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Bakalářská práce se zabývá zabezpečením varování na území obce s rozšířenou působností 

Ostrava. V úvodní části je popsán stav Jednotného systému varování a vyrozumění v České 

republice, způsoby a druhy varování, varovné signály a verbální tísňové informace. V další 

části je zhodnocen stav v Moravskoslezském kraji a v Ostravě. Analýza zón vnějších 

havarijních plánů a návrh řešení dokrytí ohroţených území varovným signálem a verbální 

tísňovou informací jsou doplněny finanční rozvahou. V příloze jsou mapové výstupy 

analyzovaných území a navrhovaných změn.  

 

Anotation 

Čech M., Security warning people in the emergency planning zones within the municipality 

with extended powers of Ostrava, VŠB - TU Ostrava, 2010 
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notification, end element of a warning, siren and emergency verbal information 

 

The bachelor thesis deals with security warnings in the municipality of Ostrava with extended 

powers. The first part describes the situation of a unified system of warning and notification 

in the Czech Republic, forms and kinds of warnings, verbal warning and emergency 

information. The next section evaluates the state in the Moravian Silesian Region and 

Ostrava. Analysis zones of external emergency plans and design solutions of covers 

endangered areas by the warning signal and verbal emergency information is supplemented 

by the financial balance sheet. Annex map outputs are analyzed and the proposed changes. 
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1. Úvod 

 

Moravskoslezský kraj je nejlidnatějším ze čtrnácti vyšších územních celků a samotná 

Ostravsko-karvinská aglomerace je po Praze nejlidnatější v celé České republice. Na tomto 

území se nachází dvanáct společností, zařazených podle zákona 59/2006 Sb. o prevenci 

závaţných havárií, do skupiny B, z toho pět na území obce s rozšířenou působností Ostrava. 

To znamená, ţe tito provozovatelé musí zpracovat vnitřní havarijní plán a poskytnout údaje 

k tvorbě vnějších havarijních plánů.  

V rámci takovýchto organizací vniká i zvýšené riziko vzniku mimořádné události. Aby 

bylo obyvatelstvo včas a účinně varováno, musí být vytvořen dobrý systém varování. V České 

republice se od roku 1994 buduje jednotný systém varování a vyrozumění. Zároveň dochází 

k postupné modernizaci celého stávajícího stavu. 

Na území obce s rozšířenou působností Ostrava je jednotný systém varování a 

vyrozumění na dobré úrovni. Přesto je na jeho území mnoho míst, kde je nedostatečné pokryt í 

varovným signálem a hlavně také verbální tísňovou informací. Vzhledem k moţným 

nebezpečím, ať od přírodních vlivů, jako jsou např. povodně, tak i z podniků, kde se vyskytují 

nebezpečné látky a na které byl zpracován vnější havarijní plán, je třeba tato s ignálem dokrýt, 

popřípadě stávající sirény modernizovat.  

V rámci mé práce proto provedu: 

 popis systému varování a vyrozumění v České republice, v Moravskoslezském 

kraji a na území obce s rozšířenou působností Ostrava  

 analýzu stávajícího stavu umístění koncových prvků varování na území 

vnějších zón havarijních plánů v ORP Ostrava 

 návrh řešení výstavby nových sirén, popř. výměny stávajících 

 vyhotovení mapových podkladů 

 finanční rozvahu navrhovaných opatření 
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2. Rešerše 

 

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

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

Publikace řeší problematiku ochrany obyvatelstva. Informuje o historii a současném stavu 

ochrany v České republice a dále o systému varování a vyrozumění, evakuaci, nouzovém 

přeţití, ukrytí, individuální ochraně, dekontaminaci, realizaci opatření ochrany obyvatelstva a 

o poţadavcích na ochranu obyvatelstva.  

KOVAŘÍK J., SMETANA M., Základy civilní ochrany, 1. vydání, Ostrava:Edice SPBI 

Spektrum, 2006. 147 s., ISBN 80-86634-85-X 

Publikace informuje o historii civilní ochrany a jejím významu z hlediska humanitárního 

práva. Dále se zabývá zjišťováním a označováním nebezpečných oblastí, hlásnou sluţbou, 

evakuací obyvatelstva, organizací a poskytování úkrytů, poskytováním nouzového ubytování,  

záchrannými prácemi, ochranou před povodněmi, zdravotnickými sluţbami, dekontaminací, 

zatemňováním, pomocí při udrţování a obnově pořádku, bezodkladnými pohřebními 

sluţbami, individuální ochranou a nakonec plánováním a přípravou personálu civilní ochrany.  

ZÁKON 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví jeho sloţky, 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 nouzových stavů.  

VYHLÁŠKA 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolu ochrany obyvatelstva  

Vyhláška řeší v druhé části způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru 

moţného ohroţení připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení a ve třetí části 

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

způsob poskytování tísňových informací.  
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3. Varování obyvatelstva v České republice  

 

Definovat pojem varování lze jako komplexní souhrn organizačních, technických a 

provozních opatření, zabezpečujících včasné předání varovné informace o hrozící, nebo jiţ 

probíhající mimořádné události obyvatelstvu. [7] 

Varovná informace můţe být akustická, verbální nebo optická. Varovné informace 

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

ochranná opatření: Po varovném signálu je ihned realizováno verbální tísňové informování. 

Základní prostředek pro vyhlašování signálů je síť koncových prvků varování, mezi 

které patří především sirény a místní rozhlasy. [1] 

3.1 Jednotný systém varování a vyrozumění 

 Dle vyhlášky [6] je Jednotný systém varování a vyrozumění (dále jen JSVV)  

budovaný a provozovaný na území České republiky tvořen:  

 Systémem selektivního rádiového návěštění (SSRN), kterým se zabezpečuje ovládání 

koncových prvků varování a vyrozumění 

 Koncovými prvky varování a vyrozumění, kterými je zabezpečeno samotné varování a 

vyrozumění obyvatelstva 

3.2 Historie vzniku 

 Do roku 1994 se sirény ovládaly místně, nebo centrálně přes linkové zařízení (OKOB, 

K1/2, a K1/4), které vyuţívalo pronajaté okruhy a pásmo telefonních nadhovorů. 

S budováním JSVV na platformě SSRN se započalo v roce 1992. 

 Nejintenzivnější rozvoj systému přišel po roce 1997, tedy po ničivých záplavách, které 

zasáhly Moravu a Slezsko. Systém se v té době budoval z prostředků civilní ochrany a po roce 

2001 z prostředků Hasičského záchranného sboru, ale také z prostředků úřadů měst a obcí.  

 Na území Moravskoslezského kraje se na rozvoji podílely bývalé okresní úřady a 

úřady měst a obcí investicí ve výši cca 48 milionů Kč v létech 1997 – 2001. Vývoj struktury 

koncových prvků varování je patrný z následujícího grafu, který tuto tendenci názorně 

zachycuje. [1] 
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Graf č. 1 Změna ve struktuře koncových prvků varování v Moravskoslezském kraji (materiál HZS MSK [8]) 

3.3 Systém selektivního rádiového návěštění 

 Systém selektivního rádiového návěštění je systém, slouţící k zabezpečení 

specifických úkolů varování obyvatelstva a vyrozumění osob, zařazených do sloţek IZS, 

podílejících se na záchranných a likvidačních pracích v případě vzniku mimořádné události. 

SSRN je v České republice budován a provozován na krajské úrovni. [2] 

 Základními prvky SSRN jsou: 

 Vysílací infrastruktura 

 Zadávací terminály a přenosové cesty 

 Koncové prvky 

3.3.1 Vysílací infrastruktura  

 Vysílací infrastrukturu tvoří síť základnových stanic. Ty zabezpečují pokrytí dané 

oblasti rádiovým signálem.  
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Obrázek 1 Mapka pokrytí území ČR signálem SSRN (Zdro j: Základy civ iln í ochrany [2]) 

 Provozně je Česká republika rozdělena na 11 samostatných krajských subsystemů.  

V jedné síti můţe pracovat aţ 32 stanic. Ve vysílací infrastruktuře se vyuţívají základnové 

stanice typu NUCLEUS, DAU MICRO a CASIUM. 

 Jedná ze stanic plni funkci hlavní základnové stanice. Ta generuje informaci a 

označujeme ji jako MASTER. Ostatní stanice pouze předávají informaci, kterou obdrţely, 

jsou podřízené a označují se jako SLAVE. V dané síti s kruhovou topologií obíhá rádiový 

signál formou informačního bloku, tzv. tokenu, který je generován MASTERem pokaţdé, 

kdyţ převezme od vyrozumívacího centra poţadavek na volání. Volání jsou vlastně 

datagramy, které obsahují adresy přijímačů, kterým je vysílání určeno a vlastní informace o 

činnosti, kterou mají dané přijímače realizovat. [2] 

 Generovaný token je přijat všemi základnovými stanicemi, které se nacházejí v dosahu 

signálu hlavní základnové stanice. Ty překontrolují identifikační údaje a ta ze stanic, která je 

v tokenu uvedena jako následující, vyšle token dále. Vysílání následující stanice je pro 

předchozí potvrzením, ţe byl token správně předán. Takto je postupně předáván z jedné 

základnové stanice na druhou tak, aţ se vrátí zpět na hlavní stanici, která jej (token) 

generovala. V tomto případě se jedná o šíření rádiového signálu řízenou cestou. V krajské síti 

můţe být konfigurováno aţ 16 řízených cest.  
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 V případě, ţe po delší dobu nejsou převzaty hlavní stanicí ţádné poţadavky na volání, 

generuje se v pravidelných nastavitelných intervalech systémový token. Ten slouţí k získání 

diagnostických údajů o stavu jednotlivých stanic a průchodnosti celé sítě. Kaţdá základnová 

stanice do systémového tokenu vkládá hlášení o svém stavu. Po doběhnutí systémového 

tokenu zpět na MASTER, jsou hlášení zaznamenána a vyhodnocena. O případných  závadách 

na vysílačích je obsluha informována na terminálu DOHLEDu řídícího pracoviště. V dané 

chvíli vysílání je v síti pouze jeden token, další je generován aţ po doběhnutí předchozího 

tokenu zpět na MASTER. Doba jeho oběhu řízenou cestou závisí na řadě faktorů jako je počet 

základnových stanic, velikost přenášené informace, stav sítě atd. [2] 

 

Obrázek 2 Schéma principu činnosti SSRN  (Zdro j: Základy civ iln í ochrany [2]) 

3.3.2 Zadávací terminály a přenosové cesty 

 Prostřednictvím vyrozumívacích center realizuje obsluha poţadavky na aktivaci KPV. 

Do jednoho systému lze připojit libovolné mnoţství terminálů. Poţadavky jsou přenášeny na 

MASTER prostřednictvím datové sítě HZS ČR.  

 Vyrozumívací centra rozdělujeme na čtyři úrovně, podle svého umístění a podle 

územní působnosti: 
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 Celostátní vyrozumívací centrum – toto se nachází na pracovišti GŘ HZS ČR a lze z 

něj zadávat poţadavky na volání do všech krajských systémů. Tyto se nazývají 

zadávací terminály I. úrovně 

 Krajská, řídící vyrozumívací centra – jsou obvykle umístěny na krajských 

operačních a informačních střediscích (KOPIS), nebo na krajském ředitelství HZS 

(např. HZS MSK). Obsluha zde můţe zadávat volání určena pro přijímače, jejichţ 

adresy spadají pod daný kraj. Součásti tohoto pracoviště je i tzv. DOHLED, který 

monitoruje činnost a stav systému, zaznamenává jednotlivá volání, včetně jejích 

obsahu, registruje a vyhodnocuje provozní stavy základnových stanic sítě, 

komunikačních cest a všech připojených zadávacích terminálů. Výsledky kontrol jsou 

zaznamenávány do paměti a zjištěné poruchy, či problémy. Díky okamţitému 

zpracování všech informací je systém schopen odhalit provozní nedostatky a ohlásit je 

dříve, neţ dojde k závaţnějším komplikacím. Krajská VyC se nazývají zadávací 

terminály II. úrovně 

 Okresní vyrozumívací centra – neboli zadávací terminály III. úrovně jsou umístěny 

na dispečerských pracovištích jednotlivých územních odborů HZS kraje. 

Prostřednictvím tohoto terminálu lze zadávat volání přijímačů, jejichţ adresy jsou 

přiděleny danému území 

 Vyrozumívací centra dalších uživatelů - jsou zřizovány na dispečerských 

pracovištích integrovaného záchranného systému, ve kterých je zřízeno jiţ zadávací 

pracoviště III. úrovně, případně na pracovištích provozovatelů nebezpečných sil, 

případně dalších určených provozovatelů. Z těchto zadávacích terminálů lze volat 

adresy koncových prvků dle přidělených oprávnění. 
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Obrázek 3 Schéma připojen í zadávacích terminálů (Zdroj: materiál HZS MSK [8]) 

3.3.3 Koncové prvky SSRN 

 Koncové prvky SSRN jsou přijímače, které realizují poţadavky obsaţené ve volání. 

Kaţdý přijímač má svou adresou, čímţ je zajištěna potřebná selektivita varování. Přijímačům 

je moţno přidělit několik adres. Toho se vyuţívá pro vytváření skupin přijímačů, kdy je 
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několika přijímačům přidělena jedna shodná adresa. Voláním na skupinové adresy je 

dosahováno zrychlení činnosti systému. Princip činnosti přijímače spočívá v tom, ţe je trvale 

na příjmu na kmitočtu krajské rádiové sítě. V okamţiku, kdy příjme rádiový signál vyhodnotí, 

zda je určen pro něj a to porovnáním vysílané a vlastních adres uloţených v paměti přijímače. 

Souhlasí- li adresa, vyhodnotí obsah vysílání a provede určenou činnost. 

 V systému jsou pouţívány tyto koncové prvky SSRN: 

 přijímače pro ovládání koncových prvků varování, které jsou určeny pro dálkové 

ovládaní rotačních sirén, elektronických sirén, místních rozhlasů a dalších 

varovacích zařízení.  

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

V SSRN jsou standardem alfanumerické přijímače.  

3.4 Koncové prvky varování 

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

varovné signály a vysílat verbální informace. Jejich aktivace je moţná dálkově ze zadávacích 

terminálů, nebo místně. [1] 

 Podle jejich činnosti je dělíme na: 

 rotační sirény 

 elektronické sirény 

 místní informační systémy  

Pro začlenění určitého typu KPV do Jednotného systému varování a vyrozumění platí 

stejná pravidla jako u koncových prvků SSRN (přijímače dálkového ovládání, pagery). 

Výrobci a dodavatelé KPV musí respektovat stanovené podmínky MV GŘ HZS ČR (č.j. MV-

24666-1/PO-2008). Kaţdý výrobce (dodavatel), jehoţ zařízení má být do tohoto systému 

zařazeno, si musí u GŘ HZS ČR zaţádat o povolení  začlenění do JSVV.  [1] 

3.4.1 Rotační sirény 

U rotačních sirén vzniká zvuk rozkmitáním vzduchové masy rotací akustické části, 

poháněné elektrickým motorem. Do JSVV jsou začleňovány sirény o minimálním výkonu 3 

kW. Nejčastěji vyuţívaným typem rotační sirény je DS 977 o výkonu 3,5 kW. Rotační sirény 
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jsou ovládány dálkově, pomocí přijímačů dálkového ovládání, tlačítky místního ovládání, 

případně jde o kombinaci obou způsobů. Nevýhodou této sirény je především nepřetrţitá 

závislost na dodávce elektrického proudu a dnes hlavně nemoţnost předávání verbální 

informace. 

 K 31. 12. 2009 je těchto prvků na území České republiky 5050. 

3.4.2 Elektronické sirény 

U elektronických sirén je signál generován v tónovém generátoru řídící jednotky nebo 

je reprodukován z audiopaměti (verbální informace), zesílen výkonovými zesilovači a na 

zvuk přeměněn v elektroakustických měničích (tlakových reproduktorech).  

Elektronické sirény jsou řízeny příkazy pro dálkové ovládání, které přij ímač předá 

řídící jednotce sirény a ta je zpracuje dle vlastního programu. Sirénu lze také ovládat místně 

ovládacími prvky na řídící jednotce (ovládací panel) nebo tlačítkem místního ovládání, které 

aktivuje spuštění přednastaveného signálu.  

Elektronická siréna umoţňuje kromě generování varovného signálu reprodukci 

verbálních informací a to: 

 z vlastního zdroje modulace – digitální paměti verbálních informací v řídící skříni 

koncového prvku varování; 

 prostřednictvím vlastního mikrofonu v řídící skříni elektronické sirény; 

 připojením externího zdroje modulace (rozhlasový VKV př ijímač s předladěným 

vysílacím kmitočtem, radiostanice).  

Na rozdíl od ostatních koncových prvků varování jsou elektronické sirény 

provozuschopné i po přerušení dodávky elektrické energie z elektrorozvodné sítě, jelikoţ 

pouţívají vestavěný zdroj napájení (akumulátory). Navíc mají niţší energetickou náročnost a 

vyšší účinnost. U těchto sirén je poţadována minimální provozuschopnost 72 hodin od 

výpadku proudu. [1] 

 

Vzhledem k faktu, ţe se jedná o silný zdroj akustického signálu, jsou elektronické 

sirény vhodné zejména do lokalit s velkou hustotou obyvatelstva, jako jsou městská a 

obchodní centra, sídliště apod.  
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Do JSVV je začleněno k 31. 12. 2009 na území ČR 738 elektronických sirén. 

3.4.3 Místní informační systémy 

 Další moţností k zabezpečení varování a vyrozumění obyvatel je vyuţití místních 

informačních systémů (MIS), které jsou přijímači dálkového ovládání SSRN připojovány do 

JSVV. MIS jsou schopny odbavit všechny pouţívané varovné signály, včetně 

naprogramovaných verbálních informací.  

Principem místních informačních systémů je to, ţe signál je elektronicky generován 

v tónovém generátoru nebo je reprodukován ze zvukových souborů řídícího počítače, 

distribuován příslušnou technologií a na zvuk přeměněn v tlakových reproduktorech. 

Pro distribuci signálu se vyuţívají technologie: 

 klasických 100 V rozvodů (drátový obecní rozhlas s ústřednou místního rozhlasu) 

 bezdrátový rozhlas 

 televizní kabelové rozvody 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o distribuovaný zdroj akustického signálu, jsou místní 

informační systémy vhodné zejména pro lokality, kde se nachází nízká koncentrace obyvatel 

na velké ploše, jako jsou obce vesnického typu. [1] 

K 30. 12. 2009 bylo do JSVV začleněno celkem 541 MIS. 

Jsou vyuţívány například MIS: 

 BOR – 2 (B plus TV a.s.) 

 ORKAN (Noel v.o.s.) 

 VISIO (Vegacom a.s.) 

 MIR Klasik (EMPEMONT s.r.o.) 

 DOMINO (SATTURN HOLEŠOV s.r.o.)  
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3.5 Signály 

 Na území České republiky se pro aktivaci koncových prvků varování vyuţívá tří 

signálů. Jedná se o signály: 

 Všeobecná výstraha 

 Zkušební tón 

 Poţární poplach 

 

Charakteristika a pouţití jednotlivých signálů je upraveno Vyhláškou MV číslo 

380/2002 Sb. a Pokynem generálního ředitele HZS ČR č.42/2001 a jeho doplňku č.7/2002. [6] 

3.5.1 Všeobecná výstraha 

 Signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA je jediný platný varovný signál pro varování 

obyvatelstva. Je charakterizován kolísavým tónem po dobu 140 sekund, kdy je motor rotační 

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

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

nebo reprodukcí zvukového souboru.  

 

Obrázek 4 Schéma signálu Všeobecná výstraha, pomocí rotační sirény (Zdro j: Základy civilní ochrany [2]) 

 

 

Obrázek 5 Schéma signálu Všeobecná výstraha, pomocí elektronické sirény (Zdro j: Základy civ ilní ochrany [2]) 
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Po tónu elektronické sirény, při vyhlášení varovného signálu Všeobecná výstraha, 

následuje verbální informace, která upřesňuje dané ohroţení. Následují také tísňové 

informace v hromadných sdělovacích prostředcích (republiková, regionální, či místní 

působnost). 

3.5.2 Zkušební tón 

ZKUŠEBNÍ TÓN je určen pro přezkušování jednotné soustavy varování a vyrozumění 

v souladu s Vyhláškou MV 380/2002 Sb. Není určen pro varování obyvatelstva. Přezkušuje se 

zpravidla první středu v měsíci ve dvanáct hodin. Je charakterizován trvalým tónem po dobu 

140 sekund. U elektronických sirén a místních rozhlasů je po jeho skončení doplněn verbální 

informací. 

 

Obrázek 6 Schéma signálu Zkušební tón, pomocí rotační sirény (Zdro j: Základy civilní ochrany [2]) 

 

 

Obrázek 7 Schéma signálu Zkušební tón, pomocí elektronické sirény (Zdro j: Základy civ ilní ochrany [2]) 
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3.5.3 Požární poplach 

 Signál POŢÁRNÍ POPLACH je určen pro svolávání jednotek sboru dobrovolných 

hasičů. Signál je charakterizován přerušovaným tónem po dobu 60 sekund, kde motor rotační 

sirény je 25 sekund zapnut, na 10 sekund vypnut a po té opět na 25 sekund zapnut. 

Elektronická siréna vytváří signál střídavým přepínáním tónu 200 Hz a 400 Hz v intervalu 2 

sekund a je doplněn verbální informací.  

 

Obrázek 8 Schéma signálu Poţární poplach, pomocí rotační sirény (Zdroj: Základy civilní ochrany [2]) 

 

Obrázek 9 Schéma signálu Poţární poplach, pomocí elektronické sirény (Zdroj: Základy civilní ochrany [2]) 

 

3.5.4 Verbální informace 

Výhodou elektronických sirén a také rozhlasů je moţnost doplnění signálu o verbální 

informaci. Ta je na začátku a konci oznámena gongem. Celkem se můţe vyuţít aţ 16 

verbálních informací se standardním obsahem [6] a jsou uloţeny v paměti elektronických 

sirén: 

 Verbální informace č. 1 – „Zkouška sirén I“  

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

sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“ 
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 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. Ohroţení 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. Ohroţení 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. Ohroţení 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“  

„Poţární poplach, poţární poplach, poţární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. 

Byl vyhlášen poţární poplach, poţární poplach.“  

 Verbální informace č. 8 - 12 – Záloha pro potřeby HZS kraje 

 

 Verbální informace č. 13 – 16 – „Zkouška sirén II “  

„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Za několik minut proběhne zkouška 

sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“ (česky, anglicky, německy, rusky) 
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3.6 Tísňová informace 

Tísňové informování obyvatelstva lze chápat jako souhrn organizačních, technických a 

provozních opatření, která povedou k předání informací bezodkladně po zaznění varovného 

signálu o zdroji, povaze a rozsahu nebezpečí a nutných opatření k ochraně ţivota, zdraví a 

majetku a to především cestou masmédií, ale i dalšími způsoby. [6] 

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

varování obyvatelstva daného území.  

Provozovatelé hromadných sdělovacích prostředků jsou ze zákona po vinni odvysílat 

tísňové informace. Tato povinnost vyplývá sdělovacím prostředkům ze zákona: 

 č. 231/2001 Sb. (o provozování rozhlasového a televizního vysílání), § 32;  

 č. 239/2000 Sb. (zákon o IZS), § 32  

 č. 240/2000 Sb. (krizový zákon), § 30  

 č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách), část věnovaná ochraně před povodněmi  

 

Pro předávání tísňových informací lze vyuţít: 

 televizní a rozhlasové stanice s celostátní působností - GŘ HZS ČR má smluvně 

zajištěno vysílání na programových okruzích ČT 1, ČT 2 a ČRo 1 Radioţurnál;  

 soukromé regionální rozhlasy a televizní společnosti;  

 městské, obecní a objektové rozhlasy; 

 elektronické sirény – jsou schopny vysílat informace prostřednictvím vlastního 

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

radiostanice, …);  

 místních kabelových televizí; 

 mobilní rozhlašovací prostředky – např. rozhlasové vozy, megafony.  

3.6.1 Sdělovací prostředky na území ORP Ostrava 

 Na území ORP Ostrava jsou pověřeny předáváním verbální tísňové informace tyto 

rozhlasové a televizní stanice: 

 Český rozhlas Ostrava  

 Rádio Čas s.r.o. 
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 Rádio Orion s.r.o. 

 Rádio Kiss Morava s.r.o. 

 Česká televize (televizní studio Ostrava)  

 Televize Polar 

3.7 JSVV na území Moravskoslezského kraje 

 Ke konci roku 2009 tvořily jednotný systém varování a vyrozumění na území 

Moravskoslezského kraje: 

 17 základnových stanic 

 10 zadávacích terminálů, z kterých je moţno provést aktivaci KPV 

 672 koncových prvků varování 

Tabulka 1 Počty KPV začleněných do JSVV v MSK (Zdro j HZS MSK [8]) 

Druh KPV 
Ovládání 

Celkem 
dálkové místní 

Rotační siréna 412 40 452 

Elektronická siréna 183 0 183 

Místní (obecní) rozhlas  37 0 37 

Celkem 632 40 672 

 

 

6%

27%
67%

rotační sirény

elektron.sirény

rozhlas

 

Graf č. 2 Struktura KPV začleněných do JSVV v  MSK (Zdro j HZS MSK [8]) 

 411 pagerů a to převáţně pro svolání členů JSDH v okrese Nový Jičín a městě 

Ostrava. Jejich vyuţívání bylo ukončeno k 31. 12. 2009 
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 monitorovací systém koncových prvků (MSKP) – slouţí k monitorování stavu a 

provozu KPV. V současnosti je tímto systémem monitorováno celkem 143 koncových 

prvků varování, z toho je 134 elektronických a 9 rotačních sirén dislokovaných na 

území okresu Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a města Ostrava 

 Systém FLOODY – umoţňuje nezávisle na SSRN provádět aktivaci elektronických 

sirén HÖRMANN, kontrolovat jejich technický stav a pomocí přímého hlasového 

vstupu předávat tísňové informace. Do tohoto systému je začleněno ve městě Ostrava 

54 a v okrese Opava 43 sirén. Ovládací ústředny jsou umístěny na KŘ HZS MSK a na 

ÚO HZS MSK v Opavě 

 Stávající KPV zabezpečují pokrytí obydleného území MSK varovným signálem z 88 

% a verbální tísňovou informací z 29 %  

3.8 JSVV na území ORP Ostrava 

 Varování obyvatelstva na území ORP Ostrava je zabezpečeno sítí koncových prvků 

varování v celkovém počtu 108 kusů: 

 44 rotačních sirén 

 59 elektronických sirén 

 5 místních rozhlasů 

41%

55%

4%

rotační sir.

elektron.sir.

rozhlas

 

Graf č. 3 Struktura KPV začleněných do JSVV ve správním obvodě ORP Ostrava  (Zdroj HZS MSK [8]) 

 Stávající počty KPV zabezpečují pokrytí obydleného území ORP Ostrava varovným 

signálem na 94% a verbální tísňovou informací na 41%.  
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3.8.1 Zajištění náhradního způsobu varování obyvatelstva v ORP Ostrava 

 Pro zajištění náhradního způsobu varování a tísňového informování obyvatelstva na 

území, které je nedostatečné pokryto stacionárními varovacími prostředky jsou vyuţívány dvě 

mobilní elektronické sirény MOBELA (firmy Hörmann). Mobilní elektronická siréna 

MOBELA (dále jen siréna) je zařízení pro zabezpečení varování obyvatelstva včetně předání 

verbálních tísňových informací při vzniku mimořádné události. Její pouţití se prioritně 

předpokládá v místech, kde je nedostatečné pokrytí stacionárními varovacími prostředky 

Jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV). Její nasazení se přednostně předpokládá 

na území Statutárního města Ostrava.  

Typy mimořádných událostí s předpokladem vyuţití sirény: 

 únik nebezpečné látky 

 nebezpečí povodně – vyhlášení evakuace 

 poţár v zastavěné oblasti (pokyny občanům ve vyšších patrech budov)  

 nebezpečí teroristického útoku (např. na parkovištích obchodních center apod.)  

 

Obrázek 10 Mobiln í siréna HÖRMANN MOBELA 150 DIGITAL (Zdroj materiál HZS MSK [8]) 
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4. Charakteristika ORP Ostrava 

 

 Sídlem okresu Ostrava-Město je statutární město Ostrava. Rozloha okresu je 

331,53 km². Počet obyvatel je 336 874 osoby (hustota zalidnění je 1017 obyvatel na 1 km²). 

Do 31. prosince 2006 jej tvořilo pouze statutární město Ostrava, nyní se v okrese Ostrava-

město nachází 13 obcí, z toho 4 města.  

Na severozápadě sousedí s okresem Opava, na východě s okresem Karviná, na 

jihovýchodě s okresem Frýdek-Místek a na jihozápadě s okresem Nový Jičín. Všechny okresy 

náleţí Moravskoslezskému kraji. [10] 

Město Ostrava je jedno z významných sídelních, průmyslových a intelektuálních 

center v České republice. Co do počtu obyvatel je třetím největším městem České republiky, 

plochou druhým největším městem České republiky a zároveň největším městem 

Moravskoslezského kraje. Leţí na 49° 50‘ 31‘‘ s. z. š. a 18° 17‘ 34‘‘ v. z. d. v členitém terénu 

ostravské pánve, pouze její západní část na levém břehu Odry přechází do Vítkovické 

vrchoviny. Ostrava má výhodnou strategickou polohu - nachází se 360 km východně od 

hlavního města Prahy, 310 km severně od Vídně, blízko státní hranice s Polskem, která 

probíhá cca 10 km severně od městského centra, hranice se Slovenskem je ve vzdálenosti 50 

km východním směrem. [10] 

 Nejniţší místo 208 m n. m. je poloţeno v povodí Odry v severovýchodním výběţku 

Antošovic, nejvyšším bodem je kóta v západně situovaném Krásném Poli s 334 m n.m. Od 

západu v Krásném Poli na východní okraj v Bartovicích je vzdálenost 20,1 km. Od severní 

hranice v Antošovicích po jiţní okraj v Nové Bělé je vzdálenost 20,5 km.  
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Obrázek 11 Administrativní mapa města Ostravy (Zdroj: www.czso.cz [9]) 

 

5. Ohrožující objekty na území ORP Ostrava 

 

 Na území města Ostravy je celkem pět objektů, na které stanovil krajský úřad vnější 

zóny havarijních plánů. Jedná se o: 

 BorsodChem MCHZ s.r.o 

 ČEZ – Energetiské sluţby s.r.o.  

 ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 OKK Koksovny a.s., Koksovna Svoboda 

 OKK Koksovny a.s., Koksovna Šverma  
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5.1 BorsodChem MCHZ s.r.o. 

Objekt BorsodChem MCHZ se nachází v severní průmyslové zóně města Ostravy, na 

pravém břehu řeky Odry, těsně pod jejím soutokem s řekou Opavou. Areál BorsodChem 

MCHZ byl historickým vývojem rozdělen do dvou částí spojených páteřní komunikací a 

inţenýrskými sítěmi. Starší část areálu je označována jako Setrvačný blok (dále jen S-blok) a 

novější část je označována jako Anilinový blok (dále jen A-blok). Výrobní program 

BorsodChem MCHZ tvoří především výrobky organické chemie jako je anilin, 

cyklohexylamin, dietyloxalát a speciální aminy. Z výrobků anorganické chemie jde především 

o vodík, kyselinu dusičnou 55 - 56 %-ní, koncentrovanou kyselinu dusičnou (98 - 99%-) a 

rajský plyn. [4] 

V podniku pracuje 840 osob, z toho na denní směně 680, na odpolední 60 a na noční 

50 osob. Průměrný počet cizích zaměstnanců pracujících ve firmě je 450 osob a průměrný 

počet návštěvníků firmy 9 osob. 

5.1.1 Zdroj rizika 

 Hlavním zdrojem rizika v podniku je Amoniak. Zkapalněný amoniak je skladován v 9 

ocelových leţatých zásobnících o objemu po 100 m3, umístěných v tankovišti. Maximální 

plnění jednoho zásobníku je 50 t.  

Amoniak je do BC-MCHZ dopravován v ţelezničních  cisternách. Na vlečce v areálu 

podniku se můţe pohybovat aţ 12 cisteren s amoniakem o objemu jedné cisterny 50 t. Stáčení 

amoniaku probíhá na vyhrazeném místě.  

Při skladování kapalného amoniaku neprobíhají ţádné chemické procesy ani děje. 

Mění se jen fyzikální podmínky, jako jsou změna tlaku a teploty. Moţný únik amoniaku je 

monitorován 4 čidly, jejichţ údaje, spolu se signalizací překročené hodnoty, jsou vyvedeny do 

velína a na dispečink. [4] 
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5.1.2 Zóna havarijního plánu 

Tabulka 2 Zóny vnějších havarijních p lánů (Zdroj: Vnější havarijn í p lán BorsodChem MCHZ s.r.o.)  

Poř.čís. Zdroj ohrožení Látka 

Výsledná  zóna 

havarijního plánování 

(m) 

1. Zásobníky Amoniaku Amoniak 2000 

2. Ţelezniční cisterny Amoniak 2000 

 

ZHP zasahuje území městských obvodů: 

 Moravská Ostrava a Přívoz (části obce Moravská Ostrava, Přívoz)  

 Mariánské Hory a Hulváky (části obce Mariánské Hory, Hulváky)  

 Nová Ves  

 Třebovice  

 Svinov  

 Hošťálkovice  

 Lhotka  

 Petřkovice  

5.2 ČEZ – Energetické služby s.r.o 

 Společnost ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. byla zaloţena v roce 2007 k zajištění sluţeb 

v oblasti provozování energetických hospodářství, veřejného osvětlení, dodávky plynů, pitné 

vody, odvod odpadní vody a provozování čistírny odpadních vod. Zabezpečuje odstraňování 

poruch, údrţbu a opravy distribuční soustavy pro táto média. Tyto činnosti převzala 

společnost vyčleněním části podniku z Energetiky Vítkovice, a.s. Výrobní i další objekty 

společnosti jsou díky historickému vývoji jak města Ostravy, tak  podniku, situovány uvnitř 

města. Jednotlivé objekty ČEZ Energetické sluţby, s.r.o., tj. budova vedení společnosti, 

plynojemy a plynovody jsou rozmístěny uvnitř areálu VÍTKOVICE, a.s. nebo v jeho 

bezprostředním okolí. To znamená jiţně a jihozápadně od centra města Ostravy. Ze severu, 

západu a jihu je celý areál prakticky obklopen a prolíná se s obytnou i průmyslovou zástavbou 
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v městských částech Ostrava - Jih, Ostrava - Vítkovice, Ostrava - Mariánské Hory, Hulváky a 

Moravská Ostrava. Pouze východní hranice sousedí s nivou řeky Ostravice a odstup od 

obytné zóny je tam větší. Objekty podniku ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. se rozkládají na 

ploše o délce cca 4 km ze západu na východ a v šířce cca 2 km ze severu na jih. [4] 

 Společnost ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. vyrábí stlačený vzduch. Dále zajišťuje 

nákup a distribuci koksárenského a zemního plynu, pitné vody, uskladňování konvertorového 

plynu. Odvádí odpadní vody, provozuje čistírnu odpadních vod a další vodohospodářská 

zařízení (čerpací stanice provozní vody). K významným činnostem společnosti patří i údrţba 

a opravy provozovaných zařízení a rozvodů.  

 V podniku pracuje 390 osob, z toho v nepřetrţitém provozu 166, v denním 222 

a v odpoledním a nočním 50 osob. Průměrný počet cizích zaměstnanců pracujících ve firmě je 

450 osob a průměrný počet návštěvníků firmy – 9 osob. 

5.2.1 Zdroj rizika 

V daném podniku jsou tři zdroje rizika.  

Prvním je plynojem MAN. Jedná se o plynojem o obsahu 150 000 m3 koksárenského 

plynu (přetlak cca 3,2 kPa) se nachází v severní části průmyslového areálu, v blízkosti areálu 

VÍTKOVICE, a.s., na ulici 1. máje. Nejbliţší obytná zástavba na ulici Výstavní se nachází cca 

300 m od plynojemu. 

Druhým rizikem je Plynojem JÍMÁNÍ. jedná se o plynojem o obsahu 30 000 m3 

konvertorového plynu (přetlak cca 2,4 kPa) se nachází v těsné blízkosti areálu objektu 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., na křiţovatce ulic Ţelezárenská a 1. máje. Plynojem je 

oddělen od okolní průmyslové činnosti plotem. Nejbliţší obytná zástavba za ulicí 

Ţelezárenská se nachází cca 150 m od plynojemu. 

Třetím rizikem je potrubí koksárenského plynu. Účelem potrubního rozvodu 

koksárenského plynu v objektech ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. je rozvod plynu dodávaného 

z koksovny Jan Šverma a koksovny Svoboda Ostravsko-karvinských koksoven,  k plynojemu 

MAN a odběrným místům (spotřebitelům v areálu VÍTKOVICE, a.s.). [4] 
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5.2.2 Zóna havarijního plánu 

Tabulka 3 Zóny vnějších havarijních p lánů (Zdroj: Havarijn í plán ČEZ – Energetiské sluţby s.r.o.)  

Poř.čís. Zdroj ohrožení Látka 

Výsledná  zóna 

havarijního plánování 

(m) 

1. Plynojem Jímání a MAN Koksárenský plyn 1000 

2. Potrubí středotlaké Koksárenský plyn 350 

3. Potrubí nízkotlaké Koksárenský plyn 250 

4. Potrubí středotlaké Koksárenský plyn 350 

 

ZHP zasahuje území těchto městských obvodů: 

         Moravská Ostrava a Přívoz (městská část Moravská Ostrava)  

         Mariánské Hory a Hulváky (městská část Mariánské Hory a Hulváky)  

         Vítkovice  

5.3 ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 Společnost ArcelorMittal Ostrava, a.s. je hutním kombinátem zahrnujícím rovněţ část 

strojírenské výroby. Hutní výroba má hromadný charakter, u strojírenské výroby jde převáţně 

o sériovou nebo výjimečně kusovou výrobu. Společnost vznikla ze společnosti Mittal Steel 

Ostrava a.s. Výroba surového ţeleza přešla od 1. 1. 1997 v celém rozsahu k společnosti 

VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s. Lokalita společnosti se nachází z pohledu orografického 

v ostravské části tzv. ostravské glacigenní pánve, v prostoru kunčické terasy při soutoku řek 

Ostravice a Lučiny. Původní monotónní morfologie terénu je v současnosti částečně uzavřená 

v důsledku intenzívní průmyslové výstavby komplexu ArcelorMittal, díky mnoţství 

antropogenních naváţek. Nadmořská výška se pohybuje na úrovni 233 m.n.m., přičemţ 

povrch území generelně klesá od jihu k severu. Rozloha areálu společnosti je cca 750 ha.  

 Společnost ArcelorMittal leţí na jihozápadním okraji Ostravy v lokalitě Ostrava - 

Kunčice.  Hlavní vstup do areálu je ze západu z ul. Rudná na ul. Vratimovskou. Další brána je 

z východu v prostoru závodu 10 – Koksovna a třetí je z jihu u VJ 16 – Minihuť pásová. Na 
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severní straně společnosti se nachází ulice Rudná, která spojuje Ostravu s Havířovem. Za 

silnicí leţí ve vzdálenosti cca 1 km městská čtvrť Ostrava - Kunčičky. Na jihu je za hranicí 

závodu ve vzdálenosti cca 1 km obec Vratimov. Z jiţní strany tvoří hranici podniku také 

vlakové nádraţí Ostrava - Kunčice. Z východní strany leţí ve vzdálenosti cca 1,5 km městské 

čtvrti Ostrava - Radvanice a Ostrava - Bartovice. Podél východní strany společnosti mimo 

vlastní areál probíhá ulice Šenovská, z které je do závodu přístup přes vrátnici u ZÚNZ, kde 

je také umístěna autobusová stanice Zařičí. Akciová společnost leţí mezi dvěma vodními 

toky. Na západní straně ve vzdálenosti cca 3 km se jedná o Ostravici, na východní straně (od 

hranice pozemku Koksovny) ve vzdálenosti 50 - 150 m se jedná o Lučinu. Areálem 

společnosti vedou autobusové a tramvajové linky slouţící k dopravě zaměstnanců. [4] 

5.3.1 Zdroj rizika 

 Ohroţujícími nebezpečnými látkami, které mohou způsobit závaţnou havárii nebo 

svými účinky přesáhnout areál podniku ArcelorMittal jsou koksárenský plyn, vysokopecní 

plyn, směsný plyn a benzol. Zdroji rizika, které mohou způsobit závaţnou havárií a jejichţ 

následky lze očekávat za hranicemi objektu jsou: 

1. Plynojem MAN (koksárenský plyn)  

2. Potrubí  koksárenského plynu středotlaké  

3. Potrubí vysokopecního plynu středotlaké  

4. Potrubí směsného plynu středotlaké  

5. Zásobníky benzolu  

6. Ţelezniční vlečka, po které je benzol dopravován ze stáčiště  
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5.3.2 Zóna havarijního plánu 

Tabulka 4 Zóny vnějších havarijních p lánů (Zdroj: Havarijn í plán ArcelorMittal Ostrava a.s.) 

Poř.čís. Zdroj ohrožení Látka 

Výsledná  zóna 

havarijního plánování 

(m) 

1. Plynojem MAN Koksárenský plyn 700 

2. Potrubí středotlaké Koksárenský plyn 350 

3. Potrubí středotlaké Vysokopecní plyn 500 

4. Potrubí středotlaké Směsný plyn 450 

5. Zásobníky benzolu Benzol 400 

6. Ţelezniční vlečka Benzol 400 

 

ZHP zasahuje území těchto městských obvodů: 

 ÚMOb Slezská Ostrava  (katastrální území Kunčice n. Ostravicí a Kunčičky)  

 ÚMOb Radvanice a Bartovice – částečně (katastrální část Bartovice)  

5.4 OKK Koksovny a.s., Koksovna Svoboda 

 Provoz nynější Koksovny Svoboda byl zahájen v roce 1908 na závodě František 

úpravnou surového uhlí. V současnosti se rozkládá areál na cca 0,32 km2. Hlavními 

provozovanými činnostmi v areálu Koksovny Svoboda jsou výroba koksu na koksárenských 

bateriích, čištění koksárenského plynu ve středisku chemie, kde jsou hlavními vedlejšími 

produkty technicky čistý koksárenský plyn, surový dehet, síran amonný,  surový benzol a 

sirný rmut.  

Areál Koksovny Svoboda se nachází v katastru městského obvodu Moravská Ostrava 

– Přívoz, vlastní zájmové území leţí pod soutokem řek Ostravice a Odry. Řeka Ostravice 

prakticky tvoří územně severovýchodní hranici areálu. Severozápadní  hranici areálu 

Koksovny Svoboda tvoří dálnice D 1 a řeka Odra. Souběţně s Odrou teče Černý potok, který 
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se do Odry vlévá nad soutokem s Ostravicí. Jihovýchodní hranici tvoří úsek ţelezniční trati 

Bohumín - Ostrava. Jihozápadní hranici tvoří přilehlé stavební objekty bývalého Dolu Odra, 

část ulice Křišťánova, stavební objekty Dalkia Česká republika, a.s. a fy Jimpo a.s. (dříve 

Bastro). Území Koksovny Svoboda je tedy v zásadě omezeno teplárnou, bývalým, dolem, 

ţeleznicí a řekami Odrou a Ostravicí.  

V podniku pracuje na ranní směně 352 osob a v odpoledním a nočním provozu po 72 

lidech. Průměrný počet cizích zaměstnanců pracujících ve firmě je 65 osob. [4] 

5.4.1 Zdroj rizika 

 Ohroţujícími nebezpečnými látkami, které mohou způsobit závaţnou havárii nebo 

svými účinky přesáhnout areál podniku OKK Koksovny, a.s. - Koksovna Svoboda jsou 

koksárenský plyn a benzol. [4] 

 Zdroji rizika, které mohou způsobit závaţnou havárií a jejichţ následky lze očekávat 
za hranicemi objektu jsou: 

1. Plynojem MAN (koksárenský plyn) 

2. Středotlaké potrubí koksárenského plynu (v úseku moţného ohroţení dominoefektem)  

3. Zásobníky benzolu 

5.4.2 Zóna havarijního plánu 

Tabulka 5 Zóny vnějších havarijních p lánů (Zdroj: Havarijn í plán OKK Koksovny a.s., Koksovna Svoboda) 

Poř.čís. Zdroj ohrožení Látka 

Výsledná  zóna 

havarijního plánování 

(m) 

1. 
Plynojem MAN a 

benzolu 

Koksárenský plyn 

a benzol 
700 

2. Potrubí středotlaké Koksárenský plyn 350 

 

ZHP zasahuje území těchto městských obvodů: 

 ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz 

 Slezská Ostrava 
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5.5 OKK Koksovny a.s., Koksovna Šverma 

 Koksovna Jan Šverma byla zaloţena v roce 1892. V současnosti se rozkládá na cca 

18,5 ha. Hlavními provozovanými činnostmi v areálu Koksovny Jan Šverma jsou výroba 

koksu a čištění koksárenského plynu, kde jsou vedlejšími produkty technicky čistý 

koksárenský plyn, surový dehet, surový benzol a síra.  

 Areál Koksovny Jan Šverma se nachází v severní průmyslové zóně města Ostravy v 

údolní nivě na pravém břehu řeky Odry. Patří k městskému obvodu Ostrava-Mariánské Hory 

a Hulváky. Na západě provozy Koksovny Jan Šverma sousedí se starší částí chemických 

provozů společnosti BordsodChem MCHZ s.r.o., na severu s provozy MST a.s., Teplárny 

Mariánské Hory a s drobnými podnikatelskými aktivitami v prostoru bývalého dolu Šverma, 

za kterými leţí opět další provozy společností BordsodChem MCHZ s.r.o. a společnosti 

AliaChem a.s. odštěpného závodu Moravské chemické závody. Severní průmyslová zóna je 

zde ohraničena řekou Odrou. Východně Koksovny Jan Šverma je pak významný komunikační 

tah ulice. Švermova a Slovenská, za kterou jsou lokalizovány garáţe osobních aut a dále 

provoz společnosti TCHAS – bývalých Uhelných skladů. Následuje těleso důlního odvalu, 

který je vůči ostatnímu terénu převýšen o cca 20 m. V jiţním směru od Koksovny Jan 

Šverma, v nevelké vzdálenosti za ţelezniční tratí, se pak nachází ulice Mariánskohorská – 

frekventovaná rychlostní komunikace, za ní leţí zóna lehkého průmyslu a sluţeb, 

významnější jsou zde v jihovýchodním směru nákupních střediscích Kaufland a Sconto. Za 

ulicí Novoveskou pak začíná sídliště Fifejdy patřící rovněţ k městskému obvodu Ostrava- 

Mariánské Hory a Hulváky. [4] 

 V podniku pracuje na ranní směně 304 zaměstnanců a v odpoledním a nočním 

provozu po 72 lidech. 

5.5.1 Zdroj rizika 

Ohroţujícími nebezpečnými látkami, které mohou způsobit závaţnou havárii nebo 

svými účinky přesáhnout areál podniku OKK Koksovny, a.s.  - Koksovna Jan Šverma jsou 

koksárenský plyn a benzol. [4] 

Zdroji rizika, které mohou způsobit závaţnou havárií a jejichţ následky lze očekávat 

za hranicemi objektu jsou: 

1. Plynojem MAN (koksárenský plyn) 
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2. Středotlaké potrubí koksárenského plynu (v úseku moţného ohroţení domino  

efektem) 

3. Zásobníky benzolu 

5.5.2 Zóna havarijního plánu 

Tabulka 6 Zóny vnějších havarijních p lánů (Zdroj: Havarijn í plán OKK Koksovny a.s., Koksovna Šverma) 

Poř.čís. Zdroj ohrožení Látka 

Výsledná  zóna 

havarijního plánování 

(m) 

1. Zásobník MAN a benzolu 
Koksárenský plyn 

a benzol 
700 

2. Potrubí středotlaké Koksárenský plyn 350 

3. Potrubí středotlaké Koksárenský plyn 350 

 

ZHP zasahuje území těchto městských obvodů: 

 Nová Ves  

 Mariánské Hory a Hulváky  

 Moravská Ostrava a Přívoz 

 

6. Analýza stávajícího stavu umístění koncových prvků v zónách 

havarijních plánů na území ORP Ostrava 

 

 Analýza stávajícího stavu umístění koncových prvků v zónách havarijních plánů na 

území ORP Ostrava byla provedena pomocí Geografického informačního systému (GIS) a to 

jako průnik vrstev zón vnějších havarijních plánů s vrstvami dosahu varovného signálu a 

verbální informace generované stávajícími KPV, které se nacházejí na takto ohroţených 

územích anebo toto území významnou měrou ovlivňují. Analýza stávajícího pokrytí území 

varovným signálem a verbální tísňovou informací je zpracována na mapových podkladech 
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(viz. Přílohy č. 3 - 7). Umístění a dosahy KPV v jednotlivých zónách vnějších havarijních 

plánů jsou v tabulkách číslo 7 aţ 10.  

  

Tabulka 7 Přeh led koncových prvků varování pro zónu havarijního plánování BorsodChem MCHZ  (Zdroj: 

Vnější havarijn í plán BorsodChem MCHZ s.r.o.)  

e.č. Umístění Druh KPV 
Typ 

KPV 
Výkon 

Dosah [m] 

signál verb.inf. 

6001 BorsodChem MCHZ s.r.o. elektronická HR 1200 W 1300 650 

6002 Obytný dům Vršovců 19/1144  rotační DS 977 3,5 kW 1500 0 

6005 Obytný dům Ahepjukova 6/2795  elektronická HR 1200 W 1300 650 

6012 SOU obchodní - Přívoz,Palackého elektronická HR 600 W  1000 500 

6051 ÚMOb Hošťálkovice rotační DS 977 3,5 kW 1500 0 

6072 Mateřská škola - Lhotka,Kalinova elektronická HR 1200 W 1300 650 

6065 
MST a.s. závod Třebovice 

(DALKIA a.s.) 
elektronická HR 600 W  1000 500 

6074 
Základní škola-Hošťálkovice, 

Výhledy 
elektronická HR 600 W  1000 500 
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Tabulka 8 Přeh led koncových prvků varování pro zónu havarijního plánování ČEZ – Energetiské sluţby s.r.o.  

(Zdroj: Havarijní plán ČEZ – Energetické sluţby s.r.o.)  

e.č. Umístění Druh KPV 
Typ 

KPV 
Výkon 

Dosah [m] 

signál verb.inf. 

6004 ZŠ - Hulváky, Matrosovova  elektronická HR 1200 W 1300 650 

6034 Vítkovice a.s. - Staré ředitelství elektronická HR 1200 W 1300 650 

 

Tabulka 9 Přehled koncových prvků varování pro zónu havarijního plánování ArcelorMittal Ostrava a.s. (Zdroj: 

Havarijní plán ArcelorMittal Ostrava a.s.)  

e.č. Umístění Druh KPV 
Typ 

KPV 
Výkon 

Dosah [m] 

signál verb.inf. 

6031 
Kunčice, Vratimovská, hotel 

Kovák  
elektronická HR 1200 W 1300 650 

 

Tabulka 10 Přehled koncových prvků varování pro zónu havarijního plánování OKK Koksovny a.s., Koksovna 

Šverma (Zdroj: Havarijn í plán OKK Koksovny a.s., Koksovna Šverma) 

e.č. Umístění Druh KPV 
Typ 

KPV 
Výkon 

Dosah [m] 

signál verb.inf. 

6001 BorsodChem MCHZ s.r.o. elektronická HR 1200 W 1300 650 

  

Z uvedené analýzy vyplývá: 

 na území ORP Ostrava je zpracováno pět vnějších havarijních plánů 

 pro zabezpečení varování v daných zónách se současnosti vyuţívá celkem 11 KPV 

začleněných do JSVV. Z toho je 9 elektronických sirén, poskytujících zároveň 

verbální informaci a 2 rotační sirény.  
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 Pro oblast zóny vnějšího havarijního plánu OKK Koksovny a.s., Koksovna Svoboda 

se počítá pouze s mobilní sirénou. 

 

7. Návrh řešení dokrytí 

 

 Při návrhu řešení dokrytí jsem zváţil tři aspekty:  

 zóny ohroţení s ohledem na reálné havarijní nebezpečí 

 zóny samotných vnějších havarijních plánů 

 zóny dosahu signálů a verbálních informací z jiţ umístěných KPV 

Dále jsem zváţil moţnosti nasazení mobilní sirény MOBELA, vhledem k rychlosti 

moţného nasazení a nezávislosti na elektrické energii.  Výhoda nasazení je zvláště na území 

s menší hustotou obyvatel a menším rizikem reálného ohroţení a kde nelze vybudovat 

stacionární sirénu. Tyto sirény jsou v současnosti umístěny na dvou protiplynových 

automobilech, které ale nemusejí být okamţitě k dispozici. Vozy mohou být u jiného zásahu a 

to i mimo ORP Ostrava. Proto navrhuji zakoupení ještě jedné mobilní sirény a její umístění u 

Městské policie Ostrava. Tato má operační prostor pouze na území ORP Ostrava a 

s nasazením městské policie se ve vnějších havarijních plánech počítá.  

7.1 Řešení dokrytí vnější zóny HP BorsodChem MCHZ s.r.o 

 Na základě provedení analýzy pokrytí území výstraţným signálem a verbální tísňovou 

informací a rizik ohroţení navrhuji: 

 obměnu rotační sirény číslo 6002, umístěné na věţovém domě v ulici Vršovců 

19/1144 za sirénu elektronickou, typu Hörmann ECN 1200 o výkonu 1200 W 

z důvodu dokrytí ohroţené oblasti verbální tísňovou informací 
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Obrázek 12 Stávající siréna DS 977 na ulici Vršovců 19/1144 (Zdroj: materiály HZS MSK)  

 dokrytí místní části Petřkovice, oblast okolo ulice Balbínova mobilní sirénou 

MOBELA. Na tomto území je zástavba rodinných domů a není zde objekt vhodný 

k umístění stacionární sirény. 

7.2 Řešení dokrytí vnější zóny HP ČEZ – Energetické služby s.r.o 

 Na základě provedení analýzy pokrytí území výstraţným signálem a verbální tísňovou 

informací a rizik ohroţení navrhuji: 

 Ponechat stav koncových prvků varování, jak je uvedené v tabulce 8. Uvedené sirény 

dostatečně pokrývají dané ohroţené území varovným signálem a verbální informaci.  

 Je moţno vyuţít i mobilní sirény MOBELA 

7.3 Řešení dokrytí vnější zóny HP ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 Na základě dané analýzy a vzhledem k rizikům v podniku navrhuji: 

 Ponechat stav KPV jak je uvedeno v tabulce 9. Uvedená elektronická siréna má 

dostatečné pokrytí v ohroţené území. Proto není nutná výstavba nového koncového 

prvku. Dále lze také vyuţít KPV umístěných přímo v podniku, které ale nejsou 

zařazeny do systému varování vnější havarijní zóny. 
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7.4 Řešení dokrytí vnější zóny HP OKK Koksovny a.s., Koksovna Šverma 

 Vnější havarijní plán počítá s vyuţitím jedné sirény číslo 6001, umístěné na ulici 

Chemická. Tato ale nepokrývá dostatečně celou oblast, zvlášť v jiţní části zóny, kde je 

vedeno středotlaké potrubí s koksárenským plynem. Zde se nacházejí také čtyři školní 

zařízení a to na ulici Matrosovové mateřská škola, základní škola a střední zemědělská škola a 

na ulici Wolkerové je soukromá škola pro děti s více vadami. V tabulce číslo 8 je vidět, ţe 

na ulici Matrosovova 14 je umístěna siréna číslo 6004 (Hörmann ECN 1200), která ale není 

zahrnuta do varování pro danou havarijní zónu.  

 

Obrázek 13 Elektronická siréna Hörmann ECI 1200 na ZŠ Matrosovova (Zdroj: vlastní)  

Proto navrhuji: 

 zařazení sirény číslo 6002, umístěné na ulici Matrosovova 14, na střeše základní školy  

do systému varování pro vnější havarijní plán. Jedná se o typ Hörmann ECN 1200, 

která by byla k pokrytí oblastí vhodná. 

7.5 Řešení dokrytí vnější zóny HP OKK Koksovny a.s., Koksovna Svoboda 

 Na základě dané analýzy a vzhledem k rizikům v podniku je stav dostačující a 

případné pokrytí varovným signálem a verbální informací se předpokládá mobilní sirénou 

MOBELA. 
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8. Kalkulace cen 

  

Finanční náklady na dostavbu a modernizaci koncových prvků varování v zónách vnějších 

havarijních plánů vychází z cen obvyklých na trhu a jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Tabulka 11 Celkové náklady řešení dokrytí havarijních zón na území ORP Ostrava 

Typ sirény Umístění 
Celkové náklady v 

Kč 

Hörmann ECN 1200 
Ostrava Mariánské Hory, 

Vršovců 19/1144 
480.000,- 

Hörmann MOBELA 
Městská policie Ostrava, 

městské ředitelství 
180.000,- 

Celkem  660.000,- 

 

 Celkové náklady na realizaci dokrytí činí 660 000,- Kč. K financování by mohly být 

vyuţity tyto zdroje: 

 prostředky města Ostravy 

 prostředky HZS MSK 

 vyuţití fondů Evropské unie  

 vyuţití švýcarských fondů 
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9. Závěr 

 V rámci ochrany obyvatelstva je důleţitou součásti Jednotný systém varování a 

vyrozumění. Je provozován a udrţován tak, aby byl trvale v pohotovosti. Přesto je ještě 

v systému dost zastaralých rotačních sirén, které nesplňují dnešní poţadavky, kladené na 

koncové prvky varování a především s ohledem na moţnost předávání verbální tísňové 

informace obyvatelstvu v ohroţených oblastech. 

 Na území ORP Ostrava se nachází celkem 108 koncových prvků varování. Z toho je 

pouze 59 elektronických sirén, které pokrývají verbální informaci 41% obydleného území. 

 Ve vnějších zónách havarijních plánů se nachází celkem 11 koncových prvků 

varování. Z toho je šest elektronických sirén Hörmann ECN 1200, tři Hörmann ECN 600 a 

dvě rotační sirény DS 977. U zón ČEZ – Energetické sluţby s.r.o, ArcelorMittal Ostrava a.s. a 

OKK Koksovny a.s., Koksovna Svoboda je stav vyhovující a stávající sirény plně vyhovují. 

Na základě provedené analýzy, jsem určil lokality s menší hustotou obyvatel a s menším 

rizikem reálného ohroţení mimořádnou událostí. Pro tyto oblasti navrhuji zakoupit jednu 

mobilní sirénu Hörmann MOBELA a umístit ji u Městské policie Ostrava. Tato má 

proškolené stráţníky a je v havarijních plánech přímo určena k varování obyvatelstva 

ohroţeného území. U vnější zóny BorsodChem MCHZ Ostrava při zváţení reálného 

havarijního nebezpečí je třeba vyměnit stávající rotační sirénu DS 977 za elektronickou sirénu 

Hörmann ECN 1200 a to z důvodu dokrytí verbální tísňovou informací. Dále u zóny OKK 

Koksovny a.s., Koksovna Šverma není zcela dokrytá jiţní část zóny. Přitom v daném území 

siréna je siréna číslo 6004, umístěna na Základní škole Matrosovova. Je určena pro varování 

v zóně havarijního plánu ČEZ – Energetiské sluţby s.r.o. Proto ji navrhuji zařadit i pro 

havarijní zónu OKK Koksovny a.s., Koksovna Šverma. 

 V mé práci jsou i navrţeny opatření financování. Celkové náklady na realizaci dokrytí 

činí 660 000,- Kč. K financování navrhuji vyuţití nejen prostředků města Ostravy, či HZS 

MSK, ale i fondů EU, či Švýcarských fondů, které s financováním podobných projektů přímo 

počítají. 

 Kdo je připraven, není překvapen. A proto dobře navrţený systém varování umoţní 

včasnou výstrahu obyvatelstvu a tím i sníţí případné ztráty na zdraví a ţivotech a majetků.  
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Zkratky 

 

GŘ HZS ČR – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

HZS MSK – Hasičský záchranný sbor moravskoslezského kraje  

IZS – Integrovaný záchranný systém 

JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

JSVV – Jednotný systém varování a vyrozumění 

KOPIS – Krajské operační a informační středisko  

KPV – Koncový prvek varování 

KŘ – Krajské ředitelství 

MIS – Místní informační systém 

MSKP – Monitorovací systém koncových prvků 

MV – Ministerstvo vnitra 

OPIS – Operační a informační středisko  

ORP – Obec s rozšířenou působností 

SSRN – Systém selektivního rádiového návěštění 

ÚO – Územní odbor 

ZHP – Zóna havarijního plánu 
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