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Úvodní část 

 

K základním opatřením ochrany obyvatelstva v krizových situacích, především                       

při bezprostředním ohrožení svrchovanosti státu, územní celistvosti nebo jeho 

demokratických základů a v případě napadení, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní 

závazky o společné obraně proti napadení, náleží ukrytí.  

Na území hl. m. Prahy tvoří tzv. ochrannou infrastrukturu stálé úkryty, které jsou určeny        

k ochraně před ničivými účinky konvenční výzbroje i zbraní hromadného ničení                      

(tj. před tlakovou vlnou, tepelným impulsem, zplodinami požárů, radioaktivní kontaminací    

a účinky chemických, biologických a radioaktivních látek). 

S využitím stálých úkrytů pro ukrytí 

obyvatelstva v době míru se nepočítá, 

za stavu ohrožení státu, nebo 

válečného stavu se plánuje jejich 

použití v plném rozsahu.                   

Při vyhlášení stavu ohrožení státu     

se stálé úkryty a improvizované 

úkryty zpohotovují. 

Ukrytí obyvatelstva hl. m. Prahy         

je zajištěno v improvizovaných            

a stálých úkrytech, umístěných 

převážně pod bytovou zástavbou,        

v průmyslových objektech, školských 

a zdravotnických zařízeních. Rozhodující postavení mezi stálými úkryty má ochranný systém 

metra, a to jak svojí kapacitou, tak i komplexností využití. 

Stálé úkryty jsou konstrukčně a technologicky vybaveny a připraveny k okamžitému použití. 

Naproti tomu improvizované úkryty se musí před svým použitím upravovat, dotěsňovat           

a dodatečně přizpůsobovat pro ukrytí. Stálé úkryty lze využít i při jiných příležitostech.        

Od 80-tých let minulého století se úkryty budovaly jako dvouúčelové, tudíž se dají využít         

i v době míru. Například garáže, kina, sklady, metro či automobilový tunel pod Strahovem. 

Improvizované úkryty jsou předem vybrané, optimálně vyhovující prostory ve vhodných 

částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektech, které budou upravovány 

fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu s využitím vlastních materiálních              

a finančních zdrojů. 

Ukrytí osob před hrozícím nebezpečím zajišťuje v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb.,          

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění,                

v přenesené působnosti Magistrát hl. m. Prahy a úřady městských částí hl. m. Prahy, které 

vedou evidenci úkrytů a mohou osobám ukládat povinnosti.  

Na úrovni hl. m. Prahy realizuje opatření k ukrytí obyvatelstva oddělení krizového 

managementu odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ Magistrátu hl. m. Prahy v součinnosti    

s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy. Realizaci Plánu ukrytí obyvatelstva,            
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který je jedním z plánů konkrétních činností Havarijního plánu hl. m. Prahy, připravují                      

a rozpracovávají ve svých plánech ukrytí jednotlivé městské části hl. m. Prahy a příspěvková 

organizace Správa služeb hl. m. Prahy. Výkonným orgánem pro realizaci Plánu ukrytí 

obyvatelstva hl. m. Prahy jsou jednotlivé úřady městských částí hl. m. Prahy.  

Odpovědnost za zpohotovení stálých úkrytů a improvizovaných úkrytů mají starostové 

městských částí, právnické osoby, ředitelé školských zařízení, podnikající fyzické a fyzické 

osoby, které vlastní stálé 

úkryty a prostory určené 

plánem ukrytí obyvatelstva 

ke zřízení improvizovaných 

úkrytů. Ukrytí organizují 

orgány státní správy, 

samosprávy, právnické, 

podnikající fyzické a fyzické 

osoby. Zpohotovení stálých 

úkrytů provádějí krytová 

družstva. Dovybavení 

stálých úkrytů židlemi, 

lavicemi a dalším 

materiálem se provádí            

v rámci zpohotovení úkrytu. 

O materiálu z místních 

zdrojů vedou úřady MČ hl. m. Prahy  přehledy, které jsou součásti plánu ukrytí obyvatelstva 

MČ hl. m. Prahy. 

V případě potřeby řízení zpohotovování úkrytů se zpracovávají harmonogramy prací                 

a předpokládá se využít kromě svépomoci obyvatelstva i stavební a výrobní organizace. 

 
 
 
Stávající stav ukrytí obyvatelstva hl. m. Prahy 
 
 
Oddělení krizového managementu odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ Magistrátu            

hl. m. Prahy k 1. prosinci 2015 eviduje na území hl. m. Prahy 768 stálých úkrytů s celkovou 

úkrytovou kapacitou cca 150 tisíc osob. Z uvedeného počtu je 295 stálých úkrytů                      

ve vlastnictví hl. m. Prahy. Jedná se o úkryty pod bytovými domy svěřené městským částem, 

samostatně stojící, nebo ve školských zařízeních. Zbývající stálé úkryty jsou ve vlastnictví 

jiných právnických osob (podniky, bytové družstva, SVJ apod.).  

Součástí stálých úkrytů je taktéž využití podzemních dopravních staveb, tzv. ochranný systém 

metra s úkrytovou kapacitou 332 tisíc osob a automobilový tunel pod Strahovem s úkrytovou 

kapacitou 15 tisíc osob. Ve stálých úkrytech je zajištěno ukrytí cca pro 40 % trvale hlášených 

obyvatel v hl. m. Praze. Dle úkrytové kapacity ve stálých úkrytech hl. m. Prahy je zřejmé,       

že improvizované ukrytí bude nutné v případě potřeby zrealizovat pro cca 60 % trvale 

hlášených obyvatel hl. m. Prahy. Navíc lze na problém potřebných kapacit nahlížet                     
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i z hlediska pohybu osob během dne. K vytipování objektů pro improvizované ukrytí               

je využita evidence vyřazených stálých úkrytů, u kterých  nebyla provedena změna v užívání 

stavby pro jiné účely, je využita evidence stanovisek ke stavebnímu řízení s řešeními 

improvizovaného úkrytu. 

 

 

Celkový přehled ukrytí na území hl. m. Prahy 

 

Kategorie ukrývaných osob 
Kapacita ukrytí Počet stálých 

úkrytů stálé úkryty OSM a ATS 

Obyvatelstvo 86 174 347 080 438 

Školská zařízení 17 283 - 91 

Ostatní objekty 47 150 - 239 

Celkem 150 607 347 080 768 
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Ukrytí obyvatelstva ve stálých úkrytech (bez ochranného systému metra                           

a automobilového tunelu pod Strahovem) 
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Seznam stálých úkrytů na území hl. m. Prahy je zveřejněn po jednotlivých městských částech 

na webovém portálu hl. m. Prahy: 

 

http://www.praha.eu (O městě / Život v Praze / Bezpečnost / Krizové řízení / 

Informace o ukrytí). 

 

a na geografickém portálu hl. m. Prahy:  

 

http://www.geoportalpraha.cz v aplikaci bezpečnost (mapy / on-line / 

bezpečnost / úkryty). 

 

 

 

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6

Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha 11 Praha 12

Praha 13 Praha 14 Praha 15 Praha 16 Praha 17 Praha 18

Praha 19 Praha 20 Praha 21 Praha 22

http://www.praha.eu/
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Vyřazování úkrytů z evidence 
 
 
Vyřazením úkrytu z evidence není úkryt zrušen, ale pouze vyřazen ze seznamu stálých úkrytů. 

K jeho faktickému zrušení dochází až v momentě, kdy vlastník požádá stavební úřad                 

o souhlas se změnou v užívání stavby (§ 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování    

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).  

Zvláštním druhem zrušení úkrytu je jeho odstranění v rámci nové plánované stavby.                 

I v tomto případě je však nutný souhlas stavebního úřadu. Vlastník navíc zpracovává                

a předkládá stavebnímu úřadu v rámci řízení o odstranění stavby dokumentaci bouracích 

prací spolu s dokumentací odstraňovaných staveb. 

Proces vyřazování probíhá tak, že vlastník stavby písemně požádá Hasičský záchranný sbor 

hl. m. Prahy o vyřazení 

úkrytu z evidence. V žádosti 

uvede důvody, na základě 

nichž chce úkryt vyřadit. 

Současně by měl uvést 

podrobný popis stavu úkrytu 

a jeho technologických částí. 

Následně Hasičský 

záchranný sbor hl. m. Prahy 

zpracuje protokol o vyřazení 

úkrytu  z evidence a ten 

předloží k vyjádření               

na oddělení krizového 

managementu, odboru 

„Kancelář ředitele 

Magistrátu“ Magistrátu        

hl. m. Prahy. V případě potřeby svolá místní šetření k ověření skutečností uváděných 

vlastníkem stavby. O vyřazení stálého úkrytu z evidence rozhoduje ředitel Hasičského 

záchranného sboru hl. m. Prahy. 

 

 

 

Údržba úkrytového fondu 
 
 
Provádí se v souladu s ČSN 73 9050 - Údržba stálých 

úkrytů a podle dostupného množství finančních 

prostředků. Součástí údržby stálých úkrytů je                

i pravidelné provádění předepsaných revizí               

na technologických zařízeních stálých úkrytů      

(např. filtro-ventilace 1x za 5 let, elektroinstalace 

nebo náhradní zdroje elektrické energie 1x za 2 roky).  
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Správu, technický servis, údržbu, opravy, periodické revize, pronajímání a provozování 

stálých úkrytů v majetku hl. m. 

Prahy zajišťuje: 

 oddělení krizového 

managementu, odboru 

„Kancelář ředitele 

Magistrátu“ Magistrátu 

hl. m. Prahy pečuje        

o 70 stálých úkrytů       

ve školských zařízeních, 

 Správa služeb hl. m. 

Prahy pečuje o 225 

stálých úkrytů, které jí 

byly svěřeny hlavním městem Prahou ve Zřizovací listině nebo na smluvním základě   

s městskými částmi.   

 

 

 
Náklady na údržbu, opravy revize stálých úkrytů 
 
 
 

náklady celkem 

období  

2013 2014 2015 - plán 

 Magistrát hl. m. Prahy         1 257 623,00 Kč           546 800,00 Kč        1 100 800,00 Kč  

 Správa služeb hl. m. Prahy        2 292 382,00 Kč        4 699 884,00 Kč        1 400 000,00 Kč  

 

 

Ministerstvo financí ČR přispívá ročně 45 mil. Kč na údržbu podzemních dopravních 

staveb (ochranný systém metra a automobilový tunel pod Strahovem).  
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Koncepční řešení ochrany obyvatelstva hl. m. Prahy ukrytím   
 
 
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 

schválená usnesením vlády č. 805 dne 23. 10. 2013: 

 

Použití stálých úkrytů k ochraně obyvatelstva je nereálné z mnoha důvodů, např. z hlediska 

nezbytnosti jejich okamžitého použití a z toho vyplývající nutnosti udržovat je v nepřetržité 

pohotovosti, včetně obslužného 

personálu. Proto se ukazuje jako 

zcela neperspektivní  a neefektivní 

nejenom podporovat ze státních 

prostředků výstavbu, obnovu           

a modernizaci stálých úkrytů           

a případnou výstavbu ochranného 

systému na nově budovaných 

trasách pražského metra, ale také 

trvat na jejich zachování. Cílem 

těchto opatření je, aby výdaje 

správních úřadů, obcí, právnických 

osob a fyzických osob spojené        

se zabezpečováním údržby 

existujících stálých úkrytů, včetně 

příslušných náhrad, byly 

významným způsobem minimalizovány. 

 

Náklady správních úřadů, obcí, právnických          

a fyzických osob spojené se zabezpečením 

údržby, revizí a provozu stálých úkrytů          

a náhrady za omezení vlastnického nebo 

užívacího práva, jsou v některých případech 

minimalizovány např. širším komerčním 

využitím stálých úkrytů, prodloužením lhůt 

provádění revizí, zakonzervováním 

vybraných technologických prvků, případně 

provedením změn v užívání stavby. Stát 

nepodporuje výstavbu nových stálých úkrytů, rekonstrukce a opravy stávajících stálých 

úkrytů, ani netrvá na zachování jejich účelu v mírové době. Při nárůstu hrozby válečného 

konfliktu budou vytipovány podzemní, suterénní a jiné části obytných domů, provozních         

a výrobních objektů k jejich úpravě na improvizované úkryty. 
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Výhledový plán k řešení ukrytí obyvatelstva hl. m. Prahy   
 
Oddělením krizového managementu odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ Magistrátu          

hl. m. Prahy, v součinnosti s odborem ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského 

záchranného sboru hl. m. Prahy a Správou služeb hl. m. Prahy byla k řešení ukrytí 

obyvatelstva hl. m. Prahy vytvořena pracovní skupina. Cílem této pracovní skupiny je zajistit 

naplňování závěrů z Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 

v oblasti ukrytí obyvatelstva. 

 K 1. lednu 2016 je plánováno vydat metodiku údržby stálých úkrytů a zpohotovení 

technických zařízení při přechodu na ochranný provoz na území hl. m. Prahy. 

Metodika vychází z platných ČSN a postupů k provádění údržby stavebních 

konstrukcí úkrytů a jejich technických zařízení doporučených výrobci příslušného 

zařízení. 

 Do června 2016 oddělení krizového 

managementu odboru „Kancelář ředitele 

Magistrátu“ Magistrátu hl. m. Prahy 

provede ve dvou termínech proškolení 

údržbářů školských zařízení a údržbářů 

Správy služeb hl. m. Prahy. Instrukčně 

metodické školení s ukázkou bude 

zaměřeno na zvládnutí údržby, zajištění 

provozuschopnosti, osvojení základních 

znalostí z technologického zařízení             

a norem stálého úkrytu a zpracování 

dokumentace pro zpohotovení, 

obsazování a opouštění stálého úkrytu. 

 Do července 2016 oddělení krizového 

managementu odboru „Kancelář ředitele 

Magistrátu“ Magistrátu hl. m. Prahy 

v součinnosti s Hasičským záchranným 

sborem hl. m. Prahy a Správou služeb    

hl. m. Prahy zpracuje Metodickou 

pomůcku k sebeochraně obyvatelstva 

ukrytím, budováním improvizovaných úkrytů s logistickou podporou v podmínkách 

hl. m. Prahy. 

 Do prosince 2016 pracovní skupina pro ukrytí vypracuje Metodiku ukrytí osazenstva 

právnických osob v podmínkách hl. m. Prahy. 

 Do března 2016 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy v součinnosti se Správou služeb 

HMP zmapuje možnost demontáže technologií vyřazených stálých úkrytů      

z evidence. Podle možností budou využity tyto technologie na náhradní díly. 

 Do prosince 2016 pracovní skupina zpracuje záměr dalšího postupu v provádění 

oprav, údržby a revizí stálých úkrytů v majetku hl. m. Prahy a stálých úkrytů 

svěřených městským částem hl. m. Prahy s cílem snížit investice na jejich provoz.  
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Závěr 
 
Stálé úkryty byly budovány především v padesátých a šedesátých letech minulého století, jsou 

morálně zastaralé, jejich charakter ochrany se již neslučuje se současnou strategií a uměním 

vedení válek, nebo s vysokým účinkem a inteligencí zbraňových systémů.  

Z hlediska bezpečnostního výhledu a nákladů souvisejících s údržbou jejich technologií         

se jedná o neúčelně vynakládané finanční prostředky státu. Tato vize byla schválená Vládou 

ČR, která se promítla do jednotlivých koncepcí 

ochrany obyvatelstva či bezpečnostní strategie. 

Stálé úkryty se dále nebudují a u stávajících         

se přistupuje k mírovému využití těchto objektů.  

Stát stálé úkryty finančně již nepodporuje              

s výjimkou financování stálých úkrytů                    

u fakultních nemocnic (na území hl. m. Prahy 

jsou 3 stálé úkryty) a podílu financování údržby 

podzemních dopravních staveb s ochranným 

systémem jako je metro a automobilový tunel  

pod Strahovem. Celkově se v ČR postupně 

vyřazují stálé úkryty z evidence úkrytového fondu               

a přistupuje se k improvizovanému ukrytí. 

Je nutné si uvědomit, že stávající kapacita stálých 

úkrytů v žádném případě nepokryje potřebu 

ukrytí obyvatelstva hl. m. Prahy. Ukrytí 

obyvatelstva hl. m. Prahy bude řešeno koncepčně 

podle výhledového plánu k řešení ukrytí 

obyvatelstva hl. m. Prahy se zachováním 

dosavadních finančních prostředků. 

 

 

 

 

Přehled právních předpisů a norem 
            
Problematiku ukrytí obyvatelstva řeší: 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

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

 Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS 

 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb., o dodatkových 

protokolech I. a II. k Ženevským úmluvám ze dne 12. 8. 1949 

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 

 ČSN 93 9010 navrhování a výstavba staveb civilní ochrany 

 ČSN 93 9050 údržba stálých úkrytů civilní ochrany 

 


