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PŘÍLOHA Č. 5 
 

ÚKRYTOVÝ ŘÁD 
 

STÁLÉHO ÚKRYTU CIVILNÍ OCHRANY  
 

ČÍSLO _______________ 
 

Adresa stálého úkrytu CO  
______________________________________________________________________ 

 

Kapacita stálého úkrytu CO  _________________          Maximální počet ukrývaných osob _______________ 

 

Krytové družstvo: 

Velitel                      _____________________________________________ 

Zástupce velitele    _____________________________________________ 

Obsluha FVZ          _____________________________________________ 

Zdravotník              _____________________________________________ 

Pomocník                _____________________________________________ 

Krytové družstvo zabezpečuje plynulý vstup obyvatelstva do úkrytu, jeho rozmístění a poučení o chování           
v úkrytu. Vyžaduje-li to situace, může být kapacita úkrytu překročena nejvýše o 20 %. 

Pravidla pro chování a povinnosti ukrývaných osob 

1. Ukázněně se řídit ustanoveními úkrytového řádu a dbát pokynů velitele a členů krytového družstva 
a být jim v jejich činnosti nápomocni. 

2. Pečovat o své osobní věci, udržovat v pohotovosti své prostředky individuální ochrany a použít je 
okamžitě, vydá-li k tomu pokyn velitel krytového družstva. 

3. Šetřit vodou, jídlem a pitím. 

4. Zbytečně nepoužívat sociální zařízení úkrytu, udržovat čistotu a pořádek, zvláště při osobní 
hygieně. 

5. Zdržovat se ve vykázaném prostoru a zbytečně nepřecházet a hlasitě nehovořit. 

6. Chovat se klidně a ukázněně, vzájemně si pomáhat, zejména starším a ženám. 

7. Dodržovat čas určený k pracovním úkonům, k odpočinku a dodržovat stanovený režim života           
v úkrytu. 

8. Nekouřit, nezapalovat svíčky, lampy, zapalovače, nepoužívat vařiče ani jiné zdroje tepla a světla     
s otevřeným ohněm. V úkrytu není dovoleno vařit. 

9. Ukrývané osoby (zaměstnanci a starší žáci) jsou povinny vykonávat pomocné práce podle 
požadavků velitele nebo členů krytového družstva. Půjde zejména o: 

 ruční pohon FVZ, 

 ruční přečerpávání splašků (likvidace suchých záchodů), 

 výkon služby u vchodu do úkrytu, dozor u sociálních zařízení, 

 doplňování zásob vody a potravin. 

10. V případě zavalení úkrytu jsou ukrývané osoby podle svých schopností povinny se zúčastnit 
vyprošťovacích prací podle pokynů velitele úkrytu. 

11. Střídání pracujících osob organizuje velitel krytového družstva podle obtížnosti a namáhavosti 
pracovních úkonů. 
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Ve stálém úkrytu CO je zakázáno: 
 
 kouřit a požívat alkohol; 

 používat otevřený oheň; 

 manipulovat s uzávěry, dveřmi, poklopy, klapkami, ventily a šoupátky; 

 vstupovat do technických prostorů, do kterých není dovolen přístup ukrývaným osobám; 

 přemísťovat orientační značení a inventář stálého úkrytu CO a jeho zařízení; 

 opouštět stálý úkryt CO bez souhlasu velitele krytového družstva. 
 
Je zakázáno brát do stálého úkrytu CO zbraně, vařiče, lehce zápalné látky, alkohol, domácí zvířata, 
zapáchající látky a rychle se kazící potraviny. 
 
 
 
 
 
 
 
 


