu nepřípustné. Zabezpečuje humánní zacházení s civilním obyvatelstvem 

v průběhu válečného konfliktu. 

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, ve znění 

pozdějších předpisů, v platném znění. 

Vyhláška Ministerstva vnitra upravuje mj. postup při zřizování zařízení civilní ochrany, 

určuje také zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní a individuální 

ochrany obyvatelstva, požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně 

technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní 

ochrany. 

Vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, v platném znění. 

Vyhláška stanovuje podmínky a způsob vykonávání péče o děti v předškolních zařízeních, 

žáky, kteří plní ve školách povinnou školní docházku, a děti a mládež ve školských zařízeních 

pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče zařazených do 

sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, pokud tuto péči nemohou v krizové 

situaci vykonávat rodiče nebo jiní zákonní zástupci. 
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Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Praha: 

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky, 2008. 52 s. ISBN 978-80-86640-91-4. 

V této koncepci je popsán dlouhodobý záměr vývoje ochrany obyvatelstva v České republice.  

Tato koncepce stručně zahrnuje i oblast ukrytí. V této části definuje způsoby využívání 

a budování stálých a improvizovaných úkrytů. 

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím: Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní 

samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Praha: Ministerstvo vnitra - 

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2001. 16 s. 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

(MV – GŘ HZS) vydalo tuto metodickou pomůcku jako návod k výběru vhodných prostor 

pro improvizované ukrytí, postup prací k vybudování improvizovaného úkrytu, zesílení 

ochranných vlastností improvizovaného úkrytu, ventilaci, jeho vnitřní vybavení, utěsnění. 

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

Ministerstvo národní obrany, 1978. 50 s. 

Předpis řeší problematiku přípravy, projektování a výstavby protiradiačních úkrytů civilní 

ochrany budovaných investičním způsobem v nových i rekonstruovaných objektech na celém 

území Československé socialistické republiky. Mimo jiné je zde uveden postup pro stanovení 

ochranného součinitele stavby KO. Mnohé postupy uvedené v této příručce je možné i dnes 

aplikovat při navrhování improvizovaných úkrytů. 

KOVAŘÍK, Jaroslav, SMETANA, Marek. Základy civilní ochrany. 1. Vydání. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006, 152 str. ISBN 80-86634-85-X. 

V této publikaci se autoři věnují problematice v oboru civilní ochrany. Publikace se mj. 

zabývá mezinárodním humanitárním právem v oblasti civilní ochrany (CO), historií CO, 

Evakuací obyvatelstva, poskytování ukrytí, zajištění nouzového ubytování a zásobování, 

poskytováním náboženské a zdravotnické pomoci, udržováním veřejného pořádku 

v postižených oblastech, bezodkladnými pohřebními službami, individuální ochranou 

a přípravou personálu CO.  
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V rámci této kapitoly je vymezen teoretický rámec řešené problematiky. Jsou definovány 

a vysvětleny významné pojmy z oblasti ochrany obyvatelstva. Dále je popsán historický 

vývoj civilní ochrany v českých zemích, aktuální právní rámec řešící problematiku ochrany 

obyvatelstva. V závěru kapitoly je popsán stav řešení a vývoj ukrytí obyvatelstva v České 

republice. 

3.1 Historický vývoj ochrany obyvatelstva v České republice 

V historii válečných konfliktů, velkých havárií nebo devastujících přírodních katastrof 

najdeme řadu důkazů o tom, že ochrana obyvatelstva je nedílnou součástí lidské společnosti. 

Ztráty na životech, majetku civilních osob a civilních zvířatech, byly jejich nedílnou součástí. 

O ochraně obyvatelstva i její historii bylo vydáno mnoho publikací. Historii nejlépe shrnují 

například publikace Základy civilní ochrany [18] a Ochrana obyvatelstva [19], z nichž byly 

čerpány informace pro vytvoření této kapitoly. 

V průběhu doby vznikaly různé strategie jak ochránit svůj život i majetky. Jednou z variant 

ochrany byl i kočovný způsob života. V případě, „zemědělského“ způsobu života však bylo 

zapotřebí jiných strategií. Např. z jihu Itálie je znám způsob budování obydlí z plochých 

kamenů, které byly vrstveny na sebe. Po rozboření takto vzniklých stavení, bylo možné 

provést pouhým přeskupením kamenů novou výstavbu v relativně krátkém čase 

a s minimálními nároky na nový materiál. Další strategie ochrany spočívaly ve využívání 

ochranného rázu krajiny, jako jsou například jeskyně, úzká údolí, husté lesy apod. Do těchto 

předem připravených míst k ukrytí se v případě hrozby vzniku MU mohlo obyvatelstvo 

uchýlit, v některých případech i s hospodářskými zvířaty, a přečkat tak nastalou MU. 

V pozdějších dobách si lidé začali budovat chráněná místa přímo v osídlených lokalitách. 

Těmito místy máme na mysli různé druhy opevnění a následně pak hrady. Je jasné, že 

z historického pohledu se pojmu „ochrana obyvatelstva“ přikládal největší význam zejména 

v souvislosti s válečnými konflikty. 

Prvním velkým zlomovým okamžikem v ochraně obyvatelstva byly velké celosvětové 

konflikty, rozvoj letectví a s tím související rozvoj zbraní s velkým dosahem a ničivým 

účinkem, v neposlední řadě vývoj zbraní hromadného ničení (ZHN). Při používání těchto 

nových prostředků pro válečný konflikt, bylo velmi komplikované zasahovat pouze vojenské 
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cíle. Běžné bylo, že zasahováním vojenských cílů byla zasažena i značná plocha civilního 

charakteru. 

Odborná literatura [18] uvádí, že z důvodu leteckého ohrožení docházelo k rozvoji 

domobrany a její zaměření na ochranu před leteckými útoky. Byla přijímána i různá 

legislativní opatření. Např. ve Francii byla v roce 1934 uzákoněna organizace pasivní 

ochrany. Podobné zákony byly postupně přijímány i v ostatních zemích jako bylo Německo, 

Polsko, Švýcarsko, Lotyšsko a Itálie. Počátky ochrany obyvatelstva byly založeny na 

soukromých organizacích, dobrovolných spolcích a sportovních sdruženích, což vedlo 

k pozitivnímu efektu současného rozvoje systému individuální ochrany.  

V našich podmínkách byl vzorem francouzský systém tzv. Lavalova instrukce pro pasivní 

ochranu. Čas ukázal, že budování kolektivní ochrany obyvatelstva nelze chápat pouze jako 

technickou ochranu, ale z velké části se jedná zejména o organizační složku. Toto zjištění 

bylo důvodem, proč byla obrana obyvatelstva proti leteckým útokům zařazena do působnosti 

Ministerstva vnitra (MV). V působnosti MV byly úkoly ochrany obyvatelstva chápány jako 

preventivní opatření, tedy jako příprava na možnost vzniku MU. Během válečného konfliktu 

by ochrana obyvatelstva byla přesunuta pod Ministerstvo obrany (MO).  

Ministerstvo vnitra následně [18]: 

 zřídilo poradní výbory civilní protiletecké ochrany (CPO) v jednotlivých městech, 

 roztřídilo obce podle pravděpodobnosti předpokládaného leteckého napadení do 

kategorií, 

 stanovilo opatření k ochraně před útoky podle daných kategorií (prioritně se to týkalo 

velkých měst s průmyslovými podniky a jinými zařízeními, důležitými pro obranu 

státu). 

Hlavním úkolem CPO bylo zabezpečení obyvatelstva [18]: 

 plynovými maskami, 

 dostatečným počtem veřejných úkrytů. 

CPO byla zaváděna zejména ve větších městech či jinak strategicky významných územích, 

byla řízena statutárními zástupci a z pravidla byla rozdělena na několik odborů (např.: 

organizačně-propagační, záchranný, technický, evakuační, výcvikový apod.). 
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Hrozba války se v roce 1938 stala reálnou, a tak byly přijímány zákony, které na případný 

válečný konflikt měly reagovat (např. zákon o obraně). Po osvobození a následném ukončení 

II. světové války a následnou euforií obyvatelstva probíhalo v letech 1946 až 1947 

odstraňování ochranných staveb a zařízení, organizačních struktur apod. Poúnorový vývoj 

v roce 1948 zásadně ovlivnil novou formulaci obsahu civilní obrany. Její budování se stalo 

úkolem celé společnosti a probíhalo po dvou základních osách (cestou národních výborů 

a společenských organizací, nebo cestou národního hospodářství až po nejmenší podnik). 

Exponenciální nárůst ZHN (zejména jaderných), v průběhu padesátých let 20. století vedlo 

k zásadním změnám v civilní obraně a následně zavedenou novou koncepci civilní obrany. 

Následné období 50. a 60. let minulého století je charakteristické zejména výstavbou úkrytů 

pro obyvatelstvo ve vybraných, tzv. kategorizovaných prostorech a snahou o plošné 

zabezpečení obyvatelstva prostředky individuální ochrany. Velká pozornost byla mimo 

materiálně-technické zabezpečení obyvatelstva věnována také jejich teoretické přípravě. 

Od 80. let minulého století se ve světě i v Československé socialistické republice začalo 

uvažovat o úloze civilní obrany v době míru při likvidaci následků MU nevojenského 

charakteru (např. rozsáhlé povodně, zemětřesení, havárie velkého rozsahu, apod.). 

Se společenskými změnami, které u nás nastaly po roce 1989, byla zahájena transformace 

civilní obrany s cílem vybudovat nový moderní systém ochrany obyvatelstva, který by 

odpovídal standardům ve vyspělých zemích. V rámci těchto transformací probíhala velká řada 

legislativních a organizačních změn. V roce 1993 se v České republice poprvé začal oficiálně 

používat termín civilní ochrana. S organizačními a legislativními změnami v roce 2000 

(přijetí zákona o integrovaném záchranném systému (IZS) [12] a změnou zákona[20]), byla 

civilní ochrana převedena z MO na MV. 

Od 1. ledna 2001 tak v ČR za plnění úkolů vyplývajících z Dodatkových protokolů I [5] 

a II [6] k Ženevským úmluvám odpovídá MV. Za řešení a plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

odpovídá mj. MV – GŘ HZS.  
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3.2 Právní úprava související s ochranou obyvatelstva v České republice 

Platný legislativní rámec problematiky ochrany obyvatelstva je v ČR dán mnoha právními 

normami. Jak bylo naznačeno v úvodu, většina norem vychází z Ženevských úmluv a jejich 

dodatkových protokolů. Obecné zásady definují ústavní zákony a některé ratifikované 

mezinárodní úmluvy: 

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky [8];  

 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod ve znění ústavního 

zákona č. 162/1998 Sb. [9]; 

 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky [10];  

 I. dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů (1. dodatkový protokol), přijatý v Ženevě dne 

8. června 1977 [5]. 

Pro plnění úkolu ochrany obyvatelstva stanovených ústavními zákony byly přijímány 

a postupně novelizovány konkrétnější zákony. Nejvýznamnější z nich jsou: 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [21]; 

 zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR [22]; 

 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [12];  

 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení [11];  

 zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy [23]; 

 zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií [24]; 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách [25]; 

 zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření [26]; 

 zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon [27]. 

Postup provedení, resp. konkretizaci jednotlivých paragrafů, výše zmíněných zákonů 

stanovují mj. tyto významné vyhlášky Ministerstva vnitra ČR (MV ČR), Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR): 

 vyhláška MV ČR č. 247/2001 Sb., o organizaci jednotek požární ochrany [28]; 

 vyhláška MV ČR č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva [14];  

 vyhláška MV ČR č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému [13];  
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 vyhláška MŠMT č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) [15];  

 vyhláška MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření [29]; 

 vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [30]. 

K plnění úkolů ochrany obyvatelstva byly dále vytvořeny české státní normy a metodické 

pokyny. Nejvýznamnější z nich jsou: 

 ČSN 73 9001 Stálé tlakově odolné úkryty civilní obrany [31], 

 ČSN 73 9010 Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany [32], 

 ČSN 73 9050 Údržba stálých úkrytů civilní ochrany [33], 

 Sebeochrana obyvatelstva ukrytím. Metodická pomůcka pro orgány státní správy, 

územní samosprávy právnické osoby a podnikající fyzické osoby [34]. 

Mimo zákonem stanovené předpisy lze využít pro lepší orientaci v dané problematice dnes 

neoficiální zdroje, a však i v dnešní době používané předpisy civilní ochrany vytvořené v 70. 

letech 20. století. Jako nejvýznamnější lze zmínit například: 

 předpis CO-6-1/č, Přípravy, projektování a výstavba protiradiačních úkrytů [35]; 

 Příručka k odborné normě znalostí pro krytové jednotky CO objektů [36]. 

3.3 Terminologický rámec v oblasti ukrytí a ochrany obyvatelstva 

Se stále se zvyšujícími nároky na bezpečnost ve společnosti, je logickým krokem i zvyšování 

počtu odborníků v této oblasti. Pojem „bezpečnost“ se čím dál tím více začíná řešit 

v nadnárodním měřítku, jako příklad bych uvedl například členství ČR v NATO a Evropské 

unii (EU), v poslední době pak například rozšíření pojmu „Kritická infrastruktura“ 

o nadnárodní „Evropská kritická infrastruktura“. Z této tendence vyplývá jasná potřeba 

sjednotit terminologii nejen pro celou Českou republiku, ale také v rámci EU, NATO 

a ostatních zemí světa.  

Významné a často používané termíny jsou v rámci metodik soustředěny do terminologických 

slovníků, v nihž je uveden daný pojem, pojmová oblast, jejich definice a cizojazyčné 

ekvivalenty zejména v anglickém a francouzském jazyce. Příklad tohoto terminologického 

slovníku můžeme nalézt např. v archivu MV ČR, které vydalo např. Terminologický slovník 
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pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu [37]. Z tohoto terminologického 

slovníku [37] jsou pro oblast ochrany obyvatelstva mj. nejvýznamnějšími pojmy: 

Ochrana obyvatelstva představuje plnění úkolů civilní ochrany při ozbrojeném konfliktu 

i mimo něj, zejména varování, vyrozumění, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva 

a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. Viz také: civilní ochrana 

Výklad ochrany obyvatelstva není jednotný. V některých zemích, které nemají systém 

krizového řízení je termín ochrana obyvatelstva užíván v širším výkladu jako systém 

nevojenské ochrany – řeší např. i ochranu vnitřní bezpečnosti a ekonomiky. 

Civilní ochrana je souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších 

zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem 

minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na 

zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. CO se stává za válečného stavu součástí 

systému obrany státu a zabezpečuje výkon humanitárních úkolů uvedených v čl. 61 

I. Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám [5]. 

Kolektivní ochrana je soubor organizačních a materiálních opatření, jejichž cílem je chránit 

skupiny osob před následky mimořádných událostí a krizových situací. Zajišťuje se zejména 

evakuací a ukrytím v improvizovaných a ve stálých úkrytech. 

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. 

Varování je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné upozornění 

obyvatelstva orgány veřejné správy na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost, vyžadující 

realizaci opatření na ochranu obyvatelstva a majetku. Zahrnuje zejména varovný signál, 

po jehož provedení je neprodleně realizováno informování obyvatelstva o povaze 

nebezpečí a o opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku. 
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Individuální ochrana představuje soubor organizačních a materiálních opatření, jejichž 

cílem je chránit jednotlivce před účinky nebezpečných chemických, radioaktivních nebo 

biologických látek. K individuální ochraně se využívají prostředky improvizované ochrany 

dýchacích cest, očí a povrchu těla a prostředky individuální ochrany. 

Prostředky improvizované ochrany jsou jednoduché pomůcky, které si občané připravují 

svépomocí a které omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany. 

Prostředky individuální ochrany jsou ochranné masky, dětské ochranné vaky, 

dětské ochranné kazajky, ochranné oděvy a ochranné filtry pro ochranu dýchacích cest 

a povrchu těla. 

3.4 Současný stav ukrytí obyvatelstva v České republice 

Ukrytí obyvatelstva, podobně jako individuální ochrana obyvatelstva, je řešeno zákonem [12]. 

Konkrétní činnosti a opatření pak stanovuje prováděcí předpis [14]. Ukrytí obyvatelstva ČR je 

při mimořádných událostech realizováno ve stálých, nebo improvizovaných úkrytech. Rozsah 

a způsob kolektivní ochrany obyvatel ČR ukrytím stanovuje plán ukrytí, který je jako plán 

konkrétních činností zahrnut do havarijního plánu. Do plánů konkrétních činností v rámci 

havarijních plánů krajů, nebo vnějších havarijních plánů jsou pak zahrnuty mimo jiné [38]: 

 plán ukrytí obyvatelstva, 

 plán výdeje prostředků individuální ochrany (havarijní plán kraje), 

 plán individuální ochrany. 

Koncepce ochrany obyvatelstva [17], ani jiný právně závazný předpis však nestanovují pro 

koho a pro kolik procent obyvatel se mají improvizované úkryty budovat. Lze tedy pouze 

z ostatních norem dovodit, že stát by měl zabezpečit a věnovat zvýšenou pozornost zejména 

skupinám obyvatelstva, pro které, dle vyhlášky k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva [14], jsou zdarma skladovány prostředky individuální ochrany. Tyto skupiny 

tvoří dle této vyhlášky [14] §15 odstavce 2 „děti do 18 let věku, osoby umístěné do sociálních 

a zdravotnických zařízení a doprovod zmíněných skupin“. Obyvatelé do 18 let dle dat 

Českého statistického úřadu [39] tvoří k 31. 12. 2010 19 % obyvatelstva ČR, tedy 1 969 tisíc 

lidí. Demografické složení obyvatelstva dle věku znázorňuje graf 1. 
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Graf 1 – Demografické složení obyvatelstva v České republice k 31. 12. 2010 [39] 

 

Na tento počet obyvatel jsou také, dle §17 odstavce 3 vyhlášky [14], s rezervou min. 10 % 

udržovány ve skladech prostředky individuální ochrany. Lze tedy předpokládat, že nejen tyto 

skupiny obyvatel budeme chtít případně hrozby chránit také ukrytím a to v prostorách, kde 

existuje předpoklad pohybu těchto osob, tedy školy, školky, zdravotnická zařízení, domy 

s pečovatelskou službou apod. Další podmínky a způsob vykonávání péče o děti 

v předškolních a žáky ve školách s povinnou školní docházkou za krizových stavů dále 

upravuje vyhláška [15]. 

Povinnost zabezpečit ukrytí obyvatelstva mají v České republice obce. Obec může dle zákona 

[12] např. ukládat opatření fyzickým a právnickým osobám. Tomu, kdo splnil uloženou 

povinnost, přísluší dle zákona [12] náhrada účelně vynaložených nákladů, popřípadě náhrada 

škody, za kterou odpovídá stát. Za nesplnění této povinnosti může obec naopak uložit 

například pokutu.  

3.4.1 Stálé úkryty 

Stálé úkryty CO byly budovány v období „studené války“, tedy v letech 1950 - 1990 zejména 

ve velkých městech a na územích, která byla předpokládaným cílem možného napadení 

zbraněmi hromadného ničení. Z tohoto důvodu je jejich rozmístění v ČR nerovnoměrné. 

Nejvíce úkrytů se vybudovalo v hlavním městě Praze, v Moravskoslezském, Středočeském 

a Ústeckém kraji, nejméně v kraji Libereckém a Jihočeském. [38] 

Úkryty se budovaly investičním způsobem v době míru, převážně jako dvouúčelově 

využívané stavby. Jednalo se o stavby, které v době míru plnily funkci např. kina, garáže, 

19% 

66% 

15% 

Demografie obyvatelstva v České republice 

Obyvatelé ve věku do 18 let 

Obyvatelé ve věku mezi 18 - 65 lety 

Obyvatelé ve věku nad 65 let 
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skladu, archivu apod. V souvislosti s uvolněním mezinárodního napětí a snížením rizika 

globální raketo-jaderné války po roce 1990 byla výstavba nových stálých úkrytů CO 

zastavena a v rámci ekonomických možností byly pouze dokončovány již dříve rozestavěné 

stavby. [38] 

Stálé úkryty slouží k ukrytí obyvatelstva a tvoří je trvalé ochranné prostory v podzemní části 

staveb nebo stavby samostatně stojící. Stálé úkryty se dělí do tří základních skupin: 

 stálé tlakově odolné úkryty,  

 stálé tlakově neodolné úkryty, 

 ochranné systémy podzemních dopravních staveb. 

Stálé tlakově odolné úkryty 

Stálé tlakově odolné úkryty se budovaly za účelem ochrany obyvatelstva před účinky zbraní 

hromadného ničení, tedy proti účinkům tlakové vlny, sálavému a tepelnému záření, pronikavé 

radiaci a radioaktivnímu spadu v případě vyhlášení stavu ohrožení státu, nebo válečného 

stavu.  Přetlak vytvořený ventilací uvnitř úkrytu musí být minimálně 50 Pa [40]. 

Tento typ stálého úkrytu se posuzuje zejména z pohledu tlakové odolnosti, podle které je 

rozdělen do pěti tříd. Tlaková odolnost konstrukce úkrytu vyjadřuje schopnost konstrukce 

úkrytu odolat přetlaku v čele tlakové vlny. Stálé tlakově odolné úkryty byly navrhovány 

převážně v těchto třídách odolnosti [40]: 

 3. třída – 0,2 MPa, 

 4. třída – 0,1 MPa, 

 5. třída – 0,05 MPa. 

Výstavba se realizovala dle postupně novelizovaných řad směrnic a postupně se zvyšovala 

i efektivita budování z hlediska využitelnosti úkrytu i v období míru. Komparace těchto údajů 

je prezentována v tabulce 1. 

Tabulka 1 – Stálé tlakově odolné úkryty - období realizace, směrnice výstavby a jejich využití [40] 

Období realizace Řídící směrnice výstavby Využití 

od roku 1955 do roku 1959 MV řady CO-Stav bez mírového využití 

od roku 1960 do roku 1978 MV řady ŠCOS-Tech jednoúčelová stavba 

od roku 1979 MO řady CO a ČSN 73 9001 
dvouúčelová stavba 

s mírovým využitím 
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Stálé tlakově neodolné úkryty 

Stálé tlakově neodolné úkryty se budovaly podobně jako stálé tlakově odolné úkryty za 

účelem ochrany obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení, tedy proti účinkům 

sálavého a tepelného záření, pronikavé radiace a radioaktivnímu spadu a to v případě 

vyhlášení stavu ohrožení státu, nebo válečného stavu. Tyto úkryty však již v základní variantě 

nechránily proti účinkům tlakové vlny. Proti tlakové vlně chránila jejich varianta tzv. stálý 

tlakově neodolný úkryt – zesílený. V případě „zesílené“ varianty, pak lze hovořit o tlakové 

odolnosti od 10 kPa do 25 kPa [36]. Přetlak vytvořený ventilací uvnitř úkrytu musí být 

minimálně 30 Pa [40]. 

Ochranné systémy podzemních dopravních staveb 

Ochranné systémy podzemních dopravních staveb se budují za účelem ochrany obyvatelstva 

před účinky zbraní hromadného ničení. Na rozdíl od výše zmiňovaných typů stálých úkrytů, 

lze ochranné systémy podzemních dopravních staveb využívat i pro mimořádné události, bez 

vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.  

Jedná se zejména o ochranné systémy metra a další dopravní stavby typu tunelů pro osobní 

přepravu, které jako celky nebo jejich části mohou v případě potřeby sloužit k ukrytí 

obyvatelstva. Záměr vybudovat ochranný systém u těchto dopravních staveb je zahrnut již 

v projektu a následně je vybudován společně s dopravním dílem dle příslušných právních 

předpisů a platných norem. Např. k budování ochranného systému metra byla využita mj. 

směrnice MV ŠCOS-Tech-2-33 a později MO CO-6-5 [40]. 
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Budoucnost stálých úkrytů 

Podle aktuální Koncepce ochrany obyvatelstva [17], se s využitím stálých úkrytů, mimo 

ochranné systémy podzemních dopravních staveb, dále nepočítá. Dle této koncepce jsou stálé 

tlakově odolné a stálé tlakově neodolné úkryty postupně vyřazovány z evidence Hasičských 

záchranných sborů krajů (HZS krajů) dle příslušných metodických pokynů. Z evidence se 

vyřazují zejména úkryty, jejichž stavebně technický stav již nevyhovuje požadavkům na stálý 

úkryt. Nejčastějšími důvody vyřazení úkrytu z evidence jsou tedy například: 

 technické vybavení není použitelné (chybí filtroventilační zařízení (FVZ) nebo jeho 

části apod.), 

 zavalené únikové výlezy, 

 prosakující voda do objektu, 

 netěsnosti tlakových uzávěrů, 

 zanedbaná údržba, 

 změna využití stavby. 

3.4.2 Improvizované úkryty 

Improvizovaný úkryt (IÚ) je předem vybraný optimálně vyhovující prostor ve vhodných 

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

hrozbě nebo vzniku mimořádných událostí fyzickými a právnickými osobami pro jejich 

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

vlastních materiálních a finančních zdrojů. [34] 

Improvizované úkryty se předem budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného 

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

účinkům zbraní hromadného ničení, a to zejména v případě aktuální možnosti vyhlášení stavu 

nebezpečí, stavu ohrožení státu nebo v době válečného stavu. [38]  

Podle charakteru ohrožení obyvatel je třeba rozlišit dva typy IÚ: 

 pro nouzový stav (únik nebezpečných chemických látek); 

 pro stav ohrožení státu nebo válečný stav (ZHN, radioaktivní spad, účinky tlakové 

vlny, apod.). 

Pro nouzový stav není předpoklad potřeby dlouhodobého ukrytí, jedná se spíše o akutní 

omezení možnosti intoxikace organizmu nebezpečnou chemickou látkou (NCHL). V těchto 



15 

 

případech hovoříme o budování improvizovaného ukrytí zejména v nejvyšších patrech 

budovy, improvizovaným utěsněním otvorů (oken, dveří, apod.) a vyčkáním na rozptýlení 

NCHL či na zahájení evakuace. 

Pro stav ohrožení státu nebo válečný stav je třeba počítat s ohrožením ZHN, účinky tlakové 

vlny po výbuchu, sálavým či tepelným zářením, pronikavou radiací a kontaminací 

radioaktivním prachem. Pro tyto dva „válečné“ krizové stavy je nutné počítat s kolektivní 

formou ochrany evakuací tak, a to zejména s ukrytím. Vzhledem k nedostupnosti stálých 

úkrytů je třeba plánovat zbudování úkrytů improvizovaných. 

Vhodné prostory pro budování IÚ volíme vzhledem ke konkrétním účinkům, které vznikají 

při výbuchu jaderných zbraní, při haváriích v jaderných energetických zařízeních, při použití 

otravných látek anebo při úniku průmyslových škodlivin [38]. IÚ pak můžeme rozdělit dle 

výše stanovených charakteristik na tyto typy [35]: 

 přízemní nebo částečně zapuštěný úkryt s nadstavbou (podlaha je zapuštěna méně než 

1,7 m); 

 úkryt umístěný ve středním traktu víceposchoďových budov, nesousedí-li žádná stěna 

úkrytu s volným terénem; 

 zapuštěný úkryt s nadstavbou (podlaha je zapuštěna více než 1,7 m pod úrovní terénu); 

 zcela zapuštěný úkryt bez nadstavby. 

Požadavky na budování IÚ mohou uplatňovat obce, obce s rozšířenou působností (ORP) 

a HZS krajů dle příslušných ustanovení stavebního zákona [27], zákona o požární ochraně 

[21] a zákona o IZS [12]. Obce, ORP a HZS krajů jsou dle těchto zákonů dotčenými orgány 

územního či stavebního řízení. Například vyhláška [29] ve své příloze číslo 4 uvádí obsah 

a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo 

rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území. V kapitole 9 této přílohy 

je jako součást průvodní zprávy dokumentace zahrnuta Civilní ochrana. V rámci této kapitoly 

je v dokumentaci dle této vyhlášky [29] nutné uvést: 

 opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 

obyvatelstva. 

 řešení zásad prevence závažných havárií, 

 zóny havarijního plánování. 
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K této kapitole bohužel neexistuje žádný prováděcí ani metodický předpis. Na Magistrátu 

hlavního města Prahy (MHMP) uplatňují tento požadavek v rámci projektu jako posouzení 

vhodnosti zřízení improvizovaného úkrytu. Důvodem posouzení, v rámci územního řízení, je 

zejména u nových staveb zvýšení počtu lidí v dané lokalitě. V rámci příslušných havarijních 

či krizových plánů je třeba počítat s navýšením počtu obyvatel, pro které je mj. nutné řešit 

ukrytí.  

V rámci tohoto posouzení projektant uváží, zda a jakým způsobem, je možné v nové budově 

zřídit improvizovaný úkryt. Pokud tato možnost reálně existuje (například vybudování IÚ 

v podzemních garážích pod budovou), pak v rámci stavebního řízení dle vyhlášky [30], 

projektant uvede v Souhrnné technické zprávě, položce 10 Ochrana obyvatelstva, splnění 

základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 

V rámci této položky pak detailně rozpracuje postup budování IÚ. 

Zajímavou alternativou IÚ může být řešení individuálních krytů CO pro rodinné domy, kde 

počet ukrývaných nepřesáhne počet šesti osob. Tuto problematiku řeší například Studie 

individuálního úkrytu CO [41], vyhotovená firmou Betonbau s. r. o. ve spolupráci 

s Metroprojektem Praha a. s., podrobnosti uvádí katalog firmy Betonbau s. r. o. Jedná se 

v podstatě o prefabrikovanou buňku Individuálního krytu CO. Například stanice typu 

UW3066 s užitnou plochou 17,7 m2 vážící 35,5 t disponuje prostorem pro ukrývané osoby, 

oddělené sociální a hygienické zařízení, prostorem pro chemickou očistu, nouzovým 

východem a strojovnou FVZ. Tato konkrétní stanice je projektována jako zcela zapuštěný IÚ. 

3.5 Současné strategické hrozby 

Je zřejmé, že svět se neustále vyvíjí bohužel však s každou „zažehnanou“ hrozbou vznikne 

hrozba nová. Příčin může být mnoho, z nichž nejvýznamnější jsou: odlišné politické, 

náboženské, zvykové názory v různých částech světa a v neposlední řadě také rozdílná životní 

úroveň. S narůstajícími rozdíly roste i napětí v globální společnosti. Roste počet teroristických 

útoků, dále pak stoupá počet ozbrojených konfliktů v poslední době zejména na Africkém 

kontinentu a Blízkém východě. Ze současného globálního stavu se pak jako nové strategické 

hrozby jeví mj.: terorismus a současné zneužití ZHN; rozpad EU a následné sociální 

nepokoje; zmenšují se zásoby nerostného bohatství, vody a potravin; evropsko-americké 

rozdělení spočívající v nízkých evropských nákladech na obranu kolem roku 2030 umožňující 

výrazné oživení konvenčních vojenských hrozeb [42]; vyvinutí nových zbraní a tím zvýšení 
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zbrojního úsilí [34]; vznik arabské či islámské aliance; napětí mezi možnou Rusko-čínsko-

indickou aliancí a Spojenými státy americkými [42], apod.  

V čase lze pozorovat různé stavy společnosti z hlediska jejich příčin a následků např.: 

nedostatek potravin, vody, chudoba ve společnosti může vyústit ve válečný konflikt, podobně 

jako vyhrocené vztahy z politických, morálních či náboženských důvodů např.: křižácké 

výpravy. Tyto stavy se pak s jistou časovou periodicitou střídají se stavy míru. 

3.6 Dílčí závěr 

Z historie vyplývá, že potřeba bezpečí a ochrana života, zdraví a majetku je nedílnou součástí 

lidské společnosti. Potřeby ochrany úzce souvisí s rozvojem nových technologií (zejména pak 

ve vojenství) a sociálně-společenským stavem globální společnosti. Způsob realizace ochrany 

by pak měl odpovídat současnému, ale i předpokládanému stavu ohrožení.   

Funkci stálých úkrytů nahrazují dle platné koncepce [17] úkryty improvizované. Koncepce 

ani jiný metodický dokument v současné době přesně nestanovuje pro koho, kde a za jakých 

podmínek mají být improvizované úkryty navrhovány (jako preventivní opatření pro případ 

vyhlášení stavu ohrožení státu či válečného stavu). Lze tedy pouze předpokládat, že IÚ budou 

navrhovány zejména pro lidi nacházející se v objektech s větší koncentrací osob 

a v objektech, kde se vykytují zájmové skupiny obyvatel, jako jsou děti do 18 let věku (tedy 

i žáci ZŠ), osoby umístěné do sociálních a zdravotnických zařízení a doprovod zmíněných 

skupin. 
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4 METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Práce byla řešena pomocí řady metod. Tyto metody lze rozdělit do dvou základních skupin, 

a to na metody obecné a metody specifické. 

4.1 Obecné metody 

Analýza 

Metoda analýzy spočívá v rozložení celku na elementární části. Identifikuje podstatné 

elementární části, odděluje je od těch nepodstatných a zkoumá jejich vzájemné vazby. Tato 

metoda byla použita pro výběr zájmové lokality a pro výběr prostorů vhodných k ukrytí na 

jednotlivých základních školách. 

Dedukce 

Dedukcí vytváříme nový úsudek, který vzniká na základě dříve přijatých předpokladů. Jde 

tedy o postup od obecného k jednotlivému. Metoda se používá mj. k dokazování.  

Tato metoda byla použita pro zpracování obecné i multikriteriální analýzy, dále pak pro návrh 

principiálního řešení improvizovaného úkrytu. 

Deskripce 

Deskripce jinými slovy popis či opis, byla použita na popis historického vývoje ochrany 

obyvatelstva zaměřeného na ukrytí, dále byla popsána právní úprava související s ochranou 

obyvatelstva a stav ukrytí obyvatelstva v ČR. V neposlední řadě byla popsána vybraná 

lokalita a jednotlivá školská zařízení. 

Indukce 

Tato metoda spočívá v tvorbě obecného úsudku na základě konkrétních faktů. V rámci této 

práce bylo indukce užito zejména pro zpracování dílčích a konečného závěru. 

Komparace 

Metoda komparace spočívá v porovnání dvou, nebo více faktorů, veličin, hodnot, apod. 

Porovnání bylo využito zejména pro hodnocení jednotlivých navrhovaných variant. 

  



19 

 

Syntéza 

Metoda syntézy je opakem metody analýzy. Syntéza na základě složení elementárních celků 

vytváří ucelený názor. Této metody bylo využito zejména pro vytváření návrhu principiálního 

řešení improvizovaného úkrytu a závěru práce. 

4.2 Specifické metody 

Multikriteriální analýza 

Tato specifická metoda se zabývá porovnáváním několika variant na základě několika 

stanovených kritérií. Metoda zároveň řeší konflikty mezi vzájemně protikladnými variantami. 

Jejím cílem je shrnou a utřídit informace tak, aby bylo možné stanovit maximální, optimální 

či minimální variantu. V rámci této práce byla multikriteriální analýza použita pro výběr 

optimálního prostoru pro budování improvizovaného úkrytu.  
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5 ANALÝZA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V rámci analýzy řešené problematiky je nutné zvolit vhodnou lokalitu, na které bude řešena 

problematika improvizovaného ukrytí ve školských zařízeních pro nezletilé, tedy základních 

škol. Dalším krokem je analýza jednotlivých ZŠ zaměřená na schopnost čelit mimořádným 

událostem a poskytovat při nich ukrytí zejména žákům a zaměstnancům a to pro případ 

vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu či válečného stavu. 

5.1 Výběr a deskripce školských zařízení v zájmové lokalitě 

Pro výběr lokality pro zpracování této bakalářské práce bylo rozhodujících několik základních 

faktorů: 

 význam územního celku, 

 velikost územního celku, 

 hustota osídlení (obyvatel/km
2
) územního celku, 

 počet vzdělávacích zařízení typu ZŠ, 

 počet stálých úkrytů na katastrálním území vybrané lokality. 

Na základě výše zmiňovaných faktorů bylo vybráno katastrální území MČ Praha 15 - Horní 

Měcholupy (MČ-HM). Výše zmíněné faktory pro toto území uvádí tabulka 2. 

Tabulka 2 – Údaje o vybraném území Praha – Horní Měcholupy [43], [44] 

Rozloha 

k. ú. (v km
2
) 

Počet 

obyvatel 

Hustota osídlení 

(obyvatel/km
2
) 

Počet 

domů 

Počet 

bytů 

Počet 

základních 

škol 

Počet 

stálých 

úkrytů 

22,5 12462 553,87 362 3458 3 0 

 

Území MČ-HM se rozkládá v jihovýchodní okrajové části hl. m. Prahy. Rozléhá se v blízkosti 

Hostivařského lesoparku, nad Hostivařskou přehradou. Jak je patrné z obrázku 1, území je 

charakteristické svým sídlištním uspořádáním, které tvoří panelové a vilové čtvrti. Správním 

úřadem této městské části je obec s rozšířenou působností Prahy 15 sídlící v ulici Boloňská 

478, 109 00 Praha 15 - Horní Měcholupy. 
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Na území MČ-HM se nachází tři základní školy, které jsou graficky znázorněny na obrázku 1: 

 ZŠ Křimická, 

 ZŠ Nad Přehradou, 

 ZŠ Veronské náměstí. 

 

Obrázek 1 – Dislokace základních škol na území Horních Měcholup [45] 

Z dostupných veřejných zdrojů na webových stránkách MHMP [44] vyplývá, že na území 

MČ-HM není k dispozici žádný stálý úkryt CO. Nejbližší evidované úkryty CO se nachází 

v sousední městské části Praha – Hostivař. První úkryt se nachází na ulici Gercenova 

č. p. 1181 a disponuje kapacitou pro 50 osob. Další evidovaný úkryt je na adrese 

 U Hostivařského nádraží č. p. 276 s kapacitou pro 150 osob. Největším stálým úkrytem 

ZŠ Křimická 

ZŠ Nad Přehradou 

ZŠ Veronské náměstí 
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v blízkosti MČ-HM z hlediska kapacity, je úkryt na adrese Weilova 1144/2 s kapacitou 1250 

osob. Ani s jedním z těchto úkrytů však nelze počítat pro ukrytí osob z MČ-HM, neboť 

nesplňují ani základní požadavek minimální doběhové vzdálenosti a v neposlední řadě také 

z kapacitních důvodů. 

Je zřejmé, že na území MČ-HM je žádoucí, hledat možnosti, jak v případě nutnosti zabezpečit 

ukrytí při mimořádných událostech, které budou vyžadovat toto opatření kolektivní ochrany. 

5.1.1 Základní škola Křimická 

Základní škola Křimická se nachází na adrese Křimická 314, 109 00 Praha 10 - Horní 

Měcholupy. Škola byla otevřena v říjnu 1982 jako základní škola s 1. – 9. postupovým 

ročníkem [46]. Samotná budova ZŠ se nachází na okraji původní vilové zástavby Horních 

Měcholup. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Jak je patrné z obrázku 2, budova 

školy je rozdělena na čtyři průchozí pavilony A, B1, B2 a C. 

 

Obrázek 2 – Letecký pohled na Základní školu Křimická[47] 

A 

C 

B1 

B2 

VA 
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V jednotlivých pavilonech se pak nachází celkem 18 kmenových tříd a 12 pracoven (F-CH, 

Př, Hv, Vv, Pč, cvičná kuchyně se zázemím, PC, žákovská knihovna, 3 učebny Čj 

a keramická dílna), společenská místnost, dvě tělocvičny z toho velká s umělým povrchem. 

Nosná konstrukce školy je sloupová, což umožnilo, aby byly obvodové zdi školy tvořeny 

okny a byl tak zabezpečen dostatečný přístup dennímu světlu do učeben. Mezi pavilony A, 

B1, B2 a C je dlážděné nádvoří. Další dvě menší nádvoří se nacházejí uprostřed pavilonů 

A a C. Součástí školy je venkovní areál (označen – VA), viz obrázek 2. Škola je částečně 

podsklepena. Stavebně-technický stav podsklepení však dnes již neumožňuje jakékoli využití.  

Dominantním blokem celého komplexu ZŠ je pavilon A. Tento pavilon má tři nadzemní 

podlaží a slouží jako hlavní vstup do ZŠ. V prvním nadzemním podlaží se nachází byt 

školníka, vrátnice, prostor šaten, velká společenská místnost, sklady potravin, manipulační 

prostory pro potraviny, výtah na potraviny, hovorna, rozvodna elektřiny a sklad CO. Druhé 

nadzemní podlaží je z jedné části využito pro školní družinu, nalézají se v ní herny a kabinety 

vychovatelů. Z druhé části jako knihovna s čítárnou, klubovna, sklady inventáře, židlí, šatna 

personálu a sociální zařízení se sprchou pro personál. Školní jídelna se nachází v třetím 

nadzemním podlaží tohoto pavilonu. Jídelna je rozdělena na dvě poloviny propojené halou. 

Z jídelny je možné vyjít na balkony. Zbývající prostor třetího nadzemního podlaží je využit 

jako kuchyně se sklady potravin s veškerým zázemím, kanceláří a strojovnou 

vzduchotechniky. 

Pavilony B1 a B2 mají tři nadzemní podlaží, kde na každém je sociální zařízení. Dispozičně 

jsou řešeny podobně, jsou vůči sobě zrcadlově otočeny. Pavilon B1 je určen pro učebny 

prvního stupně, kabinety učitelů prvního stupně, učebnu pracovního vyučování. Žákům 

druhého stupně je určen pavilon B2. V tomto pavilonu jsou mimo kabinetů učitelů a běžných 

učeben také tyto účelové studovny: hudebna, kreslírna, síň tradic, chemie, fyziky, cvičné 

kuchyně a cizích jazyků. 

Pavilon C má jako jediný dvě nadzemní podlaží a tvoří ho dvě hlavní křídla, v každém po 

jednom schodišti. Obě křídla jsou propojena jednou chodbou v přízemí. V prvním podlaží se 

nacházejí dvě tělocvičny, šatny tělocvičen, sprchy, sociální zařízení, kabinet tělocviku, sklady 

nářadí pro TV, údržbářská dílna a sklad inventáře školy. V druhém podlaží se nacházejí dílny, 

kabinet dílen, vyšetřovna lékaře a sociální zařízení. 

Níže uvedená tabulka 3 shrnuje důležité údaje o ZŠ Křimická, které byly poskytnuty ústním 

sdělením ředitelky školy [48]. 
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Tabulka 3 – Základní škola Křimická – shrnující údaje 

Počet Kapacita 

Pavilony 
Počet podlaží v 

pavilonech 

Žáci (š. r. 

2011/2012) 

Žáci max. 

(kapacita/družina) 

Personál 

celkem 

A, B1, 

B2 
3 nadzemní 

383/179 620/150 45 

C 2 nadzemní 

 

5.1.2 Základní škola Veronské náměstí 

Základní škola Veronské náměstí se nachází na adrese Veronské náměstí 20/391, 109 00 

Praha 10 - Horní Měcholupy. Areál školy byl otevřen v roce 1986 [49], od té doby sloužil 

jako základní devítiletá škola se dvěma stupni. Součástí školy je školní družina a školní 

jídelna. Škola je částečně podsklepená, podobně jako ZŠ Křimická. Rozsah podsklepení 

a jeho stavebně-technický stav neumožňuje jeho využití. 

Na obrázek 3 je vidět rozdělení školy na pět průchozích pavilonů A, B1, B2, B3 a C.  

Při komparaci půdorysů pavilonů A, B1, B2 a C ZŠ Veronské náměstí a ZŠ Křimická je 

zřejmé, že jsou shodné. Tyto základné školy odlišuje pouze rozšíření ZŠ Veronské náměstí 

o pavilon B3. Konstrukční systém je u všech pavilonů včetně pavilonu B3 také shodný, tedy 

sloupový. 

Pavilon B3 se stává ze tří nadzemních podlaží. První nadzemní podlaží slouží zejména 

administrativě školy. Nachází se zde sborovna, sklad učebnic, denní místnost, hovorna, 

hlasatelna, kanceláře hospodářky, zástupce ředitele a ředitele včetně hovoren. Ve druhém 

nadzemním podlaží jsou umístěny odborné učebny přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, učebny 

prvního stupně a příslušné kabinety učitelů. Ve třetím nadzemním podlaží mají prostory 

učebny druhého stupně, kabinety jazyků a matematiky. 
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Obrázek 3 – Letecký pohled na Základní školu Veronské náměstí[50] 

 

Níže uvedená tabulka 4 shrnuje důležité údaje o ZŠ Veronské náměstí, které byly poskytnuty 

ústním sdělením ředitelky školy [51]. 

Tabulka 4 – Základní škola Veronské náměstí – shrnující údaje 

Počet Kapacita 

Pavilony Počet podlaží v pavilonech 
Žáci (š. r. 

2011/2012) 

Žáci max. 

kapacita 
Personál celkem 

A, B1, B2, B3 3 nadzemní 
394 840 50 

C 2 nadzemní 

  

VA 

A 

B3 

C 

B2 

B1 
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5.1.3 Základní škola Nad Přehradou 

Základní škola Nad Přehradou se nachází na adrese Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - 

Horní Měcholupy. Škola byla otevřena jako základní škola s 1. – 9. postupovým ročníkem 

[52] a má k dispozici 13 učeben. Budova ZŠ se nachází na okraji panelové zástavby Horních 

Měcholup v těsné blízkosti Hostivařského lesoparku. Součástí školy je školní družina, školní 

jídelna a celoročně vyhřívaný skleník. ZŠ Nad Přehradou (obrázek 4) je podobně jako dvě 

předchozí základní školy členěna do pěti propojených pavilonů V, U1, U2, S, T se sloupovým 

skeletem. 

  

Obrázek 4 – Letecký pohled na Základní školu Nad Přehradou [53] 

Jejich dispoziční uspořádání je však zcela odlišné. Každé patro jednotlivých pavilonů je 

vybaveno sociální zařízením. Pavilon V je částečně podsklepen. Sklepení slouží pouze pro 

přívod a uzavírání inženýrských sítí, čemuž odpovídá i jeho skromná velikost několik m
2
. 

Hlavním a zároveň největším pavilonem je pavilon vedení označen jako „V“. Tento pavilon 

má celkem 4 nadzemní podlaží. V prvním podlaží se nachází zejména prostorné šatny, 

vrátnice, úklidová místnost a další. Druhé podlaží je věnováno zejména administrativnímu 

V 
S 

U2 

VA 

T 

U1 
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aparátu školy, tedy: kanceláře ředitele, jeho zástupce, hospodářky, nalézá se zde i zasedací 

místnost, sborovna, knihovna s čítárnou, kancelář lékaře a další. V třetím patře je umístěn 

sklad CO, učebna výtvarné výchovy, kabinety učitelů, několik klasických učeben a další. 

Čtvrté nadzemní podlaží je věnováno zejména odborným učebnám chemie, fyziky, 

přírodopisu, laboratoři, dvěma klasickým učebnám a kabinetům. 

Žáci prvního stupně mají třídy na celém dvoupodlažním, pavilonu „U1“. Na každém podlaží 

se nacházejí kromě sociálního zařízení dva kabinety pro učitele a čtyři třídy pro žáky. 

Pavilon „U2“ je určen pro žáky druhého stupně. Na každém podlaží se nacházejí tři kabinety 

učitelů a tři třídy pro žáky, samozřejmostí je sociální zařízení. 

Byt školníka, školní jídelna s veškerým zázemím včetně skladů jsou umístěny v pavilonu „S“. 

Dvě tělocvičny, sklady nářadí, šatny a sprchy jsou pak umístěny v pavilonu „T“.  

Níže uvedená tabulka 5 shrnuje důležité údaje o ZŠ Křimická, které byly poskytnuty ústním 

sdělením ředitelky školy [54]. 

Tabulka 5 – Základní škola Nad Přehradou – shrnující údaje 

Počet Kapacita 

Pavilony 
Počet podlaží v 

pavilonech 
Žáci (š. r. 2011/2012) 

Žáci max. 

(kapacita) 
Personál celkem 

V 4 nadzemní 

242 580 40 U1, U2 2 nadzemní 

S, T 1 nadzemní 

 

5.2 Analýza prostorů vhodných k ukrytí ve vybraných školských zařízeních 

Při výstavbě všech tří základních škol se nepočítalo s výstavbou stálého úkrytu CO v areálu 

škol a ani v jejich bezprostřední blízkosti. Ve školách se nachází pouze prostory pro sklady 

prostředků CO, pro potřeby žáků a zaměstnanců škol. Z hlediska ukrytí je tedy nutné se 

zaměřit na vybudování návrhu IÚ. Při výběru vhodných prostor se postupovalo metodické 

pomůcky [34], která určuje, kde nesmí být úkryty zřizovány apod. Všechny tři objekty ZŠ 

vyhovují podmínkám umístění IÚ. 
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Základním předpokladem pro budování improvizovaného úkrytu v ZŠ je nutnost zachovat i za 

stavu ohrožení státu a válečného stavu chod vzdělávacího zařízení v maximální možné míře. 

Nelze tedy využít prostory určené ke stravování a výuce. Tato skutečnost značně omezuje 

prostory, kde je možné IÚ vybudovat. Na základě těchto skutečností je jasné, že nejvhodnější 

prostorem je pavilon s tělocvičnami. Půdorysy tělocvičen jsou uvedeny jako přílohy 1, 2 a 3. 

Vybudováním IÚ v tomto pavilonu omezí pouze výuku tělesné výchovy a to pouze v zimním 

období (v letním lze využít venkovní areály ZŠ). Volbou tohoto pavilonu tedy zachováme 

požadavek na maximální zachování výuky na ZŠ. 

Pro návrh budování improvizovaného úkrytu je třeba analyzovat pavilony tělocvičen 

z několika významných stavebně-technických vlastností s ohledem na potřebnou kapacitu 

úkrytu: 

 užitná podlahová plocha, 

 kapacita úkrytu, 

 hodnota součinitele KO, 

 časová náročnost budování úkrytu, 

 technická proveditelnost úprav, 

 ekonomické zhodnocení. 

Vzhledem k tomu, že pavilon tělocvičen ZŠ Křimická a ZŠ Veronské náměstí má stejné 

dispoziční a prostorové uspořádání, je uveden pod zkratkou Spol. 
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V tomto pavilonu se díky stavebnímu řešení jeví možnost vybudovat improvizovaný úkryt 

třemi variantami: Spol. V1 (Obrázek 5), Spol. V2 (Obrázek 6) a Spol. V3 (Obrázek 7), 

který je syntézou dvou předchozích variant. 

 

Obrázek 5 – Půdorys prostor k ukrytí Spol. V1 

 

 

Obrázek 6 – Půdorys prostor k ukrytí Spol. V2 

 

 

Obrázek 7 – Půdorys prostor k ukrytí Spol. V3 
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Na ZŠ Nad Přehradou se jedná o celý prostor pavilonu T, vyznačeném na obrázku 8. Varianta 

řešení IÚ na této škole bude dále označována jako „NP“. 

 

Obrázek 8 – Půdorys prostor k ukrytí NP 
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Následující tabulka 6 uvádí hodnoty stanovených významných-stavebně technických 

vlastností pro jednotlivé základní školy a varianty řešení.  

Tabulka 6 – Stavebně-technické vlastnosti pavilonů tělocvičen 

 Základní školy a varianty budování ukrytí 

Kritérium Spol. V1 Spol. V2 Spol. V3 NP 

Užitná podlahová 

plocha [m
2
] 

705 510 1215 740 

Maximální kapacita 

úkrytu při 3m
2
/os 

[osob] 

235 170 416 246 

Maximální kapacita 

úkrytu při 1m
2
/os 

[osob] 

705 510 1215 740 

Hodnota součinitele 

KO před úpravou [-] 
5,66 3,44 4,17 16,68 

Hodnota součinitele 

KO po úpravě [-] 
34,15 32,68 31,20 27,61 

Účinnost opatření 6x 9,5x 7,5x 1,7x 

Časová náročnost 

budování úkrytu 
Krátká Krátká Dlouhá Střední 

Technická 

proveditelnost úprav 
Střední Těžká Střední Snadná 

Výhody uspořádání 

varianty 

Relativně 

vysoký 

součinitel KO 

po úpravách; 

Dva 

„oddělené“ 

shromažďovací 

prostory. 

Větší počet 

oddělených 

místností. 

Velká 

kapacita; 

Relativně 

dobrá hodnota 

součinitele 

KO. 

Velká kapacita; 

Nejjednodušší 

stavební úpravy. 

Nevýhody uspořádání 

varianty 

Malá kapacita 

sociálního 

zařízení; 

Náročné 

zbudování 

zavětrování 

stropů. 

Vybudování 

zavětrování 

stropů. 

Dlouhá doba 

zpohotovení; 

Finanční 

náročnost. 

Nejmenší 

hodnota 

součinitele Ko. 

Ekonomický odhad Ekonomický. Ekonomický. 
Finančně 

náročný. 

Finančně 

nejméně 

náročný. 
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Užitná podlahová plocha – K1: vyjadřuje plochu, kterou v rámci varianty lze využít pro 

ukrývané osoby. Je udávána v m
2
. Čím více je plocha větší, tím lépe. 

Maximální kapacita úkrytu při 3m
2
/os – K2: vyjadřuje, kolik osob se může v IÚ ukrývat 

při počítané ploše 3 m
2
 na jednu osobu. Čím větší je maximální kapacita, tím lépe. 

Maximální kapacita úkrytu při 1m
2
/os – K3: vyjadřuje, kolik osob se může v IÚ ukrývat 

při počítané ploše 1 m
2
 na jednu osobu (nutná nucená ventilace). Čím větší je maximální 

kapacita, tím lépe. 

Hodnota součinitele KO před úpravou – K4: ochranný součinitel před úpravou vyjadřuje 

schopnost chránit ukrývané osoby před provedením prací pro vybudování úkrytu. Čím větší je 

ochranný součinitel před úpravou, tím lépe. 

Hodnota součinitele KO po úpravě – K5: ochranný součinitel po úpravě vyjadřuje schopnost 

chránit ukrývané osoby po vybudování úkrytu. Čím větší je ochranný součinitel po úpravě, 

tím lépe. 

Účinnost opatření – K6: vyjadřuje, kolikrát se zvýší hodnota ochranného součinitele KO po 

vybudování IÚ. Čím větší je účinnost opatření, tím lépe. 

Výhody varianty – K7: uvádí nejvýznamnější výhody uspořádání dané varianty. Čím více 

výhod, tím lépe. 

Časová náročnost budování úkrytu – N1: časové měřítko, které srovnává, jak dlouho by 

trvaly práce vedoucí ke zpohotovení úkrytu stejnému počtu osob. Čím kratší je doba 

prováděných prací, tím lépe. 

Technická proveditelnost úprav – N2: zahrnuje složitost a počet stavebních prací uvnitř 

i vně objektu, které je nutné provést pro vybudování IÚ. Čím méně je složitých stavebních 

úprav, tím lépe. 

Nevýhody varianty – N3: uvádí nejvýznamnější nevýhody uspořádání dané varianty. Čím 

méně nevýhod, tím lépe. 

Ekonomický odhad – N4: srovnává jednotlivé varianty z hlediska nákladů na vybudování 

IÚ. Čím jsou náklady nižší, tím lépe. 

Při počítané ploše 3m
2
 na osobu nepokryje kapacita plánovaného improvizovaného úkrytu 

maximální kapacitu ani jedné základní školy. Při ploše 1 m
2
 na osobu je pak kapacita IÚ vůči 

maximální kapacitě základních škol cca o 20-25 % naddimenzována.  
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Pro výpočet hodnoty součinitele KO byl použit vztah 1. Tento výpočet se používá pro částečně 

zapuštěný IÚ s nadstavbou, kde podlaha zapuštěna méně než 1,7 m pod úrovní terénu. [35], 

[55] 

    
           

                    
    (Vztah 1) 

K1...součinitel vlivu vnějších stěn, určuje se z grafu v závislosti na délce vnějších stěn v % 

k obvodu místnosti, 

Kst...součinitel zeslabení záření vnější stěnou, odečítá se z grafu na základě tabulky plošných 

hustot ochranné konstrukce nebo jejím výpočtem, 

V2...součinitel závislý na šířce budovy se stanoví podle tabulky, 

Kz...součinitel pronikání záření do místnosti otvory, určuje se pro daný úkryt v závislosti 

na výšce spodní hrany (parapetu) v obvodové stěně, 

KM...součinitel snížení expoziční rychlosti záření v budovách vlivem stínících účinků 

sousedních staveb se určí podle tabulky, 

Kx…koeficient zamoření okolního prostoru – není-li vyloučeno zamoření místnosti 

sousedících s úkrytem nebo nad ním radioaktivním prachem se hodnota součinitele KO 

získaná ze vzorce pro úkryty umístěné v přízemí ještě násobí součinitelem 0,8 při variantě 

částečně zapuštěného improvizovaného úkrytu, kde zapuštění je méně než 1,7 m. Při variantě 

úkrytu ve středním traktu budovy je hodnota tohoto koeficientu stanovena na 0,45. [55] 

Ochranný součinitel stavby se vypočítává, jak před zesílením ochranných vlastností, tak i po 

něm. Tento součinitel udává, kolikrát je dávka radioaktivního záření v úkrytu menší, než je 

dávka radioaktivního záření ve výšce 1 m nad terénem za předpokladu, že radioaktivní spad je 

rovnoměrně rozložen na horizontálních plochách. V literatuře neexistuje vymezení optimální, 

případně maximální, či minimální hodnoty KO. Lze však usuzovat, čím vyšší hodnoty KO 

dosáhneme, tím více jsme chráněni. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o improvizované 

ukrytí, pak není cílem dosáhnout, či přesně stanovit hodnoty minimálních parametrů, ale 

snížit pravděpodobnost ohrožení obyvatel. Z tohoto důvodu se snažíme hodnotu KO 

maximalizovat za pomoci tzv. zvyšování ochranných vlastností stavby. [55] 
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file:///F:/SVOČ/17_1.pdf
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5.3 Výběr základní školy k budování improvizovaného úkrytu 

Základní škola, pro kterou bude v rámci práce proveden návrh řešení improvizovaného 

úkrytu, bude vybrána pomocí multikriteriální analýzy dle [56], [57]. Pro volbu ZŠ nás 

zajímají informace obsažené v tabulce 6. Alternativními variantami řešení může být: 

 vybudování stálého úkrytu; 

 přesun žáků do jiné ZŠ, která disponuje vlastním stálým úkrytem; 

 přesun žáků do jiné ZŠ, které disponuje již navrženým IÚ; 

 evakuace žáků mimo ohrožené území (uzavření ZŠ). 

Multikriteriální analýzou budeme vybírat mezi variantami těmito čtyřmi variantami: 

Spol. V1, Spol. V2, Spol. V3 a NP. Stanovení prostých užitností jednotlivých variant 

uvádí tabulka 7. 

Tabulka 7 – Stanovení prostých užitností variant 

 Základní školy a varianty budování ukrytí 

Kritérium Spol. V1 Spol. V2 Spol. V3 NP 

K1 58 42 100 61 

K2 57 41 100 59 

K3 56 42 100 61 

K4 34 21 25 100 

K5 100 97 91 81 

K6 63 100 79 18 

K7 75 25 75 100 
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Metodou párového srovnání [57] vzájemně porovnáme význam jednotlivých kritérií. 

Výsledky komparace jsou zřejmé z tabulky 8.  

Tabulka 8 – Párové srovnání užitností variant 

 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Výskyt 

K1 
 

K2 K3 K1 K5 K6 K1 2 

K2 
  

K3 K2 K5 K6 K2 3 

K3 
   

K3 K5 K6 K3 4 

K4 
    

K5 K6 K7 0 

K5 
     

K5 K5 6 

K6 
      

K7 4 

K7 
       

2 

 

Váhy užitností jednotlivých kritérií (tabulka 9) stanovíme tak, že v párovém srovnání 

spočteme výskyt jednotlivých kritérií. Váhy kritérií pak určíme jako podíl výskytu váhy 

kritéria a celkovému počtu výskytů. 

Tabulka 9 – Výpočet vah kritérií 

Kritérium Výskyt Váhy 

K1 2 2/21 

K2 3 3/21 

K3 4 4/21 

K4 0 0/21 

K5 6 6/21 

K6 4 4/21 

K7 2 2/21 

Celkem: 21 1 
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Na základě získaných vah jednotlivých kritérií můžeme stanovit matici vážených užitností, 

viz tabulka 10. Z vypočtených vah vyplývá, že kritérium K4 (Hodnota součinitele KO před 

úpravou) nemá v porovnání s ostatními zvolenými kritérii žádnou váhu, tudíž neovlivní 

výsledek. 

Tabulka 10 – Matice vážených užitností variant 

  Základní školy a varianty budování ukrytí 

Kritérium Váha Spol. V1 Spol. V2 Spol. V3 NP Maximum 

K1 2/21 5,52 4,00 9,52 5,81 9,52 

K2 3/21 8,14 5,86 14,29 8,43 14,29 

K3 4/21 10,67 8,00 19,05 11,62 19,05 

K4 0/21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

K5 6/21 28,57 27,71 26,00 23,14 28,57 

K6 4/21 12,00 19,05 15,05 3,43 19,05 

K7 2/21 7,14 2,38 7,14 9,52 9,52 

Ʃ [-] 1 72,05 67,00 91,05 61,95 100,00 

Užitek [%] - 72,05 67,00 91,05 61,95 100,00 

 

Stanovení prostých nedostatků jednotlivých variant uvádí tabulka 11. Čím je pro nás 

nedostatek významnější, tím menší má bodové ohodnocení. 

Tabulka 11 – Stanovení prostých nedostatků variant 

 Základní školy a varianty budování ukrytí 

Nedostatek Spol. V1 Spol. V2 Spol. V3 NP 

N1 100 100 0 50 

N2 100 0 50 100 

N3 25 100 75 50 

N4 50 50 0 100 
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Metodou párového srovnání (tabulka 12) určíme a následným výpočtem (tabulka 13) 

stanovíme váhy nedostatků jednotlivých variant, obdobně jako u vah kritérií. 

Tabulka 12 – Párové srovnání nedostatků variant 

 
N1 N2 N3 N4 Výskyt 

N1 
 

N1 N3 N1 2 

N2 
  

N3 N4 0 

N3 
   

N3 3 

N4 
    

1 

 

Tabulka 13 – Výpočet vah nedostatků 

Nedostatek Výskyt Váhy 

N1 2 2/6 

N2 0 0/6 

N3 3 3/6 

N4 1 1/6 

Celkem: 6 1 

 

Na základě získaných vah jednotlivých nedostatků můžeme stanovit matici vážených 

nedostatků, viz tabulka 14. Podobně jako u stanovování vah kritérií, nedostatek N2 

(Technická proveditelnost úprav) ve srovnání s ostatními nedostatky nemá žádnou váhu. 

Stupeň ohrožení vypovídá o skutečnosti, která varianta je nevýhodná, tzn. čím vyšší stupeň 

ohrožení, tím je varianta méně výhodná. 

Tabulka 14 – Matice vážených nedostatků variant 

  Základní školy a varianty budování ukrytí  

Nedostatek Váha Spol. V1 Spol. V2 Spol. V3 NP Maximum 

N1 2/6 33,33 33,33 0,00 16,67 33,33 

N2 0/6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N3 3/6 12,50 50,00 37,50 25,00 50,00 

N4 1/6 8,33 8,33 0,00 16,67 16,67 

Ʃ [-] 1 54,17 91,67 37,50 58,33 100,00 

Stupeň 

ohrožení [%] 
- 54,17 91,67 37,50 58,33 100,00 
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Po shromáždění těchto údajů můžeme přistoupit k vyhodnocení multikriteriální analýzy. 

V tabulce 15 srovnáváme užitky variant od nejužitečnější po nejméně užitečnou a nedostatků 

od nejmenšího počtu nedostatků po největší počet nedostatků. 

Tabulka 15 – Pořadí variant dle užitku a nedostatků 

Pořadí I. II. III. IV. 

Užitek Spol. V3 Spol. V1 Spol. V2 NP 

Nedostatek Spol. V3 Spol. V1 NP Spol. V2 

 

Pro kompletní vyhodnocení je vhodné stanovit „výsledný efekt“ variant, který je dán rozdílem 

užitku a nedostatku nebo jejich podílem. Výsledný efekt stanovuje tabulka 16. 

Tabulka 16 – Výsledný efekt variant 

Pořadí Spol. V1 Spol. V2 Spol. V3 NP 

Užitek 72,05 67,00 91,05 61,95 

Nedostatek 54,17 91,67 37,50 58,33 

Výsl. efekt  

(U-N) 17,88 -24,67 53,55 3,62 

Výsl. efekt  

(U/N) 1,33 0,73 2,43 1,06 

 

Vyhodnocení záleží na námi zvolené strategii. V případě volby minimální strategie vítězí 

varianta Spol. V2, v případě volby maximální strategie pak varianta Spol. V3. Pro následný 

návrh vybudování improvizovaného úkrytu zvolíme variantu optimální, tedy variantu Spol. 

V3. Tato varianta nejen, že je zároveň maximální variantou, ale její výsledný efekt 

několikanásobně převyšuje i výsledné efekty ostatních variant. 

5.4 Dílčí závěr 

Dle zvolených kritérií byla vybrána zájmová lokalita, která kopíruje katastrální území 

Městské části Praha 15 - Horní Měcholupy. Na tomto území byla provedena deskripce 

a analýza všech tří základních škol z hlediska možnosti realizace ukrytí žáků a zaměstnanců. 

Syntézou získaných poznatků, byly vytvořeny čtyři základní varianty prostorů vhodných 

k ukrytí na těchto třech vybraných školách. V závěru kapitoly pak byla pomocí 
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multikriteriální analýzy zvolena optimální varianta pro vybudování návrhu improvizovaného 

úkrytu. 

Jak vyplývá z výše získaných poznatků, je zřejmé, že realizace ukrytí žáků a zaměstnanců ve 

vybrané lokalitě nelze realizovat pomocí stálých úkrytů. Z hlediska nemožnosti přerušit na 

delší dobu vzdělávací proces (vzdělávání musí být zachováno i za válečného stavu), je nutné 

přistoupit k alternativnímu řešení, tedy navrhnout vybudování improvizovaných úkrytů tak, 

aby byla s maximální efektivitou využita stávající, případně plánovaná výstavba. Toho bylo 

docíleno vytipováním čtyř základních variant řešení v prostorech pavilonu tělesné výchovy 

přímo v jednotlivých ZŠ. Aby platil vztah, že předpokládaná maximální kapacita jednotlivých 

variant IÚ je větší než maximální počet žáků a personálu v jednotlivých ZŠ je nutné 

vybudovat nucenou ventilaci (plocha méně jak 3m
2
/os). Pomocí multikriteriální analýzy je 

vybrána nejoptimálnější varianta, pro kterou bude v následující kapitole řešen návrh 

vybudování improvizovaného úkrytu.  

  



40 

 

6 NÁVRH VYBUDOVÁNÍ IMPROVIZOVANÉHO ÚKRYTU 

V rámci této kapitoly bude navrženo možné principiální řešení návrhu improvizovaného 

úkrytu pro předem vybranou optimální variantu Spol. V3. Toto principiální řešení není 

detailním návodem na zpohotovení improvizovaného úkrytu! 

Varianta Spol. V3 byla vybrána zejména pro velkou užitnou plochu, rovněž pro výslednou 

velikost maximální kapacity IÚ při přepočtu plochy na osobu, dále pro značné zvýšení 

koeficientu KO, který lze úpravami zvýšit až 6,5 krát oproti KO bez úprav a v neposlední řadě 

pro možné využití většího počtu oddělených místnosti v části úkrytu. Tyto výhody výrazně 

převyšují nad nevýhodami, jako jsou časová náročnost budování úkrytu a vysoký odhad 

ekonomických nákladů. 

Realizace následných opatření jsou prováděna v souladu s metodickou pomůckou [34] 

a příručkou [35]. Příručku [35] lze aplikovat i pro budování improvizovaných úkrytů i přes 

skutečnost, že byla původně vytvořena pro stálé protiradiační úkryty CO. Při zpohotovení IÚ 

je nutné počítat s uzavřením inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace) řádnými, tlakově 

odolnými uzávěry. Realizace prostor IÚ je naznačena v příloze číslo 4. 

6.1 Statické a stavební úpravy 

Cílem stavebních prací je zvýšení odolnosti konstrukce, tak aby byla zvýšena její celková 

únosnost a stabilita a tím zajištěn lepší přenos potřebného zatížení. Současně je nutné zajistit 

možné únikové cesty pro případ, že nebude možné využít hlavních vchodů. 

6.1.1 Zajištění stability stropní konstrukce 

Vzhledem k tomu, že shromažďovací prostory, kde bude IÚ budován, mají velkou plochu 

a nosnost stropů je zajištěna pouze obvodovými nosnými stěnami, bude v každém případě 

nutné zvýšit odolnost (statickou únosnost) stropní konstrukce, aby nedošlo k zavalení 

chráněných osob. 

Zvýšení odolnosti stropní konstrukce z hlediska její stability bude provedeno pomocí systému 

stropních podpěr používaných ve stavebnictví (obrázek 9). Jedna takováto stropní podpěra 

v kombinaci s roznášecí deskou o rozměrech 120 mm x 120 mm má v závislosti na limitní 

délce a konkrétním typu podpěry přípustné zatížení až 20 kN a mezní zatížení dosahuje 

hodnoty až 84 kN [58]. 
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Obrázek 9 – Stropní podpěra[58] 

V případě nedostupnosti těchto materiálů je alternativním řešením zvýšit stabilitu stropní 

konstrukce pomocí systému dřevěných sloupků a vodorovných podélných příčných nosníků 

(Obrázek 10). Oba systémy je nutné zajistit proti otřesům zavětrováním. 

 

Obrázek 10 – Zesílení stropní konstrukce pomocí dřevěných trámků [34] 

6.1.2 Stavební úpravy obvodové konstrukce 

Nejnáročnější a zároveň nejvýznamnější stavební úpravou bude zhmotnění otvorů v obvodu 

IÚ. Jelikož obvod IÚ z velké části zaujímají okna, je zcela nezbytné, provést obestavění 

okenních ploch, zdivem o min. požadované tloušťce 450 mm případně panely o min. 

požadované tloušťce 150 mm (obrázek 11). Obdobným způsobem je nutné zazdít schodiště do 

2. NP.  
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Obrázek 11 – Zhmotnění okenních otvorů [34] 

6.1.3 Vstupy a únikové cesty 

Jako hlavní vstupy do IÚ budou využity stávající vchody do pavilonu. Případně bude možné 

využít vstupu z venkovního areálu. Každý vnitřní shromažďovací prostor má dva vstupy, 

z nichž jeden lze považovat za hlavní a druhý za únikový, vzájemně je možné je kombinovat. 

Směr otevírání hlavních vstupních dveří je ven z úkrytu.  Každé hlavní vstupní dveře je nutné 

zabezpečit proti samovolnému otevření (obrázek 12) a současně je nutné zabezpečit jejich 

plynotěsnost. 

 

Obrázek 12 – Zhmotnění dveří [34] 
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6.1.4 Náhradní zdroj elektrické energie 

IÚ je nutné vybavit záložním zdrojem elektrické energie. Jako možným náhradním zdrojem 

elektrické energie může být elektrocentrála, poháněná diesel agregátem. Záložní zdroj bude 

třeba dimenzovat tak, aby byl schopen s dostatečnou rezervou napájet nouzové osvětlení 

a současně jednotku vzduchotechniky.  

6.1.5 Ventilační systém 

Pro zajištění správné cirkulace a výměny vzduchu je třeba navrhnout v IÚ ventilační systém. 

Pro jeho správnou funkci je nutné zabezpečit utěsnění všech otvorů ve vnější obvodové stěně 

IÚ. Vhodné je vytvořit v úkrytu mírný přetlak vůči okolí, aby se v případě netěsnosti 

nedostávaly nežádoucí (toxické) plyny do prostoru IÚ. 

Vzhledem ke kapacitě a počtu ukrývaných osob je nutné zabezpečit ventilační systém 

s nucenou ventilací.  K tomuto účelu bude nutné vybudovat systém vzduchotechniky v celém 

prostoru IÚ. Centrum vzduchotechniky a případných filtrů FVZ bude umístěno v oddělené 

místnosti. Realizováním nucené ventilace bude možné počítat s podlahovou plochou 1- 3 m
2
 

na osobu. 

6.2 Vnitřní vybavení improvizovaného úkrytu 

Po provedení stavebních úprav a úklidu prostoru IÚ je nutné připravit úkryt na příjem osob. 

Tato příprava spočívá zejména se zabezpečením hygienických potřeb, vody, potravin 

a dalšího vybavení pro zajištění přežití osob v úkrytu. 

6.2.1 Zajištění vody a potravin 

Užitková voda bude dodána z vlastních a okolních zdrojů. Bude skladována 

v označených plastových nádobách o objemech 25 a 50 litrů. Obdobně bude skladována 

i pitná voda, avšak nádoby budou odlišně barevně i textově označeny. Pitná voda může být 

dodána i v podobě balené vody v tzv.  PET lahvích o objemech 1,5 či 2 litry. Zásoba pitné 

vody musí být udržována v minimálním množství 3 l na osobu a den, a to na nejméně na dobu 

tří dnů. Spolu se zásobnami pitné a užitkové vody bude třeba připravit i dostatečný počet sudů 

na vodu odpadní. Na dobu tří dnů je třeba do IÚ také dodat přiměřené množství trvanlivých 

potravin. 
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6.2.2 Zajištění hygienického zázemí 

Vzhledem k uzavření inženýrských sítí bude třeba vybavit IÚ dostatečným počtem 

chemických WC. Na 30 ukrývaných osob je vhodné počítat s min. jedním chem. WC. Tato 

hygienická zařízení bude vhodné umístit mimo hlavní shromažďovací prostor, v přilehlých 

prostorech. Dále bude nutné uskladnit odpovídající množství směsi biologických kultur, 

případně vápna pro rozklad organického odpadu, dezinfekci a eliminaci zápachu WC. 

6.2.3 Ostatní vnitřní vybavení 

IÚ je třeba dále vybavit přenosnými nádobami na odpadky, vyprošťovacím nářadím, 

komunikační zařízení (mobilní telefon), rádio na baterky, lékárnička, svítilny, hygienické 

pomůcky (mýdlo), apod. V neposlední řadě pak vybavit prostory lehátky a židlemi tak, aby 

bylo v maximální možné míře vyhovět pravidlu 3x 1/3 (třetina ležících, třetina stojících, 

třetina sedících). 

6.3 Dílčí závěr 

Z obecných požadavků na budování improvizovaných úkrytů je zřejmé, že jejich aplikace na 

větší objekty ZŠ bude velmi náročná a to zejména s ohledem na množství stavebních úprav, 

množství stavebního materiálu, množství techniky a samotný počet osob realizujících úpravy.  

Lze předpokládat, že při rozhodnutí o zpohotovení IÚ bude nutné realizovat velké množství 

prací v různých lokalitách, na různých IÚ a to nejlépe současně. S ohledem na požadovanou 

dobu zpohotovení (5 dnů) bude potřeba velký počet osob a techniky, realizujících potřebné 

úpravy pro zpohotovení úkrytu a jeho přípravu na příjem osob, bude značným problémem. 

Dále lze předpokládat velký nedostatek potřebného stavebního materiálu a to zejména na 

zhmotnění okenních otvorů. V neposlední řadě lze očekávat velký nárůst poptávky po 

výkonných záložních zdrojích elektrické energie, ventilačních systému, případně 

vzduchových filtrů a paliva, které se na trhu mohou stát obtížně nebo zcela nedostupným 

zbožím. Velikost nákladů na přípravu a zpohotovení IÚ tak nelze považovat za 

zanedbatelnou.  
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7 ZÁVĚR 

Je třeba si uvědomit, že ukrytí je v mnoha případech účinnější forma ochrany nežli evakuace. 

Předpokladem k nutnosti ukrytí je míra ohrožení. Ta narůstá se strategickou úrovní lokality, 

v níž se může základní škola nacházet, tedy zejména v okolí významných měst (hl. m. Praha, 

krajská města, obce s rozšířenou působností a další významné zejména průmyslové oblasti). 

V případě vzniku potřeby poskytovat žákům, případně zaměstnancům základních škol v době 

stavu ohrožení státu či válečného stavu ukrytí, může být z hlediska současného vývoje 

v oblasti ukrytí do jisté míry problém a to nejen pro to, že člověk je dnes pouhým pasivním 

příjemcem pomoci. Ne všechna školská zařízení disponují vlastním stálým krytem CO, nebo 

alespoň dostatečně velkým a vhodným prostorem pro vybudování IÚ (zapuštěné, částečně 

zapuštěné sklepní prostory). V případě že ano, jejich stavebně technický stav v naprosté 

většině případů neodpovídá hygienickým, statickým a dalším požadavkům. Vzhledem 

k předpokladu, že bude muset být i za těchto krizových stavů zachována integrita vzdělávání 

a současně jejich elementární bezpečnost, bude třeba hledat řešení jak jim poskytnout prostory 

k ukrytí. Předpoklad evakuace není v plném rozsahu přípustný ve vztahu k předpokládanému 

rozsahu konfliktu. Je pouze pravděpodobné, že část obyvatel se z exponovaných lokalit 

přestěhuje na venkov. 

Tato práce dokazuje, že lze ve zvolené lokalitě vybudovat v objektu ZŠ improvizovaný úkryt 

a zvýšit tak bezpečnost žáků a personálu. V době mimo výuku pak může IÚ, stejně tak jako 

jeho volná kapacita v době výuky, sloužit jako prostor k ukrytí obyvatelům v blízké doběhové 

vzdálenosti. Na druhou stranu je třeba počítat s možnými komplikacemi při realizaci IÚ ve 

vybraném objektu. Nejvýznamnější komplikace bude obecný nedostatek zdrojů: materiál, 

technické vybavení, stavební dělníci, finance.  

Ze závěrů této práce vyplývá potřeba vytvoření strategické koncepce ukrytí obyvatelstva ČR, 

která bude v souladu s novými bezpečnostními hrozbami a novými trendy v oblastech 

ochrany obyvatelstva efektivně řešit způsob ukrytí na našem území. Koncepce, která bude 

jasně určovat pro koho, jakým způsobem a za jakých podmínek bude poskytováno ukrytí 

a jaké minimální úrovně.  
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9 SEZNAM ZKRATEK 

CO – civilní ochrana 

CPO – Civilní protiletecká ochrana 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská unie 

FVZ – filtroventilační zařízení 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

MČ – městská část 

MČ-HM – Městská část Praha - Horní Měcholupy 

MHMP – Magistrát hlavního města Prahy 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MO – Ministerstvo obrany 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

MV – Ministerstvo vnitra 

MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky 

NATO – North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance) 

NCHL – nebezpečná chemická látka 

ORP – obec s rozšířenou působností 

USA – The United States of America (Spojené státy americké) 

ZHN – zbraně hromadného ničení 
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Příloha číslo 1 – Půdorys pavilonu tělocvičen ZŠ Křimická  

 

Jiří Markuci, Improvizované ukrytí ve školských zařízeních pro nezletilé 

Pavilon C – 2. nadzemní podlaží 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda místností: 

1. Dílna dřevo 

2. Kabinet dílny 

3. Přípravna 

4. Sklad dílen 

5. Dílna kovo 

6. WC 

7. Šatna 

8. Umývárna 

9. Kabinet 

10. Vyšetřovna lékaře 

 

7. 8. 7. 9. 10. 

6. 

1. 

2. 

4. 3. 

5. 

6. 



Příloha číslo 2 – Půdorys pavilonu tělocvičen Veronské náměstí 
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Příloha číslo 3 – Půdorys pavilonu tělocvičen ZŠ Nad Přehradou 
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Příloha číslo 4 – Návrh zásadních stavebních prací a dislokace nejdůležitějších zařízení ve vybrané variantě prostorů pro budování 

improvizovaného úkrytu 

 

Jiří Markuci, Improvizované ukrytí ve školských zařízeních pro nezletilé 

 

Legenda: 

oranžová – stavební práce 

červená – bourací práce 

VZ – místnost 

vzduchotechniky 

EL – místnost 

elektrocentrály 

WC – umístění chem. WC 

P – umístění potravin 

V – umístění vody 
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