Ukrytie obyvateľstva
___________________

Ukrytie obyvateľstva sa najčastejšie zabezpečuje ukrytím v ochranných
stavbách. Táto kolektívna ochrana sa pre nedostatok odolných úkrytov a plynotesných
úkrytov zabezpečuje v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne, a to v mieste
pracoviska, ako aj v mieste bydliska. Ukrytie sa zabezpečuje pre obyvateľstvo, pre
zamestnancov vrátane žiactva.
Pre ukrytie obyvateľstva sa využívajú tieto ochranné zariadenia:
- upravené suterénne priestory budov a domov
- dvojúčelové stavby (tunely, garáže, sklady)
- upravené prírodné priestory (jaskyne a bane).
Obyvateľstvo mesta Malacky sa najrýchlejšie ukryje v upravených suterénnych
priestoroch rodinných domov a bytových domov, pričom je účelné vopred si za krízovej
situácie pripraviť úkrytovú batožinu.
Mesto Malacky má vypracovaný Plán ukrytia, čo je súbor dokumentov, ktorý
obsahuje aj zásady pre ochranu ukrytím, úkrytový poriadok, režim života a zásady pri
ukrývaní, postup prác na spohotovenie a vybavenie úkrytu, formulár zoznamu
ukrývaných, ako aj ďalšie prílohy.
Postup prác na spohotovenie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne:
- Zhmotnenie dverných, okenných a vetracích otvorov vrecami alebo debnami so zeminou či násypom zeminy, obrubníkmi, tehlami, kockami, tesniacou fóliou.
- Prekrytie okenných a dverných otvorov z vonkajšej strany doskami, plechom
a zasypanie zeminou, pieskom, štrkom.
- Utesnenie molitanom, gumou, tkaninou.
- Vetranie zabezpečiť komínčekom, svetlíkovými a vetracími šachtami, pričom komínčeky sa zhotovujú z plechových, kachľových či odkvapových rúr alebo z drevených
dosák.
- Na utesnenie sa používajú fólie, izolep, leukoplast, sadra, tmel, íl atď.
Vybavenie úkrytu budovaného svojpomocne:
- pitná voda v uzavretých alebo zakrytých nádobách (6 l na osobu a deň)
- latrína, pričom na zasypávanie mať piesok, vápno
- nádoba na odpadky
- lehátka či ležadlá (aspoň pre 1/3 osadenstva úkrytu)
- sedačky, sedadlá, stoličky, lavice
- umývadlo
- svietidlá
- lekárnička
- hasiace prístroje
- krompáče, lopaty, sekery s násadou, píly, kliešte, kladivo
- oceľové sekáče a sochory - oslobodenie zvnútra
- metly, lopatka, vedro - upratovanie
- čistiace prípravky, mydlo, chlórové vápno

- trámy, fošne, dosky, klince, skoby - podpera stropu, stien.
Obsah úkrytovej batožiny o hmotnosti 10 - 15 kg: osobné doklady a cennosti,
toaletné potreby, bielizeň, náhradný odev, obuv, veci na zábavu, osobné lieky, teplá
prikrývka, spací vak, svietidlo, trvanlivé potraviny na 2 - 5 dní, nápoje...
Do úkrytu sa nesmú brať objemné predmety, zapáchajúce a ľahko zápalné
látky, zbrane, zvieratá, rýchlo sa kaziace potraviny, alkoholické nápoje.
Osadenstvo musí dbať na zachovávanie úkrytového poriadku; musí byť
vypracovaný zoznam ukrývaných.
Zariadenie úkrytu musí byť funkčné; (telefón, vodovod - prívod vody,
kanalizácia - odtok vody; sociálne zariadenia...).
Územie okresu Malacky je podľa nariadenia vlády SR č. 25/1997 o kategorizácii
územia SR zaradené do III. kategórie.

