Ochrana obyvatelstva České republiky ukrytím
Ukrytím se rozumí využití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostorů, které se
stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. K tomuto
účelu se využívají stálé a improvizované úkryty.
Stálé úkryty jsou již v době míru vybudované ochranné stavby k ukrytí obyvatelstva zejména
za válečného stavu. Jsou vybaveny technologiemi, které umožňují dodávky nezávadného
vzduchu, elektrické energie a pitné vody. Člení se na stálé tlakově odolné úkryty a stálé
protiradiační úkryty. Řada těchto úkrytů byla vybudována s dvouúčelovým využitím jako
garáže, kina, obchody, sklady apod.
Stálé tlakově odolné úkryty zajišťují ochranu ukrývaných osob proti tlakové vlně, pronikavé
radiaci, radioaktivnímu zamoření, světelnému a tepelnému impulsu, proti účinkům
chemických zbraní a biologických prostředků.
Stálé proti radiační úkryty poskytují obdobnou ochranu jako stálé tlakově odolné úkryty s
omezenou odolností proti účinkům tlakové vlny.
Improvizované úkryty jsou suterénní a jiné vhodné prostory obytných domů, provozních a
výrobních objektů, které se za stavu ohrožení státu a za válečného stavu přizpůsobují
k ochraně před účinky soudobých bojových prostředků. V míru se k ukrytí před toxickými
účinky nebezpečných chemických látek využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a
jiných budov. Jedná se zpravidla o místnosti a prostory na odvrácené straně od zdroje
nebezpečí, utěsněné proti pronikání těchto látek.
Stálé úkryty byly budovány v období studené války ve velkých městech a na územích, která
byla předpokládaným cílem možného napadení zbraněmi hromadného ničení. Z tohoto
důvodu je jejich rozmístění v ČR nerovnoměrné. V souvislosti s uvolněním mezinárodního
napětí a snížením rizika globální raketo-jaderné války po roce 1990 byla výstavba nových
stálých úkrytů zastavena a v rámci ekonomických možností jsou dokončovány rozestavěné
stavby.
V současné době je k dispozici 5 178 stálých úkrytů, ochranný systém pražského metra a
Strahovkého tunelu, které poskytují 1 270 tisíc úkrytových míst. Nejvíce úkrytů se nachází
v hlavním městě Praze, v Moravskoslezském, Středočeském a Ústeckém kraji. Nejméně
úkrytů je v Libereckém a Jihočeském kraji.
Opatření k ukrytí obyvatelstva jsou zahrnuta do havarijních plánů okresů a do vnějších
havarijních plánů. Tyto plány zpracovávají hasičské záchranné sbory krajů a jejich územní
odbory.
Informace o způsobu ukrytí lze získat na obecním (městském) úřadě v místě bydliště nebo
u svého zaměstnavatele.
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