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Anotace 

Oppitz,V. Návrh dostavby systému varování v oblastech ohrožených zvláštní povodní 

v libereckém kraji. VŠB – TU Ostrava, 2008. 47 stran. 

Klí čová slova: jednotný systém varování a vyrozumění, systém selektivního rádiového 

návěštění, koncové prvky varování.  

Práce se zabývá rozborem současného stavu varování obyvatelstva na území ohroženém 

zvláštními povodněmi v Libereckém kraji a návrhem dostavby koncových prvků se 

zaměřením na rizika, která se mohou vyskytnout v dané oblasti. V úvodu jsou zpracovány 

způsoby a druhy varování, varovné signály a možnosti náhradního dokrytí varovným 

signálem a verbální informací. Dále je zhodnoceno aktuální rozmístění elektronických sirén a 

návrh je doplněn finanční rozvahou plánovaných činností. Další důležitou částí práce jsou 

mapy, které zobrazují jak aktuální, tak i navrhovaný stav a ohrožení území dané oblasti. 

 

Annotation 

Oppitz,V.. Annexion project of warning system in cadastral unit Liberec. VŠB – TU Ostrava, 

2008. 47 page. 

Key words: an uniform warning and notification system, a selective radio signalling 

system, an elements warning.  

The Baccalaureate work is dealing with analysis and potentialities of a current status of a state 

warning and a territory that is endagered by flood in cadastral unit Liberec. It is also dealing 

with a proposal of an element warning annex that focuses the risk in the area.. In the 

exordium are worked the ways and the sorts of warning, alarm system signals and the 

possibilities to reserve the protection warning signal and a parol information. In the next part 

of the work is the estimation of the actual placement of rotary and electronic sirens and the 

proposal contains a financial delibariation of scheduled work. The next important section of 

the work are maps portraying the actual as well as suggested state and the endagered territory 

of cadastral unit Liberec.  
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1. Úvod 
Potřeba varovat obyvatelstvo před hrozícím nebezpečím je stará jako lidstvo samo. Již ve 

starověku se používal dobře promyšlený systém strážných věží, které byly mezi sebou 

v dohledné vzdálenosti. Pomocí světelných znamení bylo možné rozšířit varovný signál 

během několika málo hodin po celé zemi. Od raného středověku až do 20. století se pro účely 

varování používaly kostelní zvony. 

Na přelomu 19. a 20. století, když se začal využívat elektrický proud, vznikaly první sirény na 

elektřinu. Motor pohánějící kotouč s otvory vyvolal chvění vzduchového sloupce, jenž 

vyvinul houkající zvuk, který byl slyšet na velkou vzdálenost. Nevýhodou těchto motorových 

sirén je však závislost na elektrické síti. 

Kromě válečných nebezpečí existují také četná "civilní" nebezpečí, která ohrožují lidské 

životy, jako např. oheň a požáry, bouře, povodně, zemětřesení, průmyslové havárie (chemie, 

atomová energie). 

Houkání sirény sice obyvatelstvo varuje, ale nevypovídá nic o ohrožení samotném. Aby mohl 

být obyvatelstvu sdělen také druh ohrožení, musí moderní siréna kromě možnosti verbálního 

projevu generovat také velké množství rozlišitelných poplachů. Tento požadavek kladený na 

moderní sirénu vedl v 70. letech k vytvoření elektronické sirény.  

Jako možné riziko můžeme označit i vodní toky a díla na nich, dále silniční síť, železniční síť, 

chemické provozy, klimatické jevy. Proto je nutné mít taková opatření, která vedou ke 

zmírnění následků mimořádných událostí a krizových situací na maximální možnou míru a 

tou je včasné a správné provedení varování a předání prvotní tísňové informace obyvatelstvu 

ohroženého území. Nejlepším příkladem je včasné varování v případě povodní, kdy jsou lidé 

schopni uchránit své životy, zmírnit ztráty na majetku a životním prostředí, nebo tyto ztráty a 

škody úplně eliminovat. [1] 

Cílem práce bakalářské práce je: 

• popsat současný stav varování a vyrozumění daného území ohroženého zvláštní 

povodní 

• vyhodnotit rizika ohrožující dané území  

• provést analýzu pokrytí území ohroženého zvláštní povodní pomocí GIS , vyhledat 

místa s nutností dokrýt území varovným signálem a verbální informací, navrhnout 

dostavbu či obměnu stávajících KPV na ohroženém (analyzovaném) území 

• provést ekonomickou rozvahu navrhovaných opatření 
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2. Rešerše 
KRATOCHVÍLOVÁ D., Havarijní plánování 1., 2., 3. část. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 

2002.  

Havarijním plánováním se rozumí soubor činností, postupů a vazeb uskutečňovanými 

ministerstvy a jinými správními úřady a dotčenými právnickými nebo podnikajícími 

fyzickými osobami k plánování opatření k provádění záchranných a likvidačních prací při 

vzniku mimořádných událostí, a to vždy s použitím dosažitelných sil a prostředků (např. 

integrovaný záchranný systém)  

Kniha se zabývá ochranou obyvatelstva, má tři části, kde přehledně informuje o varování a 

vyrozumění obyvatelstva, evakuaci, nouzovém přežití, poskytování úkrytů, individuální 

ochraně, zjišťování a označování nebezpečných oblastí, dekontaminaci, realizaci opatření 

ochrany obyvatelstva a požadavcích ochrany obyvatelstva [2]. 

 

SMETANA M., KOVAŘÍK J., Základy civilní ochrany, Ostrava: Edice SPBI 2006, ISBN: 80-

86634-85-X 

Součástí bezpečnosti České republiky jsou opatření k zajištění ochrany obyvatelstva před 

následky mimořádných událostí, včetně živelních pohrom, provozních havárií, násilných 

společenských konfliktů a terorismu, k zajištění ochrany ekonomiky, vnitřního pořádku a 

bezpečnosti a také k zabezpečení ochrany státu proti vnějšímu vojenskému ohrožení. 

Zabezpečení varování a vyrozumění je CO ČR uloženo v zákonu č. 239/2000, kde je 

stanoveno: „Udržovat v trvalé provozuschopnosti a pohotovosti varovací a vyrozumívací 

systémy. 

Publikace poskytuje ucelenou informaci o teoretických základech civilní ochrany. V úvodní 

části je popsána civilní ochrana z historického hlediska. Další části pojednávají o úkolech 

civilní ochrany od informování obyvatelstva, přes dekontaminaci až po budování 

improvizovaných úkrytů [3]. 

 

Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních 

ozbrojených konfliktů, přijatý v Ženevě dne 8. června 1977 a publikovaný sdělením FMZV 

č.168/1991 Sb. 

Tento protokol je zaměřen na ochranu obyvatelstva za válečného stavu [6]. 
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Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu [4]. 

 

Vyhláška MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Tato 

vyhláška v návaznosti na zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuje postup při zřizování civilní 

ochrany a při odborné přípravě jejich personálu, způsob informování právnických a fyzických 

osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení, 

technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění a 

způsob poskytování tísňových informací, způsob provádění evakuace a jejího všestranného 

zabezpečení, zásady při postupu a poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní a 

individuální ochrany obyvatelstva, požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a 

stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky 

civilní ochrany [5]. 
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3. Legislativa 
Na varování obyvatelstva bylo do konce 90. let 20. století pohlíženo jako na součást opatření 

k přípravě státu a společnosti k obraně před následky konfrontační války za použití zbraní 

hromadného ničení. Jako stěžejní dokument sloužil článek 61 Dodatkového protokolu I k 

Ženevským úmluvám (Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o 

ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů, přijatý v Ženevě dne 8. června 1977 a 

publikovaný sdělením FMZV č.168/1991 Sb.). Obsahově však zahrnuje pouze ochranu 

obyvatelstva za válečného stavu a varování je zde definováno jako hlásné služby na prvním 

místě všech opatření civilní obrany [6]. 

Varování a vyrozumění je v současnosti na území ČR zajišťováno Jednotným systémem 

varování a vyrozumění (JSVV), který je neustále rozšiřován. Za bezproblémový chod tohoto 

systému zodpovídá Ministerstvo vnitra (dále stanoví způsob informování právnických a 

fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních, způsobu a době 

jejich provedení) a Hasičský záchranný sbor České republiky. Tuto povinnost mu ukládá 

zákon 239/2000 sb. o integrovaném záchranném systému [4]. 

Vyhláška MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva stanovuje, 

z pohledu varování, způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného 

ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení a technické, provozní a 

organizační zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění a způsob poskytování 

tísňových informací [5]. 

Povinnost provozovatelů hromadných sdělovacích prostředků uveřejňovat tísňové informace 

je upravena zákonem č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání [7], 

§ 32; č. 239/2000 Sb. zákon o IZS, § 32; č. 240/2000 Sb. krizový zákon, § 30 a zákonem č. 

254/2001 Sb. zákon o vodách, část věnovaná ochraně před povodněmi [8]. 

Opatření varování, zahrnující plánování, organizování, zabezpečování a informování 

obyvatelstva před hrozícím nebo vzniklým nebezpečím jsou obsažena v plánu varování 

obyvatelstva, který je součástí havarijního plánu kraje [1]. 
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4. Definice pojmů 
Varování - souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné upozornění 

na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost, vyžadující realizaci opatření na ochranu 

obyvatelstva a majetku [4]. 

Varovná informace může mít charakter akustický, verbální nebo optický. Varovné informace 

mají formu předem stanoveného signálu, po jehož přijetí jsou realizovány smluvené činnosti a 

ochranná opatření.  

Varovný signál - způsob akustické aktivace koncových prvků varování obyvatelstva před 

hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí [10]. 

Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) - je souhrn organizačních vazeb 

a technických zařízení zřizovaných a provozovaných Ministerstvem vnitra, je tvořen 

vyrozumívacími centry, přenosovými komunikačními sítěmi, koncovými prvky varování, 

vyrozumění a zařízeními pro tísňové informování obyvatelstva [10]. 

Vyrozumívací centra (VyC) - místa pro organizační, technické a provozní zabezpečení 

varování, vyrozumění a informování. Prostřednictvím těchto center realizují obsluhy systému 

požadavky na volání (aktivaci koncových prvků varování) [10]. 

Koncové prvky systému selektivního rádiového návěštění (SSRN) - přijímače, které 

realizují požadavky obsažené ve volání [10]. 

Koncové prvky varování (KPV) - technická zařízení schopná vydávat varovný signál, např. 

sirény [10]. 

Koncový prvek vyrozumění - zařízení zabezpečující předání informace určeným osobám 

[10].  

Volání - data obsahující adresy přijímačů, kterým je vysílání určeno a vlastní informaci, jakou 

činnost mají přijímače realizovat [10]. 

Tísňové informování obyvatelstva - informace pro právnické a fyzické osoby o charakteru 

ohrožení a prováděných opatřeních k eliminaci následků mimořádné události předána ihned 

po ukončení varovného signálu [10]. 
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5. Jednotný systém varování a vyrozumění  
JSVV je souhrn orgánů a institucí, organizačních, technických a provozních opatření a vazeb 

mezi nimi a technologií zabezpečujících varování a vyrozumění obyvatelstva. 

Budování JSVV na platformě SSRN bylo započato v roce 1992. Do roku 1994 byly sirény 

ovládány místně nebo centrálně, pomocí linkového zařízení.  

K rozšíření systému dochází v roce 1997, v tomto roce byl severočeský kraj postihnut 

velkými záplavami. Na rozšiřování systému se finančně podílely: civilní ochrana, okresní 

úřady, HZS.  

Funkčnost JSVV je na území České republiky ověřována v souladu s Vyhláškou MV 

380/2002 Sb., každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin. Zkouška je prováděna aktivací 

všech koncových prvků varování zkušebním tónem. Na všech prvcích systému se provádí 

pravidelně (zpravidla 1x ročně) servisní prohlídky a revize [10].  

JSVV je tvořen těmito hlavními součástmi: 

• Systémem selektivního rádiového návěštění (SSRN), který slouží pro ovládání 

koncových prvků varování a vyrozumění; 

• Koncovými prvky varování a vyrozumění, kterými je zabezpečováno vlastní 

varování a vyrozumění obyvatelstva. 

 

5.1  Systém selektivního rádiového návěštění (SSRN) 

Systém selektivního rádiového návěštění tvoří základ JSVV. Jedná se o neveřejný systém, 

který umožňuje dálkové selektivní ovládání koncových prvků varování. Tento systém má za 

úkol umožnit včasné a kvalitní varování obyvatelstva a vyrozumění členů složek IZS 

podílejících se na záchranných a likvidačních pracích v případě vzniku krizového stavu, nebo 

mimořádné situace [4]. 

Základními prvky SSRN jsou: 

• Vysílací infrastruktura – síť základnových stanic, které pokrývají zájmovou oblast 

(kraj) rádiovým signálem SSRN. V LK je do systému zapojeno celkem 10 vysílačů. 

Pokrytí území rádiovým signálem je dostačující a v příštím období se nepočítá 

s výstavbou nových stanic.  

• Zadávací terminály (vyrozumívací centra) – umožňují vstup do systému a realizovat 

požadavky na aktivaci KPV a pagerů. Zadávací terminály jsou umístěny: 
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• KOPIS HZS LK Liberec 

• OPIS Jablonec nad Nisou, OPIS Česká Lípa, OPIS Semily 

Rozlišujeme 4 úrovně zadávacích terminálů, důležité je umístění v systému a územní 

působnost. Zadávací terminály jsou do systému připojeny prostřednictvím virtuální datové 

sítě typu MPLS.  

• Přenosové cesty - datové sítě MPLS jsou využívány jak pro datové spojení zadávacích 

terminálů, tak i pro elektronickou poštu a přenos informací v informačním systému, 

přenosy dat pro centrální správu dat databází přijímačů na zadávacích terminálech 

apod. [12]. 

• Koncové prvky SSRN - každý koncový prvek SSRN (dále přijímač) je jednoznačně 

identifikován svou adresou, čímž je zajištěna potřebná selektivita varování. 

Přijímačům lze, na rozdíl od základnových stanic, přidělit několik adres. Přidělením 

několika adres lze dosáhnout vytvoření skupin přijímačů, kdy je několika přijímačům 

přidělena shodná adresa. Tímto se při volání na skupinové adresy urychlí činnost 

systému. [4] 

 

V systému jsou používány tyto koncové prvky SSRN: 

• přijímače pro ovládání koncových prvků varování - jsou určeny pro dálkové ovládaní 

rotačních sirén, elektronických sirén a dalších varovacích zařízení.  

• osobní přijímače (pagery) - jsou schopny přijímat a zobrazovat přijatou zprávu. 

V SSRN jsou standardem alfanumerické přijímače. V současnosti se všeobecně 

používají pagery od firmy Motorola. Jedná se o typ SCRIPTOR LX2 a ADVISOR . 

 

5.2  Koncové prvky varování 

Koncové prvky varování (KPV) jsou zařízení schopná generovat stanovené zvukové varovné 

signály a některé z nich umožňují vysílat verbální tísňové informace. Tyto prvky lze ovládat 

dálkově pomocí přijímačů pro ovládání sirén ze zadávacích terminálů (KOPIS HZS, OPIS,…) 

nebo je spouštět místními ovládacími prvky (terminály, tlačítka,…) [4], případně kombinací 

obou uvedených způsobů.V systému jsou používány tyto koncové prvky: 
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• Rotační sirény - rotační sirény mají z hlediska současných požadavků jen nízké užitné 

vlastnosti. Jejich hlavní nevýhodou je trvalá závislost na dodávce elektrické energie. 

Vzhledem k tomu, že tyto sirény jsou při správné údržbě schopny poměrně dlouhé 

funkční životnosti, mohou být i v budoucnosti využívány v lokalitách s jen nízkou či 

blíže nespecifikovanou úrovní rizika. Dále mohou být i nadále využívány pro svolávání 

jednotek požární ochrany sboru dobrovolných hasičů. Z rotačních sirén je nejvíce 

používaná siréna typu DS 977 (obrázek č. 1) [12]. 

 

 

Obrázek 1 - Foto rotační sirény DS 977 [Zdroj: materiály KŘ HZS LK] 

 

• Elektronické sirény - elektronické sirény jsou moderní a kompaktní, tudíž provozně 

spolehlivá zařízení s poměrně vysokými užitnými vlastnostmi.Elektronické sirény jsou 

schopny nejen vyhlásit stanovený varovný signál, ale i reprodukovat verbální 

informace uložené v paměti sirény. Kromě toho mohou šířit tísňové informace 

z externího zdroje modulace (např. VKV-FM přijímače rozhlasové stanice) nebo 

informace sdělované prostřednictvím vestavěného mikrofonu, vč. dalších vlastností. 

V Libereckém kraji používáme sirény typu SiRcom ESP 750W, (obrázek č. 2) [13].  

Elektronická siréna umožňuje kromě generování varovného signálu reprodukci verbálních 

informací a to: 
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• z vlastního zdroje modulace – digitální paměti verbálních informací v řídící skříni 

koncového prvku varování 

• prostřednictvím vlastního mikrofonu v řídící skříni elektronické sirény 

• připojením externího zdroje modulace (rozhlasový VKV přijímač s předladěným 

vysílacím kmitočtem, radiostanice). [13].  

 

 

Obrázek 2 - Foto elektronické sirény ESP [Zdroj: materiály KŘ HZS LK] 

Další výhody ESP jsou tyto: 

• nezávislost na elektrorozvodné síti, k tomu využívají vestavěné akumulátory jako 

záložní zdroj napájení. U těchto sirén je plánovaná minimální provozuschopnost 72 

hodin od výpadku proudu 

• nižší energetickou náročnost a vyšší účinnost 

• vysoká pohotovost díky možnosti rozsáhlého dálkového dotazování všech komponent  

• možnost integrace s jinými systémy a zařízeními (např. s obecním rozhlasem) 

• vysoká hladina akustického tlaku  

• různé poplachy  
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• verbální projevy přes reproduktory sirény 

 

• Místní informační systémy (místní rozhlasy) - kromě elektronických sirén se 

v současné době do JSVV zařazují i další koncové prvky s vlastnostmi elektronických 

sirén, které jsou často uváděny pod souhrnným názvem místní informační systémy 

(MIS). Jsou to systémy různých principiálních řešení na bázi 100V nebo bezdrátových 

rozhlasů, přičemž původní technologie je rozšířena o komponenty (hardwarové nebo 

softwarové), zajišťující užitné vlastnosti elektronických sirén, nebo alespoň velmi 

podobných. Společným principem místních informačních systémů je to, že signál je 

zpravidla reprodukován z audiopaměti řídící jednotky, nebo ze zvukových souborů 

řídícího počítače a je distribuován příslušnou technologií a na zvuk přeměněn 

v elektroakustických měničích (tlakových reproduktorech) [12] 
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6. Signály  
Na území České republiky se pro aktivaci KPV využívá celkem tří signálů [5], jedná se o 

signály: 

• všeobecná výstraha 

• požární poplach 

• zkušební tón  

Charakteristika a použití jednotlivých signálů je upravena Vyhláškou MV číslo 380/2002 Sb. 

a Pokynem generálního ředitele HZS ČR č.42/2001 a jeho doplňku č.7/2002. 

 

6.1  Všeobecná výstraha 

Signál všeobecná výstraha je jediný platný varovný signál pro varování obyvatelstva. Je 

charakterizován kolísavým tónem po dobu 140 sekund, kdy je motor rotační sirény 

opakovaně na dobu 4 sekund zapínán a na dobu 3 sekund vypínán. Elektronická siréna a 

místní rozhlasy vytváří signál kombinací tónu 180 Hz a 400 Hz elektronickým generováním 

nebo reprodukcí zvukového souboru. Schématický průběh signálu rotační a elektronické 

sirény je patrný z obrázku č. 3 [10]. 

Rotační siréna 

 

Elektronická siréna, místní rozhlas 

 

Obrázek 3 - Schéma průběhu signálu všeobecná výstraha [zdroj: MV GŘ HZS ČR] 

U elektronických sirén a místních rozhlasů je varovný signál po jeho skončení doplněn 

verbální informací, která upřesňuje o jaké ohrožení se jedná. Činnost obyvatelstva se řídí 

podle tísňových informací následujících za signálem. 
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6.2  Požární poplach  

Signál požární poplach je určen pro svolání jednotek sboru dobrovolných hasičů. Signál je 

charakterizován přerušovaným tónem po dobu 60 sekund, kde motor rotační sirény je 25 

sekund zapnut, na 10 sekund vypnut a po té opět na 25 sekund zapnut. Elektronická siréna 

vytváří signál střídavým přepínáním tónu 200 Hz a 400 Hz v intervalu 2 sekund a je doplněn 

verbální informací. Schématický průběh signálu rotační a elektronické sirény je patrný 

z obrázku č. 3 [10]. 

 

Rotační siréna 

 

 

Elektronická siréna, místní rozhlas 

 

Obrázek 4 - Schéma průběhu signálu požární poplach [zdroj: MV GŘ HZS ČR] 

 

6.3  Zkušební tón 

Zkušební tón je určen pro přezkušování JSVV v souladu s Vyhláškou MV 380/2002 Sb. a není 

určen pro varování veřejnosti. Je charakterizován trvalým tónem po dobu 140 sekund. U 

elektronických sirén a místních rozhlasech je po jeho skončení doplněn verbální informací. 

Schématický průběh signálu rotační a elektronické sirény je patrný z obrázku č. 5 [10]. 

Rotační siréna 
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Elektronická siréna, místní rozhlas 

 

Obrázek 5 - Schéma průběhu signálu zkušební tón [zdroj: MV GŘ HZS ČR] 

  

 

6.4  Verbální informace  

Verbální informace doplňují signál generovaný elektronickou sirénou nebo rozhlasem o 

krátkou asi 20-ti sekundovou informaci, která je uvozena na počátku a jejím konci gongem. 

Verbální informace mohou být reprodukovány po zaznění signálu, nebo i samostatně. Celkem 

je používáno 7 informací se standardním obsahem a jsou uloženy v paměti elektronických 

sirén. Charakteristika a použití jednotlivých signálů na území ČR je upraven Vyhláškou MV 

číslo 380/2002 Sb. a Pokynem generálního ředitele HZS ČR č.42/2001.  

V JSVV se používají tyto verbální informace [10]: 

• Verbální informace č.1 – „Zkouška sirén“  

„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, 

zkouška sirén, zkouška sirén.“ 

• Verbální informace č.2 – „Všeobecná výstraha“  

„Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého 

rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, 

všeobecná výstraha.“ 

• Verbální informace č.3 – „Nebezpečí zátopové vlny“  

• „Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. 
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Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí 

zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“ 

• Verbální informace č.4 – „Chemická havárie“  

„Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. 

Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, 

chemická havárie, chemická havárie.“ 

• Verbální informace č.5 – „Radiační havárie“  

„Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. 

Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, 

radiační havárie, radiační havárie.“ 

• Verbální informace č.6 – „Konec poplachu“ 

„Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, 

televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu..“ 

• Verbální informace č.7 – „Požární poplach“  

„Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl 

vyhlášen požární poplach, požární poplach..“ 

 

6.5 Tísňové informace  

Informování obyvatelstva organizuje a za obsah informací zodpovídá ten, kdo nařídil 

varování obyvatelstva daného území. 

Provozovatelé hromadných sdělovacích prostředků jsou ze zákona povinni odvysílat tísňové 

informace. Tato povinnost vyplývá sdělovacím prostředkům ze zákona: 

• Zákon č. 231/2001 Sb. [7], § 32 

• Zákon č. 239/2000 Sb. [4], § 32 

• Zákon č. 240/2000 Sb. [9], § 30 

• Zákon č. 254/2001 Sb. [8] 

 

 

Pro předávání tísňových informací lze využít [7]: 
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• televizní a rozhlasové stanice s celostátní působností - GŘ HZS ČR má smluvně 

zajištěno vysílání na programových okruzích ČT 1, ČT 2 a ČRo 1 Radiožurnál 

• soukromé regionální rozhlasy a televizní společnosti 

• městské, obecní a objektové rozhlasy 

• elektronické sirény – jsou schopny vysílat informace prostřednictvím vlastního 

mikrofonu nebo z externího zdroje modulace (např. VKV-FM rozhlasového přijímače, 

radiostanice, …) 

• místních kabelových televizí 

• mobilních rozhlasových prostředků – např. rozhlasové vozy, megafony 
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7. Charakteristika Libereckého kraje 
Liberecký kraj jsem si vybral z toho důvodu, že to je nově vzniklý kraj, ve kterém doposud 

nebyla projednávána otázka zabezpečení varování obyvatelstva na území ohroženého zvláštní 

povodní do vzdálenosti 10 km od hráze vodního díla I. a II. kategorie, která byla 

projednávána na jednání mezi MV-GŘ HZS ČR a Ministerstvem zemědělství ohledně 

zkvalitnění varování pod vodními díly. Liberecký kraj vznikl, předtím ještě pod názvem 

„Severočeský kraj“, 1. ledna 2001 a to na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 

o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České 

národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Postavení a působnost kraje upravuje 

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě 

tohoto zákona kraj vykonává samostatnou i přenesenou působnost. Krajským městem je 

město Liberec. 

 

7.1  Geografická charakteristika Libereckého kraje  

Liberecký kraj je tvořen okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily a od 1. 1. 

2003 se na jeho území nachází 10 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (obce III. 

stupně) a v rámci nich 21 územních obvodů pověřených obcí (obce II. stupně). Kraj se 

rozprostírá na severu České republiky. Území zahrnuje sever České kotliny, Jizerské hory, 

západní Krkonoše s Krkonošským podhůřím a východní část Lužických hor. Svým severním 

okrajem sousedí se Spolkovou republikou Německo a s Polskem. Východní část kraje sousedí 

s Královéhradeckým krajem, na jihu přiléhá ke Středočeskému kraji a na západě ke kraji 

Ústeckému. Celý kraj je převážně hornatý. Klima v severovýchodní části kraje (Jizerské hory, 

Krkonoše a podhůří) spadá do lehce chladné oblasti.  

Vody jsou z území kraje odváděny do tří řek. Západ kraje tvoří povodí Ploučnice, východ 

kraje leží v povodí horního Labe a sever se nachází v povodí Odry (Nisy). Jedná se o výrazně 

nejvyšší zastoupení chráněné oblasti přirozené akumulace vod v rámci regionů v České 

republice. Rozložení toků a vodních děl je patrné z obrázku č. 6 [12]. 

To představuje značné nároky na ochranu vod ve vztahu k hospodářskému rozvoji oblasti. S 

tím také souvisí ochrana vodních zdrojů, jako jsou vodní díla Bedřichov, Harcov, Souš, 

Josefův Důl, Mšeno. 

Ve smyslu vodního zákona, krizového zákona, zákona o integrovaném záchranném systému a 

příslušného nařízení vlády je nezbytné přesněji specifikovat možná rizika vodních děl 

vzdouvajících nebo akumulujících vodu a předem se připravit na řešení mimořádných 
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událostí nebo krizových stavů, které může vznik zvláštních povodní vyvolat. 

Pro zajištění varování obyvatelstva je nezbytné zjistit skutečnou potřebu elektronických sirén 

pro pokrytí území ohroženého zvláštní povodní a zpracování plánu varování a vyrozumění 

obyvatelstva území pod vodním dílem před zvláštní povodní. 

Metodický pokyn vytváří předpoklady pro sjednocení přístupů a řešení problematiky 

zvláštních povodní v okruhu vlastníků (správců) vodních děl, správců vodních toků, 

komerčních zpracovatelů povodňových a krizových plánů a pří-slušných státních orgánů a 

orgánů veřejné správy [1]. 

 

 

Obrázek 6 - Rozložení toků a vodních děl v Libereckém kraji [Zdroj: podklady HZSLK] 

 

7.2 Možnosti krizové situace pod VD a jejího výskytu na území LK 

Narušení VD (přehrady, hráze) vzdouvajícího nebo akumulujícího povrchové vody, spojené se 

vznikem zvláštní povodně, bude svými rozsáhlými ničivými účinky důvodem ke vzniku 

krizové situace a následnému vyhlášení krizového stavu. Rozsah území, na kterém bude 

krizový stav vyhlášen, je přímo závislý nejen na množství zadržené vody, konfiguraci terénu 

pod vodním dílem, průběhu a rychlosti průběhu zvláštní povodně, ale hlavně na velikosti měst 

a obcí (bytové a výrobní zástavby) v dosahu zvláštní povodně. Ztráty na lidských životech, 
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zdraví, majetku a narušené infrastruktury budou nedozírné, ale jejich rozsah bude do určité 

míry závislý na připravenosti územních orgánů a obyvatelstva na řešení této krizové situace. 

Vlastní řešení krizové situace (KS) bude vyžadovat od krizových orgánů velké úsilí, protože 

nezbytná opatření se budou provádět nejen na území postiženém povodňovou vlnou zvláštní 

povodně (PV ZPV), ale i na území kde bude umístěno evakuované obyvatelstvo.  

O možnosti předvídání vzniku této krizové situace, lze uvažovat jen v tom případě, že půjde 

o nezvládnutelnou poruchu vodního díla (VD), zvětšující se průsaky nebo stupňující příval 

vody po dlouhotrvajících srážkách a přívalových deštích. Tuto monitorovací činnost mimo 

jiné zabezpečuje na vodních dílech I. až IV. kategorie i technicko bezpečnostní dohled (TBD), 

který je na vodních dílech pravidelně prováděn právě z pohledu bezpečnosti a stability hrází.  

O četnosti výskytu této krizové situace z hlediska stability hrází u vodních děl I. a II. 

kategorie nelze téměř uvažovat. To potvrzuje i ta skutečnost, že k poslednímu a jedinému 

rozrušení vodního díla na území ČR došlo 18. září 1916, kdy během 70 minut od prvního 

pozorovaného průsaku vody došlo k destrukci sypané hráze na Bílé Desné u Tanvaldu. 

V minulých dvou až třech stoletích však také docházelo k postupnému protržení hrází 

u velkého počtu rybníků. I zkušenosti z posledních let ukazují, že mnohdy podceňovaná 

údržba či pravidelná kontrola hrází rybníků je jedna z příčin jejich protržení, kdy následně 

dochází i ke ztrátám na životech, poškození a devastaci majetku a někdy i k zničení celých 

obcí. To potvrzuje i předběžné vyhodnocení povodní z roku 2002, kdy u vodních děl I. a II. 

kategorie porušení stability hrází nebylo zaznamenáno, ale došlo k porušení stability nebo 

narušení hrází u vodních děl III. kategorie v 10 případech a u vodních děl IV. kategorie v 410 

případech [11]. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že určit území nebo jednoznačně označit významné 

vodní dílo, kde může dojít k narušení hráze a následnému vzniku zvláštní povodně není 

možné a nebylo by ani seriozní. Rovněž není možné tyto úplně vyloučit nejen z hlediska 

možných přírodních katastrof (zemětřesení, sesuvy půdy, pády meteoritů, dlouhotrvající 

srážky s přívalovými dešti), ale i z důsledků lidské činnosti (terorismus, válečná činnost). 

V závěru lze konstatovat, že vznik zvláštní povodně (ZPV), zvláště na významných vodních 

dílech je sice málo pravděpodobný, ale nelze ho zcela vyloučit. Proto příslušné právní normy 

upravují povinnosti jednotlivých orgánů a organizací k řešení této KS. Pro krizové orgány 

kraje vyplývá povinnost zpracovat plán ochrany území pod vybraným vodním dílem před 

zvláštní povodní pro všechna významná vodní díla, která území kraje ohrožují [1]. 
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7.2.1 Zvláštní povodeň  

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená poruchou či havárií (protržením hráze) vodního díla 

vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu (dále jen „vodní dílo“), nebo nouzovým řešením 

kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik mimořádné události (krizové situace) na 

území pod vodním dílem. Rozlišují se tři základní typy zvláštních povodní, podle charakteru 

situace, která může nastat při stavbě nebo provozu vodního díla:  

• zvláštní povodeň typu 1 – vzniká protržením hráze vodního díla 

• zvláštní povodeň typu 2 – vzniká poruchou hradicí konstrukce bezpečnostních a 

výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody)   

• zvláštní povodeň typu 3 – vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující 

bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody z 

vodního díla, zejména při nebezpečí havárie uzávěrů a hrazení bezpečnostních a 

výpustných zařízení nebo při nebezpečí protržení hráze vodního díla. Zvláštní 

povodeň může vzniknou i jako důsledek teroristické a nebo vojenské činnosti [8] 

Průtoková (průlomová) vlna při zvláštní povodni 

Průtoková vlna při zvláštní povodni vyvolává prudké zvýšení průtoků a vodních stavů, 

vysokou rychlostí (až 50 km/hod.), značnými destrukčními účinky, extrémními průtoky 

(významně převyšují hodnoty tzv. stoleté povodně), ohrožením rozsáhlých území (významně 

přesahuje vymezená záplavová území při přirozených povodních), vysokou pravděpodobností 

ohrožení lidských životů a majetku v zasaženém území. [8]. 

Území ohrožené zvláštní povodní  

Území ohrožené zvláštní povodní je území, které může být při vzniku zvláštní povodně 

zaplaveno vodou. Vymezuje se kulminační hladinou při zvláštní povodni a ve směru po toku 

končí v profilu, kde kulminační průtok zvláštní povodně poklesne na hodnotu průtoku 

přirozené povodně s dobou opakování 100 let (Q100), který vymezuje záplavové území. Na 

úseku toku pod tímto území se postupuje podle územně příslušného povodňového plánu. 

Jejich rozsah se vymezí v krizovém plánu v souladu s krizovým zákonem [8]. 

Postup varování při zvláštní povodni  

Varování při vzniku zvláštní povodně provádí vlastník (správce) vybraného vodního díla 

aktivací vlastních sirén a oznámí nebezpečí zvláštní povodně územně příslušnému operačně 

informačnímu středisku hasičského záchranného soboru kraje (dále jen „OPIS HZS kraje“). 

OPIS HZS kraje provede Jednotným systémem varování a vyrozumění (dále jen „JSVV“) 
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varování obyvatelstva na ohroženém území. Starosta obce varuje obyvatelstvo nacházející se 

na území obce před hrozícím nebezpečím [8].  

Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu „Všeobecná výstraha“, bude 

následovat tísňová informace z hromadných sdělovacích prostředků pro informování 

obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události. Elektronické sirény po akustickém 

signálu odbaví nastavenou verbální informaci [4]. 

 

7.3 Stupně povodňové aktivity  

Stupně povodňové aktivity vyjadřují velikost povodňového nebezpečí k mezní nebo kritické 

hodnotě vzhledem k bezpečnosti, stabilitě a možným poruchám a haváriím vodních děl. 

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo 

vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity a to jak na 

vodních tocích, tak na vodních dílech [3]. 

 

7.3.1 První stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti  

První stupeň povodňové aktivity nastává při nebezpečí přirozené povodně činnost zahajuje 

hlásná a hlídková služba na vodních tocích, na vodních dílech nastává tento stav při dosažení 

mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla, jejž by 

mohly vést ke vzniku zvláštní povodně [3]. 

 

7.3.2 Druhý stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti  

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li nebezpečí přirozené povodně v povodeň, 

vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním 

díle z hlediska jeho bezpečnosti, aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před 

povodněmi, uvádějí se prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění 

průběhu povodně podle povodňového plánu [3]. 

 

7.3.3 Třetí stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení  

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení 

životů, zdraví a majetku v zaplaveném území, vyhlašuje se také při dosažení kritických 

hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně 

se zahájením nouzových opatření, provádějí se zabezpečovací práce nebo evakuace [3]. 
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8. Přehled stávajícího stavu umístění koncových prvků 
varování pod VD 

Na území Libereckého kraje se nacházejí tato vodní díla II. kategorie: 

• VD Mšeno 

• VD Harcov  

• VD Bedřichov 

• VD Josefův Důl 

• VD Souš 

 

8.1 Vodní dílo Mšeno 

Vodní dílo Mšeno nazývané též někdy Jablonecká přehrada je podle své polohy v městské 

části Jablonce nad Nisou - Mšeno. Nachází se na místě bývalého rybníku ze 17. století a je 

rozdělena na tři nádrže. Zděná hráz byla dokončena roku 1908, její výška je 15,8 m a délka 

425 m. Vodní plocha zaujímá kolem 42 hektarů a průměrná hloubka je asi 15 m [11]. 

 

 

Obrázek 7 - Vodní dílo Mšeno [Zdroj: podklady Povodí Labe] 

Účel vodního díla: 

• částečná ochrana území pod hrází, městské zástavby a sousedních povodí Lužické a 
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Bílé Nisy před velkými vodami 

• zajištění minimálního průtoku pod hrází 

• nalepšení průtoku při havarijním znečištění toku pod nádrží 

• akumulace vody pro průmyslové účely 

• energetické využití sanačního průtoku 

• rekreace, vodní sporty, sportovní rybaření  

Pro účely varování a vyrozumění jsou na území pod vodním dílem instalovány 4 ks rotačních 

sirén o výkonu 3,5 kW a 3 ks elektronických sirén o výkonu 750 W. Jsou rozmístěny tak, aby 

v co největší míře vykryly svým zvukovým signálem požadované území. Rozmístění 

stávajících KPV pod vodním dílem Mšeno je v tabulce č. 1 a jejich pozice na mapě se nachází 

v příloze č. 6 [12]. 

Tabulka 1 - Současné rozmístění KPV pod VD Mšeno [Zdroj: materiály HZS LK] 

Dosah [m] 
Vodní 

dílo 
Obec, část obce 

 

umístění 

 

Evid. 

číslo 
Druh KPV  

Typ 

KPV 
Výkon 

Dálkové 

ovládání signál 
verb. 

inf. 

Jablonec nad 

Nisou 
Sídliště Šumava 72 

elektronická 

siréna 
ESP 750 W ano 1000 500 

Jablonec nad 

Nisou 
Městský úřad 73 

rotační 

siréna 

DS 

977 
3,5 kW ano 1500  

Jablonec nad 

Nisou 
Sokolí Zákl.škola 74 

elektronická 

siréna 
ESP 750 W ano 1000 500 

Liberec-

Vratislavice 
Tanvaldská 278 75 

rotační 

siréna 

DS 

977 
3,5 kW ano 1500  

Liberec-

Vratislavice 

Hasičská 

zbrojnice 
76 

rotační 

siréna 

DS 

977 
3,5 kW ano 1500  

Liberec-Rochlice 
Kyjevské nám. 

3/5 
77 

rotační 

siréna 

DS 

977 
3,5 kW ano 1500  

Liberec-Vesec U Školy 222 78 
elektronická 

siréna 
ESP 750 W ano 1000 500 

M
še

no
 

Liberec-Růžodol Žitavská 63 79 
rotační 

siréna 

DS 

977 
3,5 kW ano 1500  
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8.2 Vodní dílo Harcov 

Vodní dílo Harcov se nachází v samém srdci města Liberce v části Harcov z roku 1904. Její 

zděná hráz dosahuje výšky 13 m a její délka je 157 m. Vodní dílo napájí Harcovský potok a 

jeho rozloha je necelých 12 hektarů. Hloubka se pohybuje do 13m. V době dokončení bylo 

toto VD první skutečně údolní přehradou na území Československa [11]. 

 

 

Obrázek 8 - Vodní dílo Harcov [Zdroj: podklady Povodí Labe] 

Účel vodního díla: 

• zachycení povodňových průtoků Harcovského potoka a jejich snížení na neškodný 

průtok 6,7 m3.s-1 

• vytvoření akumulačního prostoru pro zajištění odběru k průmyslovému a dalšímu 

využití ve městě 

• rekreace a chov ryb spojený se sportovním rybolovem 

vodní dílo má také příznivý vliv na estetiku okolí krajiny a životní prostředí ve městě 

 

Pro účely varování a vyrozumění jsou na území pod vodním dílem instalovány 3 ks rotačních 

sirén o výkonu 3,5 kW a 1 ks elektronické sirény o výkonu 750 W. Jsou rozmístěny tak, aby 

v co největší míře vykryly svým zvukovým signálem požadované území. Rozmístění 

stávajících KPV pod vodním dílem Harcov je v tabulce č. 2 a jejich pozice na mapě se 

nachází v příloze č. 5 [12] 
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Tabulka 2 - Současné rozmístění KPV pod VD Harcov [Zdroj: materiály HZS LK] 

Dosah [m] 
Vodní 

dílo 
Obec, část obce 

 

umístění 

 

Evid. 

číslo 
Druh KPV  

Typ 

KPV 
Výkon 

Dálkové 

ovládání signál 
verb. 

inf. 

Liberec Soukenné nám. 121 12 
elektronická 

siréna 
ESP 750 W ano 1000 500 

Liberec Sokolská 113 
13 

rotační siréna 
DS 

977 
3,5 kW ano 1500  

Liberec U soudu 380 
14 

rotační siréna 
DS 

977 
3,5 kW ano 1500  

H
ar

co
v 

Liberec Třída 1.máje 52 
15 

rotační siréna 
DS 

977 
3,5 kW ano 1500  

 

8.3 Vodní dílo Josefův Důl ( Kamenice ) 

Toto vodní dílo bylo vybudováno v letech 1976 až 1982 jako zásobárna pitné vody pro 

Liberec a Jablonec nad Nisou. Jedná se o největší vodní dílo v Jizerských horách na řece 

Kamenici o ploše 145 hektarů. Vodní dílo tvoří dvě sypané hráze o výšce 43 m a délce kolem 

720 m. Hloubka vodního díle je asi 44 m [11]. 

 

 

Obrázek 9 - Vodní dílo Josefův Důl ( Kamenice ) [Zdroj: podklady Povodí Labe] 

 



 31 

Účel vodního díla: 

• akumulace vody pro vodárenské účely pro oblast Liberecka 

• částečná ochrana území ležícího pod nádrží před velkými vodami 

• zajištění trvalého minimálního průtoku 

• možnost nadlepšení průtoku při havarijním znečištění toku pod nádrží 

• energetické využití sanačního průtoku 

• účelové rybí hospodářství 

 

Pro účely varování a vyrozumění jsou na území pod vodním dílem instalovány 5 ks rotačních 

sirén o výkonu 3,5 kW. Jsou rozmístěny tak, aby v co největší míře vykryly svým zvukovým 

signálem požadované území. 

Rozmístění stávajících KPV pod vodním dílem Josefův Důl je v tabulce č. 3 a jejich pozice na 

mapě se nachází v příloze č. 3 [12]. 

 

Tabulka 3- Současné rozmístění KPV pod VD Josefův Důl  [Zdroj: materiály HZS LK] 

Dosah [m] 
Vodní 

dílo 
Obec, část obce 

 

umístění 

 

Evid. 

číslo 
Druh KPV  

Typ 

KPV 
Výkon 

Dálkové 

ovládání signál 
verb. 

inf. 

Josefův Důl Dolní Maxov ZŠ 41 rotační siréna 
DS 

977 
3,5 kW ano 1500  

Albrechtice Hasičská zbrojnice 42 rotační siréna 
DS 

977 
3,5 kW ano 1500  

Tanvald Městský úřad 43 rotační siréna 
DS 

977 
3,5 kW ano 1500  

Tanvald 
H. Tanvald 

Zvl.škola 
44 rotační siréna 

DS 

977 
3,5 kW ano 1500  

Jo
se

fův
 D
ů
l 

Velké Hamry Hasičská zbrojnice 45 rotační siréna 
DS 

977 
3,5 kW ano 1500  
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8.4 Vodní dílo Bedřichov 

Vodní dílo Bedřichov se nachází v Jizerských horách nad obcí Bedřichov na říčce Černá 

Nisa, která je pravostranným přítokem Lužické Nisy, 8 km severně od města Liberce. VD Je 

nejvýše položenou přehradou v Čechách s hloubkou přibližně 14 metrů, s výškou hráze 23,5 

metru a délkou hráze 340 m [11].  

 

 

Obrázek 10 - Vodní dílo Bedřichov [Zdroj: podklady Povodí Labe] 

Účel vodního díla: 

• zadržení vody v nádrži k částečné ochraně území pod hrází před velkými vodami 

• akumulace vody pro energetické využití ve špičkové elektrárně v Rudolfově 

• zajištění minimálního průtoku pod hrází 

• nalepšení průtoku při havarijním znečištění toku pod nádrží 

• energetické využití vody pro MVE na objektu 

• individuální rekreace 

• sportovní rybaření 

Pro účely varování a vyrozumění jsou na území pod vodním dílem instalovány 4 ks rotačních 

sirén o výkonu 3,5 kW a 3 ks elektronických sirén o výkonu 750 W. Jsou rozmístěny tak, aby 

v co největší míře vykryly svým zvukovým signálem požadované území. Rozmístění 

stávajících KPV pod vodním dílem Bedřichov je v tabulce č. 4 a jejich pozice na mapě se 

nachází v příloze č. 3 [12]. 
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Tabulka 4 - Současné rozmístění KPV pod VD Bedřichov  [Zdroj: materiály HZS LK] 

Dosah [m] 
Vodní 

dílo 
Obec, část obce 

 

umístění 

 

Evid. 

číslo 
Druh KPV  

Typ 

KPV 
Výkon 

Dálkové 

ovládání signál 
verb. 

inf. 

Liberec-Rudolfov Hasičská zbrojnice 41 rotační siréna 
DS 

977 
3,5 kW ano 1500  

Liberec-Kateřinky Kateřinská 65 42 rotační siréna 
DS 

977 
3,5 kW ano 1500  

Stráž nad Nisou Bergerova 174 43 rotační siréna 
DS 

977 
3,5 kW ano 1500  B

ed
řic

ho
v 

Liberec-Machnín Machnín, pošta 44 rotační siréna 
DS 

977 
3,5 kW ano 1500  

 

8.5 Vodní dílo Souš 

Původně přehrada z roku 1915 na říčce Černá Desná nedaleko obce Desná. Její hráz je 

sypaná, vysoká 21 m a dlouhá 364 m. Vodní hladina zabírá plochu kolem 86 hektarů a 

hloubka odpovídá výšce hráze. Přehrada byla roku 1974 přeměněna na reservoár pitné vody, 

proto je zde zakázáno koupání [11].  

 

 

Obrázek 11 - Vodní dílo Souš [Zdroj: podklady Povodí Labe] 



 34 

Účel vodního díla: 

• akumulace vody pro vodárenské účely Jablonecka, Tanvaldska a Železnobrodska 

• částečná ochrana území ležícího pod nádrží před velkými vodami 

• zajištění trvalého minimálního průtoku 

• možnost nadlepšení průtoku při havarijním znečištění toku pod nádrží 

• účelové rybí hospodářství 

Pro účely varování a vyrozumění jsou na území pod vodním dílem instalovány 7 ks rotačních 

sirén o výkonu 3,5 kW a 1 ks elektronických sirén o výkonu 750 W. Jsou rozmístěny tak, aby 

v co největší míře vykryly svým zvukovým signálem požadované území.  

Rozmístění stávajících KPV pod vodním dílem Souš je v tabulce č. 5 a jejich pozice na mapě 

se nachází v příloze č. 2 [12]. 

Tabulka 5 - Současné rozmístění KPV pod VD Souš  [Zdroj: materiály HZS LK] 

Dosah [m] 

Vodní dílo Obec, část obce 

 

umístění 

 

Evid. 

číslo 

Druh 

KPV 

Typ 

KPV 
Výkon 

Dálkové 

ovládání signál 
verb. 

inf. 

Desná III Černá 

Říčka 
Penzion 31 

rotační 

siréna 

DS 

977 
3,5 kW ne 1500  

Desná III 
Dům peč. 

Služby 
32 

rotační 

siréna 

DS 

977 
3,5 kW ano 1500  

Desná II 
Výšková 

budova 
33 

elektronická 

siréna 
ESP 750 W ano 1000 500 

Desná II 
Městský 

úřad 
34 

rotační 

siréna 

DS 

977 
3,5 kW ano 1500  

Tanvald 
Šumburk 

ZŠ 
35 

rotační 

siréna 

DS 

977 
3,5 kW ano 1500  

Tanvald 
Městský 

úřad 
36 

rotační 

siréna 

DS 

977 
3,5 kW ano 1500  

Velké Hamry 
Hasičská 

zbrojnice 
37 

rotační 

siréna 

DS 

977 
3,5 kW ano 1500  

S
ou

š 

Plavy 
Haratice 

bytovka 
38 

rotační 

siréna 

DS 

977 
3,5 kW ano 1500  
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9. Analýza stávajícího zabezpečení JSVV pod VD  
Na území Libereckého kraje se nacházejí vodní díla II., III. a IV kategorie. Po konzultaci 

s odborem ochrany obyvatelstva Libereckého kraje a na základě požadavků MV-GŘ HZS ČR 

a Ministerstva zemědělství ohledně zkvalitnění varování pod vodními díly vznikl požadavek 

na vypracování podkladů pro zajištění varování obyvatelstva na území ohroženého zvláštní 

povodní do vzdálenosti 10 km od hráze vodního díla I. a II. kategorie vzhledem ke skutečné 

potřebě elektronických sirén pro pokrytí území ohroženého zvláštní povodní. Na území 

Libereckého kraje pod vodními díly jsou instalovány rotační a elektronické sirény. 

Rozmístění rotačních sirén je nedostačující vzhledem k nárůstu hustoty obyvatelstva, došlo ke 

změně průmyslu, celý kraj leží převážně v hornaté oblasti. Rotační sirény jsou ovládány 

jednosměrným sirénovým přijímačem. V Libereckém kraji je vybudován systém sběru 

zpětných dat, proto navrhuji dobudovat obousměrný systém u rotačních sirén pod VD se 

sběrem informací o stavu koncových prvků   s možností měření vybraných fyzikálních veličin 

(např. výška hladiny vodního díla nebo vodního toku) v místech ohrožení obyvatelstva 

zvláštními povodněmi [14]. 

V předchozích čtyřech letech byly pod VD postupně instalovány elektronické sirény. 

V Libereckém kraji používáme elektronické sirény SiRcom ESP 750 s obousměrným 

přijímačem MSKP – T9. Počet stávajících rotačních, elektronických sirén pod VD je 

v následující tabulce č. 6 [12]. 

 

tabulka 6 - Počet stávajících rotačních, elektronických sirén pod VD [Zdroj: materiály 
Libereckého kraje] 

 

 Název VD ESP 750 [ks] Rotační siréna [ks] 

VD Mšeno 3 5 

VD Harcov 1 3 

VD Bedřichov  4 

VD Josefův Důl  5 

VD Souš 1 7 

Celkem 5 24 

 

Pod vodními díly na území Libereckého kraje se nacházejí ohrožující objekty. V těchto 

objektech jsou umístěné nebezpečné chemické látky, pohonné hmoty, plyny. Tyto objekty 
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budou ohroženy zvláštní povodní. Ohrožující objekty jsou uvedeny v následující tabulce č. 7 

[12].   

Na základě požadavků Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení úseku prevence a 

civilní a nouzové připravenosti navrhuji provést na území pod VD obměnu jednosměrných 

přijímačů za obousměrné, doplnit vykrytí území  elektronickými sirénami a dle finančních 

možností postupně vyměnit rotační sirény za elektronické. 

 

9.1 Analýza příčin možných poruch VD  

Nejčastější příčiny poruch souvisejí s procesem stárnutí zdiva i podloží, provozem a 

klimatem. Z toho je nejčastější výskyt porušení malt, chyby v drenážních systémech. Za 

„nejslabší“ místo zděné hráze se považuje drenážní systém. Zanesení drenáže se často začne 

projevovat  průsaky na vzdušním líci, později i zhoršením stavu malt. Příčiny jsou: 

• porucha podloží 

• vliv času, prostředí a člověka 

• poruchy hradících konstrukcí bezpečnostních nebo výpustných zařízení 

 

9.1.1 Porucha podloží 

Záleží na kvalitě provedených prací při zakládání stavby do pevného podloží, těsnění podloží, 

v průběhu provozu vodního díla je nutné sledovat  propustnost podloží. 

 

9.1.2 Vliv času, prostředí a člověka 

Zemětřesením , porušení  funkčních prvků nebo provozních zařízení neuváženými zásahy lidí 

s různou motivací včetně zlého úmysl (vandalství, sabotáž, válečné napadení). 

 

9.1.3 Poruchy hradících konstrukcí 

Jedná se o poruchy uzávěrů na spodní výpusti (např.zaseknutí obou 

uzávěrů v poloze otevřeno), nastane nejnepříznivější stav v okamžiku, kdy hladina 

vystoupí na úroveň bezpečnostního přelivu. 
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Tabulka 7 - Ohrožující objekty pod VD v LK  [Zdroj: materiály Libereckého kraje]  

 

Vodní dílo Organizace Ohrožení Množství Umístění 
Jablonex Group a.s. Kys. dusičná 

Kys. chlorovodíková 
Kys. sírová 

16 t 
8 t 
20 t 

tank 
tank 
tank 

SČVaK Chlór 
LTO 

2400 kg 
100 m3 

tl. sud 
nádrž 

Desenská teplárenská a.s. Trans. olej 
LTO 

600 l 
30 m3 

sudy 
nádrž 

Souš 

Jablonex Group huť Kys. dusičná 
Suřík 
Dusičnan draselný 
Dusičnan sodný 

6 t 
10 t 
35 t 
30 t 

tank 
sklad 
sklad 
sklad 

Josefův Důl Jablonex Group a.s. Selen 
Dichroman 

0,7 t 
3 t 

Sklad 
sklad 

Autoglas Liberec s.r.o. LPG 
Propan butan 

15 t 
150 kg 

tl. lahve 

Motosport Alfa s.r.o. Benzín 
Nafta 
Oleje 

120 l 
30 m3 
1 m3 

nádrž 
Nádrž 
obaly Bedřichov 

Manakov s.r.o. Nafta 
LPG 
Benzín 

32 m3 
5 m3 
15 m3 

nádrž 
nádrž 
nádrž 

Severochema Benzín lakový 
Toluen 
Xylen 
Aceton 

54 m3 
100 m3 
50 m3 
50 m3 

cisterna 
cisterna 
cisterna 
cisterna 

DPML a.s. Nafta 
Oleje 
Benzín 

95 m3 
3 m3 
0,6 m3 

nádrž 
nádrž 
sudy 

Babylon Chlornan sodný 400 l sudy 

Harcov 

Termizo a.s. Amoniak 
Chlorid  sodný 
Dusičnan draselný 
Dusičnan sodný 

26 m3 
7 m3 
35 t 
31 t 

nádrž 
nádrž 
sklad 
sklad 

Jablonecká teplárenská a.s. Kys. chlorovodíková 
LTO 
Fosforečnan sodný 

2,3 t 
800 t 
2,7 t 

nádrž 
nádrž 
nádrž 

Galvanotechna Kys. chlorovodíková 
Kys. sírová 

6 t 
1 t 

tank 
tank 

Mšeno 

Linde Technoplyn Propan butan 
Propan 

20 000 l 
200 kg 

tl. lahve 
tl. lahve 
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10. Návrh na doplnění a dostavbu JSVV pod VD 
Doplnění a modernizace JSVV v oblastech ohrožených zvláštní povodní je potřebné z důvodu 

zkvalitnění varování pod vodními díly a doplnění systému JSVV tak, aby splňoval požadavky 

na efektivní varovací systém tak, aby po jeho realizaci vznikl systém, který umožní včasné 

varování obyvatelstva. Mezi základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva 

v oblasti varování patří modernizace JSVV obměnou rotačních sirén za elektronické na 

územích ohrožených povodněmi a vybudování zpětné diagnostiky k nim.  

MV-GŘ HZS ČR bude zajišťovat a provozovat infrastrukturu systému varování pro přenos 

povelů k aktivaci koncových prvků varování a vytvářet podmínky pro postupné nahrazování 

zařízení umožňující přenos povelů novými technologiemi, zejména moderními 

komunikačními prostředky s využitím digitalizace v rámci území ČR, případně pro přechod 

na technologie využívající celoplošné vysílače nebo satelitní systémy [14]. 

V Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, schválenou 25. 

února 2008, kde se uvádí: MV-GŘ HZS ČR vytvoří organizačně-technické podmínky pro 

koordinovanou výstavbu a provozování systému varování, který naplní potřeby státní správy, 

samosprávy, právnických osob, podnikajících fyzických osob i jednotlivých občanů (bude 

třeba řešit i systém varování a informování občanů ČR v zahraničí, kteří poskytli údaje o 

svém pobytu dobrovolně k evidenci na zastupitelských úřadech za účelem včasného 

informování). K tomu budou stanoveny zásady pro modernizaci a výstavbu systému, 

přerozdělení odpovědnosti za jednotlivé části tohoto systému, zvláště za infrastrukturu a za 

koncové prvky varování, včetně finančního podílu [14].  

 

Na základě provedené analýzy a z důvodu zachování komptability technologie, kterou 

používáme, navrhuji provést výstavbu a modernizaci JSVV na území ohrožených zvláštní pod 

vodními díly Libereckého kraje takto: 

Pro doplnění vykrytí systému pod VD Mšeno navrhuji instalovat 3 ks elektronické sirény ESP 

o výkonu 750 W a to  na objekty: 

o Jablonec nad Nisou Zimní stadion a.s 

o Liberec Rochlice Soukromá střední škola Hergessel 

o Liberec Vratislavice Kyselka s.r.o. 

jejich umístění a dosah verbální informace je zobrazena  na mapě viz  příloha č. 7. 
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Pro doplnění vykrytí systému pod VD Harcov navrhuji instalovat 1 ks elektronickou sirénu 

ESP o výkonu 750 W na objekt: 

o Liberec Vojtěšská 446 bytový dům 

její umístění a dosah verbální informace je zobrazena  na mapě viz  příloha č. 8. 

 

Pro doplnění vykrytí systému pod VD Bedřichov navrhuji instalovat 3 ks elektronické sirény 

ESP o výkonu 750 W na objekty: 

o Liberec – Kateřinky Nábytkářské učiliště 

o Liberec – Kateřinky Lites s.r.o. 

o Liberec – Kateřinky Nisa Reality s.r.o. 

jejich umístění a dosah verbální informace je zobrazena  na mapě viz  příloha č. 9. 

 

Pro doplnění dokrytí území varovným signálem a verbální informací pod VD Josefův Důl 

navrhuji instalovat 3 ks elektronických sirén ESP o výkonu 750 W na objekty: 

o Josefův Důl   ČSD a.s. 

o Jiřetín pod Bukovou Obecní úřad 

o Tanvald  ČP a.s. 

jejich umístění a dosah verbální informace je zobrazena  na mapě viz  příloha č. 10. 

 

Pro doplnění dokrytí území varovným signálem a verbální informací pod VD Souš navrhuji 

instalovat 1 ks elektronickou sirénu ESP o výkonu 750 W na objekt: 

o Plavy Obecní úřad 

její umístění a dosah verbální informace je zobrazena  na mapě viz  příloha č. 11. 

 

Na doplnění pokrytí území ohrožených zvláštní povodní pod vodními díly varovným 

signálem a verbální informací je potřeba 11 ks elektronických sirén ESP o výkonu 750 W, dle 

tabulky č. 8. 
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Tabulka 8 - Výstavba elektronických sirén pro dokrytí pod vodními díly [Zdroj: materiály 

Libereckého kraje] 

 

Lokalita Počet Typ, výkon 

Mšeno 3 ESP 750 

Harcov 1 ESP 750 

Josefův Důl 3 ESP 750 

Bedřichov 3 ESP 750 

Souš 1 ESP 750 

celkem 11 ESP 750 

 

 

10.1 Výměna jednosměrných přijímačů 

 

U rotačních sirén umístěných pod vodními díly, které jsou osazeny jednosměrnými 

sirénovými přijímači SSRN navrhuji provést jejich výměnu za obousměrné. Dle provedené 

analýzy je nutno tuto výměnu realizovat u 24 sirén. Jejich přehled je uveden v tab.č. 9 

tabulka 9 - Výměna obousměrných přijímačů stávajících rotačních sirén [Zdroj: materiály 

Libereckého kraje] 

 

Lokalita Počet Typ přijímače 

Mšeno 5 obousměrný 

Harcov 3 obousměrný 

Josefův Důl 5 obousměrný 

Bedřichov 4 obousměrný 

Souš 7 obousměrný 

celkem 24 obousměrný 
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Vzhledem k důležitosti zvýšené operativnosti obsluhy KOPIS Libereckého kraje je potřebné 

tyto rotační sirény vybavit obousměrným přijímačem, aby obsluhy měli možnost si ověřit, zda 

aktivační pokyn s varovným signálem byl sirénou v ohrožené oblasti skutečně přijat a 

uskutečněn. Dále umožní trvale sledovat technický stav jednotlivých KPV, to znamená, že 

bude zabezpečen trvalý přehled o připravenosti KPV k plnění úkolu varování obyvatelstva 

v oblastech ohrožených povodněmi. 

 

10.2 Kompletní výměna rotačních sirén 

Z provedené analýzy ohrožení území pod VD LK kraje zvláštní povodní a jeho současného 

stavu pokrytí varovným signálem a tísňovou verbální informací vyplynula potřeba v těchto 

oblastech provést výměnu celkem 24 ks rotačních sirén DS 977 za  elektronické sirény.  

 

10.3 Rekapitulace navrhovaných opatření 

Navrhovaná opatření představují obměnu jednosměrných sirénových přijímačů za 

obousměrné, doplněním systému o elektronické sirény a nakonec obměnou stávajících 

rotačních sirén za elektronické sirény, realizace dle finančních možností ve třech fázích: 

• obměna stávajících jednosměrných přijímačů za obousměrné  

• výstavbou elektronických sirén v lokalitách, ve kterých dosud není žádný koncový 

prvek varování  

• výměna stávajících rotačních sirén za elektronické 
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11. Ekonomická rozvaha navrhovaných opatření 
 

Jako podklady pro ekonomickou rozvahu jsem použil ceníky ESP firmy Technologie 2000, 

které byly platné do konce roku 2007 a podkladů odboru Ochrany obyvatelstva Libereckého 

kraje. Ceny jsou uvedeny s DPH tak, jak je uvedeno v dalším odstavci rozvahy. [13] 

 

11.1 Doplnění systému o elektronické sirény ESP 750 W 

Cena elektronické sirény s akustickými měniči a základního softwarového modulu pro 

hlasový vstup, montáže elektronické sirény včetně mechanických dílů ( žárově 

pozinkovaných ), projektu včetně statického posudku a výchozí revizní zprávy, FM vstupu 

pro lokální rozhlas včetně antény je uvedena v tab.č. 10. Z důvodu komptability a parametrů 

pokrytí instalovat elektronické sirény SiRcom ESP 750 W. 

 

Tabulka 10 - Celková cena ESP 750 W [Zdroj: materiály Technologie 2000] 

       

Stavební prvky včetně SW,revize,projektu Cena v Kč 

Elektronická siréna 114.000.- 

Montáž,vč. žárově pozinkovaných dílů 24.000.- 

Projekt,revize 5.000.- 

FM vstup pro rozhlas 4.000.- 

Celkem bez DPH 147.000.- 

Celkem s DPH 174.930.- 

 

Pro potřeby doplnění pokrytí území ohrožených zvláštní povodní pod vodními díly varovným 

signálem a tísňovou verbální informací je potřeba 11 ks elektronických sirén ESP o výkonu 

750 W,  což představuje částku 174.930.- x 11 = 1.924.230.-Kč vč. 19% DPH, tzn. 

1.925.000.- Kč vč. 19% DPH. 
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11.2 Obměna stávajícího systému 

Motorové rotační sirény jsou zastaralé, ročně je potřeba na opravy, údržbu, servis a revize 

těchto sirén investovat nemalé náklady. Náklady se pohybují ve výši cca 5.500.-Kč na jednu 

sirénu. V současné době je pod vybranými vodními díly instalováno 24 ks rotačních sirén, což 

představuje částku pro běžný provoz 132.000.-Kč ročně.  

V případě obměny rotačních sirén za elektronické ESP 750 W je nutné investovat částku 24 x 

174.930 = 4.198.320.- Kč vč. 19% DPH, tzn. 4.200.000.- Kč vč. 19% DPH. 

 

11.3 Výměna obousměrných přijímačů rotačních sirén 

V případě obměny jednosměrných přijímačů stávajících rotačních sirén za obousměrné je 

potřeba investovat  finanční částku: 

Doplatek za jeden obousměr 19.000.- Kč, obměna 24 ks přijímačů představuje částku 24 x 

19.000.- Kč = 542.640.-Kč vč. DPH, tzn. 543.000.- Kč vč. 19% DPH 

 

11.4 Celková finanční rozvaha 

Celková finanční rozvaha nákladů na provedení  obměnu , doplnění  a výměnu JSVV na 

území pod VD je uvedeno v tab. č. 11 

Tabulka 11-Celková finanční rozvaha 

 

Rekapitulace obměny a doplnění Finanční náklady 

Obměna stávajících přijímačů  543.000.- Kč 

Výstavba nových elektronických sirén 1.925.000.- Kč 

Obměna stávajících sirén za ESP 4.200.000.- Kč 

Finanční náklady celkem 6.668.000.- Kč 
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12. Závěr 
Ve své práci jsem řešil obnovu a doplnění systému varování v oblastech ohrožených zvláštní 

povodní pod vodními díly.  Pod vodními díly je nedostatečné varování signálem a verbální 

informací, v některých oblastech chybí. Vzrostla hustota obyvatelstva, změnil se charakter 

průmyslu. V oblastech ohrožených zvláštní povodní jsou ohrožující objekty, které jsou 

umístěné v zóně havarijního plánování. V těchto objektech jsou umístěné nebezpečné 

chemické látky, pohonné hmoty, plyny, proto navrhuji provést na tomto území: 

• výměnu sirénových přijímačů jednosměrných za obousměrné. Obousměrný systém 

umožňuje zpětný sběr informací o stavu koncových prvků, kde hrozí únik 

nebezpečných škodlivin a u subjektů, které tyto látky skladují nebo vyrábějí a v jejichž 

okolí je velká hustota osídlení 

• doplnění JSVV v oblastech nedostatečného pokrytí signálem a verbální informací o 

elektronické sirény 

•  výměnu rotačních sirén za elektronické  

Tento návrh přispěje k včasnému varování a k zvýšené bezpečnosti v daném území při vzniku 

mimořádné nebo krizové situace. 

Realizací tohoto projektu by došlo k  zkvalitnění systému varování na území LK, které je 

ohroženo zvláštními a přirozenými povodněmi. Včasné a správné provedení varování a 

prvotního tísňového informování obyvatelstva je jednou ze základních podmínek úspěšné 

realizace opatření na ochranu obyvatelstva a zahájení komunikace orgánů krizového řízení 

s obyvatelstvem v ohrožení.  

Ekonomická rozvaha je součást této práce, finanční náročnost je vysoká. Pro realizaci 

navržených opatření na dostavbu a modernizaci JSVV v těchto oblastech je zapotřebí získat 

finanční prostředky a to je možné: 

• z investičních prostředků HZS ČR a dotačního programu na rozvoj a modernizaci 

JSVV 

• z investičních prostředků Libereckého kraje 

• z investičních prostředků dotčených obcí pod vodními díly 

• z fondů Evropské unie – operační program životního prostředí 

Vzhledem k požadovaným finančním nákladům lze jednotlivá opatření provádět postupně. 
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Seznam zkratek 
 

Zkratka Význam zkratky 

IZS Intergrovaný záchranný systém 

CO Civilní ochrana 

FMZV Federální ministerstvo zahraničních věcí 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

MV GŘ Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství 

VyC Vyrozumívací centrum 

JSVV Jednotný systém varování a vyrozumění 

MSKP Monitorovací systém koncových prvků 

KOPIS Krajské operační a informační středisko 

OPIS Operační a informační středisko územního odboru 

KPV Koncové prvky varování 

VD Vodní dílo 

Q100 Doba opakování stoleté povodně 

KS Krizová situace 

ZVP Zvláštní povodně 

PV ZVP Povodňová vlna zvláštní povodně 

TBD Technicko bezpečnostní dohled 

ESP Elektronická siréna 

MVE Malá vodní elektrárna 

GIS Geografický informační systém 
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