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PŘÍLOHA Č. 7 

 

Hlavní zásady při využívání úkrytů CO k mírovým účelům 

 

Při využívání úkrytů CO k mírovým účelům je nutné respektovat kolaudační rozhodnutí a některé další 

požadavky, které pramení ze specifických nároků na údržbu úkrytů CO v souladu s technickými 

parametry úkrytu CO. Úkryty lze využívat nejefektivněji jako skladovací prostory, podnikové archívy, 

šatny, dílny a pod. Pro jejich užívání a údržbu platí ČSN 73 9050 Údržba stálých úkrytů civilní 

ochrany.  

Při volbě nejvhodnějšího využití je nutné zohlednit především následující zásady: 

1) zdržet se všeho, čím by mohla být narušena použitelnost a provozuschopnost úkrytu CO      

a  jeho připravenost k ukrytí osob, a to včetně odolnosti stavby a instalovaných zařízení,  

2) bez předchozího písemného souhlasu příslušných orgánů nesmějí být prováděny takové 

stavební úpravy, kterými by byl dotčen úkryt CO nebo přístup k němu, včetně vnitřních 

rozvodů vody, tepla a teplé vody, kanalizace elektroinstalace a filtroventilace (především     

v rozporu s kolaudačním rozhodnutím), 

3) vlastník nesmí využívat ani pronajímat úkryt CO ke skladování toxických a jedovatých 

látek, materiálů mající škodlivý vliv na instalované strojní zařízení či vlastní stavbu, 

4) vlastník musí vždy umožnit vstup do úkrytu CO příslušným oprávněným orgánům              

za účelem kontroly úkrytu CO, 

5) při mírovém využívání úkrytu musí být snadno vykliditelný v co nejkratším čase,  

6) při mírovém využívání nesmí stabilní nebo těžce manipulovatelná zařízení zaujímat více 

než 40 % celkové podlahové plochy úkrytu. Při využití úkrytu k ukrytí se s demontáží 

takovýchto zařízení nepočítá. Do těchto zařízení se nezahrnují ta, která lze využít k umístění 

ukrývaných osob nebo snadno demontovat, 

7) vstupy a únikové cesty musí být zachovány, 

8) vyžaduje-li mírové využívání úkrytu navržení otvorů ve zdivu, musí být tyto otvory opatřeny 

vhodnými tlakově plynotěsnými a plynotěsnými prvky (podle způsobu jejich situování), 

9) těžší příčky nesmí být z cihel, tvárnic či kamene, ale pouze železobetonové monolitické       

či monolitické nebo z jiných ohnivzdorných materiálů. Musí být upevněny k nosným 

prvkům konstrukce (včetně stropní), 

10) při volbě stavebních úprav je vždy nutné zohlednit účinky možných otřesů, umožnění 

maximálního prostupu tepelných přebytků stěnami, stropem a podlahou úkrytu  a požární 

hledisko, 

11) povrchové úpravy vnitřních prostorů je možné provádět nátěry, tapetováním nebo 

obložením lehkými obklady, kotvenými do stěn či stropů. Omítat stropy není dovoleno, 

12) mírové využívání nesmí bránit provádění plánované pravidelné údržbě úkrytu. 
 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy a Magistrát hlavního města Prahy poskytuje                  
na požádání odbornou a metodickou pomoc nezbytnou k zajištění použitelnosti a provozuschopnosti 
úkrytu CO, zvláště při údržbě, opravách a užívání úkrytu. 


