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Anotace 

Symerský, R., Systém varování v rámci okresu Přerov. VŠB – TU Ostrava, 2009 

Klí čová slova: Systém varování obyvatel, mimořádná událost, sirény, GSM (Groupe 

Spécial Mobile), MIDAR SMS (MÍ stní DAtový Rozesílač), BTS (Base Transfer Station). 

Bakalářská práce se zabývá problematikou varování obyvatelstva. Nejprve řeší oblast 

varování obyvatelstva na celostátní úrovni obecně, včetně vymezení legislativního rámce. 

Dále se konkrétněji zaměřuje na okres Přerov a stav jeho systému varování s následným 

navržením zefektivnění tohoto systému. Hlavním cílem je navržení nového systému MIDAR 

SMS (MÍ stní DAtový Rozesílač), který je založen na využívání BTS (Base Transfer Station). 

Přednosti uvedeného systému spatřuji zejména v oblasti varování sluchově postižených 

spoluobčanů, nově příchozích do nebezpečné lokality, schopnosti rozlišit i telefonní čísla 

cizích států, a tudíž varovnou SMS převést do patřičného cizího jazyka. Potenciál tohoto 

systému lze uplatnit i v dalších oblastech, jako např. rozesílání informací o dopravních 

nehodách, kolonách či uzávěrách, popřípadě při hledání ztracených dětí a osob. 

Annotation 

Symerský, R., The system of warning in Přerov district. VŠB – TU Ostrava, 2009 

Key words: System of warning people; extraordinary event; sirens; GSM (Groupe 

Spécial Mobile); MIDAR SMS (local data sender); BTS (Base Transfer Station). 

Bachelor thesis deals with means of warning people in Czech Republic. At first, there 

is solved the problem about warning people in Czech Republic generally, including the 

legislative framework. Secondly, the thesis is focused on the system of warning in Přerov and 

consequently there is suggested more effective and available way of improvements of the 

system. The main goal of the thesis is a new system MIDAR SMS (local data sender), which 

is based on using BTS (Base Transfer Station). Advantages of this system are especially 

warning of deaf people, new coming people to the affected area, distinguish international 

phone number and transfer warning SMS into the adequate foreign language. The potential of 

this system is possible to use in another cases, e.g. sending transport information about 

accidents, traffic jams or roadblocks, eventually by seeking lost children and persons. 
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Úvod 

Lidé jsou již od dávných věků vystavováni nejrůznějším mimořádným událostem. 

V dřívějších dobách se jednalo o katastrofy způsobené přírodou, dnes již převážnou většinu 

má na svědomí lidská činnost. Hlavně se v posledních letech jedná o celosvětový nárůst 

terorismu. Z těchto důvodů vychází nynější vnitropolitický i celosvětový trend, který se snaží 

eliminovat následky rizik i dopadů případných mimořádných událostí. 

Ke zmírnění následků přispívají zejména legislativní a organizační opatření, která 

přijímá každý vyspělý stát. Současný právní řád České republiky obsahuje nezbytné právní 

normy, které mimo jiné stanovují, že základní povinností, a tedy i funkcí státu je ochrana 

životů, zdraví a majetkových hodnot spolu se zajištěním svrchovanosti, územní celistvosti 

a ochrany demokratických základů státu [1]. Stálá existence rizik vyžaduje zřízení 

a provozování systému, který by umožňoval varovat i poskytoval tísňové informace před 

reálně hrozícím nebo již vzniklým nebezpečím a krizovými stavy. Včasné provedení varování 

a pozdějšího tísňového informování obyvatel ohrožené lokality může být rozhodující pro 

minimalizaci ztrát na životech a umožňuje následné zahájení komunikace orgánů krizového 

řízení s obyvatelstvem v ohrožení. Za základní způsob varování obyvatelstva v České 

republice se považuje vyhlášení varovného signálu pomocí koncových prvků jednotného 

systému varování a vyrozumění (JSVV). 

Hlavními cíli bakalářské práce jsou: 

• provést analýzu současného stavu systému varování v okrese Přerov; 

• posoudit možnosti modernizace, popř. modifikace pro zvýšení funkčnosti 

stávajícího systému; 

• navrhnout využití alternativních řešení varování a informování obyvatelstva. 

Varování je řešeno na celostátní úrovni i s posouzením návaznosti na koncepci 

ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Nastiňuje obecné zásady 

zabezpečení varování obyvatelstva Hasičským záchranným sborem České republiky. 
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Rešerše 

Při tvorbě bakalářské práce jsem čerpal z různých informačních zdrojů, zejména 

z učebních textů, technických dokumentací výrobců a dodavatelů, studií zpracovaných 

Institutem ochrany obyvatelstva – Lázně Bohdaneč, internetu. Velmi cenné poznatky jsem 

získal i z osobních setkání a panelových diskusí s příslušníky Hasičských záchranných sborů 

(dále jen „HZS“) krajů a se zástupci dodavatelských společností zabývajících se výstavbou 

varovných systémů. 

ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., Základy krizového managementu, SPBI, Ostrava 

2004, ISBN 80-86634-44-2 

Publikace pojednává o základech krizového řízení, plánování a organizací činností, 

komunikací, výběrem a přípravou pracovníků zejména v oblasti záchranných služeb. Kniha se 

dále zabývá řešením krizových stavů, mimořádných událostí a mimořádných situací, které 

jsou aktuálním problémem ekonomické rovnováhy lidstva. 

ADAMEC V., ŠENOVSKÝ M., Právní rámec krizového managementu, SPBI, 

Ostrava 2005, ISBN 80-86634-55-8 

Kniha seznamuje zejména příslušníky a pracovníky služeb zařazených do IZS s právním 

rámcem vymezujícím oblast krizového řízení. V knize jsou uvedeny podmínky pro vyhlášení 

krizových stavů, systém krizového řízení v České republice, postavení a úkoly bezpečnostních 

rad, krizových štábů a postavení právnických a fyzických osob v systému krizového řízení. 

KRATOCHVÍLOVÁ D., Ochrana obyvatelstva, 1. vydání, Ostrava: Edice SPBI 

Spektrum, 2005. 140 s. ISBN 80-86634-70-1 

Skripta jsou zaměřena na ochranu obyvatelstva, přehledně informují 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. 

KOVAŘÍK J., Teorie civilní ochrany, Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2002. 99 s. 

Publikace podává ucelenou informaci o teoretických základech civilní ochrany. Úvod se 

věnuje civilní ochraně z historického hlediska. Další části pojednávají o úkolech civilní 

ochrany od informování obyvatelstva, přes dekontaminaci až po budování improvizovaných 

úkrytů. 
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ŠIMEK T., Systém selektivního radiového návěštění. IOO - Lázně Bohdaneč, 2002. 

54 s., 2. vydání. 

Učební pomůcka pro přípravu účastníků kurzů obsluhy zadávacích terminálů systému 

selektivního radiového návěštění a dalších uživatelů. Rozšiřuje a doplňuje učební látku 

v přednáškách a cvičení kurzů. Obsahem a formou je orientována na začínající uživatele 

systému. 

GŘ HZS ČR č. j. PO-1084/KIS-2001, Praha: 2001. 27 s. Základní předpis, který 

stanovuje technické požadavky a kritéria na koncové prvky napojované do jednotného 

systému varování a vyrozumění. 

GŘ HZS ČR č. j.: PO-2606/KIS-2001, Praha: 2001. Zásady provozu jednotného 

systému varování a vyrozumění. 

Monitorovací systém koncových prvků - Základní popis systému. Jablonec nad Nisou: 

Ral, 2000. 12 s. 

Technická literatura zaměřená na systémové řešení monitorovacího systému koncových 

prvků. Popisuje jednotlivé funkční části. Zabývá se základním princem činnosti 

obousměrného systému a možnostmi technické konfigurace. 

Systém selektivního radiového návěštění - Základní popis systému. Jablonec nad 

Nisou: Technologie 2000, 2000. 47 s. Technická dokumentace poskytující informace o celé 

síti a principu činnosti systému selektivního radiového návěštění. Popisuje principy výstavby 

a konfigurace infrastruktury. Definuje technické parametry a vlastnosti celého systému. 

ZAHRANIČNÍ PUBLIKACE 

The Federal Commander DIGITAL TELEMETRY SYSTEM -Reference Manual 

[online]. c2006, Ver. 9.12 [cit. 30. 11. 2008]. Dostupné z: http://www.federalwarningsystems 

.com/pdf/SFCDWARE_Manual_255327Ev10_7.pdf. 

Technická dokumentace k obousměrnému systému Commander, určenému k ovládání 

vnitřních i venkovních varovných sirén. 
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1 Koncepce ochrany obyvatelstva 

Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je spolu se zajištěním svrchovanosti, 

územní celistvosti a ochranou demokratických základů České republiky základní povinností, 

a tedy i funkcí státu [1]. Zahrnuje činnosti a postupy věcně příslušných orgánů a dalších 

zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem 

minimalizace negativních následků případné mimořádné události. Pojetí ochrany obyvatelstva 

má Česká republika srovnatelné s většinou evropských států, i když v řadě zemí Evropské 

unie je pojem ochrany obyvatelstva (ale i civilní nouzové plánování a krizové řízení) 

ztotožňován s pojmem civilní ochrana. 

Ochrana obyvatelstva by měla být organizována v těchto základních bodech[1]: 

• stát odpovídá za ochranu obyvatel; 

• ústředním orgánem v oblasti ochrany obyvatelstva je Ministerstvo vnitra; 

• zabezpečit připravenost na boj s terorismem na celosvětové úrovni; 

• zkvalitnit spolupráci záchranných složek s policií i zpravodajskými složkami; 

• rozhodovací a řídící prvky ochranného systému směřovat na centrální 

a regionální úroveň; 

• vybudovat centrální a regionální operační centra s chráněnými komunikačními 

spojeními; 

• věnovat pozornost informačním a varovacím prvkům; 

• zdokonalit u občanů znalost sebeochrany (dostatečná informovanost veřejnosti 

 o ochranných opatřeních napomáhá k účinnější sebeochraně obyvatel). 

Teoretická, natož praktická připravenost obyvatel k sebeochraně a vzájemné pomoci je 

na velmi nízké úrovni, protože neexistuje žádný spolehlivý systém jeho přípravy. Ochrana 

obyvatelstva má dané legislativní podmínky, přesto některé základní pilíře zůstávají 

nedořešeny, návrh jejich řešení se nachází v následující koncepci ve vztahu k varování. 
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1.1 Současný stav ochrany obyvatelstva 

Právním základem ochrany obyvatelstva se zabývá především zákon č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a zákon č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů. Vytvořeny jsou právní podmínky pro zajištění 

ochrany obyvatelstva a majetku v případě rozsáhlých lesních požárů, vichřic, povodní, 

epidemií, epizootií, havárií s výskytem nebezpečných chemických látek, havárií 

za přítomnosti radioaktivních látek, požárů a dalších technických a technologických havárií 

velkého rozsahu, zabezpečení vnitřního pořádku a bezpečnosti, silničních a železničních 

nehod, civilní letecké a vnitrozemské lodní přepravy, nouzových stavů v dodávkách potravin 

a pitné vody, v energetice, plynárenství a teplárenství, při teroristických útocích s použitím 

zbraní hromadného ničení. 

Základ tvoří soubor bezpečnostních složek tzv. integrovaný záchranný systém (IZS). 

Systém zabezpečuje koordinaci činností a postupů jeho jednotlivých složek při přípravě 

na mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva 

před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení a válečného 

stavu. IZS se dělí na základní a ostatní složky. Základní složkou IZS jsou Hasičský záchranný 

sbor České republiky (HZS ČR), jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí 

kraje jednotkami požární ochrany, Zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky. 

Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené 

bezpečnostní sbory (např. obecní policie), záchranné sbory (např. Horská služba České 

republiky, Vodní záchranná služba), orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, 

pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace (např. 

Český červený kříž) a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. 

Ostatní složky IZS poskytují pomoc na vyžádání. Základní složky IZS zabezpečují 

nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení 

a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Pro tento účel rozmísťují své síly 

a prostředky po celém území ČR. Hasičský záchranný sbor ČR usměrňuje IZS a podílí se 

na havarijním a krizovém plánování. Zabezpečuje především varování a vyrozumění, 

organizuje a koordinuje evakuaci a nouzové přežití [2]. V nepřetržité provozuschopnosti jsou 

udržovány systémy, umožňující včasné varování a informování obyvatelstva o hrozícím 

nebezpečí. 
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1.2 Koncepce ve vztahu k varování 

Koncepce navrhuje řešení dané problematiky v těchto oblastech: 

• stanovení základních organizačních a technických opatření ochrany 

obyvatelstva, zejména varování a vyrozumění, ukrytí a nouzového přežití; 

• kapitálové výdaje budou využity především na modernizaci systému varování 

a propojení s hromadnými sdělovacími prostředky, vybavení HZS a zařízení 

civilní ochrany, vytváření zásob, prostředků pro nouzové přežití obyvatelstva 

při mimořádné události (MU); 

• dobudování systému operačních a informačních středisek IZS. 

Postupně se zvyšuje odpovědnost za ochranu obyvatelstva na úrovni obcí, především 

v obcích s rozšířenou působností. 

Systém JSVV je udržován v trvalé provozuschopnosti, velmi se osvědčilo zavedení 

jednotného varovného signálu „Všeobecná výstraha“ následovaného tísňovou informací 

o hrozící nebo vzniklé MU. 
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2 Vybraná legislativa ve vztahu k varování 

V současnosti se právní úpravě v oblasti ochrany obyvatelstva věnuje značná 

pozornost. V tomto kontextu je možno připomenout některé další právní normy, vyhlášky, 

nařízení apod., které se týkají varování. Seznam je uveden se stavem na přelomu let 

2008/2009. (Pro zjednodušení zápisu jsou některé názvy částečně zkráceny). 

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření. 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci havárií způsobených nebezpečnými chemickými 

látkami a chemickými přípravky. 

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon). 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon popisuje integrovaný záchranný systém 

(IZS), stanoví jeho složky 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. 

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

obyvatelstva. Touto vyhláškou se 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. 
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Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS. 

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

Usnesení vlády č. 165/2008, ze dne 25. 2. 2008, Koncepce ochrany obyvatelstva 

do roku 2013 s výhledem do roku 2020. 

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí č. 4/2003, 

k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby. 

Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č. j.: PO-1590/IZS-2003, kterou se 

doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, likvidačních 

a obnovovacích (asanačních) prací spojených a předcházením, řešením a odstraňováním 

následků mimořádných událostí. 
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3 Systém varování 

Zabezpečení včasného varování je základním úkolem civilní ochrany. Nejvýznamnější 

v této oblasti je Dodatkový protokol I, který byl přijat 8. června 1977 k Ženevským úmluvám 

z 12. srpna 1949, který v článku 61 definuje civilní ochranu a její úkoly. Zde se uvádí: 

„Civilní obrana je plnění daných úkolů, jejichž cílem je chránit obyvatelstvo před 

nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí nebo pohrom 

a také vytvořit podmínky pro jeho přežití.“[9]. 

Pro včasné zahájení a úspěšnou realizaci opatření na ochranu životů obyvatel, 

zvířectva a hmotných statků musí být občané varováni. Naplňování tohoto úkolu zajišťuje 

systém varování a vyrozumění, jehož výstavba a připravenost spadá pod Ministerstvo 

vnitra ČR, respektive pod Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Varovací 

systém je velice úzce spjat se systémem vyrozumění, tento systém je tvořen jednotným 

systémem varování a vyrozumění (JSVV). Technická infrastruktura je tvořena systémem 

selektivního radiového návěstí (SSRN), toto technické řešení umožňuje dálkové ovládání 

koncových prvků. Za základní způsob varování se považuje vyhlášení (slangově: vyhoukání) 

varovného signálu prostřednictvím koncových prvků JSVV. Toto vyhlášení následují tísňové 

informace, vyhlašované ve veřejných sdělovacích prostředcích. Dokonalá připravenost 

operátorů, techniky a technická provozuschopnost je prioritním požadavkem tohoto systému. 

Základní podstatou varování obyvatel jsou informace, jejich vznik, tok, zpracování a správné 

pochopení. Mimořádné události vyvolávají projev rizika. Pokud MU hrozí, nebo již nastala, 

musí o tom být zpracována informace, která je dále předána. 

3.1 Varování obyvatelstva 

Povinnost varovat obyvatele před nebezpečím náleží především státu, ten zastupuje 

Hasičský záchranný sbor ČR. Odpovědnost na území kraje náleží hejtmanovi, jakožto 

předsedovi Bezpečnostní rady kraje (úkoly spojené s touto činností zabezpečuje 

prostřednictvím KOPIS). Na území obce se tato povinnost přenáší na starostu popř. primátora. 

Další povinnosti varování mají provozovatelé jaderných zařízení, zaměstnavatelé vůči 

zaměstnancům, vedení škol vůči studentům, správy úřadů, nemocnic, ústavy apod. 

Odpovědnost za varování vůči svým zaměstnancům u subjektů provozujících technické 

zařízení při havárii má jejich provozovatel dle §24 zákona č. 239/2000 Sb. [13]. 
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Varování je soubor organizačních, technických a provozních opatření zajišťujících 

včasné upozornění na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost, která vyžaduje provedení 

opatření na ochranu obyvatelstva a majetku. Varování je jedním z prvotních úkolů ochrany 

obyvatelstva při MU. Hlavním cílem varování je včasné, správné a jasné předání výstražných 

informací. Lze to také chápat jako opatření ke snížení neuspořádanosti ohroženého 

obyvatelstva a navození požadované činnosti v rámci řešení jeho ohrožení. 

Na každém zabezpečovaném území se nachází nejrůznější skupiny ohrožených 

obyvatel, zejména to jsou: 

• obyvatelé žijící na území trvale ohroženém vysokým rizikem; 

• obyvatelé žijící v lokalitách s vysokou hustotou osídlení a obyvatelé 

nacházející se na místech s vysokou koncentrací osob (sídliště, obchodní centra 

apod.); 

• veřejné budovy, školy, nemocnice, ústavy sociální péče a obdobná zařízení 

s vyšším počtem osob, které se nejsou schopny samy ukrýt; 

• další místa, kde lze předpokládat různé specifické skupiny (např. neslyšící 

spoluobčané, občané cizí státní příslušnosti apod.). 

Výše uvedená místa by měla být středem pozornosti jak při plánování varování, tak 

především při jeho realizaci v rámci řešení MU. Varování je soubor organizačních, 

technických a provozních opatření, která zabezpečují včasné předání varovné informace 

a komplexně spolu souvisí. Organizační opatření varování se zabývají zejména rozdělováním 

úkolů a kompetencí, zpracováním legislativních a dalších norem a jejich zpracováním 

v dalších dokumentech, jako jsou havarijní plány, směrnice pracovišť a center, ze kterých se 

varování uskutečňuje. Technická opatření spočívají v budování různých systémů 

a technologií, jejich servisu, provozuschopnosti a modernizaci. Provozní opatření se zaměřují 

na přípravu osob vykonávajících praktické činnosti při realizaci varování i osob 

s rozhodovací pravomocí, které definují a vydávají úkoly v případě ohrožení. 

Při varování je důležité zabývat se skutečnostmi, jako např.: 

• jak bude vnímáno příjemcem (vzdálenost, sociální situace, psychologické 

vlivy, způsobilost, pochopení atd.); 
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• obsah varování musí být formulován tak, aby byl srozumitelný, věrohodný, 

reálný a obsahově správný; 

• varování musí být potvrzeno z několika zdrojů; 

• musí být jasná cílová skupina přijímajících; 

Účinnost varování je charakterizována těmito aspekty [7]: 

• účinné varování by mělo být poskytnuto lidem, kteří jsou skutečně v ohrožení, 

pokud je varován i ten, který není vystaven nebezpečí, má sklony nevšímat si 

budoucího varování nebo takový člověk může začít zbytečně panikařit; 

• pokud po varování nenásleduje mimořádná událost, může být další varování 

ignorováno; 

• přiměřená reakce na varování závisí na tom, zda lidé byli vychováni tak, aby 

věděli o hrozbách a bezprostředně se podíleli na tvorbě opatření; 

• varování musí vždy poskytnout novou informaci, protože varování, které jen 

připomíná, se míjí účinkem, musí se vždy počítat s určitými poznávacími 

limity, tedy zavést jistou standardizaci. 

Včasné a rychlé zahájení realizace ochranných opatření může vést k významnému snížení 

počtu obětí či počtu raněných a eliminovat škody na majetku. Varovné informace mají větší 

význam při svépomocné nebo vzájemné ochraně. Přenos informací vytváří jistý tok 

varovných zpráva. Tento tok je znázorněn (viz Obrázek 1). 

Obrázek 1 - tok informací [vlastní práce] 
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3.2 Způsoby šíření varovných informací 

Varovné informace lze šířit nejrůznějšími přenosovými kanály a formami. Zvolený 

přenosový kanál vyžaduje určitou formu informace, tzn. určitou formu informace lze vnímat 

pouze některými smysly. 

Člověk má pět smyslů, nejvýznamnější pro příjem informací je zrak a sluch. Proto 

varovná informace bývá předávána sluchem a zrakem: 

• formou mluveného slova nebo formou zvukového znamení; 

• optickou formou; 

• kombinovanou formou. 

Osoby se sluchovým postižením jsou značně znevýhodněny, protože drtivá většina 

varovných informací je předávána akusticky. U těchto osob lze využít jiné způsoby předání, 

například zasláním varovné textové zprávy SMS. 

Tyto formy varovných informací se šíří různými prostředky a kanály. 

3.3 Prostředky šíření varovné informace 

Podle charakteru, rozsahu a časového průběhu mimořádné situace jsou zvoleny 

prostředky a kanály pro šíření varovné informace. Také se vychází ze zásady, že každý občan 

má právo být varován. Z tohoto pohledu lze využít: 

• koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění (základní 

způsob); 

• místních informačních systémů; 

-  obecních a objektových rozhlasů a podobných technologií; 

-  radiových sítí dispečinků dopravců k zabezpečení varování cestujících; 

• mobilních rozhlašovacích prostředků; 
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-  megafonů, vozidel s rozhlasovým zařízením, mobilních sirén apod. 

(hlavní význam při lokálních MU); 

• osobní vyhlášení; 

-  hlídkami Policie ČR nebo obecní policie, hasičů apod. (taktéž mají 

význam převážně pro lokální MU); 

• rozhlasu a televize; 

-  veřejnoprávní i provozovatelů se soukromou licencí (jejich použití má 

význam zejména při rozsáhlých mimořádných událostech a při 

vyhlášení krizových stavů, které jsou řešeny na centrální úrovni); 

• mobilních telefonů, internetu a dalších technologií; 

-  doposud mají spíše doplňkovou úlohu k výše uvedeným kanálům. 

Pro systém JSVV šíření varovných informací končí v koncových prvcích varování. 

3.4 Koncové prvky varování 

Koncové prvky varování jsou technická zařízení schopná vydat varovný signál. Jedná 

se o elektromechanické rotační a elektronické sirény a místní informační systémy (MIS) 

s vlastnostmi elektronických sirén. Tyto prostředky zaujímají významné místo v oblasti 

varování, ale nejsou jedinými možnostmi šíření varovného sdělení. Jsou to osvědčené 

a spolehlivé metody varování. K jejich kladným vlastnostem zejména patří: 

• schopnost reprodukovat stanovené průběhy; 

• možnost reprodukce sedmi předdefinovaných verbálních informací z paměti 

zařízení (u elektronických sirén); 

• šíření tísňových informací pomocí vestavěného mikrofonu (s výjimkou 

elektromechanických rotačních sirén); 

• možnost místního ovládání a dálkového ovládání pomocí JSVV – SSRN; 



 

21 

• kromě napájení z elektrorozvodné sítě 230 V lze zajistit zdroj energie 

z akumulátorů, jako případné zálohy při výpadku dodávek elektrické energie, 

norma stanovuje minimální dobu provozu z akumulátorů na 72 hodin; 

• u většiny zařízení existuje možnost přenosu informací z externího zdroje 

(např. VKV – FM). 

Význam sirén a MIS pro bezprostřední zabezpečení varování obyvatel v ohrožení 

zdůrazňují následující fakta: 

• sirény a MIS jsou trvale v pohotovosti; 

• elektronické koncové prvky jsou po dobu tří dnů nezávislé na elektrorozvodné 

síti; 

• varovný signál aktuálně přináší informaci o ohrožení; 

• moderní elektronické sirény a MIS umožňují ihned varovný signál doplnit 

tísňovými informacemi. 

V evidenci systému JSVV koncových prvků varování k 31. 12. 2008 jsou z celkového 

počtu cca 5800 kusů, moderní elektronické sirény zastoupeny pouze 20%. Zastaralé 

a dnešním požadavkům neodpovídající elektromechanické rotační sirény, popř. nefunkční 

elektronické místní rozhlasy, jsou postupně nahrazovány moderními elektronickými sirénami 

a novými místními elektronickými rozhlasy [6]. 

3.4.1 Elektromechanické rotační sirény 

Elektromechanické rotační sirény tvoří nejpočetnější typ koncových prvků varování, 

přestože mají z hlediska dnešních požadavků pouze nízké užitné vlastnosti. Proto tyto sirény 

budou v lokalitách s vysokým ohrožením postupně nahrazovány elektronickými sirénami. 

Jedná se o finančně náročný proces, proto tato modernizace bude probíhat v delším časovém 

úseku. Rotační sirény mají dlouhou životnost, proto mohou i v budoucnu být používány 

v lokalitách s nízkou úrovní rizika. Mohou sloužit pro svolávání JSDH nebo být použity jako 

záložní způsob. I když se počet rotačních sirén, které lze ovládat pouze pomocí místního 

tlačítka, snižuje, pořád ještě existují. Tyto sirény lze převést na dálkové ovládání, aby mohly 
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být ovládány systémem JSVV – SSRN. Postupné doplňování rotačních sirén přijímači 

dálkového ovládání bylo zahájeno již v roce 1996. 

Princip rotační sirény spočívá v tom, že zvuk siréna vytváří rozkmitáním vzduchu 

v rotační akustické části poháněné elektrickým motorem, který napájí napětí 400 voltů. 

Rotační sirény mohou být ovládány prostřednictvím přijímačů dálkového ovládání nebo 

pomocí místního spínače, případně může siréna mít oba způsoby aktivace. Laminátový kryt 

a otvory na obvodu sirény chrání před vniknutím cizích předmětů, ptactva a hrubých nečistot. 

Schémata zapojení dle typu ovládání rotační sirény (viz Obrázek 2 a Obrázek 3). Zkouška se 

provádí pro kontrolu provozuschopnosti a technického stavu. Tato zkouška spočívá v krátkém 

spuštění motoru po dobu 1,5 – 2,5 sekundy. 

 

Obrázek 2 - schéma místního a dálkového zapojení ovládání sirény [12] 

 



 

23 

 

Obrázek 3 - schéma kombinovaného ovládání sirény [12] 

Nejrozšířenější model rotační sirény v ČR je siréna typu DS 977 (viz Obrázek 4 

a Obrázek 5). Tento model má motor s výkonem 3,5 kW a hladinu akustického tlaku 95 – 

98 dB (podle průběhu). Dalšími typy rotačních sirén jsou MEZ a KIRKÉ, jejich celkový počet 

v ČR však nepřesahuje 200 kusů [12]. 

 

Obrázek 4 - siréna DS 977 [vlastní práce] 
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Obrázek 5 - detail sirény DS 977 [vlastní práce] 

3.4.2 Elektronické sirény 

Elektronické sirény jsou moderní a kompaktní zařízení. Mezi výhody patří vysoké 

užitné vlastnosti a provozní spolehlivost. Elektronická siréna vydává signál, který je 

generován v tónech generátoru řídící jednotky, nebo siréna reprodukuje signál z audiopaměti. 

Signál poté zesílí pomocí výkonových zesilovačů a na zvuk se přemění v elektroakustických 

měničích (tlakových reproduktorech). Vyzařovací charakteristika reproduktorové soustavy 

bývá nejčastěji kruhová. Další výhodou těchto sirén je možnost směrování akustického 

signálu podle zástavby nebo podle charakteristiky krajiny. Elektronické sirény jsou vhodné 

především pro lokality s vysokou koncentrací obyvatelstva (např. sídliště, centra, nádraží, 

školy, stadiony apod.) nebo pro místa, kde lze předpokládat současně více druhů nebezpečí. 

Některé vybrané typy elektronických sirén používané v ČR: ECN 600 – Hömann, 

ESp 500 – SiRcom, Pavian 600V – Telegrafia, UEAJ 1800 – Tesla Blatná a.s. (viz Příloha 4) 

a například ESP 500 – PSE elektronik (viz Příloha 5). 
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Většina elektronických sirén je dálkově řízena, ale existuje možnost provést spuštění 

sirény i na místě pomocí řídící jednotky. Na některých územích jsou provozovány 

i autonomní systémy ovládání. Sirény umožňují nejen vyhlásit varovný signál a jiné 

standardizované průběhy, ale také reprodukovat verbální informace, které jsou v paměti. Dále 

mohou přenášet informace z externího zdroje (např. VKV-FM) nebo sdělovat informace 

prostřednictvím vestavěného mikrofonu. 

Mezi jejich další kladné vlastnosti například patří: 

• možnost spolupráce s jinými systémy a zařízeními (např. místním rozhlasem); 

• mají nižší spotřebu energie a vyšší účinnost; 

• snazší diagnostika základních součástí, možnost dálkové diagnostiky stavu 

(kromě systému JSVV); 

• nezávislost na dodávkách elektrické energie, při výpadku se využívají 

vestavěné akumulátory jako záložní zdroj. 

U elektronických sirén se kontrola provozuschopnosti a technického stavu provádí 

pomocí testu sirény, tento test je ale tichý a pro okolí neslyšitelný, tzv. tichý test. Test spočívá 

v provedení diagnostiky stavu jednotlivých částí sirény. Možné schéma zapojení elektronické 

sirény naleznete (viz Obrázek 6). 

 

Obrázek 6 - možné principiální schéma elektronické sirény [12] 
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3.4.3 Místní informa ční systémy 

Další možností koncového prvku varování jsou místní informační systémy (MIS), 

zařazované do systému od roku 2000. Původní technologie MIS byla rozšířena o hardwarové 

a softwarové komponenty tak, aby se vlastnosti po úpravě podobaly elektronickým sirénám. 

Rozhlasy pracují při řešení kabeláží pod napětím 100 V nebo je řešení provedeno pomocí 

bezdrátového systému. Místní informační systémy prošly dlouhým technickým 

i programovým vývojem, takže dnes všichni výrobci nabízejí nejrůznější varianty dle potřeby 

zákazníka. Rozdíl mezi elektronickými sirénami a MIS spočívá v jiných akustických 

parametrech, užitných vlastnostech a intenzitě používání. Elektronické sirény patří poněkud 

k jednoúčelovým zařízením o vysoké intenzitě akustického tlaku. Místní informační systémy 

mají zvuk plošně rozprostřený tak, aby sdělení bylo zřetelné. Pro vyšší univerzalitu jsou 

vhodné pro každodenní komunikaci orgánů místní samosprávy s obyvatelstvem. 

Technologie a principy, které využívají místní informační systémy: 

• Technologie využívající 100 voltové kabelové rozvody. 

• Technologie využívající bezdrátový rozhlas. 

• Technologie využívající televizní kabelové rozvody. 

Použití různých technologických řešení dává každému MIS specifické užitné 

vlastnosti s určitými klady a zápory. Princip MIS spočívá v tom, že signál je buď 

reprodukován z audiopaměti řídící jednotky, (viz Příloha 7) nebo ze zvukových souborů 

řídícího počítače, distribuován příslušnou technologií a na zvuk přeměněn 

v elektroakustických měničích (tlakových reproduktorech). Místní rozhlasy jsou vhodné pro 

lokality s nízkou koncentrací obyvatel (např. obce vesnického typu, okrajové části měst). 

U zařízení vedených pomocí rozvodů kabelových televizí existuje možnost akustický signál 

distribuovat až do domácností, škol, ústavů, veřejných budov atd., kde může být dále 

rozveden pomocí rozhlasu v budově. Fotografie místního rozhlasu (viz Příloha 6). 
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3.5 Varovné a svolávací signály sirén 

3.5.1 Varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA 

Varovný signál všeobecná výstraha charakterizuje kolísavý tón v délce 140 sekund, 

kdy je motor rotační sirény opakovaně na dobu 4 sekund zapínán a na dobu 3 sekund vypínán 

(první sepnutí trvá 7 sekund, protože motoru trvá, než najede do požadovaných otáček). 

U elektronických sirén a MIS se signál vytváří kombinací tónů o frekvenci 180 Hz až 400 Hz 

elektronickým generováním nebo reprodukcí zvukového souboru. Varovný signál je možno 

podle potřeby opakovat až třikrát v intervalu po třech minutách. Schematický průběh rotační 

sirény (viz Obrázek 7), schematický průběh pro elektronickou sirénu a místní informační 

systémy (viz Obrázek 8). 

 

Obrázek 7 - schéma průběhu signálu „Všeobecná výstraha“ pro rotační sirénu [8] 

 

Obrázek 8 - schéma průběhu signálu „Všeobecná výstraha“ pro el. sirénu a MIS [8] 
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Když je varování provedeno pomocí elektronické sirény nebo místních informačních 

systémů, signál ihned po ukončení následuje verbální informace (tato informace upřesňuje 

charakter mimořádné události): 

• všeobecná výstraha; 

• nebezpečí zátopové vlny; 

• chemická havárie; 

• radiační havárie; 

• konec poplachu. 

3.5.2 Signál POŽÁRNÍ POPLACH 

Tento signál slouží ke svolání jednotek požární ochrany sboru dobrovolných hasičů 

(JPO SDH). Nejedná se o varovný signál. Je standardizován vyhláškou MV č. 380/2002 Sb., 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Rotační i elektronická siréna má jiný 

průběh signálu. U rotačních sirén je signál charakterizován přerušovaným tónem v délce 

60 sekund, kdy se střídá interval 25 a 10 sekund (zapnuto X vypnuto). U elektronických sirén 

a MIS je signál vytvářen střídáním tónů o vlnové délce 200 Hz a 400 Hz ve dvousekundových 

intervalech, při každé změně je dvousekundová pauza. Po ukončení signálu následuje verbální 

informace: „Požární poplach“. Schéma průběhu signálu u rotační (viz Obrázek 9) 

a u elektronické sirény a místních informačních systémů (viz Obrázek 10). 

 

Obrázek 9 - schéma průběhu signálu „Požární poplach“ pro rotační sirénu [8] 
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Obrázek 10 - schéma průběhu signálu „Požární poplach“ pro el. sirénu a MIS [8] 

3.6 Zkoušky sirén 

Každou první středu v měsíci ve 12 hodin se ověřuje provozuschopnost systému. 

Tento test se provádí akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem [3]. 

Od 1. listopadu 2001 je zaveden jeden varovný signál „ Všeobecná výstraha“. Pro upřesnění 

informace je tento signál následován tísňovými informacemi ve sdělovacích prostředcích. 

Provedením akustické zkoušky sirén se ověřuje provozuschopnost jednotného systému 

varování a vyrozumění. Cíle akustických zkoušek: 

• prověřit činnost celého systému od zadávacích terminálů až po dálkově 

ovládané koncové prvky; 

• prověřit činnost sirén a MIS zapojených do JSVV; 

• ověřit úroveň pokrytí zabezpečovaného území akustickým signálem; 

• zdokonalit přípravu obsluh zadávacích terminálů. 

3.6.1 Zkušební tón 

Rotační sirény při zkušebním tónu mají motor trvale sepnut po dobu 140 sekund. 

Elektronické sirény a MIS vytváří trvalou reprodukci tónu o frekvenci 400 Hz. 

Akustické zkoušky sirén jsou naplánovány na první středu v měsíci ve 12 hodin. 

Sirény začnou po dobu 140 sekund vydávat „zkušební tón“, který doplňuje u elektronických 

sirén a MIS verbální informace „zkouška sirén“. Zkoušku spouští operační středisko 

celoplošně po krajích, nebo celoplošně z GŘ HZS. Informaci, že se jedná o zkoušku sirén, 

musí sdělovací prostředky podávat před, v průběhu i po skončení zkoušky sirén. 
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Další možné využití trvalého tónu je závislé na rozhodnutí kompetentních orgánů 

a může být použito pro vyjádření piety při velkých ztrátách na životech (např. při 

teroristických útocích ve Spojených státech amerických 11. září 2001). V těchto případech 

nenásleduje na elektronických sirénách a MIS verbální informace „zkouška sirén“. 

 

Obrázek 11 - schéma průběhu „zkušebního tónu“ pro rotační sirénu [12] 

 

Obrázek 12 - schéma průběhu „zkušebního tónu“ pro el. sirénu a MIS [12] 
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4 Okres Přerov 

Pro vlastní práci jsem si vybral území okresu Přerov, neboť v této oblasti působím 

jako dobrovolný hasič JSDH Lipník nad Bečvou, a tudíž jsem s danou problematikou velmi 

dobře obeznámen. 

4.1 Charakteristika území okresu Přerov 

Okres Přerov je, spolu s okresy Prostějov, Olomouc, Šumperk a Jeseník součástí 

Olomouckého kraje, a zaujímá rozlohu 844,74 km2. Celkově počet obyvatel k 15. 12. 2008 

činí 135 165 osob z toho 95 778 je ve věku 15 – 64 let. Hustota zalidnění je 160 obyvatel 

na km2. Menšími správními celky neboli obce s rozšířenou působností (ORP), v okrese jsou 

Hranice, Lipník nad Bečvou a Přerov. Okres Přerov jsou 104 obcí, z toho 6 měst a 3 městyse 

[10]. Nenachází se zde jediný podnik s vnějším havarijním plánem podle zákona č. 59/2006 

Sb., o prevenci závažných havárií. 

V okrese nalezneme čtyři desítky poboček České pošty, devatenáct základních 

a středních škol, třicet osm zdravotnických zařízení. Čtyři požární stanice HZS ČR, jedenáct 

služeben Policie ČR. Devadesát šest obcí v okrese má obecní vodovod a čtyřicet šest obcí 

kanalizaci. Plynofikována není pouze obec Potštát [14]. 

Zemědělská orná půda zaujímají 58,70% plochy okresu. Lesy mají podíl 15,99% 

z celkové rozlohy a 25,31% jsou ostatní pozemky [14]. 

Přerovský okres sousedí v západní části s olomouckým a prostějovským okresem. 

Na jihu s kroměřížským a na severu se vsetínským okresem, které spadají pod Zlínský kraj. 

Na sever od okresu Přerov leží novojičínský okres, který patří Moravskoslezskému kraji. 

  

Obrázek 13 - okres Přerov na mapě ČR (vyznačen červeně) [11] 
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4.1.1 Charakteristika ORP Přerov 

Správnímu obvodu obce s rozšířenou působností Přerov náleží 59 obcí. V obvodu žije 

84 452 obyvatel [14]. 

ORP Přerov sousedí se správními obvody obcí s rozšířenou působností Olomouc, 

Lipník nad Bečvou, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž a Prostějov. Rozloha 

správního obvodu obce s rozšířenou působností činí 400,81 km2 [10]. 

Z hlediska přírodních poměrů má centrální Přerovsko ryze rovinatý ráz. Výšková 

členitost je zde malá. Nejníže je položeno území jihovýchodně od Kojetína, při hranicích 

s územím Kroměřížska, s nadmořskou výškou 190 metrů. 

Střední a jihovýchodní část území je charakterizována dlouhým, teplým a suchým 

létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým, až mírně teplým jarem, a podzimem 

s krátkou, mírně teplou suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Nejvyšší 

měsíční a roční průměrné teploty a nejméně srážek je v jižní části na Kojetínsku. 

Průměrná roční teplota se zde pohybuje okolo 9º C a průměrný roční úhrn srážek 

v rozmezí 550 až 600 mm. Část území v okolí Přerova má roční úhrn srážek 650 mm. 

Výrazně je zastoupeno i bezvětří, což zejména v okolí Přerova znamená omezení provětrávání 

a tím kumulaci emisí. Proto nejhorší inverzní podmínky jsou v městě Přerově, zejména 

ve středu města a na sídlišti Předmostí [15]. 

Povodňovou charakteristiku ORP Přerov určují toky Moravy, Bečvy a říčky 

Moštěnky. Nejpravděpodobnější vylití řeky Bečvy hrozí od Přerova až po Troubky, řeka 

Morava na soutoku s řekou Bečvou u obce Troubky. Říčka Moštěnka v případě zvýšení 

hladiny zaplavuje obce Horní Moštěnice a Dřevohostice. 

4.1.2 Charakteristika ORP Lipník nad Bečvou 

Pod ORP Lipník nad Bečvou spadá 14 obcí. Celkový počet obyvatel ve správním 

obvodu je 15 482 [14]. 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou sousedí se správními 

obvody obce s rozšířenou působností Přerov, Olomouc, Hranice, Bystřice pod Hostýnem. 

Rozloha správního obvodu obce s rozšířenou působností má 140,49 km2 [10]. 
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Velmi výrazné, strmé a převážně tektonicky založené jsou svahy vrchovin a hornatin, 

obklopující reliéf Hornomoravského úvalu a Moravské brány, které dominuje výrazný 

izolovaný masiv Maleníku (479 m. n. m.). Výšková členitost zbývající větší části území je 

malá, okolo 30 až 60 metrů. 

Povodňovou charakteristiku správního obvodu Lipníku n. Bečvou určuje zejména řeka 

Bečva, při zvýšení hladiny hrozí zaplavením jižních částí obcí Lipník a Osek a severní části 

obcí Týn n. Bečvou a místní části Lipníku Nové Dvory. 

4.1.3 Charakteristika ORP Hranice 

Správní obvod ORP Hranice zaštiťuje 31 obcí, v nichž žije 34 968 obyvatel [14]. 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Hranice sousedí s ORP Lipník nad 

Bečvou, Olomouc, Nový Jičín, Vsetín, Kroměříž. Rozloha správního obvodu obce 

s rozšířenou působností je 342,66 km2 [10]. 

Velmi výrazné, strmé a převážně tektonicky založené jsou svahy vrchovin a hornatin, 

obklopující reliéf Hornomoravského úvalu a Moravské brány. Jsou zde typické výškové 

rozdíly na velmi malých vzdálenostech. Nejvyšší místa se nacházejí v severní části, v oblasti 

Oderských vrchů, při hranici s územím Olomoucka, a dosahují nadmořských výšek okolo 

630 metrů. Pro oblast vrchovin je charakteristické členění řadou hluboce zaříznutých údolí 

s vodními toky, které mají horský ráz. 

Území spadá do mírně teplé oblasti. Naopak nejchladnější a nejdeštivější z celého 

území je severní část na Potštátsku. Průměrná roční teplota se zde pohybuje jen málo nad 7º C 

a průměrný roční úhrn srážek přes 700 až 800 mm. Větrné poměry jsou do značné míry 

ovlivněny tvary reliéfu, jmenovitě Moravskou bránou a Hornomoravským úvalem [15]. 

Povodňová charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností je určována 

především tokem řeky Bečvy, která tímto územím protéká z východu na západ v celkové 

délce toku 20 km a představuje pro toto území nejpravděpodobnější zdroj vzniku přirozených 

povodní. Tyto povodně mohou nastat ve větší míře jako důsledek prudkého tání sněhu, vzniku 

ledových bariér a přívalových dlouhotrvajících dešťů v horním toku řeky (Vsetínská Bečva). 

Zvýšení hladiny řeky Bečvy negativně ovlivňují přítoky Ludina a Velička. Mezi ohrožené 
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oblasti patří jižní část města Hranice (ulice Teplická) a severní část obce Ústí. Charakter 

těchto povodní je dán velkou zaplavenou plochou zemědělské půdy [12]. 

 

Obrázek 14 - ORP v okrese Přerov [12] 
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Stav systému varování v okrese Přerov 

Ke konci roku 2008 vedlo HZS Olomouckého kraje Územní odbor

 JSVV, z toho 129 sirén a 3 místní informační systémy

ovládat a 79 sirén jde spustit pomocí tlačítka

ovaných 129 sirén je 103 elektronických rotačních a pouze 26

jší typ elektronických rotačních sirén je DS 977, kterých v

typu MEZ. Elektronické sirény zastupují především UEAJ 600

sů a pouze jediná siréna typu SiRcom 900 W.

varování obyvatelstva pouze tři obce využívají místní informační systémy

zastoupení druhů koncových prvků varování 

ských záchranný sbor vlastní 106 těchto sirén. Všechny sirény jsou pravideln

roce 2009 budou vyřazeny z provozu a následně demontovány 

DS 977, které se nachází v Tovačově, Přerově a Kojetíně. Demontáž t

kvalitu varování ve jmenovaných lokalitách [12]. 

26

3

rotační sirény

elektronické sirény

místní rozhlasy

HZS Olomouckého kraje Územní odbor Přerov v evidenci 

ní systémy. Všechny sirény 

čítka místního ovládání. 

ních a pouze 26 elektronických. 

, kterých v okrese varuje 102 

ředevším UEAJ 600 W 

W. V okrese pro potřeby 

ní systémy, všechny jsou typu 

 

chto sirén. Všechny sirény jsou pravidelně 

demontovány 3 sirény typu 

Demontáž těchto sirén nesníží 

rotační sirény

elektronické sirény

místní rozhlasy



 

Graf 2 - zastoupení typů

Nejvíce sirén se nachází ve m

v Hranicích najdeme 6 rota

4 rotační a 2 elektronické sirény. Dále stojí za zmínku 3 elektronické a 3 rota

v Kojetíně a 4 rotační sirény v

okresu. Místní informační systémy fungují v

Lýskách. Podrobnější rozmíst

Přestože je systém spolehlivý a funk

5.2 Návrh zefektivnění systému varování

Systém varování je pot

rozvoje osídlování, se vznikem, zánikem 

Jednou z možných cest vylepšení systému varování jsou zm

varování. Při návrhu změn KPV jsem vycházel ze zdroj

Příloha 8). 

Změnami na koncových prvcích varování se rozumí:

• modernizace

součástí, kontrola funk

kontrola celistvosti celého KPV a p

102

36 

zastoupení typů koncových prvků varování 

sirén se nachází ve městě Přerov, tj. 13 rotačních a 14 elektronických sirén, 

Hranicích najdeme 6 rotačních a 1 elektronickou sirénu, v Lipníku 

elektronické sirény. Dále stojí za zmínku 3 elektronické a 3 rota

ní sirény v Tovačově. Ostatní sirény jsou rozprostřeny 

ční systémy fungují v obci Hradčany, Ústí a místní 

jší rozmístění sirén v okrese Přerov viz (Obrázek 15).

estože je systém spolehlivý a funkční, lze jej dále zefektivnit. 

zefektivnění systému varování 

Systém varování je potřeba neustále aktualizovat, modernizovat a modif

vznikem, zánikem jednotlivých firem nebo změ

možných cest vylepšení systému varování jsou změny na koncových prvcích 

ěn KPV jsem vycházel ze zdrojů HZS Olomouckého kraje (viz 

nami na koncových prvcích varování se rozumí: 

modernizace, tj. akustická zkouška, nový nátěr, vým

ástí, kontrola funkčnosti motoru, popř. renovace jeho vinutí a izolace, 

kontrola celistvosti celého KPV a podložky, na kterou je př

25
1

3

1

 

ních a 14 elektronických sirén, 

Lipníku nad Bečvou jsou 

elektronické sirény. Dále stojí za zmínku 3 elektronické a 3 rotační sirény 

Ostatní sirény jsou rozprostřeny ve zbylých částech 

any, Ústí a místní části Přerova 

). 

 

eba neustále aktualizovat, modernizovat a modifikovat podle 

nebo změnou jejich činností. 

ny na koncových prvcích 

 HZS Olomouckého kraje (viz 

ěr, výměna poškozených 

. renovace jeho vinutí a izolace, 

odložky, na kterou je přichycen; 

DS 977

UEAJ

SiRcom

A232

MEZ



 

37 

• změna koncového prvku varování na jiný KPV, např. modernější 

elektronickou sirénu typu UAEJ 600 W, která se v okrese používá, popř. 

změna na místní rozhlas, pokud je tato změna ekonomičtější a s menšími 

technickými nároky; 

• nová montáž koncového prvku varování tam, kde doposud varování probíhalo 

pomocí jiných prostředků než systémem JSVV; 

• přemístění koncového prvku varování, pokud se v blízkosti nachází vhodnější 

objekt pro KPV, tj. vyšší nebo s lepší energetickou přípojkou atd. Přemístění 

KPV je navrženo např. i z důvodu demolice objektu, na kterém se KPV 

doposud nacházel. 

Pro vyšší přehlednost a lepší orientaci jsou jednotlivé návrhy na změny koncových 

prvků varování uvedeny v následujících tabulkách, návrhy na modernizaci, změny typu 

sirény, přemístění a vhodná nová instalace koncového prvek varování. 

Tabulky určují, kde se nachází současné sirény nebo kde by bylo vhodné umístit 

novou sirénu. Priorita je určena podle současného stavu koncového prvku varování, počtu 

ohrožených obyvatel, nebezpečných vlastností výrobních objektů v okolí KPV 

a pravděpodobnosti výskytu mimořádné události. Druh rizika, což v případě okresu Přerov 

jsou buď povodně, nebo jiný druh nebezpečí. 

Při finanční kalkulaci jsem vycházel z běžných tržních cen. Ceny jsou kalkulované 

včetně DPH. Cena místního rozhlasu závisí na provedení a velikosti obce. 

Tabulka 1 - cenová kalkulace 

Finanční náklady na provedení navrhovaných změn 

typ změny: počet změn cena / kus (Kč) cena za počet kusů (Kč) 

modernizace rotační sirény 20 4 000 80 000 

modernizace místního rozhlasu 1 25 000 25 000 

změna KPV na el. sirénu 30 250 000 7 500 000 

změna KPV na místní rozhlas 15 300 000 4 500 000 

nová montáž el. sirény 4 350 000 1 400 000 

nová montáž místního rozhlasu 4 300 000 1 200 000 

přemístění KPV 2 20 000 40 000 

  

Celkové náklady (Kč) 14 745 000 

Celkové náklady činí 14 milionů 745 tisíc korun. 
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Obrázek 15 - současné rozmístění sirén v okrese Přerov[12] 
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Druh rizika:  1  = přirozené povodně Typ KPV: RS = rotační siréna Ovládání KPV: D = dálkové 
 2 = ostatní ohrožení  ES = elektronická siréna  DM = oboje 
 MR = místní rozhlas 
 
Majitel: HZS  = Hasičský záchranný sbor ČR Priorita:  1 až 3, kde 1 je nejvyšší priorita, 3 nejnižší Změna: M = modernizace 
 obec Z = změna 
 PO = právnická osoba a podnikající fyzická osoba NM = nová montáž 
 P = přemístění 

 

Tabulka 2 - návrh modernizace KPV v okrese Přerov 

lokalita, umíst ění riziko siréna návrh zm ěny KPV 
             

ORP obec místní 
část adresa číslo  slovn ě typ  ovl.  majitel  priorita  změna typ  poznámka 

Přerov Domaželice   
Domaželice 123, 

Obecní dům 
1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 M   evakuace 350 osob 

Hranice Hranice Drahotuše 
Drahotuše 400, 

Hasičská zbrojnice 
1 přirozená povodeň RS D HZS 1 M   evakuace 250 osob 

Přerov Kojetín   
Mlýnská 280, 
Mlýn Kojetín 1 přirozená povodeň RS D PO 1 M   evakuace osob 

Hranice Milotice n. B.   Hasičská zbrojnice 1 přirozená povodeň RS DM Obec 1 M   evakuace 120 osob 

Přerov Tovačov Annín 
Annín 53, Prefa -

Topos 
1 přirozená povodeň RS DM PO 1 M   evakuace osob 

Hranice Bělotín   Statky Bělotín, garáže 0   RS D HZS 2 M   svolání JPO III 
Hranice Horní Újezd   Hasičská zbrojnice 0   RS DM HZS 2 M   svolání JPO III 

Přerov Hradčany   
Hradčany 2, 
Obecní úřad 

2 
skládka komunálního 

a nebezpečného 
odpadu 

MR DM Obec 2 M   
bezdrátový obecní 

rozhlas napojený na 
JSVV 

Hranice Jindřichov   
Jindřichov 19, 

Hasičská zbrojnice 
0   RS DM HZS 2 M   svolání JPO III 

Hranice Jindřichov   
Jindřichov 125, 

ZD vrátnice 
0   RS DM PO 2 M   svolání JPO III 

Hranice Opatovice   
Hlavní 149, 

Hasičská zbrojnice 
0   RS DM HZS 2 M   svolání JPO II 
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Hranice Opatovice   ul. Hlavní, Stožár 0   RS D HZS 2 M   svolání JPO II 

Lipník n. B. Veselíčko   
Veselíčko 205, 

Hasičská zbrojnice 
0   RS DM HZS 2 M   svolání JPO III 

Hranice Všechovice   
ZD - administrativní 

budova 
1 přirozená povodeň RS DM PO 2 M   ohrožení osob 

Hranice Bělotín Kunčice Hasičská zbrojnice 0   RS DM Obec 3 M   varování obyvatelstva 
Přerov Beňov   Beňov 3, Obecní úřad 0   RS DM HZS 3 M   varování obyvatelstva 
Hranice Hranice   Tovární 605 0   RS DM PO 3 M   svolání JPO II 

Lipník n. B. Lipník n. B.   
Loučská 503, 
Strojtos Lipník 

0   RS DM HZS 3 M   evakuace osob 

Lipník n. B. Lipník n. B. Loučka Hasičská zbrojnice 0   RS DM HZS 3 M   varování obyvatelstva 
Hranice Radíkov   Hasičská zbrojnice 0   RS DM HZS 3 M   varování obyvatelstva 

Lipník n. B. Soběchleby   
Soběchleby 141, 

Obecní úřad 
0   RS DM HZS 3 M   varování obyvatelstva 

 

Tabulka 3 - návrh změn KPV v okrese Přerov 

lokalita, umíst ění riziko siréna návrh zm ěny KPV 
             

ORP obec místní 
část adresa číslo  slovn ě typ  ovl.  majitel  priorita  změna typ  poznámka 

Přerov Bochoř   Drahy 36, 
Hasičská zbrojnice 

1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z MR evakuace 600 osob 

Přerov 
Brodek u 
Přerova 

  
Masarykovo náměstí 

13, Obecní úřad 
1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z MR evakuace 800 osob 

Přerov 
Brodek u 
Přerova 

  
ZD - Míchárna, 
ul. Štefaníkova 

1 přirozená povodeň RS DM PO 1 Z ES varování obyvatelstva 

Přerov Citov   
Citov 143, 

Hasičská zbrojnice 
1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z ES evakuace 500 osob 

Přerov Dřevohostice   
Náměstí 13, 
Dům služeb 

 
1 přirozená povodeň RS D HZS 1 Z ES evakuace 450 osob 

Přerov 
Horní 

Moštěnice 
  

Nám. Dr. M. Tyrše 
21/1, Kulturní dům 

1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z ES evakuace 400 osob 
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Hranice Hranice   
Školní náměstí 35, 

ZUŠ 
1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z ES evakuace 800 osob 

Hranice Hranice   
Nádražní 498, 

budova ČD 
2 železniční přeprava RS DM HZS 1 Z ES evakuace 600 osob 

Hranice Hranice   Tř. 1. Máje 1623, 
Obytný dům 

1 přirozená povodeň RS D HZS 1 Z ES evakuace 1500 osob 

Hranice Hranice   
Náměstí 8. Května 
366, Dům služeb 

1 přirozená povodeň RS D HZS 1 Z ES evakuace 1000 osob 

Hranice 
Hustopeče n. 

Bečvou 
  

Náměstí Míru 21, 
Obecní úřad 

1 přirozená povodeň RS D HZS 1 Z MR evakuace 200 osob 

Přerov Kojetín   
Nádražní 458, 

budova ČD 
1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z ES evakuace osob 

Přerov Křenovice   Hasičská zbrojnice 1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z ES evakuace 90 osob 

Lipník n. B. Lipník n. B.   
Osecká 315, 

Základní škola 
1 přirozená povodeň RS D HZS 1 Z, P ES 

evakuace osob, 
přemístění na vyšší 
objekt v blízkosti, 
panelový dům, 
Bratrská 1092 

Lipník n. B. Lipník n. B.   Novosady 29/17, 
Obytný dům 

1 přirozená povodeň RS D HZS 1 Z ES evakuace osob 

Přerov Lobodice   
Lobodice 37, 

Hasičská zbrojnice 
1,2 

přirozená povodeň, 
podzemní zásobníky 

plynu 
RS DM HZS 1 Z ES evakuace osob 

Přerov Lobodice   
Lobodice 222, 

Plynárna 
1,2 

přirozená povodeň, 
podzemní zásobníky 

plynu 
RS DM HZS 1 Z ES evakuace osob 

Přerov Lobodice   Interkontakt - sklad 1,2 
přirozená povodeň, 

podzemní zásobníky 
plynu 

RS DM PO 1 Z ES evakuace osob 

Přerov 
Měrovice nad 

Hanou 
  

Měrovice nad Hanou 
131, Obecní úřad 

1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z ES evakuace 50 osob 

Přerov Oplocany   
Oplocany 34, 

Základní škola 
1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z ES evakuace osob 

Lipník n. B. Osek n. B.   
Osek nad Bečvou, 
Hasičská zbrojnice 

1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z ES 
evakuace osob, 
svolání JPO III 

Přerov Polkovice   
Polkovice 15, 
Obecní úřad 

1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z ES evakuace osob 
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Přerov Přerov   
Husova 667/19, 
vrátnice Kazeto 

1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z ES evakuace osob 

Přerov Přerov   
Tovačovská 1342, 

Fruita 
1 přirozená povodeň RS D HZS 1 Z ES evakuace osob 

Přerov Přerov Lověšice Mírová 86/19, MŠ 1 přirozená povodeň ES D HZS 1 Z MR evakuace osob 

Přerov Radslavice   
Na návsi 70, 

Hasičská zbrojnice 
1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z MR 

evakuace osob, 
svolání JPO III 

Přerov Radslavice   
U mlékárny 143, ZD - 

mechanizační 
středisko 

1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z MR 
evakuace osob, 
svolání JPO III 

Přerov Říkovice   Říkovice 68, OÚ 1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z MR evakuace osob 

Hranice Skalička   
Skalička 112, 

Hasičská zbrojnice 
1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z MR varování obyvatelstva 

Přerov Šišma   Šišma 59, 
Obecní úřad 

2 
zpracovna ryb, 

chladící médium 
čpavek 

RS DM HZS 1 Z MR 
fa Nowaco, 

zpracovatelna ryb, 
čpavek 

Hranice Teplice n. B.   
Teplice nad Bečvou 

87, Hasičská zbrojnice 
1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z ES evakuace osob 

Přerov Tovačov   
ul. Podvalí, 

Hasičská zbrojnice 
1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z  ES 

evakuace osob, 
svolání JPO II 

Přerov Tovačov   
Náměstí 12, 
Městský úřad 

1 přirozená povodeň RS D HZS 1 Z ES 
evakuace osob, 
svolání JPO II 

Přerov Troubky   
Záhumení 743/22, 
Hasičská zbrojnice 

1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z MR 
evakuace 2000 osob, 

svolání JPO III 

Přerov Troubky   Dědina 286/29, 
Obecní úřad 

1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z MR evakuace 2000 osob, 
svolání JPO III 

Přerov Turovice   
Turovice 39, 
Obecní úřad 

1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z MR ohrožení osob 

Lipník n. B. Týn n. B.   
Týn nad Bečvou 68, 
Hasičská zbrojnice 

1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z ES evakuace osob 

Přerov Uhřičice   
Uhřičice 83, 

Hasičská zbrojnice 
 

1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z MR evakuace osob 

Hranice Ústí   
Ústí 55, 

Hasičská zbrojnice 1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z MR evakuace osob 

Přerov Vlkoš   
ul. Ke Mlýnu, 

Hasičská zbrojnice 
1 přirozená povodeň RS DM HZS 1 Z MR evakuace osob 
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Hranice Potštát   
Školní 18, 

Hasičská zbrojnice 
0   RS DM HZS 2 Z ES svolání JPO II 

Hranice Černotín Hluzov 
Hluzov 7, 

Hasičská zbrojnice 
0   RS DM HZS 3 Z ES varování obyvatelstva 

Hranice Hranice   Bělotínská 1297, 
Obytný dům 

0   RS D HZS 3 Z ES evakuace 300 osob 

Hranice Hranice Velká Hasičská zbrojnice 0   RS DM PO 3 Z ES evakuace 100 osob 

Hranice Špičky   
Špičky 56, 

Obecní dům (ZŠ) 
0   RS DM HZS 3 Z ES varování obyvatelstva 

 

Tabulka 4 - návrh nově instalovaných KPV v okrese Přerov 

lokalita, umíst ění riziko siréna návrh zm ěny KPV 
             

ORP obec místní 
část adresa číslo  slovn ě typ  ovl.  majitel  priorita  změna typ  poznámka 

Hranice Černotín   bez JSVV 1 přirozená povodeň       1 NM ES evakuace osob 
Přerov Grymov   bez JSVV 1 přirozená povodeň       1 NM MR evakuace osob 

Přerov 
Radkova 

Lhota 
  bez JSVV 1 přirozená povodeň       1 NM ES ohrožení osob 

Přerov Císařov   bez JSVV 1 přirozená povodeň       2 NM MR evakuace osob 

Lipník n. B. Lipník n. B. Nové 
Dvory 

bez JSVV 1 přirozená povodeň       2 NM MR evakuace osob 

Přerov Oldřichov   bez JSVV 1 přirozená povodeň       2 NM MR evakuace osob 
Hranice Hranice Rybáře bez JSVV 1 přirozená povodeň       3 NM ES evakuace osob 
Přerov Radkovy   bez JSVV 1 přirozená povodeň       3 NM ES ohrožení osob 
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Tabulka 5 - návrh přemístění KPV v okrese Přerov 

lokalita, umíst ění riziko siréna návrh zm ěny KPV 
             

ORP obec místní 
část adresa číslo  slovn ě typ  ovl.  majitel  priorita  změna typ  poznámka 

Lipník n. B. Lipník n. B.   
Osecká 315, Základní 

škola 
1 přirozená povodeň RS D HZS 1 Z, P ES 

evakuace osob, 
přemístění na vyšší 
objekt v blízkosti, 
panelový dům, 
Bratrská 1092 

Přerov Tovačov   demontáž 1,2 
přirozená povodeň, 
železniční přeprava 

RS DM HZS 1 P   

přemístění sirény na 
jiný objekt z důvodu 
demolice stávajícího 

objektu 
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6 Systém InfoKanál 

Město Lipník nad Bečvou v roce 2005 zavedlo systém informování obyvatelstva přes 

mobilní telefony pomocí služby SMS. Systém však provozuje soukromá společnost 

INFOKANÁL s.r.o. a cesta textových zpráv vede klasicky přes SMS brány jednotlivých 

operátorů, tudíž nelze zajistit spolehlivou funkčnost v případě mimořádných událostí. 

Systémem rozesílané zprávy nemají žádnou vyšší prioritu před ostatními zprávami, takže 

mohou mít zpoždění v případě přetížení jednotlivých sítí apod. Systém odesílá SMS 

na předem registrovaná telefonní čísla. Textové zprávy definuje oprávněný uživatele. Díky 

tomu, že se občané musí do systému aktivně přihlásit, nelze zajistit úplné pokrytí 

obyvatelstva. Navíc registrovaný občan dostane informační zprávu, ať už se nachází 

momentálně kdekoliv (nejen v lokalitě zasažené MU). 

Původně byla tato služba nabídnuta občanům jako alternativa městského rozhlasu 

využívaná především pro informování o mimořádných událostech, ať už se jednalo 

o povodně, větrné smrště či jiné kalamity. Ovšem velmi rychle se ukázalo, že zájem o rychlé 

a aktuální informace jakéhokoliv druhu je velký, tudíž se město rozhodlo tuto službu využívat 

i v jiných oblastech. Registrace je velmi jednoduchá – stačí jediná SMS zpráva na určené 

telefonní číslo. Proto v době, kdy není město ohroženo zvyšující se hladinou řeky Bečvy nebo 

jiným nebezpečím, je služba SMS infokanál využívána k rozesílání zpráv o možnostech 

kulturního vyžití, o blokovém čistění komunikací, o plánované odstávce dodávek vody, 

elektřiny aj. [17]. 

Během 3 let se do SMS infokanálu zaregistrovalo 1 274 občanů, což je téměř 15% 

obyvatel města. Navíc samotné rozesílání SMS zpráv prostřednictvím SMS infokanálu není 

nikterak složité, proto byla využita možnost rozčlenění příjemců zpráv podle skupin 

(zastupitelstvo, povodně, ředitelé příspěvkových organizací, velitelé jednotek sborů 

dobrovolných hasičů aj.) a podle zájmových témat (informace z kultury, z Lipníku i okolí 

atd.) [17]. 

Jako další možnost využití, a to přímo v oblasti varování obyvatelstva, navrhuji 

princip založený na BTS (Base Transfer Station), jenž je zcela novou kvalitou v této oblasti. 
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7 Nový systém informování obyvatelstva – MIDAR SMS 

Systém MIDAR SMS neboli MÍ stní DAtový Rozesílač SMS (zkratka SMS 

z anglického Short Message Service) je návrh systému pracujícího pod systémy jednotlivých 

mobilních operátorů. Tento systém by informoval všechny obyvatele, kteří mají mobilní 

telefon, nachází se na území zasaženém mimořádnou událostí a umějí přečíst textové zprávy. 

Systém by využíval připojení každého mobilního telefonu na danou BTS, což je místní 

vysílač signálu GSM, přes nějž by se rozesílaly varovné SMS pouze na ty mobilní přístroje, 

které by byly v dosahu příslušné BTS v místě postiženém mimořádnou událostí. Aktivace 

celého systému MIDAR SMS by byla koordinována z příslušného SOPIS operačním 

důstojníkem. 

7.1 Struktura sítí GSM 

Někteří lidé mají utkvělou představu, že mobil je záhadný přístroj, který je sám o sobě 

schopen spojit se s jiným mobilem na míle daleko. Není tomu tak, mezi dvěma mobily stojí 

ohromná síť ústředen, antén atd. Této struktury by využíval systém MIDAR SMS. 

Jeden z anglických výrazů pro mobilní telefon je „Cellular Phone“. Pro pokrytí 

signálem mají zase výraz „Cellular Cover“. Opakované slovíčko Cellular znamená 

„buňkový“. 

Systém, který používá Evropa pro mobilní telefony, je systém GSM, což v neoficiální 

zkratce znamená „Global System for Mobile“, neboli světový systém pro mobily, avšak 

složení původní francouzské zkratky zní: Groupe Spécial Mobile. Každopádně zakládá se 

právě na buňkovém systému rozložení frekvencí. 

Jako jakýkoli jiný telefonní systém má i systém GSM svou ústřednu. Nazývá se MSC 

(Mobile services Switching Centre). V této ústředně se spojují hovory (sice ne všechny, ale 

přece), vedou se zde záznamy o hovorech, pomocí takzvaného SMS Centra (SMSC) se 

přeposílají zprávy SMS, nachází se zde všemožné registry telefonních čísel, mobilních stanic 

a další všemožné součásti důležité pro chod sítě [18]. 
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Obrázek 16 - struktura sítě GSM [18] 

 

Aby nebyla ústředna tak zaneprázdněná, jsou různě v krajině rozmístěny tzv. BSC 

(Base Station Controller). Pro každou oblast v terénu je určena jedna BSC a následně MSC už 

ví, kam hovor nebo SMS poslat, aby došla tam, kam má. Můžeme tedy říci, že BSC veškerá 

data přijímají a rozesílají dál. Pokud uskutečníte hovor někomu blízko do takové míry, že jeho 

oblast ještě spadá do oblasti stejné BSC jako je vaše, BSC hovor vyřídí sama. 

Pod jednu BSC spadá vždy několik BTS. No a poslední část systému GSM je tedy 

takzvaná výše zmíněná Base Transfer Station, neboli BTS. Volně přeloženo: Základová 

stanice. Ta nás zajímá nejvíc. 

BTS je seskupení několika antén vysílajících a přijímajících na několika určitých 

frekvencích. Je to součást GSM systému, přes kterou komunikuje mobil se sítí. Pod jednou 

BTS mohou být i desítky mobilů, kolik přesně, to už je otázka kanálů, časového multiplexu 

apod. 

Každá BTS, respektive signál z BTS, na mapě vytvoří takové ucelené místo, oblast, 

které se říká buňka, neboli anglicky Cell, proto Cellular Phone. Když se do BTS dostane 
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hovor, SMS, GPRS data či cokoli jiného, co je potřeba doručit do mobilu, BTS to okamžitě 

do mobilu přepošle. BTS také sděluje systému, kde se určitý mobil nachází, aby centrála 

či BSC mohly kdykoli s mobilem komunikovat a nestarat se o to, kde zrovna může být. Dále 

BTS pomáhá při tzv. Handoveru. To je procedura, kdy se mobil třeba při jízdě autem nebo 

chůzi musí odpojit od stávající BTS a naladit na jinou (při přechodu z jedné buňky do jiné). 

Základových stanic jsou po republice tisíce. K tomu, aby si mobil mohl přeladit 

na jinou BTS se silnějším signálem, musí od sebe nějak BTS rozeznávat. Proto jsou 

základovým stanicím přiřazována čísla, která slouží jako takové ID BTS v síti. (Něco jako 

telefonní číslo SIM karty, podle nichž orientuje síť, aby věděla, kde přesně má mobilní 

telefony.) 

Protože jsou tato čísla pevně přiřazena BTS, není problém přiřadit BTS k určitému 

místu. Podle toho se dá vytvořit dokonce seznam, který pevně udává, kde se přesně nachází 

BTS s určitým číslem. Takovéto seznamy mají samozřejmě operátoři a jejich počítače je 

aktivně používají. Mezi jejich nejzajímavější využití patří to, že se hledá pozice mobilu podle 

nejbližších BTS [19]. 

Operátoři tyto seznamy samozřejmě nezveřejňují, ale na internetu se vytvořila skupina 

lidí, kteří provozují tzv. lov BTS. Vezmou mobil, nebo v lepším případě nějaké 

specializované zařízení, a základové stanice vyhledávají právě podle čísel a síly signálu. Díky 

nim jsou na internetu k sehnání kompletní seznamy BTS všech operátorů v ČR. Toto všechno 

se soustřeďuje na serveru www.gsmweb.cz, kde si můžete seznamy také stáhnout. 

Ale k čemu je tohle užitečné? Většina mobilních telefonů má někde ukrytou nabídku, 

kde je možné kromě síly signálu apod. přečíst i číslo BTS. Pak si ho stačí najít v seznamu 

a přesně víte, kde je BTS, na kterou jste připojeni. Systém lze použít jako pomalou GPS, když 

nevíte, kde se právě nacházíte [19]. 

7.2 Rozšíření sítě GSM o systém MIDAR SMS 

Do sítí GSM všech mobilních operátorů, pro spuštění systému MIDAR SMS, bude 

zapotřebí doimplementovat aplikační server MIDAR tj. hardware a software, který podle 

potřeby o informování obyvatelstva v dané lokalitě rozešle varovnou SMS. Ve větších 

městech, jako např. Praha, by se území dělilo na jednotlivé sektory, aby se snížily náklady 

na rozesílané SMS atd. 
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7.3 Princip fungování systému 

Princip systému MIDAR SMS by byl následující. Bezprostředně při vzniku či hrozbě 

vzniku MU operační důstojník aktivuje systém MIDAR SMS, vybere předdefinovanou 

varovnou SMS zprávu, specifikuje zasaženou lokalitu a dá příkaz k odeslání. Aplikační server 

MIDAR zprávu příjme a poté vyšle pokyn do VLR (Visitor Location Register – návštěvnický 

lokalizační registr), zjistit všechny uživatele momentálně připojené na vybranou BTS. VLR 

tento pokyn přepošle do MSC (Mobile Switching Centre – mobilní radiotelefonní ústředna). 

MSC zpracuje požadavek a odešle zpět přes VLR serveru MIDAR, ale MSC odešle pouze 

údaje v kódu MSISDN. Tento kód obsahuje i telefonní čísla připojených uživatelů, kód je 

velmi složitý a šifrovaný. Rozšifrování by nezpracovával server MIDAR, ale odesílal by kód 

MSISDN do základního serveru sítě, která zpět odešle jen telefonní čísla uživatelů 

připojených na vybranou BTS. Ze serveru MIDAR by nadefinovaná informační (varovná) 

zpráva, která by byla odeslána spolu s telefonními čísly do SMS centra, byla rozeslána 

na všechna tato čísla. Koncový příjemce nacházející se v ohrožené lokalitě obdrží do několika 

desítek sekund varovnou SMS, informující o typu mimořádné události, místě, bezpečnostních 

opatřeních, popř. jiné informace. 

Varovná SMS by mohla mít např. takovouto podobu: „5. 5. 09, 14:04, Unik cpavku, 

Zimni stadion, Lipnik nad Becvou, ul. Osecka, Manesova, Bratrska, NEVETREJTE 

A NEVYCHAZEJTE Z BUDOV!“ 

Server by v předem daném intervalu nebo do odvolání zaznamenával nově přihlášené 

uživatele na stanovené BTS a těm by automaticky nadefinovanou informační SMS odeslal, 

tím by bylo zajištěno informování všech obyvatel ve stanovené lokalitě. Následně by 

i informoval o možném průběhu či ukončení MU. Pro lepší názornost principu celého 

systému viz (Obrázek 17). 
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Obrázek 17 - princip funkce systému MIDAR SMS [vlastní práce] 

7.4 Analýza systému MIDAR SMS 

U systému MIDAR SMS můžeme vyzdvihnout hned několik předností. 

Velký význam by systém MIDAR SMS znamenal pro sluchově postižené 

spoluobčany, kteří by, po spuštění systému, byli výborně informování. Doposud se tito lidé 

mohou spoléhat pouze na vibrace, které vydává zvuk sirény! Také dnešní trend plastových 

oken na domech sebou nese i negativní vlastnost, což je horší slyšitelnost varovného signálu. 

Při přenosu varovné informace přímo do mobilního telefonu se zásadně zvyšuje počet 

varovaných a dobře informovaných obyvatel. 

Protože by systém zaznamenával nově přihlášené uživatele na vybrané BTS 

a automaticky jim rozesílal definovanou SMS, bylo by zajištěno informování i nově 

příchozích nebo obyvatel přijíždějících do nebezpečné lokality. Dnes je toto problémem, 

protože obyvatelé, kteří v lokalitě nebyli při houkání sirén, se o nebezpečí nemusí vůbec 
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dozvědět. To se týká i obyvatel, kteří se například nachází v metru, na stadionech, 

na koncertech atd. 

Systém by umožňoval rozlišení mezinárodních telefonních předvoleb, např. 

0048 (+48) Polsko. V systému by byly definované překlady, takže informační SMS by 

automaticky došla na telefonní číslo s touto mezinárodní předvolbou v polštině. Tím by bylo 

zajištěno úplné varování občanů cizích států, protože občané cizích států nemusí správně 

pochopit dnešní varovné signály vydávané koncovými prvky varování. 

Samozřejmostí je zajištění varování v oblastech, které dnes varovný signál JSVV 

vůbec nepokrývá. Navíc tento systém by nebylo potřeba stále dlouhodobě udržovat ani 

pravidelně testovat. Systém by byl rychlý, efektivní, spolehlivý, měl by zpětnou odezvu 

o odeslání SMS zprávy. 

Na druhou stranu nevýhodou může být to, že starší spoluobčané buď nemají vůbec 

mobilní telefon, nebo nemusí být schopni přečíst SMS zprávu. U takových lidí se systém míjí 

účinkem. Počet takto technologicky negramotných obyvatel se zcela jistě postupem času bude 

snižovat a systém bude nabývat na významu. 

Dalším problémem může být (např. v nočních hodinách) vypnutý mobilní telefon nebo 

telefon se může nacházet na území nepokrytém mobilním signálem. Jakmile by uživatel ráno 

zapnul telefon nebo se dostal na dosah signálu, odeslala by se mu informační SMS. 

Další možnou stinnou stránkou navrhovaného systému se jeví jeho cenová náročnost, 

neboť se jedná o zcela nový systém. Aby byl systém funkční a spolehlivý, musel by se 

doimplementovat do všech čtyř současných mobilních sítí, tj. O2, T-mobile, Vodafone, U-fon, 

což s sebou nese vysoké finanční náklady. Není ani jisté, jak moc by byli mobilní operátoři 

ochotni umožnit zásah do svých sítí. Legislativa zatím neumožňuje varování tímto způsobem, 

vlastně ho ani nezná. Navíc takové aktivní rozesílání informačních SMS zatím neumožňuje. 

Nelze dosud stanovit celkový rozpočet na vybudování systému. Cena jedné SMS by se mohla 

pohybovat při tomto hromadném rozesílání okolo 0,50 Kč, což by při informování v hustě 

obydlených městech stálo nemalé finanční náklady. Proto stojí za zvážení, zda tento 

navrhovaný systém vzhledem k finanční náročnosti je adekvátním a efektivním řešením, jež 

by bylo upřednostňováno před stávajícím klasickým způsobem varování pomocí sirén 

a místních informačních systémů v daném specifickém regionu. Otázkou také zůstává řešení 

případného přetížení či výpadků sítí mobilních operátorů. 
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Závěr 

Nedílnou součástí všech opatření na ochranu obyvatelstva je varování, tísňové 

informování obyvatelstva. Základními aspekty k ochraně obyvatelstva na úseku varování, 

informování je zřízení a provozování systému varování a informování obyvatelstva a včasné, 

rychlé a správné předávání informací o reálně hrozící nebo již vzniklé mimořádné události 

(tj. varování a informování obyvatelstva). 

V bakalářské práci byla řešena problematika varovného systému obecně s následnou 

aplikací na území okresu Přerov. Provozování JSVV je stabilní, funkční a ověřené. Tento 

systém je také pravidelně kontrolován a udržován. Varování obyvatelstva je prováděno 

zejména prostřednictvím sirén formou varovného signálu. Síť sirén na území ČR je dostatečně 

hustá, v používání jsou převážně sirény rotační, ale novou kvalitou se v této oblasti stávají 

sirény elektrické, které mají více užitných vlastností. Varovný signál pokrývá okolo 90% 

území, přičemž nepokryty zůstávají pouze neobydlené lokality. Jednotný systém varování je 

tedy spolehlivým mechanismem, který je v majetku Ministerstva vnitra, používá unikátní 

vojenské kmitočty, je budovaný jako jednotný systém na operačních a informačních 

střediscích HZS všech úrovní, ale i přes tyto pozitivní vlastnosti má také své nedostatky. 

Některé z nich jsou řešeny navrhovaným systémem MIDAR SMS (MÍ stní DAtový 

Rozesílač). 

V rámci okresu Přerov současný systém varování je vybudován a udržován v trvalé 

pohotovosti. Má však svoji technickou a morální životnost, jež je potřeba neustále 

aktualizovat a přizpůsobovat novým podmínkám a skutečnostem. Na tomto základě navrhuji 

zefektivnit systém varování změnami na koncových prvcích varování, čímž se rozumí jejich 

modernizace, změna, nová montáž či přemístění. Tyto změny by však byly značně finančně 

náročné, tudíž stojí za zvážení uvedení mnou navrženého systému MIDAR SMS do praxe. 

MIDAR SMS pracuje pod sítěmi jednotlivých mobilních operátorů. Tento systém by umožnil 

informování všech obyvatel nacházejících se v inkriminovaný čas v zasažené lokalitě. Ovšem 

další nezbytnou podmínkou pro úspěšné fungování uvedené technologie je vlastnictví 

mobilního telefonu, což se v dnešní době jeví téměř samozřejmostí. 

Systém by využíval připojení každého mobilního telefonu na danou BTS, což je místní 

vysílač signálu GSM, přes nějž by se rozesílaly varovné SMS pouze na ty mobilní přístroje, 

které by byly v dosahu příslušné BTS v místě postiženém mimořádnou událostí. Aktivace 
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celého systému MIDAR SMS by byla koordinována z příslušného SOPIS operačním 

důstojníkem, který bezprostředně při vzniku či hrozbě MU aktivuje systém MIDAR SMS, 

vybere předdefinovanou varovnou SMS zprávu, specifikuje zasaženou lokalitu a dá příkaz 

k odeslání. Varovná SMS by mohla mít např. takovouto podobu: „5. 5. 09, 14:04, Unik 

cpavku, Zimni stadion, Lipnik nad Becvou, ul. Osecka, Manesova, Bratrska, NEVETREJTE 

A NEVYCHAZEJTE Z BUDOV!“ 

Server systému MIDAR SMS by nepřetržitě v předem daném intervalu nebo 

do odvolání zaznamenával nově přihlášené uživatele na stanovené BTS a těm by automaticky 

nadefinovanou informační SMS odeslal. Tímto by bylo zajištěno informování všech obyvatel 

v příslušné lokalitě i následné zprávy o možném průběhu či ukončení MU. 

Přednosti uvedeného systému spatřuji zejména v oblasti varování sluchově 

postižených spoluobčanů, kteří by po spuštění systému, byli výborně informování. Navíc 

systém neustále zaznamenává nově příchozí do nebezpečné lokality a následně je upozorní na 

vzniklou situaci. Dnes je toto problémem, protože obyvatelé, kteří v lokalitě nebyli při 

houkání sirén, se o nebezpečí nemusí vůbec dozvědět. To se týká i obyvatel, kteří se například 

nachází v metru, na stadionech, na koncertech apod. Další možností systému je schopnost 

rozlišit i telefonní čísla cizích států, a tudíž varovnou SMS na tomto základě převést 

do patřičného cizího jazyka. 

Potenciál tohoto systému je možné taktéž uplatnit i v jiných oblastech, jako např. 

rozesílání informací o dopravních nehodách, kolonách či uzávěrách, popřípadě při hledání 

ztracených dětí a osob. 

Nevýhodami systému MIDAR SMS by zůstávala závislost na sítích GSM mobilních 

operátorů, dále nedostatečná gramotnost uživatelů mobilního telefonu, popř. vypnutý 

telefonní přístroj. Také otázku finanční náročnosti nelze blíže specifikovat, a to z toho 

důvodu, že se jedná o zcela nový, doposud nezavedený systém. 

Tato bakalářská práce nastiňuje další možný vývoj či využití navrhovaného systému 

pro zlepšení a zkvalitnění varování a informování obyvatelstva při mimořádných událostech. 

Do budoucna by se MIDAR SMS mohl stát adekvátním nástupcem stávajícího standardu 

jednotného systému varování a vyrozumění. 
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Seznam použitých zkratek 

BSC ústředna BTS 
BTS base transfer station 
cm centimetr 
č. číslo 
ČD České dráhy (přepravní železniční společnost) 
ČR Česká republika 
dB decibel - jednotka hladiny akustického tlaku 
doc. akademický titul - vědecká hodnost vysokoškolského pedagoga 
ES elektronická siréna 
fa. firma 
GPS global posision systém - navigační systém 
GSM Groupe spécial mobile nebo Global systém for mobile 
Ha mezinárodní značka pro hektar (plošnou míru) 
Hz Hertz - jednotka frekvence 
HZS Hasičský záchranný sbor České republiky 
Ing. Inženýr (akademický titul) 
IZS Integrovaný záchranný systém 
JPO jednotka požární ochrany 
JSDH jednotka sboru dobrovolných hasičů 
JSVV Jednotný systém varování a vyrozumnění 

km2 kilometr čtvereční (plošná míra) 
KPV koncový prvek varování 
kV kilovolt 
kW kilowatt 
m. n. m. metrů nad mořem (střední hladiny Středozemního moře) 

m3/s metr krychlový za sekundu (hodnota průtoku) 
MIDAR místní datový rozesílač 
MIS místní informační systém 
MR místní rozhlas 
MSC ústředna systému GSM 
MU Mimořádná událost 
n. B. nad Bečvou 
ORP Obec s rozšířenou působností 
OÚ obecní úřad 
Ph.D. akademický titul - zkratka latinského Philosophiae Doctor 
PO právnická osoba 
poř. pořadí 
RS rotační siréna 
s.r.o. společnost s ručení omezeným 
Sb. Sbírka 
SDH Sbor dobrovolných hasičů 
SIM subscriber identity module (identifikační karta - pro identifikaci účastníka v síti GSM) 
SMS short message service 
SSRN Systém selektivního rádiového návěštění 
T. G. M. Tomáš Garrigue Masaryk - první československý prezident 
VKV-FM  velmi krátké vlny (frekvenční pásmo) - frekvenční modulace 
VLR Visitor Location Register – návštěvnický lokalizační registr 
ZD zemědělské družstvo 
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Příloha 7 - verbální informace sdělované prostřednictvím el. sirén [12] 

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. 

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…“ 
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Příloha 8 - seznam sirén v okrese Přerov [12] 

Seznam sirén v okrese P řerov           

     číslo  majitel        
P.č. obec s RP obec objekt ulice popisné  JSVV sirény  druh typ výkon  tlačítko  ovl.  majitel  
PR1 Hranice Kunčice hasičská zbrojnice 

  
ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR2 Přerov Beňov Obecní dům 
 

3 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR3 Lipník n. B. Bohuslávky hasičská zbrojnice 

 
114 ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR4 Přerov Bochoř hasičská zbrojnice Drahy 36 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR5 Přerov Brodek u Přerova Obecní úřad nám. T. G. M. 13 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR6 Přerov Brodek u Přerova ZD - míchárna Štefaníkova 

 
ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR7 Hranice Býškovice 
  

71 ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR8 Přerov Citov hasičská zbrojnice 

 
143 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. HZS 

PR9 Hranice Hluzov hasičská zbrojnice 
 

7 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR10 Lipník n. B. Dolní Újezd hasičská zbrojnice 

 
115 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR11 Lipník n. B. Staměřice Mateřská škola 
 

42 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR12 Přerov Domaželice Kulturní zařízení (ObÚ) 

 
123 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR13 Přerov Dřevohostice Dům služeb Náměstí 13 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 
PR14 Lipník n. B. Hlinsko hasičská zbrojnice 

 
74 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR15 Přerov Horní Moštěnice Kulturní dům nám. M. Tyrše 21 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR16 Hranice Horní Újezd hasičská zbrojnice 

 
14 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR17 Hranice Hrabůvka Obecní úřad 
 

61 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR18 Přerov Hradčany Obecní úřad 

 
2 ANO Ostatní rozhlas A232 

  
dál. Ostatní 

PR19 Hranice 
Hranice IV-
Drahotuše 

hasičská zbrojnice 
 

400 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 

PR20 Hranice Hranice I-Město Obytný dům Tř. 1.máje 1623 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 
PR21 Hranice Hranice I-Město Obytný dům Bělotínská cesta 1297 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 

PR22 Hranice Hranice I-Město Telefonica O2 
Náměstí 
8.května 

366 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 

PR23 Hranice Hranice I-Město knihovna nám. T.G.M. 71 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR24 Hranice Hranice I-Město ČD Nádražní 498 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR25 Hranice Hranice I-Město 

 
Tovární 605 ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR26 Hranice Hranice I-Město Philips Bělotínská 
 

ANO Ostatní ENS SIRCOM 900 W 
 

dál. Ostatní 
PR27 Hranice Hranice III-Velká hasičská zbrojnice 

  
ANO Ostatní rotační MEZ 3,5 kW ANO dál. HZS 
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PR28 Hranice Hustopeče n. Beč. Obecní úřad Náměstí Míru 21 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 
PR29 Lipník n. B. Jezernice hasičská zbrojnice 

 
161 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR30 Hranice Jindřichov hasičská zbrojnice 
 

19 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR31 Hranice Jindřichov ZD-vrátnice 

 
125 ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR32 Přerov Kojetín I-Město ČD Nádražní 458 ANO HZS rotační DS 977 5 kW ANO dál. HZS 
PR33 Přerov Kojetín I-Město Mlýn Mlýnská 280 ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 
PR34 Přerov Kojetín I-Město MŠ nám. T. G. M. 52 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. Ostatní 

PR35 Přerov 
Kojetín III-
Kovalovice 

Zámek 
 

1 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. Ostatní 

PR36 Přerov Kojetín II-Popůvky KD Popůvky 37 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. Ostatní 
PR37 Přerov Kokory Obecní úřad 

 
57 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR38 Přerov Křenovice hasičská zbrojnice 
 

46 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR39 Přerov Lazníky Obecní úřad 

 
116 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR40 Lipník n. B. Lhota hasičská zbrojnice 
 

118 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR41 Lipník n. B. Lipník n. Beč. I-
Město 

Základní škola Osecká 315 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 

PR42 Lipník n. B. 
Lipník n. Beč. I-

Město 
STROJTOS Loučská 503 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR43 Lipník n. B. 
Lipník n. Beč. I-

Město 
Obytný dům Novosady 29 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 

PR44 Lipník n. B. 
Lipník n. B. VI-

Loučka 
hasičská zbrojnice 

  
ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR45 Lipník n. B. 
Lipník n. Beč. I-

Město 
Gymnázium 

Komenského 
sady 

62 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. Ostatní 

PR46 Lipník n. B. 
Lipník n. Beč. I-

Město  Souhradní 1259 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. Ostatní 

PR47 Přerov Lobodice hasičská zbrojnice  37 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR48 Přerov Lobodice Plynárna 

 
222 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR49 Přerov Lobodice 
INTERKONTAKT - 

sklad   
ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR50 Přerov 
Měrovice nad 

Hanou Obecní úřad  131 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR51 Hranice Milotice n. Beč. hasičská zbrojnice   ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR52 Hranice Olšovec Obecní úřad 

 
80 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 

PR53 Hranice Opatovice hasičská zbrojnice Hlavní 149 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR54 Hranice Opatovice Obecní úřad - stožár Hlavní 

 
ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 
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PR55 Přerov Oplocany Základní škola 
 

34 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR56 Lipník n. B. Osek n. Beč. hasičská zbrojnice 

 
54 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR57 Hranice Paršovice Obecní úřad 
 

98 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR58 Hranice Partutovice Obecní úřad 

 
61 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR59 Přerov Pavlovice u Přerova hasičská zbrojnice   ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR60 Přerov Polkovice Obecní úřad 

 
15 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR61 Hranice Polom hasičská zbrojnice 
  

ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR62 Hranice Potštát hasičská zbrojnice Školní 18 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR63 Přerov Prosenice hasičská zbrojnice 

  
ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR64 Přerov Přerov VII-Čekyně hasičská zbrojnice Jabloňová 180 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR65 Přerov Přerov XIII-Penčice Obecní úřad Rohová 124 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 
PR66 Přerov Přerov I-Město KAZETO Husova 667 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR67 Přerov Přerov I-Město Fruta Tovačovská 1342 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 
PR68 Přerov Přerov I-Město 

 
Tř. 17. listopadu 290 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 

PR69 Přerov Přerov I-Město 
 

U tenisu 810 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 
PR70 Přerov Přerov I-Město 

 
gen. Janouška 2594 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 

PR71 Přerov Přerov I-Město  gen. Štefánika 2383 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 
PR72 Přerov Přerov I-Město Obytný dům Jasínkova 328 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. HZS 
PR73 Přerov Přerov I-Město Gymnázium Komenského 800 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. HZS 
PR74 Přerov Přerov I-Město HOTEL CHEMIK Velké Novosady 1573 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. HZS 
PR75 Přerov Přerov I-Město HOTEL STROJAŘ Velká Dlážka 336 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. HZS 
PR76 Přerov Přerov I-Město 

 
Kozlovská 1368 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. HZS 

PR77 Přerov Přerov I-Město  Kosmákova 301 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. HZS 
PR78 Přerov Přerov I-Město 

 
Za mlýnem 430 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. HZS 

PR79 Přerov Přerov I-Město EMOS nám. T. G. M. 555 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. HZS 
PR80 Přerov Přerov I-Město PEGAS Husova 2846 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. HZS 
PR81 Přerov Přerov I-Město ZŠ Želátovská 8 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. HZS 
PR82 Přerov Přerov I-Město MEOPTA Kabelíkova 2682 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. HZS 
PR83 Přerov Přerov I-Město Obytný dům Jižní čtvrť II 2601 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. HZS 
PR84 Přerov Přerov I-Město Obytný dům Denisova 2145 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. HZS 
PR85 Přerov Přerov I-Město ENERGOPROJEKTA Dluhonská 1350 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. HZS 
PR86 Přerov Přerov V-Dluhonice KD Náves 32 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. HZS 
PR87 Přerov Přerov VIII-Henčlov MŠ Zakladatelů 69 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. HZS 
PR88 Přerov Přerov IV-Kozlovice MŠ Grymovská 59 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. HZS 
PR89 Přerov Přerov III-Lověšice MŠ Mírová 86 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. HZS 
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PR90 Přerov Přerov II-Předmostí Obytný dům Dr. M. Horákové 26 ANO HZS ENS UEAJ 600 W NE dál. HZS 
PR91 Přerov Přerov I-Město ČSAD 9. května 194 ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 
PR92 Přerov Přerov I-Město Přerovské strojírny Kojetínská 358 ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR93 Přerov Přerov I-Město PRECHEZA Dluhonská 1236 ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR94 Přerov Přerov I-Město ZZN Polní 85 ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 

PR95 
DEMONTÁŽ 

SIRÉNY Přerov I-Město Semgall - Trekona Tovačovská 924 ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR96 Přerov Újezdec Obecní úřad Větrná 106 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 
PR97 Přerov Vinary Obecní úřad Vinařská 18 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR98 Hranice Radíkov hasičská zbrojnice 

  
ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR99 Přerov Radslavice hasičská zbrojnice 
 

70 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR100 Přerov Radslavice ZD-mechanizační stř. U Mlékárny 143 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR101 Přerov Radvanice hasičská zbrojnice  9 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR102 Hranice Rakov Obecní úřad 

 
34 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR103 Přerov Rokytnice hasičská zbrojnice 
  

ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR104 Přerov Říkovice hasičská zbrojnice 

 
68 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR105 Hranice Skalička hasičská zbrojnice 
 

35 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR106 Lipník n. B. Soběchleby Obecní úřad 

 
141 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR107 Přerov Stará Ves Obecní úřad  75 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR108 Hranice Střítež nad Ludinou hasičská zbrojnice 

  
ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR109 Hranice Střítež nad Ludinou Zem. Družstvo 
 

228 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR110 Přerov Sušice hasičská zbrojnice 

 
97 ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 

PR111 Přerov Šišma Obecní úřad 
 

59 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR112 Hranice Špičky Obecní dům (ZŠ) 

 
56 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR113 Hranice Teplice n. Beč. hasičská zbrojnice  87 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR114 Přerov Tovačov I-Město hasičská zbrojnice Podválí 12 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR115 
DEMONTÁŽ 

SIRÉNY Tovačov I-Město obchod potravin Olomoucká 355 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR116 Přerov Tovačov I-Město Městský úřad Náměstí 12 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 
PR117 Přerov Tovačov II-Annín PREFA-TOPOS 

 
53 ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR118 Přerov Troubky hasičská zbrojnice Záhumení 743 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR119 Přerov Troubky Obecní úřad Dědina 286 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR120 Přerov Turovice Obecní úřad 

 
39 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR121 Lipník n. B. Týn n. Beč. hasičská zbrojnice Lipnická 68 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR122 Přerov Uhřičice hasičská zbrojnice 

 
83 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
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PR123 Hranice Ústí hasičská zbrojnice 
 

56 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR124 Hranice Ústí Obecní úřad 

 
38 ANO Ostatní rozhlas A232 

  
dál. Ostatní 

PR125 Lipník n. B. Veselíčko Obecní úřad 
 

68 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR126 Lipník n. B. Veselíčko hasičská zbrojnice 

 
205 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR127 Přerov Vlkoš hasičská zbrojnice Ke Mlýnu  ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 
PR128 Hranice Všechovice ZD - admin. budova 

  
ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. 

 
PR129 Přerov Želátovice ZD 

  
ANO Ostatní rotační DS 977 3,5 kW ANO dál. HZS 

PR130 VYŘADIT Kojetín Cukrovar Padlých hrdinů 465 ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 
PR131 Přerov Přerov IX - Lýsky Knihovna U Silnice 44 ANO Ostatní rozhlas A232 

  
dál. Ostatní 

PR132 Hranice Bělotín Statky 
  

ANO HZS rotační DS 977 3,5 kW NE dál. HZS 

 


