SEBEOCHRANA UKRYTÍM
Návod k výběru vhodných prostor pro improvizované úkryty
Improvizovaný úkryt (IÚ) je předem vybraný optimálně vyhovující prostor ve
vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude
upravován fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich
zaměstnanců před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a
finančních zdrojů.
Proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při nepřátelském leteckém útoku
konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve
středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný v okolním terénu. Vhodnými prostory jsou
sklepy s klenutými stropy nebo železobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi a
co nejmenší plochou všech okenních otvorů.
Proti samotnému úniku nebezpečných látek, zejména v době míru, je nejvhodnější
prostor ve vyšších patrech budov, nejlépe na odvrácené straně budovy od směru místa
výronu nebezpečné látky.
Ochranný prostor má být zvolen v blízkosti místa pobytu osob, které jej musí v případě
ohrožení včas dosáhnout. Doporučená doběhová vzdálenost je 500 až 800 m. Při
výběru IÚ nutno dodržet dále stanovené bezpečnostní vzdálenosti od nebezpečných
provozů a skladů.
Pro každou ukrývanou osobu je potřeba nejméně 1 - 3 m2 podlahové plochy v prostoru
s nuceným větráním a 3 - 5 m2 podlahové plochy v prostoru bez větracího zařízení.
Kapacita IÚ je dána součtem sedících a ležících osob, jinak není omezena. Světlá
výška (od podlahy ke stropu) má být minimálně 2,3 m při dodržení minimální
podchodné výšky (od podlahy k nejnižší části stropu, nebo potrubí pod stropem) 1,9 m.
Hlavní zásady výběru:
1. Obvodové zdi IÚ umístěného v suterénu musí mít minimálně tloušťku - 45 cm
zděné nebo 30 cm železobetonové (u panelových domů výjimečně 15 cm).

2. Zdi, do nichž je opřena u klenutých místností valená klenba, musí mít tloušťku
minimálně 90 cm.
3. Tloušťka klenby musí být nejméně 15 cm.
4. Vchodové dveře se musí otevírat směrem ven z úkrytu.
5. IÚ umístěný v bloku budov musí mít minimálně dva nouzové výlezy nebo jiné
únikové cesty. Je výhodné, jsou-li IÚ mezi sebou propojeny alespoň průrazy
(průlezy).
Nejvhodnější jsou stavby skeletové (železobetonové nebo ocelové). Vhodné jsou
i masivní stavby zděné (cihelné nebo kamenné) s velkou únosností stropních
konstrukcí v suterénech.
Volba vhodných prostor
Jedním z předpokladů k dosažení nejhospodárnější a nejúčinnější ochrany
obyvatelstva v IÚ je vyhledání vhodných prostor pro jejich zřízení. Při vyhledávání a
výběru těchto prostor je nutné přihlédnout, pokud to místní poměry umožňují, k těmto
všeobecným požadavkům:
1. úkryty nesmí být zřizovány:
o

v částech budov, v nichž jsou v horních podlažích uloženy předměty a zařízení,
jejichž váha převyšuje 1000 kg/m2 podlahové plochy,

o

pod výrobními nebo skladovacími prostorami, v nichž jsou umístěny nádrže s
nebezpečnými

chemickými

tekutinami,

s

roztavenými

kovy

a

jinými

nebezpečnými látkami,
o

blíže než 100 m od rezervoáru s nebezpečnými látkami nebo těžkými plyny v
případě, že porušení těchto rezervoárů může ohrozit bezpečnost ukrývaných,

o

blíže než 50 m od provozů a skladů s nebezpečím výbuchu a od skladů s lehce
zápalnými látkami. Jsou-li pro větší skladovací množství hořlavých nebo jiných
látek stanoveny požárními nebo jinými předpisy vzdálenosti větší, platí pak pro
situování těchto prostorů tyto větší vzdálenosti,

o

v místech kde by pod IÚ procházelo vedení vysokotlaké páry, vysokého napětí,
stlačeného vzduchu a pod.

2. úroveň podlahy má být nad hladinou podzemní vody,

3. při konkrétním výběru třeba vzít v úvahu tyto požadavky:
o

charakter a konstrukce budovy (odolnost proti požáru), celkovou zachovalost
stavby a nosných konstrukcí suterénu,

o

mírové využití suterénu,

o

počet podlaží,

o

konstrukce stropu,

o

stáří budovy,

o

počet traktů,

o

úroveň stropu vůči terénu,

o

možnost nouzového úniku do nezavalitelného prostoru.

Dále je nutno přihlédnout k mírovému účelu stavby. Zřizování úkrytů v budovách se
složitým a rozsáhlým instalačním zařízením (obchodní domy, hotely a pod.) je obtížné.
Ochranné účinky IÚ značně ovlivňuje konstrukce a charakter budovy. Nejvhodnějšími
budovami jsou vícepodlažní stavby, které svým charakterem, vhodným umístěním v
rámci okolní zástavby a svou konstrukcí lépe odolávají účinkům vzdušného napadení,
skýtají dobré podmínky pro opuštění a dávají předpoklady pro hospodárné řešení.
Při výběru vhodného objektu je vždy nutno přihlédnout k celkové zachovalosti stavby,
kvalitě zdiva a malty a hlavně nosných prvků suterénu především u starších zděných
staveb. Výhodné jsou stavby vícetraktové, protože umístění IÚ ve středních traktech
je nejvhodnější. Nevhodné jsou stavby, kde převládá hořlavý stavební materiál a
stavby přízemní nebo jednopatrové.
Vnitřní vybavení IÚ
Pro delší pobyt ukrývaných je IÚ třeba vybavit:
1. Zásobou pitné vody nejméně na 3 dny (3 l na osobu a den) v nádobách, které lze
uzavřít nebo zakrýt. Pokud je to možné umísťují se nádoby s vodou do chladné,
uzavíratelné místnosti.
2. Trvanlivými potravinami v igelitových obalech na cca 3 dny.
3. Nouzovým záchodem - pokud ho nelze umístit v oddělené místností, umísťuje se
v prostoru odděleném závěsem. Prakticky jde o vhodnou přenosnou nádobu
s improvizovaným sedátkem a uzávěrem. Po použití je vhodné nádobu zasypávat
desinfekčním a protizápachovým prostředkem jako je např. vápno, chloramin,
písek, hlína a pod. Tento materiál umísťujeme v prostoru nouzového záchodu. Po

naplnění fekáliemi se nádoby vyprázdní mimo IÚ. Vedle tohoto způsobu je možno
používat i nejbližší záchody v budově.
4. Přenosnou nádobou na odpadky.
5. Přenosnou nádobou na použitou vodu.
6. Jednoduchými lůžky a sedačkami v poměru 1:2, aby minimálně 1/3 ukrývaných
mohla ležet (spát) a ostatní sedět.
Zásady při ukrývání v IÚ
1. Každý ukrývaný se řídí pokyny velitele úkrytu nebo pokyny vysílanými rozhlasem
a televizí.
2. Používají-li se výjimečně zdroje světla s otevřeným plamenem (možno pouze v
úkrytu s odvodními komínky), je nutno je umísťovat do blízkosti otvoru odvodního
komínku.
3. V případě výskytu nebezpečných látek je třeba vypnout klimatizaci nebo mírové
větrání, utěsnit všechny otvory a použít prostředky individuální ochrany nebo
improvizované prostředky individuální ochrany.
4. Při dokonalém utěsnění ochranného prostoru, ve kterém není filtroventilační
zařízení lze setrvat pouze omezenou dobu v závislosti na objemu vnitřního
prostoru a počtu ukrývaných osob. Pozor! Hrozí nebezpečí otravy vydýchaným
oxidem uhličitým!
5. V žádném úkrytovém prostoru se nesmí během ochranného provozu kouřit.
6. V úkrytu je třeba se chovat ohleduplně k ostatním ukrývaným, nehlučet,
respektovat kolektivní zájmy, nevyvolávat spory atd. Je nutno si uvědomit, že jde
o mimořádnou situaci a nouzové podmínky, které kladou na člověka zvýšené
fyzické a psychické nároky.

