Údržba stálých úkrytů civilní ochrany - doporučený postup
pro vlastníky úkrytů
Stálé úkryty civilní ochrany slouží k ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech. Tvoří je
trvalé ochranné prostory v podzemní části staveb nebo stavby samostatně stojící, které se
budují investičním způsobem.
Stálé úkryty se dělí na:
• stálé tlakově odolné úkryty,
• stálé tlakově neodolné úkryty a
• ochranné systémy podzemních dopravních staveb.
Stálé tlakově odolné úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní
hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu.
Stálé tlakově neodolné úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva proti účinkům
světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem
a částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu
a válečného stavu.
Ochranné systémy podzemních dopravních staveb poskytují stejnou ochranu jako stálé
tlakově odolné úkryty v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu a při mimořádných
událostech v době míru.
Vlastník stálého úkrytu civilní ochrany (stavby) je podle § 154 odst. 1 písm. a) stavebního
zákona povinen udržovat stavbu po celou dobu její existence tak, aby nedocházelo ke
znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.
Podle § 23 odst. 2 písm. d) a § 25 odst. 2 písm. f) zákona o integrovaném záchranném
systému je vlastník stálého úkrytu civilní ochrany povinen dbát při užívání této stavby, aby
nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její využití pro
potřeby civilní ochrany a přístup orgánům hasičského záchranného sboru nebo jimi
zmocněným osobám do těchto objektů za účelem používání a kontroly údržby a oprav.
Údržbu úkrytu je nezbytné provádět v souladu s ČSN 73 9050 "Údržba stálých úkrytů civilní
ochrany" průběžně a ve stanovených lhůtách.
Povinnost provádět údržbu stálých úkrytů je stanovena v:
• § 154 stavebního zákona,
• § 23 odst. 2 písm. d) a § 25 odst. 2 písm. f) zákona o integrovaném záchranném
systému.
Údržba stálých úkrytů civilní ochrany se provádí podle ČSN 73 9050 "Údržba stálých úkrytů
civilní ochrany", ve které jsou uvedeny jak nutné kroky, tak i lhůty.
Postupuje se podle následujících právních předpisů:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
Související předpisy:

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

