
Metodická pomůcka údržby stálých úkrytů CO a Zpohotovení technických 

zařízení při přechodu na ochranný provoz na území Hlavního města Prahy 

Úvodník 

Cílem metodiky je zabezpečit zkvalitnění údržby stálých úkrytů civilní ochrany a zajištění připravenosti 
ke zpohotovení technických zařízení při přechodu na ochranný provoz. 

Metodika je rozdělena na několik částí, které vycházejí z platných norem ČSN 73 9050 z roku 2004 
(Údržba stálých úkrytů civilní ochrany) a postupů k provádění údržby stavebních konstrukcí stálých 
úkrytů civilní ochrany a jejich technických zařízení doporučených výrobci příslušného zařízení v těchto 
oblastech: 

 Kontroly a údržby stálých úkrytů CO a zajištění provozuschopnosti. 

 Zpracování dokumentace stálého úkrytu CO. 

 Základní znalosti a normy stálých úkrytů CO. 

 Zásady pro obsazování a opouštění úkrytů CO. 

 Součásti a funkce filtro-ventilačního zařízení stálého úkrytu CO. 

 Přílohová část se vzory zpracovávané dokumentace, harmonogram a metodika zpohotovení 
stálého úkrytu CO, obrázkovou část a využití úkrytů CO k mírovým účelům. 

 

Zpracoval: 
Odbor Kancelář ředitele Magistrátu hl. m. 
Prahy 
oddělení krizového managementu  
 
ve spolupráci s:  

Odborem ochrany obyvatelstva a krizového 

řízení HZS hl. m. Prahy 

a  

Správou služeb hl. m. Prahy 

 
Využití: 

Vlastníci objektů se stálým úkrytem CO 

Zveřejněno: 
Na portálu hl. m. Prahy 
Na portálu SYPOS  
 

Tiskem  

150 výtisků, z toho: 
100 výtisků pro potřeby Odboru Kancelář ředitele Magistrátu hl. m. Prahy oddělení krizového 
managementu  
25 výtisků pro potřeby Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS hl. m. Prahy  
25 výtisků pro potřeby Správy služeb hl. m. Prahy 

 
 

 

 

 



 

 

   

OBSAH 

1. Údržba stálých úkrytů CO, zajištění provozuschopnosti stálého úkrytu 

CO    ………………………………………………………………………………………...  1 
Kontrola stálých úkrytů CO    ……………………………………………………………………………….....       1 

Údržba stálých úkrytů CO    ……………………………………………………………………………………..       1 

Revize stálých úkrytů CO      …………………………………………………………………………………….     3 

2. Kontroly a údržba prováděné ve stálých úkrytech CO    ………………..   4 
Činnost prováděná jednou týdně    ……………………………………………………………………………       4 

Činnost prováděná jednou za měsíc    ……………………………………………………………………....     4 

Činnost prováděná jednou za 3 měsíce    ……………………………………………………………………       4 

Činnost prováděná jednou za 6 měsíců     …………………………………………………………………..       5 

Činnost prováděná jednou za rok    ………………………………………………………………………..…       6 

Činnost prováděná jednou za 2 roky     ………………………………………………………………………       6 

Ostatní činnost    …………………………………………………………………………………………………....       7 

3. Dokumentace stálého úkrytu CO    ………………………………………….….     8 
Grafická část    …………………………………………………………………………………………………….….       8 
Dokumentace pro provoz a údržbu technických zařízení    …………………………………………..       8 

4. Základní znalosti z norem stálých úkrytů civilní ochrany    …………..    11 
Všeobecně o stálých úkrytech    ……………………………………………………………………………….      11 
Druhy stálých úkrytů    ………………………………………………………………………………………….…      11 
Dispozice úkrytu a jeho zařízení    ………………………………………………………………….………….     12 
Orientační označení v úkrytech     ……………………………………………………………………………..     17 
Materiální vybavení úkrytu a krytového družstva    …………………………………………………….   17 

5. Obsazování úkrytu   ………………………………………………………………….   19 
Rozdělení osob do úkrytu    ………………………………………………………………………………………     19 
Orientační označení úkrytů a přístupových cest    ………………………………………………………..    19 
Činnost krytového družstva při obsazování úkrytu    ……………………………………………………     21 
Činnost krytového družstva po obsazení úkrytu    ………………………………………………………     21 
Funkční povinnosti příslušníků krytového družstva při pobytu ukrývaných osob v úkrytu     22 
Chování a povinnosti ukrývaných při pobytu v úkrytu    ………………………………………………     23 
Vstup osob do úkrytu ze zamořeného prostoru    …………………………………………………………     24 
Opuštění úkrytů    …………………………………………………………………………………………………...     26 

6. Filtroventilační zařízení     …………………………………………………………  29 
Funkce FVZ     ………………………………………………………………………………………………….……..     29 
Všeobecně o FVZ    ……………………………………………………………………………………….………….     29 
Funkční provozy FVZ    ……………………………………………………………………………………….……     34 
Kontrola připravenosti FVZ pro bojový provoz    …………………………………………………….…..     35 
Kontrola přetlaku v úkrytu    ……………………………………………………………………………………     39 

Provoz „filtro-ventilace“    …………………………………………………………………………………………    40 
Provoz „izolace“    …………………………………………………………………………………………………….     43 
Provoz „regenerace“    ………………………………………………………………………………………………     45 
Obsluha a údržba FVZ po ukončení bojového provozu    ……………………………………………..    48 

Seznam zkratek     ……………………………………………………………………..   52 

Přílohy: 
1. Provozní kniha kontrol, provozu a údržby stálého úkrytu CO 
2. Harmonogram a metodika zpohotovení stálého úkrytu CO a jeho technických 

zařízení 
3. Seznam materiálního vybavení stálého úkrytu CO 
4. Seznam ukrývaných osob 
5. Úkrytový řád 
6. Schéma filtro-ventilačního zařízení 
7. Hlavní zásady při využívání úkrytů CO k mírovým účelům 
8. Obrazová příloha 


