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Abstract 
The article deals with building the improvised shelters in a panel built-up 

area. The theoretical introduction includes the description of individual types of 
improvised shelters in the Czech Republic and the possibilities of their use. The 
introduction is followed by an analysis of panel built-up area in the housing stock 
of the Czech Republic and the town of Ostrava, where the attention is focused on 
GOS as the most frequent type of panel built-up area representing 28 % of all town 
constructions. The most suitable space for building the improvised shelter in such 
a type of prefab buildings is proposed in the next part of the paper, including three 
options of improvised shelters. The key part of the paper is aimed at the most 
suitable option, the selection of which is made on the basis of pre-set criteria and 
is followed by the description of necessary measures to be taken prior building the 
improvised shelter and strengthening the protective properties of selected space. 
The measures include mainly the strengthening of roof construction, the building of 
ventilation system, the reinforcement of windows and doors, and the building of 
escape breaches. The paper may be used as a methodical procedure for building 
the improvised shelters in a given type of panel built-up area. 
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ÚVOD 
 

Jednou ze stěžejních oblastí civilní ochrany je společně s varováním a 
informováním, evakuací a zabezpečením nouzového přežití obyvatelstva také 
poskytování ukrytí [1]. Ukrytí se v současné době zajišťuje buď ve stálých, nebo 
improvizovaných úkrytech, přičemž stát již nepodporuje novou výstavbu, 
rekonstrukce ani opravy stávajících stálých úkrytů a ani netrvá na zachování jejich 
účelu v době míru [2]. Proto v době, kdy ve střední Evropě není patrná hrozba 
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válečného konfliktu, jsou stálé úkryty v mnoha případech velmi neekonomické, a 
to zejména ty, které byly budovány jako jednoúčelové stavby. Z tohoto důvodu 
postupně ubývá stálých úkrytů, čímž je ochrana obyvatelstva v případě ohrožení 
přenášena na improvizované ukrytí. 

V České republice žije v panelových bytových domech cca 32 % obyvatel 
[3]. Vzhledem k tomu, že panelovou zástavbu v České republice tvoří pouze 
několik základních typů panelových domů, je možné vytvořit univerzální model 
improvizovaného úkrytu pro velkou část populace. Využití existujících prostorů 
k ukrytí obyvatelstva je efektivnější než udržování stálých úkrytů, přičemž ukrytí 
v těchto prostorách může účinně ochránit obyvatele před okamžitou radiací lépe, 
než okamžitá evakuace [4]. Mezi další výhody patří také finanční náklady na 
údržbu úkrytu a krátká doběhová vzdálenost. 
 
 
TEORETICKÝ ÚVOD 
 

Improvizovaný úkryt je podle metodické pomůcky [5] 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. 

Improvizované úkryty jsou klasifikovány podle sledovaných 
charakteristik do čtyř skupin [6]: 
 přízemní nebo částečně zapuštěný úkryt s nadstavbou (podlaha je zapuštěná 

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. 

Improvizované úkryty mohou být budovány k ochraně obyvatelstva: 
 před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace 

radioaktivním prachem a částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného 
ničení (např. v důsledku poruchy na jaderném zařízení či teroristického útoku); 

 proti pádu trosek, účinkům střepin a hořících předmětů (např. v důsledku 
zemětřesení či leteckého útoku). 

Nejvhodnějšími prostory k budování improvizovaných úkrytů jsou 
suterénní nebo sklepní prostory budov ve středním traktu (části) objektu, s co 
největším zapuštěním vůči okolnímu terénu. Vhodnými prostory jsou rovněž 
sklepy s klenutými nebo železobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi a 
co nejmenší plochou všech okenních otvorů. Proti samotnému úniku nebezpečných 
látek, zejména v době míru, je nejvhodnějším prostorem k ukrytí ve vyšších 
patrech budov, nejlépe na odvrácené straně budovy od směru místa úniku 
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nebezpečné látky. Kromě vhodného umístění úkrytu je důležité také jeho 
konstrukční řešení [7]. 

Pro každou ukrývanou osobu je potřeba 1-3 m2 podlahové plochy 
v prostoru s nuceným větráním a 3-5 m2 podlahové plochy bez větracího zařízení. 
Kapacita improvizovaného úkrytu je pak dána součtem sedících a ležících osob, 
přičemž celkový počet by neměl přesáhnout 50 osob na jeden úkryt. Světlá výška 
prostoru má být minimálně 2,3 m při dodržení minimální podchodné výšky 1,9 m [5]. 

Mezi ochranné vlastnosti objektů patří částečně či zcela zapuštěné 
místnosti, jejichž obvodové zdi a strop mají dostatečné požadované vlastnosti, 
vstupní dveře vedoucí do úkrytu se otevírají směrem ven z úkrytu, atd. Zlepšení 
ochranných vlastností objektů se provádí na základě nebezpečí, proti kterému mají 
být ukrývané osoby ochráněny. Ochranné vlastnosti improvizovaného úkrytu proti 
radioaktivnímu záření se vyjadřují ochranným součinitelem stavby. V zahraničí 
existují také relevantní metody pro hodnocení ochranných vlastností staveb proti 
biologickým zbraním [8]. 

Ochranný součinitel stavby, který je označován jako KO, udává, kolikrát je 
dávka radioaktivního záření v úkrytu menší, než je dávka radioaktivního záření ve 
výšce 1m nad odkrytým terénem za předpokladu, že radioaktivní spad je 
rovnoměrně rozložen na horizontálních plochách. Radioaktivní spad na 
vertikálních plochách se neuvažuje. Určení hodnoty ochranného součinitele stavby 
probíhá orientačním výpočtem dle vojenského předpisu1 [6]. Pro určení výpočtové 
hodnoty ochranného součinitele je rozhodující, o jaký typ improvizovaného úkrytu 
se jedná. 

U částečně zapuštěného improvizovaného úkrytu s nadstavbou, kde je 
podlaha zapuštěna méně než 1,7 m pod úrovní terénu, je použit vztah 1. 

 
                       (Vztah 1) 

 
Uplatňuje se zde zejména vliv vnějších stěn reprezentován součinitelem 

K1 a součinitel pronikání záření do místnosti otvory reprezentován součinitelem 
KZ. 

U improvizovaného úkrytu budovaného ve středním traktu budovy je 
hodnota KO vypočtena pomocí vztahu 2. 

 
   (Vztah 2) 

 
U varianty, kde podlaha improvizovaného úkrytu je zapuštěna více než 

1,7 m pod úrovní terénu, platí vztah 3. 
 

   (Vztah 3) 
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Je-li improvizovaný úkryt budován ve zcela zapuštěném objektu bez 
nadstavby, pak platí vztah 4. 

 
   (Vztah 4) 

 
Ochranný součinitel stavby se vypočítává jak před zesílením ochranných 

vlastností, tak i po něm. Minimální hodnota součinitele je 50 a s jeho narůstající 
hodnotou je zvyšována ochrana ukrývaných obyvatel. Hodnota KO je 
maximalizována za pomoci tzv. zvyšování ochranných vlastností stavby, kterého 
lze dosáhnout prostřednictvím optimalizace hodnot následujících proměnných: 
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, stanovuje se 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 

místností 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, 

Kp součinitel zeslabení záření pronikajícího do úkrytu stropní 
konstrukcí, odečítá se z grafu na základě tabulky plošných hustot 
ochranné konstrukce nebo jejím výpočtem, 

Kpr součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí úkrytu, odečítá se 
z grafu na základě tabulky plošných hustot ochranné konstrukce nebo 
jejím výpočtem, 

Kvch součinitel pronikání záření do úkrytu vchody, stanovuje se podle 
vztahu: Kvch = Kv · P, kde Kv charakterizuje dispoziční umístění vchodu a 
jeho ochranné vlastnosti (stanovuje se podle tabulky) a P vystihuje typ a 
charakter vchodu (stanovuje se podle tabulky). 

 
 
PANELOVÁ ZÁSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE 
 

Historie panelové výstavby se datuje do začátku 20. století. Vynálezcem 
panelové výstavby byl Thomas Alva Edison, který nechal jako první touto 
technologií vystavět v Americe sídliště s několika desítkami, většinou dělnických, 
domků. Po první světové válce započala výstavba panelových domů v Nizozemí, 
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od roku 1923 v Německu a od roku 1939 také v Paříži. Velice obdobné celky se 
začaly stavět také ve Švédsku a Finsku. Panelová výstavba sloužila jako rychlé a 
levné bydlení, avšak v západních zemích se nestavělo tak masově jako ve 
východním bloku. Západní Evropa ukončila jejich výstavbu již v 70. letech, oproti 
tomu ve východní Evropě se stavělo až do začátku devadesátých let 20. století. [9] 

První panelové domy v Československé socialistické republice byly 
postaveny roku 1956. V letech 1958 až 1990 pak nastala z důvodu bytové krize 
největší výstavba panelových staveb [10]. Byly zakládány zcela nové čtvrtě, např. 
pražské Jižní Město nebo brněnské Bohunice. Rozložení zástavby v České 
republice z roku 2001 je demonstrováno v grafu 1. 
 

 
 

Graf 1 
Rozložení zástavby v České republice z roku 2001 [3] 

 
 
V současné době bydlí téměř třetina všech obyvatel ve městech, a to právě 

v panelových zástavbách. Nejvíce domů z panelů se nachází v Moravskoslezském 
kraji, v hlavním městě Praze a v Ústeckém kraji. První panelová výstavba v České 
republice byla dokončena v roce 1953 v pražských Ďáblicích. Měla nový 
konstrukční systém, takzvaný skeletopanel [11]. Ten nahradil typ G 40 (G jako 
tehdejší Gottwaldov a 40 podle počtu bytů v jednotlivém domě), první postavený 
ve městě Zlín, u něhož se používala konstrukce z montovaných panelů. Paneláky 
se tehdy zdobily různými detaily, domovními znameními, arkádovými vchody, 
mozaikami, které se záhy v rámci masové výstavby vytratily. Typ G 40 doplnil typ 
G 57, který byl vyvinut pro větší sériovou výstavbu a využíval se až do roku 1973. 

Z hlediska rozsahu realizace zůstávají na počátku 60. let hlavní 
konstrukční soustavou domy typu G 57 III (Praha), G 57 OL (severní Morava), 
GOS 64 (Ostrava). V roce 1960 se začaly používat nové druhy staveb, a to velmi 
rozšířené systémy T 06 B a T 08 B, které se stavěly až do 80. let [12]. V těchto 
letech byly stavěny ve východních Čechách soustavy HK 60 a HK 65. Od roku 
1972 začala éra soustavy VVÚ-ETA, která vznikla ze soustavy T 08 B a vyvinul ji 
Výzkumný a vývojový ústav Stavebních závodů Praha především pro střední 
Čechy a Prahu. Následovaly třímodulové malorozponové soustavy např. Larsen & 
Nielsen, B 70 anebo BANKS. 
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Mezi poslední patří malorozponová čtyřmodulová soustava HKS G, která 
byla nahrazena v roce 1970 soustavou OP 1.11, jež se používala až do roku 1984. 
Výstavba panelových domů končí rokem 1990. V průběhu výše uvedených let bylo 
vytvořeno cca 50 typizovaných panelových soustav [13]. 
 
 
PROSTORY VHODNÉ K UKRYTÍ OBYVATELSTVA 
 

V následující části příspěvku bude zaměřena pozornost na panelovou 
výstavbu města Ostrava. Panelové domy G 57, GOS a T 06 B byly stavěny zhruba 
ve stejném časovém období a tvoří 52 % z celkové zástavby panelového typu [14]. 
Zastoupení jednotlivých typů panelových konstrukčních soustav ve vybraných 
lokalitách města Ostrava (Ostrava-Poruba, Ostrava-Zábřeh, Ostrava-Hrabůvka, 
Ostrava-Dubina) je prezentováno v grafu 2. 
 

 
 

Graf 2 
Zastoupení jednotlivých typů panelových konstrukčních soustav ve vybraných 

lokalitách města Ostrava [14] 
 
 

Nejčetnějším typem panelové zástavby v Ostravě je typ GOS, který tvoří 
28 % z celkové výstavby. GOS je varianta typu G 57, jež je využívána pouze 
v Ostravě. Typ GOS lze dále dělit na tři varianty, které se od sebe odlišují počtem 
pater. GOS 64 je čtyřpatrová verze domu, GOS 66 je osmipatrová verze domu, 
GOS Bichler je dvanáctipatrová verze domu. [15] 

Vhodnými prostory k budování improvizovaného ukrytí je suterén 
panelového domu. Tento prostor sestává z velkého počtu sklepních kójí, sklepních 
chodeb, prádelny, žehlírny, sušárny, schodiště, výtahové šachty a dílny (viz 
obrázek 1). 
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Legenda:  1 – sklepní kóje, 2 – sklepní chodby, 3 – chodby, 4 – prádelna, 5 – žehlírna,        

6 – sušárna, 7 – výtahové šachty, 8 – schodiště, 9 – dílna. 
 

Obr. 1 
Grafické zobrazení umístění místností ve sklepních prostorech panelového domu 

GOS Bichler 
 
 

Výběr optimální varianty prostorů vhodných k ukrytí byl proveden na 
základě následujících kritérií: 
 počet ukrytých osob, 
 výhody a nevýhody uspořádání, 
 ochranný součinitel, 
 časová náročnost budování, 
 ekonomické zhodnocení. 

Rozborem půdorysu suterénu panelového domu GOS Bichler bylo 
zjištěno, že je možné vytvořit tři základní varianty rozmístění prostor vhodných 
k ukrytí, jejichž hlavní charakteristiky jsou popsány níže. Na základě dispozičního 
a technického uspořádání hodnocené stavby je ochranný součinitel pro všechny 
varianty vypočten prostřednictvím vztahu 1. 
 
Varianta 1 
 

Pro vybudování improvizovaného úkrytu jsou použity místnosti 4, 5, 6, 9 
(viz obrázek 2), jejichž plocha a ochranný součinitel jsou následující: 
 IÚ-1: S = 11,05 m2, KO = 71,97 
 IÚ-2: S = 19,04 m2, KO = 107,55 
 IÚ-3: S = 19,04 m2, KO = 107,55 
 IÚ-4: S = 11,39 m2, KO = 73,58 
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Obr. 2 
Půdorys vybraných prostor k ukrytí (Varianta 1) 

 
 

Popis varianty dle stanovených kritérií: 
 maximální počet ukrytých: 60 osob (za předpokladu maximálního využití 

úkrytu, tj. 1 m2/osoba); 
 výhody uspořádání: menší finanční náročnost, rychlejší a jednodušší 

zpohotovení, jednodušší ventilační systém; 
 nevýhody uspořádání: menší kapacita ukrývaných osob, horší sociální podmínky; 
 ochranný součinitel: vyšší hodnota ochranného součinitele, čímž jsou ukrývané 

osoby lépe chráněny; 
 časová náročnost budování: menší plocha pro vyklízení, jednodušší ventilační 

systém a počet osob potřebných pro budování zaručují menší časovou 
náročnost na zpohotovení úkrytu; 

 ekonomické zhodnocení: nízké finanční náklady, minimum stavebních úprav, 
jednoduchý ventilační systém. 

 
Varianta 2 
 

Pro vybudování improvizovaného úkrytu může být využita místnost 9, 
spolu s přilehlými chodbami a sklepními kójemi (viz obrázek 3). Plocha a 
ochranný součinitel takto navrženého improvizovaného krytu je následující: 
 IÚ-5: S = 51,04 m2, KO = 37,85 

Popis varianty dle stanovených kritérií: 
 maximální počet ukrytých: 45 osob (za předpokladu maximálního využití 

úkrytu, tj. 1 m2/osoba); 
 výhody uspořádání: všechny osoby jsou umístěny v jednom improvizovaném 

úkrytu, sklepní kóje lze využít jako oddělené sociální zařízení, možnost alespoň 
minimálního soukromí; 

 nevýhody uspořádání: značně složité vybudování ventilačního zařízení, nutnost 
dodatečných stavebních úprav v době míru; 

 ochranný součinitel: vzhledem k počtu okenních otvorů a tří vnějších stěn je 
hodnota ochranného součinitele nízká; 
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 časová náročnost budování: velký vyklízený prostor, velký počet úprav pro 
zvýšení ochranných vlastností; 

 ekonomické zhodnocení: zvýšené náklady spojené se stavebními úpravami a 
zvyšování ochranných vlastností. 

 

 
 

Obr. 3 
Půdorys vybraných prostor k ukrytí (Varianta 2) 

 
 
Varianta 3 
 

Pro vybudování improvizovaného úkrytu jsou použity místnosti 4, 5, 6, 9 
a přilehlé chodby a sklepní kóje (viz obrázek 4). Plocha a ochranný součinitel 
jednotlivých místností improvizovaného úkrytu je následující: 
 IÚ-1: S = 11,05 m2, KO = 71,97 
 IÚ-2: S = 19,04 m2, KO = 107,55 
 IÚ-3: S = 19,04 m2, KO = 107,55 
 IÚ-5: S = 51,04 m2, KO = 37,85 

 

 
 

Obr. 4 
Půdorys vybraných prostor k ukrytí (Varianta 3) 
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Popis varianty dle stanovených kritérií: 
 maximální počet ukrytých: 100 osob (za předpokladu maximálního využití 

úkrytu, tj. 1 m2/osoba); 
 výhody uspořádání: lepší sociální podmínky, větší kapacita; 
 nevýhody uspořádání: náročnost budování ventilačního systému, finanční 

náročnost na potřebné úpravy; 
 ochranný součinitel: výrazně nižší ochranný součinitel u IÚ-5; 
 časová náročnost budování: největší vyklízený prostor, velký počet úprav pro 

zvýšení ochranných vlastností; 
 ekonomické zhodnocení: tato varianta je náročnější na požadovaný materiál a 

stavební práce. 
 
Výběr nejvhodnější varianty 
 

Výběr nejvhodnější varianty byl proveden za pomoci vícekriteriálního 
hodnocení variant s využitím normovaných vah. Jako první bylo provedeno 
nastavení normovaných vah pro jednotlivá kritéria. Pro stanovení vah byla použita 
bodovací stupnice s nižší rozlišovací schopností, tj. od 1 do 5, kdy 5 bodů znamená 
zásadní kritérium a 1 bod málo významné kritérium (tabulka 1). 
 

Tabulka 1 
Stanovení vah kritérií pomocí bodovací stupnice 

 
Kritérium P V N K Č E Součet 
Počet bodů 5 3 3 5 3 5 24 

Normovaná váha 0,208 0,125 0,125 0,208 0,125 0,208 1 
 
Legenda: P počet ukrytých osob, 

VU výhody uspořádání, 
NU nevýhody uspořádání, 
KO ochranný součinitel, 
Č časová náročnost budování, 
E ekonomické zhodnocení. 

 
 

Po stanovení vah kritérií bylo možno přistoupit k samotnému 
vícekriteriálnímu hodnocení variant. V této fázi hodnocení byly všechny varianty 
podrobeny jednotlivým kritériím. U hodnocení každého kritéria byly varianty 
porovnány mezi sebou a nejlepší variantě byly uděleny 3 body, další variantě 2 
body a poslední 1 bod. Následně byly tyto hodnoty vynásobeny stanovenými 
váhami a sečteny k závěrečnému vyhodnocení. Varianta, která získala nejvíce 
bodů, je považována za nejvhodnější a naopak. Výsledky vícekriteriálního 
hodnocení variant jsou prezentovány v tabulce 2. 
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Tabulka 2 
Vícekriteriální hodnocení variant s využitím normovaných vah 

 

Varianty Kritéria Počet 
bodů P V N K Č E 

Varianta 1 2 · 0,208 2 · 0,125 3 · 0,125 3 · 0,208 3 · 0,125 3 · 0,208 2,664 
Varianta 2 1 · 0,208 1 · 0,125 2 · 0,125 1 · 0,208 2 · 0,125 2 · 0,208 1,457 
Varianta 3 3 · 0,208 3 · 0,125 1 · 0,125 2 · 0,208 1 · 0,125 1 · 0,208 1,873 

 
 

Na základě výsledků vícekriteriálního hodnocení je možné přistoupit 
k prioritizaci jednotlivých variant a jejich seřazení od nejvhodnější po nejhorší. 
Výsledky vícekriteriálního hodnocení prostor vhodných k ukrytí obyvatelstva 
v suterénu panelového domu GOS Bichler jsou následující: 
 Varianta 1 
 Varianta 3 
 Varianta 2 

 
 
NÁVRH VHODNÉHO IMPROVIZOVANÉHO ÚKRYTU 
 

Na základě výše prezentovaných výsledků byla pro návrh 
improvizovaného úkrytu vybrána varianta 1, a to zejména z důvodu jednodušší 
realizace pro obyvatele a kratší doby zpohotovení. Její výhodou bude větší 
ochranný součinitel, což znamená nižší pravděpodobnost zasažení organismu 
ukrytých osob. Současně je však nutné připomenout, že tato varianta disponuje 
nižší kapacitou a méně přívětivým sociálním zázemím. Pro vybudování této 
varianty improvizovaného úkrytu v suterénu panelového domu bude třeba dle 
metodické pomůcky [5] provést následující opatření: 
 zesílení stropní konstrukce, 
 vybudovaní ventilačního systému a zhmotnění oken, 
 zhmotnění dveří, 
 vybudování únikových průrazů. 

 
Zesílení stropní konstrukce 
 

Konstrukční systém u objektu G OS Bichler je sestaven z nepředpjatých 
železobetonových prefabrikovaných panelů, které se spojují svařením výztuže a 
následným zalitím cementovou směsí. Posuzovaný objekt je tvořen příčným 
nosným systémem s předsazeným obvodovým pláštěm, jednu sekci domu obvykle 
tvoří moduly o rozponu 3,6 m. U objektu G OS Bichler jsou stropní konstrukce tvořeny 
železobetonovými plnými panely modulových délek a šířek. Konstrukční výška 
sklepního podlaží je 2,6 m a tloušťky stropních panelů činí 15 cm. Dle technické 
normy [16] činí zatížení stropní konstrukce pro běžnou návrhovou situaci 
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8,9 kN·m-2. V případě zřícení části nebo celého objektu dojde k výraznému nárůstu 
zatížení na stropy suterénních místností. Je odhadován až osminásobný nárůst 
hodnot zatížení stropních konstrukcí, tedy až 72 kN·m-2 [17]. Takovéto zatížení 
stropní konstrukce není schopna přenést, a proto je zapotřebí stropy patřičně zesílit. 

Jedním z možných způsobů, jak zesílení provést, je podepřít stropní 
konstrukci podpěrami z dřevěných trámků o čtvercovém průřezu s hranou 16 cm, 
svázanými tesařskými kramlemi o rozměru 10/280 mm. Podpěry musí být uloženy 
na podkladní prkna o tloušťce 30 mm a musí být zaklínované proti uvolnění (viz 
obrázek 5, levá část). Pro IÚ-2 a IÚ-3 s půdorysnou plochou stropu 19,04 m2 bude 
zapotřebí 6 ks dřevěných podpěr 16/16 cm, a to rovnoměrně rozmístěných po ploše 
místnosti. Pro lepší rozložení napětí je zapotřebí mezi stropní konstrukci a podpěry 
vložit dřevěný průvlak o rozměrech 16/16 cm. V příčném směru musí být u podpěr 
v úrovni průvlaků provedeno rozepření do přilehlých stěn (viz obrázek 5, pravá část). 
 

 
 

Obr. 5 
Zesílení stropní konstrukce 

 
 
Vybudování ventilačního systému a zhmotnění oken 
 

Zhmotnění oken bude řešeno v rámci budování ventilačního systému, a to 
zesílením pomocí obrubníků použitých z chodníků a opěrnou stěnou tvořenou 
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vysazenými dveřmi zapřenými o obrubníkové sloupky, které budou částečně 
zapuštěny do země. Prostor mezi opěrnou stěnou a obrubníky přiloženými k oknu 
bude vyplněn zeminou, která bude získána z blízkého zatravněného okolí. Z vnitřní 
strany lze okenní prostor vyplnit izolačním materiálem, jako je například tepelná 
izolace panelového domu nebo polystyren a lepicí páska. 

Budování ventilačního systému v každé ze čtyř místností 
improvizovaného úkrytu bude realizováno pomocí nucené ventilace. Tento 
ventilační systém bude vybudován z novodurových trubek kruhového průřezu. 
Trubky mají minimální požadovaný průměr 20 cm [5]. Zatěsnění spár v okolí 
trubek bude řešeno pomocí silikonového tmelu. Nucená ventilace pak bude 
zabezpečena odpovídajícím ventilátorem napájeným z autobaterie. Při výběru 
vhodného ventilátoru je nutné brát v úvahu objem úkrytového prostoru a celkový 
počet ukrývaných osob, jakož i kapacitu použité autobaterie. 

Každá místnost má dvě malá okna, přičemž jedno okno bude využito pro 
přívodní ventilační komínek a druhé pro odvodní ventilační komínek. Přívodní 
komínek ventilace bude mít nasávací otvor umístěn min. 1,5 m nad úrovní země a 
vyústění v improvizovaném úkrytu ve výšce 50 cm od podlahy úkrytu (viz obrázek 
6, levá část). Nasávací otvor odvodního komínku bude vzdálen 25 cm od stropu 
úkrytu a jeho vyústění musí být minimálně 2 m nad nasávacím otvorem přívodního 
ventilačního komínku (viz obrázek 6, pravá část). Otvory ventilačních komínků 
budou v improvizovaném úkrytu vybaveny uzávěry a vně improvizovaného úkrytu 
opatřeny síťkou, která zachytává hrubé nečistoty. 

 

      
Obr. 6 

Ventilační systém a zhmotnění oken 
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Zhmotnění dveří 
 

Pro zpohotovení improvizovaného úkrytu je třeba dále provést zhmotnění 
dveří, zabezpečení proti jejich otevření z důvodů účinků tlakové vlny a zatěsnění 
spár. Toto zhmotnění se provádí zejména z důvodu možného zatížení dveří 
podtlakem z vnější strany způsobeným tlakovou (rázovou) vlnou. Při zhmotňování 
dveří improvizovaných úkrytů rozlišujeme, zdali se dveře otevírají směrem 
z úkrytu, či do úkrytu.  

V třech místnostech improvizovaného úkrytu (IÚ-2, IÚ-3 a IÚ-4) se dveře 
otevírají směrem z úkrytu. Zhmotnění těchto dveří z vnitřní strany je zabezpečeno 
vybetonováním prahu o minimální výšce 5 cm. Z vnější strany dveří jsou pak 
nabita ve svislém směru dřevěná prkna o rozměrech 200x20x8 cm. Jejich 
soudržnost zvýšíme nabitím tří prken do tvaru „Z“ (viz obrázek 7, z chodby do 
úkrytu). Proti otevření dveří podtlakem umístíme z každé strany do výšky 1/3 a 2/3 
dveří dřevěné příčné trámky 10x10x100 cm tak, aby trámky na vnitřní a vnější 
straně tvořily pár (viz obrázek 7, z úkrytu do chodby). Tyto páry pak spojíme 
drátem s napínacím kolíkem (viz obrázek 7, řez). Po uzavření dveří úkrytu drát 
pomocí kolíků napneme a zatěsníme spáry dveří, zejména po jejich obvodu, 
pomocí lepicí průmyslové pásky. 
 

 
 

Obr. 7 
Zhmotnění dveří 

 
 

U dveří místnosti IÚ-1, kde se dveře otevírají směrem do úkrytu, 
provedeme jejich zhmotnění stejným způsobem jako v předchozím případě, tedy 
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nabitím příslušných prken. Odlišné bude jen zabezpečení proti otevření účinky 
podtlaku. Z vnitřní strany úkrytu do výšky 1/3 a 2/3 dveří nabijeme skoby tak, 
abychom do nich mohli umístit dřevěné příčné trámky o rozměrech 10x10x100 cm. 
Dřevěné trámky zde budou plnit funkci závory. U takto zabezpečených dveří musí 
být na závěr zatěsněny spáry pomocí lepicí průmyslové pásky jako v předchozím 
případě. 
 
Vybudování únikových průrazů 
 

Průrazy pro únikové cesty budou proraženy ve výši 45 cm od podlahy a 
jejich rozměry budou 60 cm do šířky a 80 cm do výšky. Pro statické zajištění je 
nutné osazení překladem o minimální délce 100 cm. Na závěr se průraz zazdí, a to 
dvěma řadami cihel, kde každá je minimálně 15 cm široká. Jako pojidlo bude 
použita vápenná malta. Zazdívka bude usazena do otvoru s vnějším přesahem           
2-3 cm. Z důvodu zajištění plynotěsnosti se stavební úprava omítne a barevně 
odliší. Místa průrazů jsou zaznačeny v půdorysu fialovou barvou (viz obrázek 8). 
Průraz č. 2 vede do sousední sklepní kóje a následně do sklepní chodby, podobně 
jako průrazy č. 3, 6 a 7. Průraz č. 4 propojuje vzájemně místnosti improvizovaného 
úkrytu č. 2 a č. 3. Z místnosti č. 3 je veden ještě průraz č. 5, který ústí do sousední 
místnosti. 
 

 
 

Obr. 8 
Grafické znázornění únikových průrazů 

 
 
Komparace ochranného součinitele a ekonomické zhodnocení 
 

Po realizaci navržených opatření bylo dosaženo očekávaného navýšení 
ochranného součinitele, jež byl vypočten stejným způsobem jako hodnoty KO 
před úpravou. Komparace hodnot před a po provedení úprav je prezentována 
v tabulce 3. 
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Tabulka 3 
Srovnání hodnoty ochranného součinitele před úpravami a po úpravách 

 
Místnost Hodnota KO před úpravou Hodnota KO po úpravě 

IÚ-1 71,97 268,93 

IÚ-2, IÚ-3 107,55 278,36 

IÚ-4 73,58 268,93 
 
 

Náklady na materiál a práce nutné k vybudování zvolené varianty 
improvizovaného úkrytu jsou prezentovány v tabulce 4. Z tabulky vyplývá, že 
náklady na materiál činí celkem cca 41.000,- Kč, přičemž tato suma nákladů je 
konečná za předpokladu, že obyvatelé si improvizovaný úkryt vybudují svépomocí 
včetně bouracích a zednických prací. Do konečné ceny nejsou dále započteny 
náklady na vybavení improvizovaného úkrytu a na nářadí použité při jeho budování. 
 

Tabulka 4 
Náklady na materiál potřebný k vybudování improvizovaného úkrytu 

 

Druh materiálu Počet 
kusů Použití Místo 

použití 

Orientační 
cena/ks 

[Kč] 

Cena za 
materiál 
celkem 

Obrubník 80x250x1000 (šxvxd) 20 zhmotnění 
oken IÚ - 1 0 0 

Dveře 800x1900 (šxv) 4 zhmotnění 
oken IÚ - 1 0 0 

Polystyrenová izolace             
60x60 (šxv) 1 zhmotnění 

oken IÚ - 1 0 0 

Cihly 290x140x140 20 průrazy IÚ - 1 16 320 

POROTHERM překlad 7  
délka 100 mm 1 průrazy IÚ - 1 180 180 

Prkno 0,2x0,08 (šxv) 4 m 5 zesílení 
dveří IÚ - 1 290 1450 

Hřebíky 1 kg 60 mm 1 zesílení 
dveří IÚ - 1 8 8 

Skoba zatloukací 8 zesílení 
dveří IÚ - 1 2 16 

Dřevěný hranol 10x10 (šxv) 
2 m 1 zesílení 

dveří IÚ - 1 100 100 

Kobercová lepicí páska šíře        
48 mm, délka 10 m 2 zatěsnění 

dveří IÚ - 1 29 58 
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Dřevěný hranol 16x16 (šxv) 
4 m 8 zesílení 

stropu IÚ - 1 540 4320 

Kramle 10/280 70 zesílení 
stropu IÚ - 1 21 1470 

Trubka S 5 (PN 10) DN 20x2,2 
4 m 3 ventilace IÚ - 1 20 60 

Ventilátor 2 ventilace IÚ - 1 0 0 

Autobaterie 2 ventilace IÚ - 1 0 0 

Obrubník 80x250x1000 (šxvxd) 20 zhmotnění 
oken IÚ - 2 0 0 

Dveře 800x1900 (šxv) 4 zhmotnění 
oken IÚ - 2 0 0 

Polystyrenová izolace              
60x60 (šxv) 1 zhmotnění 

oken IÚ - 2 0 0 

Cihly 290x140x140 40 průrazy IÚ - 2 16 640 

POROTHERM překlad 7 délka 
100 mm 2 průrazy IÚ - 2 180 360 

Prkno 0,2x0,08 (šxv) 4 m 5 zesílení 
dveří IÚ - 2 290 1450 

Hřebíky 1 kg 60 mm 1 zesílení 
dveří IÚ - 2 8 8 

Svlaky 4 zesílení 
dveří IÚ - 2 80 320 

Lanko pozinkované pr.5.00 42 
dr. 1 m 4 zesílení 

dveří IÚ - 2 15 60 

Lanková svorka ZB 5 mm 4 zesílení 
dveří IÚ - 2 2 8 

Dřevěný hranol 10x10 (šxv) 
2 m 1 zesílení 

dveří IÚ - 2 100 100 

Kobercová lepicí páska šíře  
48 mm, délka 10 m 2 zatěsnění 

dveří IÚ - 2 29 58 

Dřevěný hranol 16x16 (šxv) 
4 m 12 zesílení 

stropu IÚ - 2 540 6480 

Kramle 10/280 100 zesílení 
stropu IÚ - 2 21 2100 

Trubka S 5 (PN 10) DN 20x2,2 4 m 3 ventilace IÚ - 2 20 60 

Ventilátor 2 ventilace IÚ - 2 0 0 

Autobaterie 2 ventilace IÚ - 2 0 0 

Obrubník 80x250x1000 (šxvxd) 20 zhmotnění 
oken IÚ - 3 0 0 
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Dveře 800x1900 (šxv) 4 zhmotnění 
oken IÚ - 3 0 0 

Polystyrenová izolace           
60x60 (šxv) 1 zhmotnění 

oken IÚ - 3 0 0 

Cihly 290x140x140 20 průrazy IÚ - 3 16 320 

POROTHERM překlad 7 délka 
100 mm 1 průrazy IÚ - 3 180 180 

Prkno 0,2x0,08 (šxv) 4 m 5 zesílení 
dveří IÚ - 3 290 1450 

Hřebíky 1 kg 60 mm 1 zesílení 
dveří IÚ - 3 8 8 

Svlaky 4 zesílení 
dveří IÚ - 3 80 320 

Lanko pozinkované pr.5.00 42 
dr. 1 m 4 zesílení 

dveří IÚ - 3 15 60 

Lanková svorka ZB 5 mm 4 zesílení 
dveří IÚ - 3 2 8 

Dřevěný hranol 10x10 (šxv) 
2 m 1 zesílení 

dveří IÚ - 3 100 100 

Kobercová lepicí páska šíře  
48 mm, délka 10 m 2 zatěsnění 

dveří IÚ - 3 29 58 

Dřevěný hranol 16x16 (šxv) 
4 m 12 zesílení 

stropu IÚ - 3 540 6480 

Kramle 10/280 100 zesílení 
stropu IÚ - 3 21 2100 

Trubka S 5 (PN 10) DN 20x2,2 
4 m 3 ventilace IÚ - 3 20 60 

Ventilátor 2 ventilace IÚ - 3 0 0 

Autobaterie 2 ventilace IÚ - 3 0 0 

Obrubník 80x250x1000 (šxvxd) 20 zhmotnění 
oken IÚ - 4 0 0 

Dveře 800x1900 (šxv) 4 zhmotnění 
oken IÚ - 4 0 0 

Polystyrenová izolace             
60x60 (šxv) 1 zhmotnění 

oken IÚ - 4 0 0 

Cihly 290x140x140 40 průrazy IÚ - 4 16 640 

POROTHERM překlad 7 délka 
100 mm 2 průrazy IÚ - 4 180 360 

Prkno 0,2x0,08 (šxv) 4 m 5 zesílení 
dveří IÚ - 4 290 1450 
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Hřebíky 1 kg 60 mm 1 zesílení 
dveří IÚ - 4 8 8 

Svlaky 4 zesílení 
dveří IÚ - 4 80 320 

Lanko pozinkované pr.5.00 42 
dr. 1 m 4 zesílení 

dveří IÚ - 4 15 60 

Lanková svorka ZB 5 mm 4 zesílení 
dveří IÚ - 4 2 8 

Dřevěný hranol 10x10 (šxv) 
2 m 1 zesílení 

dveří IÚ - 4 100 100 

Kobercová lepicí páska šíře       
48 mm, délka 10 m 2 zatěsnění 

dveří IÚ - 4 29 58 

Dřevěný hranol 16x16 (šxv) 
4 m 8 zesílení 

stropu IÚ - 4 540 4320 

Kramle 10/280 70 zesílení 
stropu IÚ - 4 21 1470 

Trubka S 5 (PN 10) DN 20x2,2 4 m 3 ventilace IÚ - 4 20 60 

Ventilátor 2 ventilace IÚ - 4 0 0 

Autobaterie 2 ventilace IÚ - 4 0 0 

Cihly 290x140x140 20 průrazy společné 
prostory 16 320 

POROTHERM překlad 7 délka 
100 mm 1 průrazy společné 

prostory 180 180 

MVJ 310 jemná vápenná malta 
pro ruční zpracování /30 kg - bílá 3 průrazy společné 

prostory 83 249 

Baumit Beton B 20 40 kg 1 zesílení 
dveří 

společné 
prostory 121 121 

Silikonový tmel 310 ml 8 
zatěsnění 
veškerých 

spojů 
veškeré 
prostory 70 560 

Náklady na materiál celkem 41054 

Poznámka: Materiál, u kterého není uvedena jednotková cena, bude získán z místních zdrojů 
(např. obrubníky či dlažba budou získány z chodníků před budovou). 

 
 
ZÁVĚR 
 

Improvizované úkryty jsou budovány k ochraně obyvatelstva před účinky 
světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním 
prachem a částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení nebo proti 
pádu trosek, účinkům střepin a hořících předmětů v případě nouzového stavu, 
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stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Vzhledem ke skutečnosti, že stálé 
úkryty jsou v České republice neustále postupně vyřazovány z evidence, je důležité 
deklarovat ochranu obyvatelstva před výše uvedenými hrozbami. Za tímto účelem 
byl zpracován prezentovaný příspěvek, který dokládá, že budování 
improvizovaných úkrytů v panelové zástavbě (která představuje třetinu veškeré 
výstavby v ČR) je v případě potřeby finančně a materiálově nenáročné. Současně 
dokládá schopnost obyvatelstva, zejména v městských aglomeracích, včasně a 
adekvátně reagovat na dopady výše uvedených hrozeb. 

Budováním improvizovaných úkrytů nelze kapacitně pokrýt 100 % 
obyvatel žijících v objektu, proto jsou před jejich výstavbou posuzována 
u každé stavby významná kritéria, kterými jsou počet podlaží domu, dispoziční 
uspořádání a podlahová plocha sklepních prostor. Nejvhodnějšími prostory 
k budování improvizovaných úkrytů jsou obecně suterénní nebo sklepní 
prostory budov ve středním traktu (části) objektu, s co největším zapuštěním vůči 
okolnímu terénu. Vhodnými prostory jsou rovněž sklepy s klenutými nebo 
železobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi a co nejmenší plochou všech 
okenních otvorů. 

V České republice žije téměř třetina všech obyvatel v panelové zástavbě. 
Tento typ zástavby je značně různorodý, poněvadž jeho výstavba probíhala 
v jednotlivých regionech v různém časovém období a různé intenzitě. Největší 
výskyt panelové zástavby je zejména v Moravskoslezském kraji, Ústeckém kraji a 
hlavním městě Praze. Nejčetnějším typem panelové zástavby v Ostravě je typ 
GOS, který tvoří 28 % z celkové výstavby. Na základě zvolených kritérií byla 
u tohoto typu panelové zástavby vybrána a zpracována nejvhodnější varianta 
improvizovaného úkrytu. Tato varianta je schopna pojmout 60 osob (tj. 50 % 
obyvatel dvanáctipatrového panelového domu) a zabezpečuje vysoký ochranný 
součinitel stavby. Náklady na materiál potřebný k vybudování této varianty 
činí cca 41.000,- Kč. Na základě toho lze konstatovat, že náklady na jednu 
osobu dosahují výše cca 700,- Kč. Takto vybudovaný improvizovaný úkryt je 
schopen alespoň částečně ochránit ukrývané osoby před účinky výše uvedených 
hrozeb, avšak doba zhotovení úkrytu je odhadována na 3 až 5 dnů. V rámci 
příspěvku byl zpracován také základní list improvizovaného úkrytu, který je 
k dispozici u autorů. 
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Tento článek byl zpracován za podpory projektů výzkumu, vývoje a 
inovací „Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech 
staveb pro shromažďování většího počtu osob (VG20122014061)“ a „Bezpečnost 
občanů – krizové řízení (VF20112015018)“. Poskytovatelem účelové podpory je 
Ministerstvo vnitra České republiky v rámci programu Bezpečnostní výzkum pro 
potřeby státu v letech 2010-2015. 
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POZNÁMKY: 
 
 
1 Problematika výpočtu není v současné době v rámci Hasičského záchranného sboru ČR 
řešena žádnou normou ani pomůckou. Na základě toho lze k výpočtu využít vojenský 
předpis CO-6-1 „Příprava, projektování a výstavba protiradiačních úkrytů“, který však byl 
Ministerstvem obrany ČR již zrušen. 
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