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Anotace 

 

JANHUBOVÁ, K. Varování obyvatelstva v rámci protipovodňových opatření. Ostrava 2011. 

Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inţenýrství Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava. Vedoucí diplomové práce Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. 

 

 Diplomová práce se zabývá varováním obyvatelstva v rámci protipovodňových 

opatření se zaměřením na Olomoucký kraj. Práce je rozdělena do dvou částí. První teoretická 

část se věnuje problematice varování v podmínkách České republiky. Je zde definováno, jak 

funguje systém varování a informování obyvatelstva, druhy koncových prvků varování 

a moţnosti jejich vyuţití. Praktická část se zabývá územím, které je ohroţeno povodněmi. Byl 

navrţen projekt na obměnu rotačních sirén systému varování v Olomouckém kraji 

za modernější elektronické sirény. Dále se v projektu zpracoval návrh na dostavbu 

elektronických sirén v místech, která nebyla pokryta varovným signálem. Při návrhu výstavby 

a obměny se vycházelo z programu na výpočet dosahu signálu a verbální informace 

v závislosti na typu zástavby a hlučnosti prostředí. Práce se dá pouţít jako předloha pro 

zpracování projektu systému varování i pro ostatní kraje České republiky.  

 

Klíčová slova: varování, jednotný systém varování a vyrozumění, koncový prvek varování, 

povodně, varovný signál 

 

The Annotation 

JANHUBOVÁ, K. Warning of Population in the Framework of Flood Control Measures. 

Ostrava 2011. The Graduation theses at the Faculty of Safety Engineering at VŠB – Technical 

University of Ostrava. Tutor Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. 

 

 A graduation theses solves a warning of population in the framework of flood control 

measures in Olomouc region. The theses is split up into two parts. The first theoretical part 

is specialized in warning in the Czech Republic. There is defined how warning system works, 

kinds of final element of warning and possibility of using them. A practical part is engaged 

on an area that is endangered by floods. A project for changing rotary sirens into electronic 

sirens in Olomouc region was suggested. Further the project contains concept for building 

electronic sirens in places without warning system. During making the concept 

and permutation it comes from agenda for counting a range of signal and verbal information 



in dependence on house-building and noise of environs. The theses can be used like a model 

for processing the project of warning and notification in the others region in the Czech 

Republic. 

 

Key words: warning, unified warning and notification system, final element of warning, 

flood, warning signal 
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1 ÚVOD 

 

Na území České republiky existuje trvale riziko vzniku krizových stavů a mimořádných 

událostí zapříčiněných působením škodlivých a ničivých faktorů přírodních ţivlů, haváriemi 

nebo vlivem činnosti člověka. Nejčastěji se vyskytující přírodní mimořádné události 

v podmínkách České republiky jsou povodně, vichřice a silné větrné poryvy a sněhové 

kalamity. Mezi nejčastější antropogenní události lze řadit poţáry způsobené člověkem, 

havárie v dopravě a technologické havárie. V dnešní době nelze také vyloučit vznik 

ozbrojených konfliktů a teroristických útoků. 

Mimořádným událostem a krizovým stavům lze předcházet nebo omezit jejich účinky 

opatřeními, které povedou ke sníţení ohroţení ţivotů a zdraví obyvatelstva, materiálních 

a kulturních hodnot, ţivotního prostředí a přírodních zdrojů. Základní a nejdůleţitější 

realizovaná opatření v oblasti minimalizace následků krizových stavů a mimořádných 

událostí, jsou analýza rizik a včasné varování a vyrozumění. 

Pro analýzu rizik se v současně době pouţívá řada metodik a softwarových nástrojů, které 

jsou zaloţeny na matematických modelech. Modely jsou jednodušší či sloţitější, podle toho 

je spolehlivost a správnost výsledku lepší či horší. Proto se musí nejdříve podle daného cíle 

hodnocení rizik zjistit, zda jsou splněny předpoklady vybrané metodiky, a poté teprve 

zhodnotit, zda data či datové soubory mají vypovídající hodnotu z hlediska mimořádné 

události, jejíţ rizika chceme sledovat a zda splňují poţadavky metodiky. Po tomto zjištění 

můţeme tedy provést výpočet a následnou interpretaci výsledků provést v rozsahu dané 

metodiky. Většina metodik pro stanovení rizik předpokládá absolutní bezchybnost a omezuje 

se jen na kontrolu dodrţení procesu a činnost obsluhy. Z toho vyplývá, ţe jakákoliv metoda 

analýzy rizik je pouze pomocný nástroj a inteligence člověka zůstává nezastupitelná.  

Realizace včasného varování a vyrozumění vyplývá z hlediska mezinárodního práva 

z Dodatkového protokolu I k Ţenevským úmluvám ze dne 12. 08. 1949 o ochraně obětí 

mezinárodních konfliktů, kde je definováno jako hlásná sluţba. V současnosti 

má zodpovědnost za technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému 

varování a vyrozumění v České republice, v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., 

o Integrovaném záchranném systému, Ministerstvo vnitra - Hasičský záchranný sbor České 

republiky.  
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V České republice je od roku 1993 budován neveřejný jednotný systém varování 

a vyrozumění na principu jednosměrného selektivního rádiového návěštění. Tento systém 

má za úkol umoţnit včasné a kvalitní varování a tísňové informování obyvatelstva a také 

vyrozumění kompetentních sloţek podílejících se na záchranných a likvidačních pracích 

v případě vzniku mimořádné situace nebo krizového stavu. 

Jiţ v mé bakalářské práci jsem se věnovala riziku povodní v Olomouckém kraji. Podle 

programu SFERA, který je určen k analýze rizik, vychází povodně jako nejvíce 

pravděpodobná mimořádná událost pro území Olomouckého kraje. Proto jsem se rozhodla 

věnovat povodním, které představují stále se zvyšující riziko, i v mé diplomové práci.  

Diplomová práce se zabývá varováním obyvatelstva v rámci protipovodňových opatření 

se zaměřením na Olomoucký kraj. V teoretické části popíši, jak funguje systém varování 

v Olomouckém kraji, a v praktické části zpracuji projekt na obměnu rotačních sirén 

za modernější elektronické sirény. Součástí projektu bude rovněţ návrh výstavby nových 

elektronických sirén v místech, která nejsou dosud pokryta varovným signálem. Celý projekt 

je zaměřen na území, které je ohroţeno povodněmi. 
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2 CÍL PRÁCE 

 

Cílem diplomové práce je analyzovat současný stav zabezpečení varování obyvatelstva 

v oblastech s moţným vznikem povodní na území Olomouckého kraje a navrhnout projekt 

na obměnu a dostavbu koncových prvků varování. 

Tento cíl jsem si rozdělila do následujících podcílů: 

- analýza rizik v Olomouckém kraji, 

- analýza současného stavu zabezpečení varování obyvatelstva v Olomouckém kraji 

v oblastech s moţným vznikem přirozených nebo zvláštních povodní, 

- obměna rotačních sirén za elektronické v oblastech postiţených povodněmi,  

- doplnění elektronických sirén na místa bez pokrytí varovným signálem, 

- finanční kalkulace projektu, 

- zhodnocení efektivity projektu. 
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3 REŠERŠE ZDROJŮ 

 

Bernatík A., Maléřová L. Analýza rizik území. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 2010. ISBN: 978-

80-7385-082-1 

 

Cílem tohoto učebního textu je seznámit studenty s principy analýzy rizik na rozsahu území, 

kterými mohou být různě velké oblasti např. obce, města nebo kraje. Publikace shrnuje přístupy 

k problematice hodnocení rizik závaţných havárií stacionárních i mobilních zdrojů rizika 

a přírodních mimořádných událostí, které mají dopad na zdraví a ţivoty lidí, majetek anebo 

ţivotní prostředí.  

 

Kratochvílová, D. Ochrana obyvatelstva. 1 vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, sv. 42, 

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

 

V knize je uveden ucelený přehled o ochraně obyvatelstva. Autorka se věnuje vývoji ochrany 

obyvatelstva v našich podmínkách, varování a vyrozumění, evakuaci, nouzovému přeţití, 

individuální ochraně, úkrytům, dekontaminaci a v neposlední řadě také realizaci opatření 

ochrany obyvatelstva.  

 

Kovařík, J. Teorie civilní ochrany. Ostrava, SPBI, 2002. 

 

Tento soubor přednášek se zabývá civilní ochranou, hlásnou sluţbou, evakuací obyvatelstva, 

úkryty, dekontaminací, poskytováním nouzového ubytování a zásobování, individuální 

ochranou a dalšími poznatky, které souvisí s civilní ochranou. 

 

Kovařík, J, Smetana, M. Základy civilní ochrany. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 2006. 147 s. 

ISBN: 80-86634-85-X 

 

Účelem tohoto studijního materiálu je poskytnout ucelenou informaci o teoretických 

základech civilní ochrany studentům, odpovědným pracovníkům státní správy, samosprávy 

a také právnickým a fyzickým osobám, které se zabývají ochranou obyvatelstva.  

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
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Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky 

pro hospodárné vyuţívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových 

a podzemních vod. Zákon také upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, 

vztahy fyzických a právnických osob k vyuţívání povrchových a podzemních vod, jakoţ 

i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiţ výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu 

zajištění trvale udrţitelného uţívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před 

účinky povodní a sucha. 

 

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

zákonů. 

 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví sloţky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, 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 ohroţení státu 

a válečného stavu. 

 

Sene, K. Flood warning, forecasting and emergency response. USA, Springer, 2008. 

ISBN: 978-3-540-77852-3 

 

Tato kniha poskytuje komplexní popis varování před povodněmi, předpovědi vývoje 

povodně, postupy pro vydání příslušných varování, předpovědi a reakce na další mimořádné 

události spojené s povodněmi.  

 

Aven, T. Foundation of Risk Analysis ( A Knowledge and Decision - Oriented Perspektive). 

England: John Wiley & Sons, 2005. ISBN 0-471-49548-4.  

 

Publikace podává ucelený přehled o základech provádění analýzy rizik. Definuje, co znamená 

riziko a jaké druhy analýz rizik se pouţívají. Popisuje základní teorie pravděpodobnosti 

a statistik. 
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Ministerstvo ţivotního prostředí [online], c 2008 – 2011. Dostupný z WWW: 

<http://www.mzp.cz/>. 

 

Tento internetový server obsahuje všechny důleţité informace o ochraně klimatu, ochraně 

ovzduší, vodě, odpadovém hospodářství, rizicích pro ţivotní prostředí a dalších odvětví, které 

patří pod záštitu ministerstva ţivotního prostředí. 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky [online], c 2010. Dostupný z WWW: 

<www.hzscr.cz>. 

 

Na tomto internetovém serveru jsou uvedeny informace o Hasičském záchranném sboru 

České republiky. Jsou zde uvedeny související právní předpisy, historie Hasičského 

záchranného sboru České republiky, informace o jednotkách poţární ochrany, integrovaném 

záchranném systému, ochraně obyvatelstva, krizovém řízení a civilním nouzovém plánování. 

 

Civil Protection, The Federal Office for Civil Protection FOCP [online]. c 2010. 

Dostupný 

z WWW:<http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/en/home.html>. 

 

Tyto internetové stránky se zabývají ochranou obyvatelstva ve Švýcarsku. Je zde uvedeno, jak 

funguje systém varování ve Švýcarsku, jaká nebezpečí a rizika jsou nejvíce ohroţující 

a jakým způsobem chrání kritickou infrastrukturu. 

 

National Oceanic and Atmospheric Administration's NOAA [online]. c 2010. Dostupný 

z: WWW: <http://www.nws.noaa.gov>. 

 

Internetové stránky Národní meteorologické sluţby v USA. NOAA poskytuje data 

a meteorologické předpovědi, varuje před nebezpečnými událostmi spojenými s počasím 

a oběhem vody (bouře, sucha a povodně). Je zde uvedeny také způsoby varování před 

tsunami.  
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4 ZÁKLADNÍ POJMY 

 

Ochrana obyvatelstva 

Je plnění úkolů civilní ochrany, {čl. 61 Dodatkového protokolu k Ţenevským úmluvám 

z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), přijatého 

v Ţenevě dne 8. června 1977 a publikovaného sdělením pod č. 168/1991 Sb.}, zejména 

varování, evakuace, ukrytí a nouzové přeţití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení 

ochrany jeho ţivota, zdraví a majetku.[9] 

 

Povodně 

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

povrchových vod, při kterém voda jiţ zaplavuje území mimo koryto vodního toku a můţe 

způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda můţe způsobit škody tím, ţe z určitého území 

nemůţe dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně 

dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku sráţkových vod.[10] 

 

Varování 

Souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné upozornění obyvatelstva 

orgány veřejné správy na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost, vyţadující realizaci 

opatření na ochranu obyvatelstva a majetku. Zahrnuje zejména varovný signál, po jehoţ 

provedení je neprodleně realizováno informování obyvatelstva o povaze nebezpečí 

a o opatřeních k ochraně ţivota, zdraví a majetku.[15] 

 

Jednotný systém varování a vyrozumění 

Jednotný systém varování a vyrozumění je souhrn orgánů a institucí, organizačních, 

technických a provozních opatření a vazeb mezi nimi a technologií zabezpečujících varování 

a vyrozumění obyvatelstva.[7] 

 

Koncový prvek varování 

Koncový prvek varování je technické zařízení schopné vydávat varovný signál, 

např. siréna.[12]  
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Verbální informace 

Verbální informace je tísňová informace se stanoveným obsahem uloţená v paměti 

koncového prvku varování.[15][13] 

 

Varovný signál 

Varovný signál je stanovený způsob akustické aktivace koncových prvků varování 

obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí.[12]  
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5 ANALÝZA RIZIK 

 

Pro analýzu rizik území se v současné době pouţívá mnoho metodik. Výběr vhodné 

metody analýzy a hodnocení rizik se v kaţdém konkrétním případě provádí podle:  

- cíle, ke kterému má výsledek v procesu řízení slouţit,  

- dle kvality vstupních dat, která jsou k dispozici,  

- dle nároků na přesnost výsledků (někdy stačí jen orientační výsledky a jindy zase 

jsou nutné přesné hodnoty, u kterých musíme znát, zda jsou konzervativní nebo 

jaká je hladina jejich věrohodnosti). 

 

Níţe uvedené metody slouţí k provedení analýzy rizik územních celků pouţívané 

v České republice. Existuje i mnoho zahraničních metod, které jsou vhodné pro analýzu 

a hodnocení rizik územního celku. V rámci členství České republiky v Evropské unii by bylo 

do budoucna vhodné, aby existovala vhodná metoda/metody, které by byly jednotné pro 

všechny členy EU.[2] 

 

5.1 Metoda kontrolních seznamů (Check-Lists) 

 

Kontrolní seznam je postup zaloţený na systematické kontrole plnění předem 

stanovených podmínek a opatření. Seznamy kontrolních otázek (Check-Lists) jsou zpravidla 

generovány na základě seznamu charakteristik sledovaného systému nebo činností, které 

souvisejí se systémem a potenciálními dopady, selháním prvků systému a vznikem škod. 

Jejich struktura se můţe měnit od jednoduchého seznamu aţ po sloţitý formulář, který 

umoţňuje zahrnout různou relativní důleţitost parametru (váhu) v rámci daného souboru.[2]  

 

5.2 Analýza souvztaţností 

 

Je jedna z metod, která vyhledává riziko nebo vyhledává rizika systému. Metoda 

neslouţí k výpočtu pravděpodobnosti výskytu (či četnosti výskytu) mimořádné události, 

ale k hledání vazeb mezi zdroji rizik a mezi objekty rizik (postiţené objekty). Je vhodná pro 

posuzování celkové rizikové situace na teritoriu podniku, města, kraje či republiky, protoţe 
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právě provázanost těchto prvků rizika v systému rizika umoţňuje domino-efekt nebo 

synergický efekt při šíření destrukce z jednoho místa na druhé.[2] 

 

5.3 Ishikawův diagram (diagram příčin a následků)  

 

Diagram je grafickým znázorněním různých faktorů, které ovlivňují důsledek. Někdy 

se těmto diagramům říká téţ diagram „rybí kosti“ nebo P-D diagramy. Diagram můţeme brát 

i jako nástroj umoţňující systematický popis všech moţných příčin daného problému. Účelem 

této metody je stanovení nejpravděpodobnější příčiny problému, který řešíme. Princip této 

metody vychází ze základního zákona - kaţdý následek (problém) má svou příčinu nebo 

kombinaci příčin. Při tvorbě Ishikawa diagramu se vyuţívá zásady brainstormingu, který nám 

pomůţe definovat všechny moţné, i málo pravděpodobné, příčiny problému, jeţ řešíme. 

Jedná se tedy o týmovou metodu.[2]  

 

5.4 Projekt SIPROCI  

 

V rámci Evropské unie vznikl projekt SIPROCI, který má orgánům na místní, resp. 

regionální úrovni veřejné správy, napomáhat při předvídání mimořádných událostí, přípravě 

na jejich řešení a samotném řešení. Výhodou projektu SIPROCI je mimo jiné i nabídka 

jednotné metody pro mapování rizik území. Ta má usnadnit konfrontace a výměny informací 

a dat mezi experty a dalšími osobami, kteří pracují v oblasti civilní nouzové připravenosti, 

resp. ochrany obyvatel. Na realizaci projektu se pod vedením italských odborníků podílela 

řada zemí, mimo jiné i Česká republika.  

Součástí projektu bylo i vytvoření a doporučení jednotné metody mapování rizik 

pojmenované Analýza rizik a zranitelnosti – HVE (zkratka: H – hazard, V – vulnerability,  

E – value of the elementst at risk), která by v budoucnu mohla být závazná pro všechny země 

EU. Jedním ze závěrů projektu je doporučení, aby před přijetím jednotné metodiky došlo 

v jednotlivých zemích EU k jejímu ověření na národní úrovni.[2]  
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5.5 Program SFERA 

 

SFERA je softwarový nástroj vyvinutý speciálně pro analýzu rizika územních 

a objektových havarijních plánů. Program SFERA myšlenkově navazuje na známé analytické 

metody ve snaze se co nejvíce přiblíţit filozofii myšlení krizových manaţerů při zvaţování 

moţných hrozeb v analyzovaném systému. Důraz je poloţen na rychlost a jednoduchost práce 

na jedné straně a přehlednost a stručnost interpretace výstupů na straně druhé.  

Program SFERA je explicitně určen pro analytické účely, avšak lze jej s výhodou vyuţít 

pro rychlé kriteriální rozhodování, kdy manaţer nepracuje s pravděpodobností a velkým 

mnoţstvím rizik.  

Program SFERA v principu umoţňuje tvorbu kontingenční tabulky, matematické operace 

třídící data v definovaných souvislostech pod diagonálu, formální editaci dat a jejich zápis 

do databáze analytických závěrů, návrh a zapracování hodnotových kritérií do výpočtů, 

výpočet zranitelností jednotlivých rizik s ohledem na časové parametry, export vypočítaných 

dat od Excelu, html stránek nebo do Wordu a zobrazení výsledků do vývojového stromu nebo 

orientačního grafu.[29]  

Právě tento program jsem si vybrala pro zpracování analýzy rizik území v Olomouckém 

kraji. 
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6 POVODNĚ 

 

Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní 

zákon“) se povodněmi rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

povrchových vod, při kterém voda jiţ zaplavuje území mimo koryto vodního toku a můţe 

způsobit škody.  

Povodní je i stav, kdy voda můţe způsobit škody tím, ţe z určitého území nemůţe 

dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází 

k zaplavení území při soustředěném odtoku sráţkových vod. 

Podle příčiny vzniku povodní rozlišujeme povodně přirozené a zvláštní. 

 

6.1 Přirozené povodně 

 

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přirozenými jevy, zejména: 

 dešťovými sráţkami, 

 táním sněhové pokrývky, 

 chodem ledů. 

 

Typy přirozených povodní: 

 zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě 

v kombinaci s dešťovými sráţkami. Tyto povodně se nejvíce vyskytují 

na podhorských tocích a propagují se dále i v níţinných úsecích velkých toků. 

 letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují 

se zpravidla na všech tocích v zasaţeném území, obvykle s výraznými důsledky 

na středních a větších tocích. 

 letní povodně způsobené krátkodobými sráţkami velké intenzity (často i přes 

100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území. Mohou 

se vyskytovat kdekoliv na malých vodních tocích, katastrofální důsledky mají 

zejména na sklonitých vějířovitých povodích. 

 zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy i při relativně menších 

průtocích. Vyskytují se v úsecích toku náchylných ke vzniku ledových nápěchů 

a ledových zácp. 
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 Kromě typu přirozené povodně, který je nositelem informace o původu, období a místu 

výskytu povodně, rozeznáváme rovněţ povodně podle jejich rozsahu, a to místní 

a regionální.[27] 

 

6.2 Zvláštní povodně 

 

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená poruchou či havárií (protrţením) vodního díla 

vzdouvajícího nebo kumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním 

díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem. 

Rozeznávají se tři základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která 

můţe nastat při stavbě nebo provozu vodního díla:[28] 

 zvláštní povodeň typu 1 – vzniká protrţením hráze vzdouvajícího vodního díla, 

 zvláštní povodeň typu 2 – vzniká poruchou hradicí konstrukce bezpečnostních 

a výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody), 

 zvláštní povodeň typu 3 – vzniká nouzovým řešením kritické situace ohroţující 

bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění 

vody z vodního díla, zejména při nebezpečí havárie uzávěrů a hrazení 

bezpečnostních a výpustných zařízení nebo při nebezpečí protrţení hráze. 

 

Pro účely dohledu jsou vodní díla zařazena do I. aţ IV. kategorie podle výše škod 

v území pod vodním dílem při případné havárii.  

Pro díla I. a II. kategorie je vlastník (uţivatel) nebo správce povinen zajistit provádění 

dohledu prostřednictvím pověřené odborné organizace, kterou je v ČR akciová společnost 

Vodní díla - technicko-bezpečnostní dohled.  

Za povodňových situací dochází často k ohroţení bezpečnosti i u vodních děl III. a IV. 

kategorie, zejména malých vodních nádrţí a rybníků. Tato vodní díla mohou být pak zdrojem 

dalšího povodňového nebezpečí, buď z důvodu nedostatečné kapacity přelivných objektů 

nebo z důvodu špatného technického stavu či zanedbané údrţby. 

Pracovníci technicko-bezpečnostního dohledu spolupracují s vlastníky (uţivateli) nebo 

správci malých vodních nádrţí i povodňovými orgány, zpracovávají pro ně odborné posudky 

technického stavu hrází s návrhem opatření k zajištění jejich bezpečnosti. Pomáhají sniţovat 

rizika havárií hrází v oblastech zasaţených povodní.[27] 
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6.3 Bleskové povodně 

 

 Blesková povodeň je povodeň, která vzniká po krátkém přívalovém dešti a je typická 

pro suché oblasti. Můţe vznikat také v horských a podhorských oblastech. Můţe 

se vyskytovat i tam, kde nedochází nebo je silně omezeno vsakování vody do půdy (například 

rozsáhlé zpevněné plochy, především v městské zástavbě s ucpanou kanalizací). Za intenzivní 

sráţky způsobující bleskové povodně se povaţuje cca 30 mm/h, 45 mm/2h, 55 mm/3h 

a 60 mm/5h a více sráţek.[34] 

 

6.4 Stupně povodňové aktivity 

 

Dle vodního zákona se stupni povodňové aktivity rozumí míra povodňového nebezpečí 

vázaná na směrodatné limity, jimiţ jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných 

profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené 

v příslušném povodňovém plánu. 

Rozsah operativních opatření prováděných pro ochranu před konkrétní povodní se řídí 

nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové 

aktivity. Jednotlivé stupně povodňové aktivity jsou rozepsány v příloze č. 1. 

 

6.5 Povodňové plány 

 

Dle vodního zákona se povodňovými plány rozumějí dokumenty, které obsahují způsob 

zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, moţnosti ovlivnění 

odtokového reţimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob 

zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové sluţby 

a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených 

základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové 

aktivity. 

Povodňový plán se dělí na část věcnou, organizační a grafickou. Pro vypracování 

povodňových plánů krajů, obcí s rozšířenou působností, obcí a nemovitostí ohroţených 

povodněmi platí norma TNV 75 2931.  
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7 PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ  

 

Silné přeháňky, spojené s bouřkovou činností, jsou v letním období poměrně častým 

a běţným jevem, ale ve většině případů mají pouze krátké trvání (do 30 minut), coţ souvisí 

s dynamikou bouřkové oblačnosti. Někdy však můţe být bouřková buňka mimořádně aktivní 

a ve velmi krátkém čase z ní vypadne extrémní mnoţství sráţek, které pak nestačí normálně 

odtéct z oblasti, kde napadly. Jindy se bouřková oblačnost můţe zorganizovat do podoby 

většího mnoţství bouřkových buněk, které opakovaně vznikají v přibliţně stejné oblasti. 

Za takové situace pak dochází k velmi nebezpečné akumulaci sráţek, které se jiţ nestačí 

vsakovat či normálně odtékat.  

 V obou uvedených případech tak můţe dojít k velmi nebezpečným povodním 

z přívalových dešťů, nazývaným přívalové povodně.  

Přívalové povodně jsou nebezpečné především svou rychlostí a prudkostí, a téţ tím, 

ţe mohou přeměnit malé potůčky (či jen suchá koryta) v ţivotu nebezpečný ţivel. 

Nejnebezpečnější jsou v horách, kde se vlivem výrazně sklonitého terénu zvyšuje jejich 

rychlost a ničivost, přičemţ současně dochází k sesuvům bahna a kamení. Konkrétní místo, 

kde se případné nebezpečné bouřkové lijáky mohou vyskytnout, dopředu předpovědět 

prakticky nelze.[35]  

Z pohledu plánování výstavby koncových prvků varování nelze u přívalových dešťů 

stanovit ohroţené území. Pouze na základě statistiky opakovaných případů přívalových dešťů 

lze dané území doplnit prostředky varování, pokud se jiţ na území nevyskytují. 
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8 VAROVÁNÍ 

 

Varování a tísňové informování obyvatelstva i vyrozumění orgánů krizového řízení 

a sloţek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) patří mezi základní opatření 

a úkoly ochrany obyvatelstva. Pro zabezpečení varování a vyrozumění je na území ČR 

vybudován a provozován Jednotný systém varování a vyrozumění (dále jen „JSVV“). 

Odpovědnost za jeho technické, provozní a organizační zabezpečení má v souladu 

se zákonem č. 239/2000 Sb., o IZS a změně některých zákonů Ministerstvo vnitra – Hasičský 

záchranný sbor České republiky (dále jen „HZS ČR“). 

 

8.1 Varování obyvatelstva 

 

Varování obyvatelstva lze definovat jako komplexní souhrn organizačních, technických 

a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící 

nebo jiţ vzniklé mimořádné události nebo krizové situaci obyvatelstvu. 

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

informace mají často formu předem stanoveného signálu, po jehoţ přijetí jsou realizovány 

smluvené činnosti a ochranná opatření. Po provedení varovného signálu je neprodleně 

realizováno verbální tísňové informování obyvatelstva, a to prostřednictvím rozhlasu, 

televize, místních (obecních) rozhlasů nebo mobilními rozhlašovacími prostředky (rozhlasové 

vozy, megafony, apod.) 

Základním prostředkem pro vyhlašování signálů je síť koncových prvků varování (dále 

jen „KPV“) (sirény, místní rozhlasy) začleněných do JSVV. 

Organizační opatření varování obyvatelstva jsou stanovena v „Plánu varování“, který 

je součástí havarijního plánu kraje jako plán konkrétních činností. 

Varování zabezpečuje hasičský záchranný sbor (dále jen „HZS“) kraje. Orgány obce 

zajišťují připravenost obce na mimořádnou událost a podílejí se na ochraně obyvatelstva. 

Z této povinnosti vyplývá odpovědnost obecního úřadu za zajištění varování obyvatel 

na území obce. V případě poruchy koncového prvku začleněného do JSVV je starosta 

povinen zabezpečit náhradní způsob varování.[7] 
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8.2 Plán varování 

 

Obsah plánu varování je stanoven ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., 

o některých podrobnostech zabezpečení IZS. 

Plán varování obyvatelstva obsahuje: 

a) přehled vyrozumívacích center a KPV, 

b) způsob varování obyvatelstva o moţném vzniku nebezpečí, 

c) varovný signál a jeho význam a náhradní způsob varování, 

d) způsob předání tísňových informací, 

e) způsob informování o ukončení nebezpečí ohroţení, 

f) rozdělení odpovědnosti za provedení varování obyvatelstva. 

 

8.3 Odpovědnost za varování obyvatelstva 

 

Odpovědnost za provedení varování je stanovena dle: 

- Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů: 

- zabezpečuje HZS kraje v případě zabezpečení záchranných a likvidačních 

prací, 

- zajišťují orgány obce – oblast výkonu státní správy, 

- zajišťuje starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací pro 

všechny osoby nacházející se na území obce před hrozícím nebezpečím, 

- zajišťuje právnická a fyzická osoba vůči svým zaměstnancům pokud 

zvláštní předpis nestanoví jinak (zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon, 

nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování, zákon 

č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závaţných havárií ve znění pozdějších 

předpisů), v případě vzniku mimořádné události v souvislosti s provozem 

technických zařízení a budov při nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami a při jejich přepravě nebo při nakládání s nebezpečnými odpady 

a pokud je vlastníkem, správcem nebo uţivatelem uvedených zařízení, 

budov, látek nebo odpadů, 

- podílí se právnická nebo fyzická osoba za podmínek výše uvedených 

na varování osob ohroţených havárií v rozsahu stanoveném zvláštním 

předpisem (zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon, nařízení vlády 
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č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování, zákon č. 59/2006 Sb., 

o prevenci závaţných havárií ve znění pozdějších předpisů). 

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

- zabezpečují povodňové orgány obcí u právnických a fyzických osob 

v územním obvodu obce s vyuţitím jednotného systému varování. 

- Vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO: 

- podílí se jednotky poţární ochrany při zásahu v případě ochrany 

obyvatelstva. 

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe přímou odpovědnost za zajištění varování obyvatelstva, 

zpravidla cestou krajského operačního a informačního střediska (dále jen „KOPIS“), má 

odpovědný funkcionář na příslušné úrovni státní správy a samosprávy. 

Rozhodovací pravomoc mají: 

- hejtman kraje, 

- starosta (primátor) obce. 

V případě vzniku mimořádné události spojené s bezprostředním ohroţením obyvatelstva 

a hrozícím prodlením času rozhodovací pravomoc mají: 

- velitel zásahu, 

- právnická a fyzická osoba, která způsobila mimořádnou událost, 

- povodňové orgány obcí. 

 

8.4 Jednotný systém varování a vyrozumění  

 

JSVV je souhrn orgánů a institucí, organizačních, technických a provozních opatření 

a vazeb mezi nimi a technologií zabezpečujících varování a vyrozumění obyvatelstva. JSVV 

budovaný a provozovaný na území ČR je tvořen těmito hlavními součástmi:[14] 

 Systém selektivního rádiového návěštění (dále jen „SSRN“), kterým 

je zabezpečováno ovládání koncových prvků varování a vyrozumění, 

 Koncovými prvky varování a vyrozumění, kterými je zabezpečováno varování 

a vyrozumění obyvatelstva. 

 

 



- 19 - 

 

8.5 Systém selektivního rádiového návěštění 

 

SSRN tvoří základ JSVV. Jedná se o neveřejný systém, který je určen pro zabezpečení 

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

podílejících se na záchranných a likvidačních prací v případě vzniku mimořádné události 

nebo krizové situace.  

SSRN je plně digitální. Umoţňuje dálkové selektivní ovládání poplachových sirén 

či jiných varovacích zařízení a vysílání krátkých textových zpráv osobám vybaveným 

osobními přijímači (pagery). 

Základními prvky SSRN jsou:[14] 

 vysílací infrastruktura – síť základových stanic, které zabezpečují pokrytí 

zájmové oblasti rádiovým signálem, 

 zadávací terminály (vyrozumívací centra) – prostřednictvím zadávacích 

terminálů realizují obsluhy systému poţadavky na volání,  

 přenosové cesty – datové propojení mezi řídícím pracovištěm a ostatními 

zadávacími terminály, 

 koncové prvky – přijímače, které realizují poţadavky obsaţené ve volání. 

 

8.5.1 Vysílací infrastruktura 

 

Základem SSRN je vysílací infrastruktura, kterou tvoří síť základnových stanic. 

Ty zabezpečují pokrytí zájmové oblasti radiovým signálem. Z hlediska provozního 

zabezpečení je síť pokrývající území ČR rozdělena na samostatné krajské subsystémy.  

Síť základnových stanic krajského subsystému je koncipována tak, ţe tvoří uzavřený 

kruh. Jedna ze stanic plní funkci hlavní základnové stanice, která generuje informaci 

(tzv. master) a je umístěna na řídícím pracovišti systému (krajské ředitelství HZS). Ostatní 

stanice pouze předávají informaci, kterou obdrţely – jsou podřízené (tzv. slave). V tomto 

kruhu obíhá radiový signál formou informačního bloku – tokenu, který je generován 

masterem vţdy, kdyţ převezme od některého zadávacího terminálu poţadavek na volání. 

Voláním rozumíme data obsahující adresy přijímačů, kterým je vysílání určeno a vlastní 

informaci, jakou činnost mají přijímače realizovat. Kaţdý token obsahuje identifikační údaje 

volaného prvku.  
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Token generovaný hlavní základnovou stanicí je přijat všemi základnovými stanicemi, 

které se nacházejí v dosahu jejího signálu. Ty překontrolují identifikační údaje a ta ze stanic, 

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

je pro předcházející potvrzením, ţe byl token předán na následující stanici. Takto je postupně 

předáván token z jedné základnové stanice na druhou, aţ se v kruhové síti vrátí zpět na hlavní 

stanici, která jej generovala. V tomto případě hovoříme o šíření rádiového signálu řízenou 

cestou. V krajské síti můţe být konfigurováno aţ 15 řízených cest.  

 

Obrázek 1  Principiální schéma SSRN [14] 

 

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 svých případných závadách. Po doběhnutí 

systémového tokenu zpět na master, jsou hlášení vyhodnocena a závady ohlášeny obsluze 

na terminálu dohledu řídícího pracoviště a zaznamenána do paměti. V dané chvíli vysílání 

je v síti pouze jeden token, další je generován aţ po oběhnutí předchozího tokenu zpět 

na master. Doba jeho oběhu řízenou cestou závisí na řadě faktorů jako je počet základnových 

stanic, velikost přenášené informace, stav sítě apod. 

V jedné síti můţe pracovat aţ 32 stanic. Ve vysílací infrastruktuře jsou vyuţívány 

základnové stanice typu NUCLEUS, DAU MICRO a CASIUM.[14] 
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Obrázek 2  Mapa pokrytí území ČR signálem [13] 

 

8.5.2 Přenosové cesty 

 

V systému jsou pouţívány čtyři způsoby oběhu tokenu. 

Řízená cesta 

V jednom regionálním subsystému SSRN lze naprogramovat aţ 15 různých řízených cest 

(cesty 0 -14). Je dodrţována zásada, ţe cesta 0 prochází vţdy celým systémem, tedy přes 

všechny základnové stanice. Vysílání touto cestou je vyuţíváno zejména při vysílání 

textových zpráv na pagery, kdy není známo, v dosahu které stanice se volaná osoba nachází 

a zásadně je tato cesta pouţívána pro přenos systémového tokenu. V jednom systému můţe 

pracovat max. 32 základnových stanic. 

Ostatní řízené cesty jsou tzv. “zkrácené“. Jsou vyuţívány pro urychlení činnosti systému 

v případě, ţe je známo, kde se volaný přijímač nachází a není tedy nutné, aby volání bylo 

vysíláno všemi stanicemi. Tyto cesty jsou vyuţívány zejména při spouštění sirén 

na individuální adresy, nebo na takové skupinové adresy sirén, kdy všechny sirény, kterým 

je daná skupinová adresa přidělena, leţí v dosahu základnových stanic zařazených do dané 

zkrácené cesty. Regionální skupinové adrese sirén musí být proto vţdy přiřazena v databázi 

přijímačů cesta 0.[14] 
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Obrázek 3  Princip přenosu řízenou cestou [14] 

 

Chybová cesta 

Kaţdé základnové stanici lze naprogramovat pro kaţdou řízenou cestu jednu chybovou 

cestu pro případ, ţe následující stanice v řízené cestě nepotvrdí příjem a nepředá token dále. 

Chybové cesty musí být plánovány jednak s ohledem na to, aby se token vrátil zpět na hlavní 

stanici systému a jednak s ohledem na to, aby bylo zajištěno pokrytí pokud moţno i území, 

které je normálně vykrýváno základnovou stanicí, která je momentálně v poruše. [14] 

 

Obrázek 4 Princip chybové cesty [14] 

Podmíněná cesta 

Kaţdé základnové stanici lze naprogramovat několik podmíněných cest. Směr vysílání 

podmíněnou cestou je závislý na tom, od které základnové stanice byl token přijat a jakou 
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cestou je přenos řízen. Podmíněná cesta je určena k řešení specifických potřeb oběhu tokenu 

v systému, např. pro řešení takových případů, kdy je určitá základnové stanice potřebná 

pro pokrytí zájmové oblasti schopna předat token zpět do systému pouze zprostředkovaně, 

přes stanici, od které token přijala. [14] 

 

 

Obrázek 5  Princip podmíněné cesty [14] 

 

Reverzní cesta 

Posledním východiskem systému při řešení problémů s oběhem tokenu je reverzní cesta. 

Reverzní cesta je vţdy definována jako cesta 15. Ta je zpravidla definována přes všechny 

základnové stanice systému v opačném směru neţ cesta 0.  

Princip přenosu reverzní cestou je znázorněn na obrázku níţe. Stanice číslo 003 nemůţe 

token předat dále řízenou a ani chybovou cestou. Pro tento případ má naprogramovánu 

chybovou podmíněnou cestu zpět na hlavní základnovou stanici. Ta zjistí, ţe se token vrátil 

jinou cestou, neţ kterou měl být předáván a proto jej nevymaţe, ale pošle dále cestou 

15. Token tedy projde celým systémem v opačném směru aţ po poslední funkční základnovou 

stanici. Tím je zabráněno ztrátám tokenu a zajištěno vyslání poţadovaných volání v celé 

funkční části systému. Pro reverzní cestu lze opět nastavovat chybové cesty nebo podmíněné 

cesty. [14] 
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Obrázek 6  Princip reverzní cesty [14] 

 

Moţné problémy v radiové síti 

Proč je nutný tak poměrně sloţitý systém řízení oběhu tokenu? Fyzikální zákony jsou 

neúprosné a proto se ani v tomto systému nelze vyvarovat různým problémům, které mohou 

vést k nepřevzetí obíhajícího tokenu některou ze základnových stanic a v konečném důsledku 

i k nepředání informací koncovým prvkům nacházejícím se na části zájmového teritoria. 

Důvodů, proč následující stanice sítě nepřevezme token, můţe být několik. Podle charakteru 

příčiny je lze rozdělit do tří skupin:  

- Technická závada následující stanice: Do této skupiny můţeme zařadit veškeré 

závady jednotlivých dílů základnové stanice, včetně dlouhodobého výpadku 

napájecího napětí a závad na anténních systémech. 

- Rušení následující stanice radiovým signálem: Následující stanice můţe být 

na provozním kmitočtu rušena: signálem některé základnové stanice z jiného 

regionálního subsystému, rušivým signálem tzv. „pirátského“ zařízení, které 

nezákonně pracuje na shodném provozním kmitočtu, rušivým harmonickým signálem 

jiného radiového zařízení, které pracuje sice na jiném provozním kmitočtu, ale jeho 

parametry nejsou v souladu s podmínkami provozu radiových zařízení v ČR. Můţe 

dojít k situaci, kdy je intenzita rušivého signálu v daném místě větší neţ intenzita 

signálu stanic vlastní sítě. 
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- Znehodnocení obsahu tokenu: V průběhu příjmu tokenu můţe vlivem rušení 

na provozním kmitočtu dojít k takovému zkreslení přijímaných dat, ţe přijímající 

stanice není schopna data správně dekódovat.  

Z výše uvedených důvodů je v systému zavedeno řízení přenosu chybovou cestou, 

podmíněným směrem a reverzní cestou. Těmi je zajištěno, ţe při výskytu nějakých problémů 

v radiové části nalezne systém vţdy východisko a problémy jsou tak eliminovány 

na co moţná nejniţší míru.[14] 

 

8.5.3 Zadávací terminály 

 

Prostřednictvím zadávacích terminálů realizují obsluhy systému poţadavky na volání. 

Do jednoho systému lze připojit libovolné mnoţství terminálů. Všechny zadávací terminály 

předávají volání do sítě základnových stanic prostřednictvím svého připojení přes 

počítačovou síť na řídící pracoviště kraje. Součástí tohoto řídícího pracoviště je vysílací 

jednotka - MASTER, která zabezpečuje předání poţadavku do rádiové sítě vysílačů. Zadávací 

terminály se dělí do 4 úrovní podle svého umístění v systému a územní působnosti: [14] 

- zadávací terminál I. úrovně (celostátní) – umístěn na generálním ředitelství HZS 

ČR (dále jen „GŘ HZS ČR“), z tohoto terminálu lze zadávat volání do všech 

krajských systémů. 

- zadávací terminál II. úrovně (krajské, řídící) – umístěny na řídících pracovištích 

krajských subsystémů selektivního rádiového návěštění (krajské ředitelství HZS – 

pracoviště KOPIS). Obsluhy na těchto terminálech mohou zadávat volání určená 

pro přijímače, jejichţ adresy jsou přiděleny danému kraji. Součástí řídícího 

pracoviště je pracoviště dohledu, které slouţí k monitorování činnosti a stavu 

systému, zaznamenává jednotlivá volání včetně jejich obsahu, registruje 

a vyhodnocuje provozní stavy základnových stanic sítě, komunikačních cest 

a všech připojených zadávacích terminálů. Výsledky kontrol zaznamenává 

do paměti. Veškeré zjištěné poruchy nebo změny stavů hlásí okamţitě obsluze 

pracoviště, zaznamenává do paměti a souběţně tiskne na připojené tiskárně. 

Součástí kaţdého hlášení poruchy je i návod k řešení vzniklých problémů. Zjištěné 

stavy průběţně analyzuje a vypracovává časové statistiky o činnosti systému. Díky 

okamţitému zpracování všech informací je systém schopen odhalit provozní 

nedostatky a ohlásit je dříve, neţ dojde k závaţnějším komplikacím. 
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- zadávací terminál III. úrovně (územní) – umístěny na dispečerských pracovištích 

územních odborů (dále jen „ÚO“) HZS. Prostřednictvím tohoto terminálu 

lze zadávat volání přijímačů, jejichţ adresy jsou přiděleny danému okresu. 

- zadávací terminál IV. úrovně (další uţivatel) – jsou zřizovány na dispečerských 

pracovištích IZS, na pracovištích provozovatelů zdrojů nebezpečí, případně dalších 

určených provozovatelů. Z těchto zadávacích terminálů lze volat adresy koncových 

prvků dle přidělených oprávnění. 

 

8.5.4 Koncové prvky systému selektivního rádiového návěštění 

 

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

Kaţdý přijímač je jednoznačně identifikován svou adresou, čímţ je zajištěna potřebná 

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

Této vlastnosti je vyuţíváno pro vytváření skupin přijímačů, kdy je několika přijímačům 

přidělena jedna shodná adresa. Voláním na skupinové adresy je dosahováno zrychlení 

činnosti systému. Princip činnost přijímače spočívá v tom, ţe je trvale na příjmu na kmitočtu 

regionální rádiové sítě. V okamţiku, kdy přijme rádiový signál, vyhodnotí, zda je určen 

pro něj a to porovnáním vysílané adresy s vlastními adresami. Souhlasí – li adresa, vyhodnotí 

obsah vysílání a provede určenou činnost. 

V systému jsou pouţívány: 

- přijímače pro ovládání KPV – jsou určeny pro dálkové ovládaní rotačních 

sirén, elektronických sirén a dalších varovacích zařízení; 

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

zprávu. V SSRN jsou standardem alfanumerické přijímače.  

Veškeré prvky napojované do JSVV musí splňovat podmínky stanovené MV GŘ HZS 

ČR. Kaţdý výrobce (dodavatel), jehoţ zařízení má být do tohoto systému zařazeno, si musí 

u GŘ HZS ČR zaţádat o jeho povolení. [14] 
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8.5.5 Monitorovací systém koncových prvků  

 

Provozovaný SSRN je systémem jednosměrným. Zajišťuje pouze předávání aktivačních 

příkazů pro varování a vyrozumění koncovým prvkům (sirény, pagery). Systém neumoţňuje 

získat přehled o tom, zda koncové prvky provedly poţadovanou činnost a v jakém provozním 

stavu se nacházejí. S ohledem na zvýšení operativnosti JSVV je nutné mít trvalý přehled 

o činnosti a technickém stavu (připravenosti) KPV. Pomocí monitorovacího systému 

koncových prvků (dále jen „MSKP“) lze ověřit, zda KPV vyslaný příkaz skutečně přijal 

a uskutečnil varování, dále umoţňuje: 

- kontrolovat provozní stav KPV,  

- zajistit monitoring vybraných fyzikálních veličin v místě instalace koncového 

prvku (lze připojit jakákoliv čidla pro měření fyzikálních veličin s napěťovým, 

proudovým nebo binárním výstupem). 

Princip MSKP spočívá v tom, ţe řídící pracoviště krajského SSRN vysílá rádiový token 

rychlostí 9600 b/sec, který proběhne přes jednotlivé koncentrátory a přinese zpět informace 

o KPV. Mezi koncentrátory tak vznikne token obdobný tokenu mezi základnovými stanicemi 

SSRN (DAU) – duplexní token. Koncentrátor je základnová stanice MSKP. Tato stanice leţí 

v rádiovém dosahu obousměrných sirénových přijímačů MSKP, které vysílají na zvláštní 

frekvenci informace o stavu KPV. Koncentrátor přijaté informace ukládá do vlastní paměti. 

Zprávy jsou přenášeny od koncových prvků buď rovnou masteru MSKP, nebo do nejbliţšího 

koncentrátoru, a ten je předá dál buď přímo nebo přes další koncentrátory aţ do masteru 

MSKP. Stav koncového prvku je pravidelně kontrolován v periodách volených uţivatelem. 

Operační důstojník HZS má přehled o stavech a činnostech koncových prvků v aplikaci 

Duplex, která je znázorněna na obrázku níţe. Tento systém je budován v současné době 

v Olomouckém kraji. [13] 
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Obrázek 7  Monitoring koncových prvků v programu Duplex. [13] 

  

8.5.6 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. 

Podle principu účinnosti je dělíme na: 

 rotační sirény, 

 elektronické sirény, 

 místní informační systémy (místní rozhlasy), 

 mobilní sirény. 

 

 Všechny prvky zařazované do JSVV musí splňovat technické standardy, a proto GŘ 

HZS ČR jako provozovatel systému varování vydal Technické poţadavky na koncové prvky 

varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění č.j. MV-24666-1/PO-

2008 ze dne 15.dubna 2008 a jeho změny č.1 č.j. MV-15523-1/PO-2009 z 20. března 2009. 
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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.  Rotační sirény 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.[7] 

 

Obrázek 8  Rotační siréna [14] 

 

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 přijímač předá řídící 

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

ovládacími prvky na řídící jednotce nebo tlačítkem místního ovládání. 

Elektronická siréna umoţňuje kromě generování varovného signálu reprodukci 

verbálních informací. Na rozdíl od ostatních koncových prvků varování jsou elektronické 

sirény provozuschopné i po přerušení dodávky elektrické energie. U těchto sirén 

je poţadována minimální provozuschopnost 72 hodin od výpadku proudu. 

V současné době jsou provozovány v JSVV především elektronické sirény 

od německých výrobců (HÖRMANN, SiRcom) a českých výrobců (TESLA BLATNÁ, 

Technologie 2000).[7] 
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Obrázek 9  Elektronická siréna [14] 

Místní rozhlasy 

Další moţností k zabezpečení varování a vyrozumění obyvatel je vyuţití místních 

(obecních, městských) rozhlasů, které jsou přijímači dálkového ovládání připojovány 

do JSVV. Místní rozhlasy jsou schopny odbavit všechny pouţívané varovné signály, včetně 

naprogramovaných verbálních informací.[7] 

 

Obrázek 10  Místní rozhlas [30] 
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Mobilní sirény 

Mobilní elektronická 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 KPV a jejich 

budování by bylo vzhledem k počtu a rozmístění obyvatel v takovýchto oblastech 

z ekonomického hlediska neefektivní.[7] 

 

Obrázek 11  Mobilní siréna [24] 

 

 

Obrázek 12  Mobilní siréna na automobilu [21] 

 

8.6 Tísňové informování obyvatelstva 

 

Tísňové informování obyvatelstva je komplexní souhrn organizačních, technických 

a provozních opatření zabezpečujících ihned po zaznění varovného signálu 

(nebo v co nejkratší době po jeho zaznění) předání informací o zdroji, povaze a rozsahu 

nebezpečí a nutných opatření k ochraně ţivota, zdraví a majetku především cestou 

hromadných informačních prostředků4, ale i dalšími dostupnými způsoby. 

Obecně je moţno tísňové informování obyvatelstva chápat jako kontinuální proces 

s fází přípravnou (preventivní), akutní a fází obnovy. 
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V přípravné fázi dochází k seznamování s moţnými zdroji nebezpečí v místě 

a způsoby varování a ochrany proti nim. 

Akutní fáze nastává při reálné hrozbě nebo vzniku mimořádné události, kdy přechází 

do komunikace orgánů krizového řízení s obyvatelstvem v ohroţení. V této fázi se provádí 

tísňové informování obyvatelstva. Při přípravě a zejména praktické realizaci tísňového 

informování obyvatelstva je nutno zvýšenou měrou přihlíţet ke specifickým cílovým 

skupinám, jako jsou obyvatelé na mimořádně ohroţených místech, obyvatelé v místech 

s vysokou koncentrací osídlení, školy, nemocnice, ústavy a podobně. 

Organizace a způsob poskytování tísňových informací se stanovuje v havarijním plánu 

kraje a ve vnějších havarijních plánech.[16] 

 

8.7 Signály systému selektivního rádiového návěštění 

 

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

signálů. 

Jedná se o signál:  

 Všeobecná výstraha, 

 Poţární poplach, 

 Zkušební tón. 

Charakteristika a pouţití jednotlivých signálů je upravena vyhláškou MV č. 380/2002 Sb., 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

8.7.1 Všeobecná výstraha 

 

Od 01. 11. 2001 je pro varování obyvatelstva stanoven pouze jeden varovný signál 

a to všeobecná výstraha. Signál všeobecná výstraha 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 rozhlas vytváří signál kombinací tónu 180 Hz a 400 Hz 

elektronickým generováním nebo reprodukcí zvukového souboru. Schematický průběh 

signálu je znázorněn v příloze č. 2. Na elektronických sirénách a místních rozhlasech 
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je varovný signál po jeho skončení doplněn verbální informací, která upřesňuje, o jaké 

ohroţení se jedná.[7] 

 

8.7.2 Poţární poplach 

 

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

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

je 25 sekund zapnut, na 10 sekund vypnut a poté opět na 25 sekund zapnut. 

Elektronická siréna vytváří signál střídavým přepínáním tónu 200 Hz a 400 Hz 

v intervalu 2 sekund a můţe být doplněn verbální informací. Schematický průběh signálu 

je znázorněn v příloze č. 2.[7] 

 

8.7.3 Zkušební tón 

 

Zkušební tón je určen pro přezkušování JSVV v souladu s vyhláškou MV 

č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, kde je stanoveno, 

ţe přezkušování se obvykle provádí první středu v měsíci ve 12 hodin. Jedná se o trvalý tón 

po dobu 140 sekund. Na elektronických sirénách a místních rozhlasech je po jeho skončení 

doplněn verbální informací. Schematický průběh signálu je znázorněn v příloze č. 2.[7] 
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9 VAROVÁNÍ V ZAHRANIČÍ 

 

Varování obyvatelstva je v zahraničí zabezpečeno dle ekonomických moţností 

jednotlivých zemí. V méně vyspělých zemích pomáhají zabezpečit varování obyvatelstva 

ekonomicky silné státy. To je patrné například v projektu včasného varováni před vlnou 

tsunami v Indickém oceánu.  

 

9.1 Varování před Tsunami 

 

Po ničivém tsunami v prosinci 2004, při kterém zahynulo téměř 230 000 lidí, bylo 

na konferenci OSN v Japonsku v roce 2005 rozhodnuto, ţe se musí zřídit v Indickém oceánu 

systém, který by varoval před příchodem tsunami. Toto varování nyní zajišťuje „Ocean 

Tsunami Warning System“. Systém se stal aktivní v roce 2006. Skládá 

se ze seismografických stanic a hluboko-oceánských senzorů, které předávají informace 

národním informačním střediskům.  

V Tichém oceánu zajišťuje varování před tsunami systém „Pacific Tsunami Warning 

Center“, který provozuje americká společnost NOAA na Hawai. [31] 

 

9.2 USA 

 

Varování je v USA realizováno prostřednictvím systému „Emergency Alert System“ 

(EAS). EAS můţe být aktivován na lokální, regionální, národní i celostátní úrovni. Systém 

mohou spustit hasiči, policisté, národní meteorologická sluţba a ostatní státní organizace. 

Systém se vyuţívá především jako varování před tornády, zemětřesením, povodněmi 

nebo při úniku nebezpečných látek. 

„The Integrated Public Alert and Warning System“ (IPAWS) je systém, kterým 

se májí integrovat různé varovací technologie v USA do jednoho celostátního koordinovaného 

systému. IPAWS by měl sloučit systém EAS, „Commercial Mobile Alert Systém“ pouţívající 

mobilní telefony a další bezdrátová zařízení a „National Weather Radio Network“, coţ je síť 

rozhlasových stanic, které průběţně vysílají informace o počasí přímo z Národního 

meteorologického ústavu.[33] 
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9.3 Švýcarsko 

 

Ve Švýcarsku je okolo 7500 sirén, které jsou spuštěny, kdyţ je aktivován generální 

alarm. Z tohoto počtu je 4700 sirén stacionárních, které jsou umístěny na střechách domů 

a 2800 je mobilních. Oblasti v blízkosti vodních děl mají speciální “Water Alarm“ sirény, 

které jsou napájeny nouzovými generátory. Ve Švýcarsku existuje široké spektrum 

schválených druhů sirén. Sirény musí fungovat minimálně 5 dní po přerušení dodávky 

elektrického proudu a musí vydávat minimálně 4 varovné signály. Sirény v blízkosti vodních 

děl „Water Alarm“ musí být v provozu minimálně 6 dní po přerušení dodávky elektrické 

energie a musí generovat nejméně 6 varovných signálů.[17] 

 

9.4 Francie 

 

Ve Francii je zajišťováno varování obyvatelstva pomocí sítě "Réseau National d'Alerte" 

(RNA). V systému je zahrnuto asi 4500 elektronických nebo elektromechanických sirén, 

které jsou umístěny po celé Francii. Systém je testovaný kaţdý měsíc.[33] 

 

9.5 Slovenská republika 

 

Slovensko disponuje celostátním varovným systémem vyvinutým společností 

Telegrafia. Je řízen aplikačním softwarem Hermes, kterým lze ovládat síť koncových prvků. 

Zde se jedná nejčastěji o rotační sirény, ale jsou zde také moderní elektronické sirény typu 

Gibon a Pavian. Současně provozuje obousměrný systém pro sledování stavů koncových 

prvků, měření telemetrických veličin a sběr dat [3] 
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10 CHARAKTERISTIKA OLOMOUCKÉHO KRAJE 

 

Olomoucký kraj leţí na severu území NUTS II - Střední Morava. Směrem na sever 

Olomoucký kraj sousedí s Polskem, se kterým tvoří 104 km dlouhou státní hranici, 

kde se nacházejí 3 silniční celní přechody (Bílý Potok – Paczków, Mikulovice – Glucholazy, 

Zlaté Hory – Konradów). Na východě Olomoucký kraj sousedí s Moravskoslezským krajem, 

na jihu se Zlínským a Jihomoravským krajem a na západě s krajem Pardubickým. 

Kraj tvoří pět významných regionů: Olomoucko, Prostějovsko, Přerovsko, Šumpersko, 

a Jesenicko, na jejichţ území jsou vytvářeny mikroregiony a jiná sdruţení obcí. Správním 

střediskem kraje a jeho přirozeným centrem je Statutární město Olomouc, ve kterém sídlí 

Krajský úřad Olomouckého kraje.[4] 

 

 

Obrázek 13 Mapa Olomouckého kraje [4] 
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10.1 Kraj v číslech 

 

Tabulka 1  Kraj v číslech [4] 

Rozloha 526 702 ha (6,5% celkové rozlohy České republiky) 

Počet obcí 399 (z toho 13 obcí s rozšířenou působností) 

Hustota osídlení 121,9 obyvatel/km
2
 

Počet obyvatel (k 01. 01. 2010) 642 041 

Nejvyšší bod Praděd (1492 m. n. m.) 

Nejniţší bod Hladina řeky Moravy u Kojetína (190 m. n. m.) 

 

10.2 Reliéf 

 

Na území kraje jsou zastoupeny všechny typy reliéfu od rovin v jiţní části aţ po značně 

členitý horský terén na severu a severovýchodě. 

Kraj leţí v oblasti, která je tvořena na severu u hranice s Polskem Ţulovskou 

pahorkatinou, která přechází v Rychlebské hory, na východě pohořím Hrubého a Nízkého 

Jeseníku. Na západní straně přechází Kralický Sněţník do Hanušovické vrchoviny, 

na jihozápadě území Zábřeţská vrchovina a Prostějovská pahorkatina přechází do Drahanské 

vrchoviny. Na jihu je území kraje lemováno Hostýnskými vrchy. Celým územím kraje 

prochází Hanušovická vrchovina a velká část Hrubého Jeseníku.  

Roviny se vyskytují v nadmořských výškách okolo 200 m, pahorkatiny v nadmořských 

výškách 200 m aţ 700 m a vrchoviny v nadmořských výškách nad 1300 m.[4] 

 

10.3 Chráněná území 

 

Na území kraje jsou velkoplošná i maloplošná chráněná území. Chráněná krajinná oblast 

(CHKO) Jeseníky se nachází na severním okraji Moravy a české části Slezska na pomezí 

Moravskoslezského a Olomouckého kraje na území okresů Bruntál, Jeseník a Šumperk. 

Oblast zahrnuje Hrubý Jeseník a přilehlé části Hanušovické a Zlatohorské vrchoviny.  

Území CHKO Litovelské Pomoraví zaujímá úzký 3 - 8 km široký pruh luţních lesů a luk 

kolem řeky Moravy mezi městy Olomouc a Mohelnice. V působnosti Správy CHKO 
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Litovelské Pomoraví jsou také národní přírodní rezervace Strabišov-Oulehla, Špraněk, 

Zástudánčí a Ţebračka a národní přírodní památky Chropyňský rybník, Křéby, Park v Bílé 

Lhotě, Na skále, Státní lom, Růţičkův lom a Hrdibořické rybníky.[4] 

 

10.4 Klimatická charakteristika kraje 

 

Pro CHKO Jeseníky s rozsáhlými zbytky horských bučin, suťových lesů i přeţívajících 

klimaxových smrčin jsou charakteristické velké klimatické rozdíly na poměrně krátké 

vzdálenosti, coţ úzce souvisí s velkými rozdíly v nadmořské výšce. Západní hranice 

kontinentálního klimatu se zde setkává s vlivy klimatu atlantického. Oblast Hané je proti 

tomu teplotně vyrovnaná, s příznivým teplotním klimatem.[4] 

Roční úhrn sráţek za rok 2009 a 2010 je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 2  Roční úhrn sráţek za rok 2009 a 2010 v Olomouckém kraji [18] 

Rok 2009 – Olomoucký kraj 

Měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Celý rok 

Úhrn sráţek [mm] 32 63 90 12 72 136 105 49 17 77 45 56 753 

Dlouhodobý 

sráţkový normál 

1961-1990 [mm] 42 40 40 49 80 94 90 84 55 48 56 52 732 

Odchylka od 

normálu [%] 75 160 226 24 91 145 117 58 30 158 80 108 103 

              Rok 2010 – Olomoucký kraj 

Měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Celý rok 

Úhrn sráţek [mm] 62 38 27 63 198 79 130 132 92 11 71 57 960 

Dlouhodobý 

sráţkový normál 

1961-1990 [mm] 42 40 40 49 80 94 90 84 55 48 56 52 732 

Odchylka od 

normálu [%] 148 94 67 129 248 84 145 157 167 22 126 109 131 
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10.5 Hydrologická charakteristika kraje 

 

Hlavním vodním tokem regionu je řeka Morava. Povodí této řeky se line podélně celým 

územím kraje a je osou její říční sítě. Rozděluje její přítoky na západní část charakterizovanou 

Zábřeţskou vrchovinou a s přítoky Moravskou Sázavou, Mirovkou, Třebůvkou, Valovou, 

Blatou a Hanou, a jesenickou část s přítoky Oskava a Benkovský potok. Z oblasti Libavá 

přitéká řeka Bystřice a z oblasti Přerovska řeka Bečva a Moštěnka. V podhorských oblastech 

mají přítoky bystřinný ráz, přitékají z oblastí bohatých na sráţky. 

Řeka Morava se vlévá do Dunaje pod hradem Děvín na území Slovenské republiky 

a s ním později do Černého moře. Morava pramení na svahu Králického Sněţníku ve výšce 

1380 m. n. m. Malá část území Olomouckého kraje patří k povodí řeky Odry, ústící 

do Baltského moře. Značná část rozlohy kraje je vymezena jako chráněná oblast přirozené 

akumulace vod.[4] 

 

10.6 Vodní díla 

 

Na území kraje jsou vybudována vodní díla plnící funkci regulace vodních toků 

(Plumlov, Nemilka, Lesenice, Leština) nebo zadrţení vody k zavlaţování zemědělských 

kultur (Tršice), k výrobě elektrické energie (Dlouhé Stráně) či jinému průmyslovému účelu 

(odkaliště - Přerov). 

Některé vodní díla (Plumlov, Nemilka) jsou také vyuţívána k rekreačním účelům 

nebo rybolovu.  

Vodní díla (dle ORP ):[4] 

Přehrady: 

 Šumperk - Dlouhé Stráně dolní nádrţ, Dlouhé Stráně horní nádrţ, Nemilka 

 Prostějov - Plumlov  

 Olomouc - Tršice 

Ochranné hráze: 

 Šumperk – Lesnice, Leština 
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10.7 Povodňová charakteristika kraje 

 

Povodňová charakteristika kraje je odlišná pro Jesenicko, Šumpersko a částečně 

Přerovsko v porovnání s ostatními částmi kraje. Z důvodu podhorského charakteru tohoto 

území je zde větší míra vzniku přirozených povodní v okolí řek s velkým dynamickým 

účinkem na okolí, zejména při prudkých deštích nebo prudkém tání sněhu, zejména 

na Jesenicku v okolí vodních toků Bělé a Staříče v obcích Lipová Lázně, Jeseník, Bělá 

pod Pradědem, Česká Ves, Písečná a Mikulovice, řeky Vidnávka v obcích Ţulová, Velká 

Kraš, Vidnava. Na Šumpersku především v okolí toku řeky Desná a spodních koryt řek, 

zvláště před jejich vtokem do Moravy. Tato řeka je téměř v celém svém toku a se svými 

přítoky Bystřicí a Oskavou příčinou vzniku záplavových oblastí na Olomoucku a částečně 

Přerovsku, kde také vznik záplavových oblastí způsobuje řeka Bečva. Záplavová území 

v těchto oblastech jsou plošně velmi rozsáhlá s delší dobou poklesu vody. 

Nebezpečí vzniku zvláštních povodní (způsobené poruchou vodních děl vzdouvající 

nebo akumulující povrchovou vodou a staveb vyuţívajících jejich energetický potenciál.) 

je minimalizováno technickým provedením hrází a zpracovanými manipulačními 

nebo provozními řády těchto vodních děl.  

Na území kraje je celkem 10 vodních děl a pouze u 6 větší vodních děl by mohlo dojít 

k ohroţení obyvatelstva: 

 Dlouhé Stráně - horní nádrţ 

 Dlouhé Stráně - dolní nádrţ 

 Dlouhé Stráně - podzemní objekt 

Při protrţení některé ze dvou nádrţí v souběhu s povodní z mezipovodí, by bylo ohroţeno 

záplavovou vlnou velké katastrální území ORP: 

- Šumperk - Loučná nad Desnou, Nové Losiny, Rapotín ,Vikýřovice, Šumperk, 

Dolní Studénky, Sudkov 

- Zábřeh- katastrální území obcí včetně obydlených zón - Postřelmov, Lesnice 

Leština, Lukavice, Bohuslavice, Třeština, Zábřeh 

- Mohelnice - katastrální území obcí včetně obydlených zón - Třeština, 

Mohelnice, Moravičany 

- Litovel - částečně  katastrální území Nové Mlýny a Litovel (vymizení 

záplavové vlny) 

 Plumlov- při rozrušením hráze vodního díla by byly: 
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- úplně zničeny obec Mostkovice, místní část města Prostějov - Krasice, 

- částečně zničeny místní části města Prostějov- Domamyslice, Čechovice, 

- zatopené město Prostějov, poškozené jeho okrajové části, menší stavby 

a přízemní byty, 

- částečně poškozeny obce, nebo jejich části - místní část města Prostějov 

Vrahovice, Bedihošť, Hrubčice, Čehovice, Ivaň 

- ohroţeny obce správního obvodu ORP Kojetín - Polkovice , Kojetín a Uhřičice. 

Průlomová vlna se potom sníţí (vymizí) v místě soutoku řek Valová a Morava, okres Přerov 

a další záplava bude na úrovni stoleté vody. 

 Tršice - při rozrušení hráze by byly ohroţena pouze část obce Tršice pod hrází 

 Nemilka -částečné  ohroţení obcí Lupěné, Nemile, Skalička a Zábřeh 

Velmi nepravděpodobné je také moţné ohroţení obyvatelstva na správním obvodu  

ORP Uničov v okolí Šumvaldského rybníka z důvodu protrţení hráze nebo přelivem vody 

přes ni.[4] 

 

10.8 Demografická charakteristika kraje 

 

Demografický vývoj lze za uplynulých 10 let charakterizovat pokračujícím úbytkem 

osob. Ve městech nad 10000 obyvatel ţije většina, to je 49 % obyvatel kraje. 

Olomoucký kraj je počtem 642 041 obyvatel šestý nejlidnatější mezi 14 kraji v ČR, 

tj. 6,2% z celkového počtu obyvatel České republiky  

Tabulka 3  Počet obyvatel ke dni 01. 01. 2010 [19] 

 Celkem Muţi Ţeny 

Kraj celkem 642 041 313 601 328 440 

Z toho okres:    

Olomouc  231 843 112 479 119 364 

Přerov 134 324 65 765 68 559 

Šumperk 124 405 61 177 63 228 

Prostějov 110 214 53 682 56 532 

Jeseník 41 255 20 498 20 757 
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11 ANALÝZA RIZIK V OLOMOUCKÉM KRAJI 

 

Existuje celá řada metod na určování analýzy rizik. Kaţdá metoda je specifická 

a vyţaduje odlišná data. Na základě dostupných dat jsem si pro plošné posouzení 

Olomouckého kraje vybrala program SFERA. Tuto analýzu jsem jiţ prováděla 

ve své bakalářské práci. 

Pro práci s programem SFERA jsem si vytipovala s pomocí HZS 36 rizik na území 

Olomouckého kraje, které jsem následně pomocí zkratek zapsala do programu a vytvořila 

matici prvků. Tabulka rizik je uvedena v příloze č. 3. V programu SFERA jsem dále zadala 

moţné návaznosti rizik (synergické a domino efekty). Matice prvků se následně převedla 

na kontingenční tabulku, kde jsem zadávala pravděpodobnosti jednotlivých rizik 

a zranitelnost. Přehled pravděpodobností je uveden v příloze č. 4. Jako zranitelnost jsem 

si vybrala 5 hodnot – lidé, zvířata, objekty, ekonomika a ţivotní prostředí. Vstupní hodnoty 

jsem zadávala na základě dostupných statistických dat, a pokud nebyla validní statistická data 

k dispozici, pouţila jsem kvalifikovaný odhad nebo empirickou zkušenost. Výsledná 

kontingenční tabulka převedená do programu Microsoft Excel je uvedena v příloze č. 5 

Mezi nejpravděpodobnější rizika patří povodně, poţár, poruchy v zásobování elektřinou, 

únik toxických látek a poruchy v zásobování vodou. Jako nejméně pravděpodobné vyšly 

rizika války, zemětřesení a pádu kosmického tělesa. Nejvíce ohroţující vyšlo riziko 

přirozených povodní.[4] 
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12 TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ JEDNOTNÉHO SYSTÉMU 

VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ V PODMÍNKÁCH OLOMOUCKÉHO 

KRAJE 

 

S budováním JSVV na platformě SSRN bylo započato v Olomouckém kraji v roce 1994. 

Nejbouřlivější rozvoj zaznamenal systém po roce 1997, kdy byl Olomoucký kraj postiţen 

ničivými záplavami. 

 

12.1 Vysílací infrastruktura 

 

Vysílací infrastrukturu tvoří v Olomouckém kraji celkem 13 vysílačů, 

z nichţ 2 (Veselský kopec, Praděd) patří Moravskoslezskému kraji. Vysílače patřící 

Olomouckému kraji jsou umístěny na KŘ HZS Olomouc, ÚO HZS Prostějov a dále 

na vysílacích bodech Českých radiokomunikacích - Radíkov, Ostruţná, Zlatý Chlum, Zlaté 

Hory, Kladky, Šumperk – Háj, Hoštejn, Holý Kopec, Drahany. Jsou pouţity tři typy vysílačů: 

NUCLEUS (120W) CASIUM a DAU MICRO (20W).[13] 

Mapa rozmístění vysílačů v Olomouckém kraji je zobrazena v příloze č. 6. 

Tabulka 4  Umístění a typy vysílačů [13] 

 Umístění Typ 

vysílače 

Nadmořská výška [m] Výška antény [m] 

1. KŘ HZS Olomouc (OL) CASIUM 213 24 

2. Radíkov (OL) NUCLEUS 486 75 

3. Ostruţná (JE) CASIUM 834 22 

4. Zlatý Chlum (JE) CASIUM 896 35 

5. Zlaté Hory (BR) CASIUM 869 25 

6. Kladky (PV) CASIUM 587 31 

7. ÚO HZS Prostějov (PV) MICRO 238 25 

8. Šumperk – Háj (SU) MICRO 621 25 

9. Hoštejn (SU) MICRO 573 35 

10. Holý Kopec (PR)  MICRO 338 60 

11. Drahany (PV) CASIUM 658 55 

12. Veselský kopec (NJ) MICRO 607 60 

13. Praděd (SU) CASIUM 1492 75 
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12.2 Přenosové cesty 

 

Základní cesta oběhu tokenu má kruhový charakter a je tvořena 13 vysílači. 

Tato základní cesta má zadány chybové cesty pro kaţdý vysílač. Dále existují v systému 

3 zkrácené cesty oběhu tokenu. Tyto zkrácené cesty jsou určeny pro území okresu Olomouc –

 Prostějov, Šumperk – Jeseník a Přerov. Tyto zkrácen cesty jsou určeny proto, aby oběh 

tokenu byl co nejrychlejší a zkrátila se tak doba spuštění systému varováni. Zkrácené cesty 

mají také určeny chybové cesty oběhu tokenu. 

Dále je v systému zadána reverzní cesta, která slouţí při řešení problémů při oběhu 

tokenu. Jednotlivá schémata oběhu tokenu jsou uvedena v příloze č. 7.  

 

12.3 Zadávací terminály 

 

 Úroveň zadávacích terminálů je v ČR rozdělena do čtyř úrovní. Zadávací terminál 

I. úrovně je na GŘ HZS ČR. Zadávací terminál II. úrovně je umístěn na KOPIS HZS 

Olomouckého kraje, zadávací terminály III. úrovně jsou umístěny na územních odborech HZS 

kraje a zadávací terminál IV. úrovně na magistrátu města Olomouce pro území města 

Olomouc. Souhrnný přehled zadávacích terminálů je uveden v následující tabulce.  

 

Tabulka 5  Zadávací terminály v Olomouckém kraji 

Územní 

odbor 

Zadávací terminály 

I. úrovně II. úrovně III. úrovně IV. Úrovně 

Olomouc   KOPIS KŘ HZS OLK   

Magistrát města 

Olomouce 

Přerov     ÚO HZS OLK   

Prostějov     ÚO HZS OLK   

Šumperk     ÚO HZS OLK   

Jeseník     ÚO HZS OLK   

  GŘ HZS ČR       

 

 

 



- 45 - 

 

12.4 Koncové prvky varování 

 

V Olomouckém kraji je do systému varování a vyrozumění k 15. 11 .2010 začleněno 

celkem 598 KPV. Z toho počtu je 96 elektronických sirén, 451 rotačních sirén a 51 místních 

rozhlasů. Z 451ks rotačních sirén je 350 ks dálkově ovládaných systémem JSVV a 101 ks má 

místní ovládání (tlačítko). Olomoucký kraj doposud nevlastní ţádnou mobilní elektronickou 

sirénu. V následující tabulce jsou uvedeny počty jednotlivých druhů KPV. 

Tabulka 6  Počty KPV v Olomouckém kraji 

KPV v Olomouckém kraji 

ÚO HZS 
Elektronické 

sirény 

Rotační sirény 
Místní 

rozhlasy 
Celkem za ÚO dálkově 

ovládané 

místní 

ovládání 

Olomouc 52 84 3 17 156 

Přerov 26 101 0 10 137 

Prostějov 8 65 36 13 122 

Šumperk 6 61 48 8 123 

Jeseník 4 39 14 3 60 

      

Kraj 96 350 101 51 598 

 

Na následujícím obrázku je graficky znázorněné procentuální rozloţení KPV 

v Olomouckém kraji. 

 

Obrázek 14  Grafické znázornění KPV v Olomouckém kraji  
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13 ANALÝZA POKRYTÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE VAROVNÝM 

SIGNÁLEM A VERBÁLNÍ INFORMACÍ 

 

Analýza pokrytí Olomouckého kraje varovným signálem a verbální informací 

se soustřeďuje na oblasti ohroţené povodní. Jedná se o analýzu území ORP Hranice, 

ORP Lipník nad Bečvou, ORP Přerov, ORP Olomouc, ORP Litovel, ORP Šumperk, 

ORP Mohelnice, ORP Zábřeh, ORP Jeseník a ORP Prostějov. 

 

Analýza byla provedena s vyuţitím: 

 

1. Programu na výpočet minimální hladiny akustického tlaku zdroje zvuku pro dosaţení 

srozumitelnosti verbálních informací v poţadované vzdálenosti v závislosti 

na prostředí šíření signálu a hluku prostředí. V příloze č. 9 jsou uvedeny tabulky 

s výpočty slyšitelnosti verbální informace v závislosti na výkonu sirény a hluku 

prostředí.  

 

2. Geografického informačního systému (GIS), kde na mapových podkladech byla 

analyzována zvolená data a to průnik vrstev území ohroţených zvláštní a přirozenou 

povodní (stoletá voda) s vrstvou dosahu varovného signálu a verbální informace 

generované stávajícími KPV, které se nacházejí na takto ohroţených územích, 

nebo toto území významnou měrou ovlivňují.  

 

3. Určení lokalit pro výstavbu elektronických sirén bylo provedeno ve spolupráci 

s ÚO HZS kraje na základě jejich místních znalostí.  

 

4. V následujících kapitolách jsou analyzovány jednotlivé dotčené lokality Olomouckého 

kraje rozdělené podle ORP z pohledu dostatečnosti pokrytí varovným signálem-

verbální informací KPV pro zabezpečení úkolů včasného a efektivního varování. Dále 

je zde navrţena nutná výstavba KPV k dokrytí ohroţeného území a to formou obměny 

stávajících rotačních sirén za elektronické, či výstavbu nových elektronických sirén. 
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13.1 Způsob provedení analýzy a výpočtu potřebného výkonu elektronické 

sirény 

 

V programu na výpočet minimální hladiny akustického tlaku zdroje zvuku pro dosaţení 

srozumitelnosti verbálních informací v poţadované vzdálenosti byly vypočítány v závislosti 

na prostředí šíření signálu a hluku prostředí vzdálenosti slyšitelnosti verbální informace. 

Tento výpočet byl proveden pro jednotlivé výkony sirény (250 W, 500 W, 600 W, 750 W, 

1000 W, 1200 W, 1500 W). Tabulka slyšitelnosti verbální informace pro elektronickou sirénu 

s výkonem 1500 W je uvedena níţe. Tabulky slyšitelnosti pro další výkony sirén jsou 

uvedeny v příloze č. 9. 

Tabulka 7  Slyšitelnost verbální informace – 1500 W 

Slyšitelnost verbální informace 

Výstupní výkon Prostředí šíření signálu - Hluk pozadí Vzdálenost *m+ 
(poloměr kružnice) 

1500 W 
otevřená krajina - vesnice (velmi klidné prostředí) 825 
otevřená krajina - město (klidná oblast) 765 

 
otevřená krajina - blízko zdroje hluku (dálnice) 535 

 
    

Akustický tlak ve 
30m [dB] 

jednopatrové budovy - vesnice (velmi klidné 
prostředí) 

685 

jednopatrové budovy - město (klidná oblast) 635 

115 dB 
jednopatrové budovy - průmyslové město 585 

jednopatrové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 450 
      

  třípatrové budovy - město (klidná oblast) 570 

  třípatrové budovy - průmyslové město 525 
  třípatrové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 405 

      
  výškové budovy - město (klidná oblast)   

  výškové budovy - průmyslové město 435 
  výškové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 340 

 

Na základě rozmístění stávajících sirén a dosahu slyšitelnosti byl v prostředí mapového 

serveru GIS u KŘ HZS Olomouckého kraje proveden návrh na dokrytí území KPV určením 

lokality pro výstavbu sirény.  

Ve spolupráci s ÚO HZS kraje bylo provedeno místní šetření, které zahrnovalo určení 

prostředí (zástavba, průmysl, provoz na komunikacích a další) pro výpočet výkonu sirény, 

který určil dosah slyšitelnosti verbální informace. 
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Podmínkou pro místo nové výstavby elektronických sirén bylo pokud moţno určit 

budovy, jeţ jsou v majetku obcí. V případě, ţe šlo o majetek právnických osob nebo 

podnikajících fyzických osob byl zjišťován předběţný souhlas k umístění sirény. V případech 

nemoţnosti umístění sirény dle výše uvedených variant výstavby se navrhlo vybudovat sirénu 

na samostatném stoţáru. 

 

13.2 Souhrn údajů zjištěných analýzou  

 

V následující kapitole je uveden souhrn údajů z provedené analýzy pro jednotlivá území 

ORP. U kaţdé ORP je uveden stávající stav, návrh na obměnu a novou výstavbu 

elektronických sirén.  

 

ORP Jeseník 

Stávající stav:  

Na území ORP Jeseník je stávající pokrytí území varovným signálem zajišťováno 

57 ks sirén. Z toho je 53 ks rotačních sirén a 4 ks elektronických sirén. Do systému 

jsou také zapojeny 2 místní informační systémy. 

Návrh na obměnu:  

V zátopovém území se nachází 9 ks rotačních sirén určených na výměnu 

za elektronické sirény. Sirény navrţené dle výkonu, dosahu verbální informace 

a varovného signálu určené na obměnu jsou uvedeny v příloze č. 10 

Nová výstavba: 

Sirény navrţené dle výkonu, dosahu verbální informace a varovného signálu určené 

na dokrytí zaplaveného území v počtu 15 ks jsou uvedeny v příloze č. 10. 

 

ORP Šumperk 

Stávající stav: 

Na území ORP Šumperk je stávající pokrytí území varovným signálem zajišťováno 

68 ks sirén. Z toho je 62 ks rotačních sirén a 6 ks elektronických sirén. Do systému 

jsou také zapojeny 3 místní informační systémy. 
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Návrh na obměnu:  

V zátopovém území se nachází 14 ks rotačních sirén určených na výměnu 

za elektronické sirény. Sirény navrţené dle výkonu, dosahu verbální informace 

a varovného signálu určené na obměnu jsou uvedeny v příloze č. 10. 

Nová výstavba: 

Sirény navrţené dle výkonu, dosahu verbální informace a varovného signálu určené 

na dokrytí zaplaveného území v počtu 17 ks jsou uvedeny v příloze č. 10. 

 

ORP Zábřeh 

Stávající stav: 

Na území ORP Zábřeh je stávající pokrytí území varovným signálem zajišťováno 

31 ks rotačních sirén. Na území se nenachází ţádná elektronická siréna. Do systému 

jsou také zapojeny 3 místní informační systémy. 

Návrh na obměnu: 

V zátopovém území se nachází 5 ks rotačních sirén určených na výměnu 

za elektronické sirény. Sirény určené na obměnu jsou uvedeny v následující tabulce. 

Sirény navrţené dle výkonu, dosahu verbální informace a varovného signálu určené 

na obměnu jsou uvedeny v příloze č. 10. 

Nová výstavba: 

Sirény navrţené dle výkonu, dosahu verbální informace a varovného signálu určené 

na dokrytí zaplaveného území v počtu 8 ks jsou uvedeny v příloze č. 10. 

 

ORP Mohelnice 

Stávající stav: 

Na území ORP Mohelnice je stávající pokrytí území varovným signálem zajišťováno 

16 ks rotačních sirén. Na území se nenachází ţádná elektronická siréna. Do systému 

nejsou zapojeny ţádné místní informační systémy. 

Návrh na obměnu: 

V zátopovém území se nachází 2 ks rotačních sirén určených na výměnu 

za elektronické sirény. Sirény určené na obměnu jsou uvedeny v následující tabulce. 

Sirény navrţené dle výkonu, dosahu verbální informace a varovného signálu určené 

na obměnu jsou uvedeny v příloze č. 10. 
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Nová výstavba: 

Sirény navrţené dle výkonu, dosahu verbální informace a varovného signálu určené 

na dokrytí zaplaveného území v počtu 4 ks jsou uvedeny v příloze č. 10. 

 

ORP Litovel 

Stávající stav: 

Na území ORP Litovel je stávající pokrytí území varovným signálem zajišťováno 

18 ks sirén. Z toho je 14 ks rotačních sirén a 4 ks elektronických sirén. Do systému 

nejsou zapojeny ţádné místní informační systémy. 

Návrh na obměnu: 

V zátopovém území se nachází 3 ks rotačních sirén určených na výměnu 

za elektronické sirény. Sirény určené na obměnu jsou uvedeny v následující tabulce. 

Sirény navrţené dle výkonu, dosahu verbální informace a varovného signálu určené 

na obměnu jsou uvedeny v příloze č. 10. 

Nová výstavba: 

Sirény navrţené dle výkonu, dosahu verbální informace a varovného signálu určené 

na dokrytí zaplaveného území v počtu 10 ks jsou uvedeny v příloze č. 10. 

 

ORP Olomouc 

Stávající stav: 

Na území ORP Olomouc je stávající pokrytí území varovným signálem zajišťováno 

91 ks sirén. Z toho je 47 ks rotačních sirén a 44 ks elektronických sirén. Do systému 

je také zapojeno 9 místních informačních systémů. 

Návrh na obměnu: 

V zátopovém území se nachází 6 ks rotačních sirén určených na výměnu 

za elektronické sirény. Sirény určené na obměnu jsou uvedeny v následující tabulce. 

Sirény navrţené dle výkonu, dosahu verbální informace a varovného signálu určené 

na obměnu jsou uvedeny v příloze č. 10. 

Nová výstavba: 

Sirény navrţené dle výkonu, dosahu verbální informace a varovného signálu určené 

na dokrytí zaplaveného území v počtu 7 ks jsou uvedeny v příloze č. 10. 
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OPR Prostějov 

Stávající stav: 

Na území ORP Prostějov je stávající pokrytí území varovným signálem zajišťováno 

88 ks sirén. Z toho je 80 ks rotačních sirén a 8 ks elektronických sirén. Do systému je 

také zapojeno 10 místních informačních systémů. 

Návrh na obměnu: 

V zátopovém území se nachází 6 ks rotačních sirén určených na výměnu 

za elektronické sirény. Sirény určené na obměnu jsou uvedeny v následující tabulce. 

Sirény navrţené dle výkonu, dosahu verbální informace a varovného signálu určené 

na obměnu jsou uvedeny v příloze č. 10. 

Nová výstavba: 

Sirény navrţené dle výkonu, dosahu verbální informace a varovného signálu určené 

na dokrytí zaplaveného území v počtu 7 ks jsou uvedeny v příloze č. 10. 

 

OPR Přerov 

Stávající stav: 

Na území ORP Přerov je stávající pokrytí území varovným signálem zajišťováno 

75 ks sirén. Z toho je 52 ks rotačních sirén a 23 ks elektronických sirén. Do systému 

je také zapojeno 5 místních informačních systémů. 

Návrh na obměnu: 

V zátopovém území se nachází 22 ks rotačních sirén určených na výměnu 

za elektronické sirény. Sirény určené na obměnu jsou uvedeny v následující tabulce. 

Sirény navrţené dle výkonu, dosahu verbální informace a varovného signálu určené 

na obměnu jsou uvedeny v příloze č. 10. 

Nová výstavba: 

Sirény navrţené dle výkonu, dosahu verbální informace a varovného signálu určené 

na dokrytí zaplaveného území v počtu 10 ks jsou uvedeny v příloze č. 10. 

 

ORP Lipník nad Bečvou 

Stávající stav: 

Na území ORP Lipník nad Bečvou je stávající pokrytí území varovným signálem 

zajišťováno 17 ks sirén. Z toho je 15 ks rotačních sirén a 2 ks elektronických sirén. 

Do systému nejsou zapojeny ţádné místní informační systémy. 
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Návrh na obměnu: 

V zátopovém území se nachází 1 rotační siréna určená na výměnu za elektronickou 

sirénu. Siréna určená na obměnu je uvedeny v následující tabulce. Sirény navrţené 

dle výkonu, dosahu verbální informace a varovného signálu určené na obměnu jsou 

uvedeny v příloze č. 10. 

Nová výstavba: 

Siréna navrţená dle výkonu, dosahu verbální informace a varovného signálu určená 

na dokrytí zaplaveného území je uvedena v příloze č. 10. 

 

ORP Hranice 

Stávající stav: 

Na území ORP Lipník nad Bečvou je stávající pokrytí území varovným signálem 

zajišťováno 35 ks sirén. Z toho je 34 ks rotačních sirén a 1 ks elektronické sirény. 

Do systému nejsou zapojeny ţádné místní informační systémy. 

Návrh na obměnu: 

V zátopovém území se nachází 4 ks rotačních sirén určených na výměnu 

za elektronické sirény. Sirény určené na obměnu jsou uvedeny v následující tabulce. 

Sirény navrţené dle výkonu, dosahu verbální informace a varovného signálu určené 

na obměnu jsou uvedeny v příloze č. 10. 

Nová výstavba: 

Sirény navrţené dle výkonu, dosahu verbální informace a varovného signálu určené 

na dokrytí zaplaveného území v počtu 4 ks jsou uvedeny v příloze č. 10. 

 

13.3 Zhodnocení provedené analýzy 

Z provedené analýzy vyplívá: 

1. Pro zabezpečení varování se v současnosti vyuţívá celkem 598 KPV začleněných 

do JSVV. Z tohoto počtu je 451 rotačních sirén, 96 elektronických sirén a 51 místních 

rozhlasů. 

2. Pro dokrytí analyzovaného území je nutno provést instalaci 169 ks nových 

elektronických sirén a to formou obměny stávajících rotačních sirén v počtu 86 ks 

a výstavbou elektronických sirén v nově vytipovaných lokalitách v počtu 83 ks. 

Přehled potřeby elektronických sirén na území jednotlivých ORP je uveden následující 

tabulce. 
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3. V případě kdy není oblast plně pokryta varovným signálem a v oblastech vzniku 

přívalových dešťů, které nelze předvídat je navrţeno pořízení 5 ks mobilních sirén pro 

jednotlivé ÚO HZS kraje.  

Tabulka 8  Přehled potřeby elektronických sirén v Olomouckém kraji 

Územní odbor 

HZS 
ORP Nová montáţ Obměna 

Přerov Přerov 10 22 

 

Lipník nad Bečvou 1 1 

 

Hranice 4 4 

 

Celkem 15 27 

Olomouc Olomouc 7 6 

 

Litovel 10 3 

 

Uničov 0 0 

 

Šternberk 0 0 

 

Celkem 17 9 

Šumperk Šumperk 17 14 

 

Mohelnice 4 2 

 

Zábřeh 8 5 

 

Jeseník 15 9 

 
Celkem 44 30 

Prostějov Prostějov 7 20 

 

Konice 0 0 

 

Celkem 7 20 

    Kraj celkem 83 86 

  
169 

 

Konečný stav pokrytí území Olomouckého kraje ohroţeného povodněmi varovným 

signálem a tísňovou verbální informací po realizaci tohoto projektu je graficky zpracován 

na mapovém podkladu v příloze č. 13. 
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13.4 Technologické řešení modernizace koncových prvků varování 

 

Modernizace JSVV v oblastech Olomouckého kraje, které jsou ohroţeny přirozenou 

nebo zvláštní povodní je navrţeno tak, aby byl splněn poţadavek na moderní a efektivní 

zabezpečení varování a informování obyvatelstva. Navrhované řešení jiţ navazuje 

na vybudovaný JSVV v Olomoucké kraji. 

Návrh výstavby a modernizace JSVV na území Olomouckého kraje je rozdělen do tří 

etap: 

1. Výstavba nových elektronických sirén v zaplavených oblastech, která nebyla 

doposud pokryta varovným signálem. 

2. Obměna stávajících rotačních sirén v zaplavených oblastech za modernější 

elektronické sirény. 

3. Pořízení mobilních sirén pro včasné a efektivní varování v případě přívalových 

dešťů a v oblastech, které nejsou pokryty varovným signálem. 

 

13.5 Výstavba elektronických sirén 

 

Z provedené analýzy ohroţeného území přirozenou nebo zvláštní povodní a jeho 

současného stavu pokrytí varovným signálem a tísňovou verbální informací vyplynula 

potřeba vybudovat celkem 169 ks elektronických sirén a to jako: 

- obměnu stávajících rotačních sirén za elektronické – 86 ks, 

- výstavbu elektronických sirén v nových lokalitách, ve kterých dosud není ţádný 

KPV – 83 ks. 

 

Umístění elektronických sirén: 

- obměna rotační sirény - pro obměnu stávajících rotačních sirén za elektronické 

zůstala místa umístění nového koncového prvku stejná jako u předchozí rotační sirény. 

- nové umístění elektronické sirény – pro případ nové montáţe sirény na území bez 

pokrytí varovným signálem byly v jednotlivých obcích vytipovány vhodné objekty. 

Tyto objekty byly vytipovávány tak, aby byly převáţně v majetku příslušné obce nebo 

kraje například obecní úřady, hasičské zbrojnice, bytové domy, vzdělávací zařízení 

nebo ústavy sociální péče. V případě, ţe se v místě taková budova nenacházela, 

vyhledávaly se budovy typu Nádraţí ČD, budova České pošty, budovy PO nebo PFO. 
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V případech nemoţnosti umístění sirény dle výše uvedených variant výstavby se 

navrhlo vybudovat sirénu na samostatném stoţáru. 

 

Technické poţadavky na elektronické sirény: 

 Nové elektronické sirény musí kromě stanovených výkonových parametrů splňovat 

veškeré technické poţadavky tak, jak jsou stanoveny v Technických poţadavcích na koncové 

prvky varování a vyrozumění vydaných MV GŘ HZS ČR č.j. MV-24666-1/PO-2008 ze dne 

15.dubna 2008 a jeho změny č.1 č.j. MV-15523-1/PO-2009 z 20. března 2009 a musí být 

schválené MV GŘ HZS ČR pro provoz v JSVV.  

Sirény budou vybaveny obousměrnými sirénovými přijímači SSRN tak, aby nově 

instalované elektronické sirény mohly být začleněny do krajského MSKP, provozovaného 

HZS Olomouckého kraje. 

 

13.6 Pořízení mobilních sirén 

 

Mobilní sirény se vyuţijí při realizaci varování obyvatelstva v oblastech, které jsou 

zasaţeny přívalovými dešti, a není zde ţádný jiný způsob varování. 

Tyto sirény se také mohou vyuţít při vzniku jiných typů mimořádných událostí, 

jako jsou například: 

- únik nebezpečných látek, 

- vyhlášení a řízení evakuace, 

- poţáry v zastavěných oblastech. 

 

13.7 Dopad projektu na ţivotní prostředí 

 

Realizace projektu příznivě přispěje k ochraně ţivotního prostředí, jelikoţ zabezpečení 

včasného varování a tísňového informování obyvatelstva o hrozícím nebezpečí povede 

k včasnému přijetí potřebných opatření tak, aby byly minimalizovány účinky nebo důsledky 

povodňové situace a jiných mimořádných událostí na ohroţeném území.  
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13.8 Návrh finanční realizace projektu 

 

Finanční kalkulace je rozdělena do 3 etap. První část tvoří náklady na výstavbu nových 

sirén v oblasti, které není doposud pokryta varovným signálem. Druhou část tvoří náklady 

na obměnu rotačních sirén za elektronické. Třetí část nákladů je pořízení mobilních sirén.  

Finanční náklady na modernizaci systému varováni a vyrozumění v oblastech ohroţených 

povodněmi vychází z cenové nabídky KPV na našem trhu a jsou uvedeny v následujících 

tabulkách.  

 

I. etapa – nová výstavba sirén 

Tabulka 9  I. etapa – nová výstavba sirén 

Název prvku Cena za kus [Kč] Počet kusů Cena celkem [Kč] 

Elektronická siréna 220000,- 83 18 260 000,- 

I. etapa celkem   18 260 000,- 

 

II. etapa – obměna rotačních sirén za elektronické 

Tabulka 10  II. etapa – obměna rotačních sirén za elektronické 

Název prvku Cena za kus [Kč] Počet kusů Cena celkem [Kč] 

Elektronická siréna 220000,- 86 18 920 000,- 

II. etapa celkem   18 920 000,- 

 

III. etapa – nákup mobilních sirén 

Tabulka 11  III. etapa – nákup mobilních sirén 

Název prvku Cena za kus [Kč] Počet kusů Cena celkem [Kč] 

Mobilní siréna 180000,- 4 720 000,- 

III. etapa celkem   720 000,- 

 

Celkové náklady na realizaci projektu modernizace systému varování a vyrozumění 

na území Olomouckého kraje ohroţeného povodněmi jsou vypočítány na částku 

37 900 000 Kč. Celkové náklady jsou shrnuty v následující tabulce. 
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Tabulka 12  Celkové náklady na modernizaci KPV 

Název etapy Cena [Kč] 

Nová výstavba elektronických sirén 18 260 000,- 

Obměna rotačních sirén za elektronické 18 920 000,- 

Nákup mobilních sirén 720 000,- 

Celková cena 37 900 000,- 

 

13.9 Kalkulace udrţovacích nákladů 

 

Realizace a následné provozování výše uvedeného projektu si ve svém důsledku vyţádá 

zvýšené provozní náklady na servis a údrţbu KPV.  

Na kalkulaci udrţovacích nákladů jsem vycházela z údajů za rok 2009: 

- Servis elektronických sirén v roce 2009: 267 416,80 Kč (84 kusů 

elektronických sirén), průměr 3184,- Kč 

- Revize koncových prvků v roce 2009: 90 270,00 Kč (153 kusů rotačních 

a elektronických sirén), průměr 590,- Kč 

 

Celková výše udrţovacích nákladu je odhadnuta na cca 637 806 Kč ročně. Kalkulace 

předpokládaných ročních nákladů na provoz, servis a údrţbu je provedena v následující 

tabulce. 

 

Tabulka 13  Udrţovací náklady 

Název etapy Cena za kus [Kč] Počet kusů Cena [Kč] 

Servis sirén 3184,- 169 538 096,- 

Revize sirén 590,- 169 99710,- 

Celková cena   637 806,- 
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13.10 Operační program Ţivotního prostředí 

 

Tento projekt vznik na základě vyhlášení výzvy Ministerstvem ţivotního prostředí ČR 

prostřednictvím Státního fondu ţivotního prostředí ČR. 

Integrovaný operační program ţivotního prostředí „Zlepšování vodohospodářské 

infrastruktury a sniţování rizika povodní“ umoţňuje financovat výstavbu elektronických 

sirén ze zdrojů Fondu soudrţnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Nespornou výhodou tohoto operačního programu je, ţe ţadatel se na financování 

projektu podílí částkou 10% z celkových nákladů. Součástí projektu musí být zároveň 

zpracování digitálního povodňového plánu kraje. 

Projektem modernizace systému varování se zabývala doposud poslední vyhlášená 

XX. výzva: 

Prioritní osa 1 - „Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní“ 

 - oblast podpory  1.3. Omezování rizika povodní 

- podoblast podpory   1.3.1. Zlepšení systému povodňové sluţby a preventivní  

protipovodňové ochrany 

Obsah: 

- budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové sluţby 

a hlásné povodňové sluţby, včetně budování a modernizace měřících stanic, 

- budování a modernizace varovných a výstraţných systémů ochrany před povodněmi 

na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování rizikových 

a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních dílech, 

- zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů o povodňovém 

nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální 

úrovni v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 

o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik a 2000/60/ES ustavující rámec 

pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Zpřístupnění výstupů v informačních 

systémech a webových portálech, které byly zřízeny za účelem informování veřejnosti 

(např. v Digitálním povodňovém plánu ČR, Povodňovém informačním systému) 

a podpora jejich tvorby, 
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Projekt OPŢP je rozdělen do dvou částí: 

1. část: Digitální povodňový plán Olomouckého kraje  

2. část: Modernizace JSVV na území Olomouckého kraje 

 

Zdroje financování: 

90 % - prostředky operačního programu Ţivotního prostředí 

10 % - vlastní zdroje 

 

13.11 Zhodnocení projektu 

Připravenost orgánů krizového řízení a povodňových orgánů, včasné a aktuální 

informace, kvalitně zpracované krizové a povodňové plány a včasné a správné provedení 

varování a prvotního tísňového informování obyvatelstva je jednou ze základních podmínek 

úspěšné realizace opatření na ochranu obyvatelstva a zahájení komunikace orgánů krizového 

řízení s obyvatelstvem v ohroţení.  

Realizací tohoto projektu dojde k zásadnímu zkvalitnění JSVV na území 

Olomouckého kraje, které je ohroţeno přirozenými a zvláštními povodněmi. 

V případě schválení projektu Ministerstvem ţivotního prostředí se hradí 90% celkových 

nákladů z fondu OPŢP a 10% hradí ţadatel. Náklady na realizací podoblasti zlepšení systému 

povodňové sluţby a preventivní protipovodňové ochrany jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Tabulka 14  Celkové náklady na modernizaci KPV – OPŢP 

Investice Cena [Kč] 

Celkové náklady (etapa I. – III.) 37 900 000,- 

  

Vlastní zdroje (10%) 3 790 000,- 

Operační program Ţivotního prostředí 34 110 000,- 
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14 ZÁVĚR 

V průběhu zpracovávání diplomové práce jsem splňovala cíle, které jsem si zadala 

na začátku mé práce. Z výsledků analýzy rizik území pomocí programu SFERA jsem zjistila, 

ţe nejvíce ohroţující riziko pro Olomoucký kraj jsou povodně. Proto jsem se rozhodla 

analyzovat současný stav zabezpečení varování obyvatelstva v oblastech ohroţených 

přirozenou nebo zvláštní povodní. 

Zpracovala jsem projekt na obměnu rotačních sirén za modernější elektronické sirény 

a v místech, která nebyla doposud pokryta varovným signálem, jsem navrhla výstavbu nových 

elektronických sirén. 

V programu na výpočet minimální hladiny akustického tlaku zdroje zvuku pro dosaţení 

srozumitelnosti verbálních informací v poţadované vzdálenosti jsem vypočítala v závislosti 

na prostředí šíření signálu a hluku prostředí vzdálenosti slyšitelnosti verbální informace. 

Z provedené analýzy současného stavu pokrytí varovným signálem a tísňovou verbální 

informací na území ohroţeného přirozenou nebo zvláštní povodní vyplynula potřeba 

vybudovat celkem 169 ks nových elektronických sirén. Z tohoto počtu je 86 ks elektronických 

sirén určeno na obměnu stávajících rotačních sirén a 83 ks elektronických sirén je určeno 

na výstavbu v nových lokalitách, ve kterých není dosud ţádný koncový prvek varování. 

Dále jsem navrhla pořízení 5 ks mobilních sirén pro jednotlivé ÚO HZS Olomouckého 

kraje. Mobilní sirény budou pouţity v oblastech, které nejsou plně pokryty varovným 

signálem a v oblastech vzniku přívalových dešťů, které nelze předvídat. 

Celkové náklady modernizaci JSVV na území Olomouckého kraje v oblastech 

postiţených přirozenou nebo zvláštní povodní jsou vypočítány na částku 37 900 000 Kč. 

Realizace a následné provozování tohoto projektu si ve svém důsledku vyţádá 

po uplynutí předpokládaných garančních lhůt zvýšené provozní náklady na servis a údrţbu 

KPV. Celková výše udrţovacích nákladu je odhadnuta na cca 637 806 Kč ročně.  

V rámci operačního programu ţivotního prostředí je moţnost financovat tento projekt 

na modernizaci systému varování v Olomouckém kraji ze zdrojů Fondu soudrţnosti 

a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ţadatel se na projektu podílí částkou 10% 

z celkových nákladů. V případě schválení projektu by se ţadatel podílel na modernizaci 

systému varování v Olomouckém kraji částkou 3 790 000 Kč. Součástí projektu modernizace 

systému varování musí být zároveň zpracování digitálního povodňového plánu kraje.  

Realizací tohoto projektu dojde k zásadnímu zkvalitnění JSVV na území 

Olomouckého kraje, které je ohroţeno přirozenými a zvláštními povodněmi. 
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Práce se dá pouţít jako předloha pro zpracování projektu na modernizaci systému 

varování i pro ostatní kraje České republiky.  
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16 POUŢITÉ ZKRATKY 

 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

JSVV  Jednotný systém varování a vyrozumění 

KPV  Koncový prvek varování 

ČR  Česká republika 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

MV  Ministerstvo vnitra 

SSRN  Systém selektivního rádiového návěštění 

GŘ  Generální ředitelství 

ÚO  Územní odbor 

MSKP  Monitorovací systém koncových prvků 

KŘ  Krajské ředitelství 

KOPIS  Krajské operační a informační středisko 

OPŢP  Operační program ţivotního prostředí 
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Příloha č. 1 

 

Stupně povodňové aktivity 

 

První stupeň – stav bdělosti 

- nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového 

nebezpečí, tento stav nastává rovněţ vydáním výstraţné informace předpovědní 

povodňové sluţby, 

- vyţaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji 

povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková sluţba, 

- na vodních dílech nastává tento stav při dosaţení mezních hodnot sledovaných 

jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných 

okolností, jeţ by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. 

 

Druhý stupeň – stav pohotovosti 

- vyhlašuje se, kdyţ nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, 

ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto, 

- vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností 

na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti, 

- aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí 

se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření 

ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu. 

 

Třetí stupeň – stav ohroţení 

- vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, 

ohroţení ţivotů a majetku v záplavovém území, 

- vyhlašuje se také při dosaţení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností 

na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových 

opatření, 

- provádějí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle 

potřeby záchranné práce nebo evakuace. 
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Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním 

obvodu povodňové orgány. 

Podkladem je dosaţení nebo předpověď dosaţení směrodatného limitu hladin nebo 

průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné 

povodňové sluţby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, 

případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí.  

O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen informovat 

subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán. 

Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou 

obsaţené v povodňových plánech a jsou závazné pro povodňové plány niţších 

stupňů.[10] 
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Příloha č. 2 

 

Schematický průběh signálů SSRN. 

 

Všeobecná výstraha 

 

Obrázek č. 1  Rotační siréna – všeobecná výstraha[22] 

 

 

Obrázek č. 2  Elektronická siréna, místní rozhlas – všeobecná výstraha[22] 

 

Poţární poplach 

 

Obrázek č. 3  Rotační siréna – poţární poplach[22] 

 

 

 

Obrázek č. 4  Elektronická siréna, místní rozhlas – poţární poplach[22] 
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Zkušební tón 

 

Obrázek č.5  Rotační siréna, elektronická siréna, místní rozhlas – zkušební tón[22] 

 

  



 

Příloha č. 3 

 

Tabulka rizik 

č. Typ rizika Zkratka názvu 

1 Povodeň, záplava POV 

2 Zvláštní povodeň ZPO 

3 Přívalový déšť PŘD 

4 Krupobití KRU 

5 Vichřice, orkán VICH 

6 Námrazy, náledí NAM 

7 Sněhová kalamity SNE 

8 Dlouhotrvající vedro a sucho VSU 

9 Sesuv půdy SEP 

10 Zemětřesení ZEM 

11 Epidemie EPI 

12 Epizootie EPZ 

13 Napadení škůdci NAS 

14 Rozsáhlé lesní požáry LPO 

15 Požár (velký počet shromážděných osob 300 a více)  POZ 

16 Únik radioaktivních látek URL 

17 Únik toxických látek UTL 

18 Únik výbušných par a plynů UPP 

19 Únik ropných produktů URP 

20 Havárie v silniční dopravě HSD 

21 Havárie v železniční dopravě HZD 

22 Havárie v letecké dopravě ( lehké ultralighty) HLD 

23 Havárie ve vodní dopravě HVD 

24 Poruchy v zásobování vodou PZV 

25 Poruchy v zásobování plynem PZP 

26 Poruchy v zásobování elektřinou PZE 

27 Poruchy v zásobování teplem PZT 

28 Poruchy v zásobování surovinami PZS 

29 Poruchy v telekomunikačních sítích PTS 

30 Poruchy technologických procesů PTP 

31 Pád kosmických těles PKT 

32 Propad zemských dutin PZD 

33 Organizovaný zločin ORZ 

34 Migrace obyvatelstva MIO 

35 Terorismus TER 

36 Ozbrojený konflikt, válka VAL 

 

  



 

1 den           1      1,0000E+00           5 let           1 826   5,4765E-04 50.000 let 18 262 000   5,4765E-08

2 dny        2       5,0000E-01                    7 let           2 557   3,9108E-04 70.000 let 25 268 000   3,9108E-08

3 dny        3       3,3300E-01                  10 let           3 650   2,7397E-04               100.000 let 36 625 000   2,7397E-08

4 dny        4       2,5000E-01          20 let           7 305 1,3689E-04               150.000 let 54 788 000   1,8252E-08

5 dní 5       2,0000E-01          30 let         10 957 9,1266E-05               200.000 let 73 050 000   1,3689E-08

6 dní 6      1,6667E-01                  50 let         18 262 5,4765E-05               500.000 let 182 620 000   5,4765E-09

Týden        7      1,4285E-01          70 let         25 268 3,9108E-05               700.000 let 252 680 000   3,9108E-09

10 dní 10     1,0000E-01        100 let         36 625 2,7397E-05 1mil. let 366 250 000   2,7397E-09

14 dní 14     7,1430E-02        150 let         54 788 1,8252E-05 1,5 mil let        547 880 000   1,8252E-09

3 týdny     21     4,7610E-02        200 let         73 050 1,3689E-05 2 mil let 730 500 000   1,3689E-09

4 týdny     28     3,5710E-02        300 let       109 570 9,1266E-06 3 mil let 1 095 700 000   9,1266E-09

2 mes.      61     1,6393E-02        500 let       182 620 5,4765E-06 5 mil let 1 826 200 000   5,4765E-10

¼ roku     91    1,0989E-02        700 let 252 680 3,9108E-06 7 mil let 2 526 800 000   3,9108E-10

5 mes.    152     6,5789E-03     1.000 let 366 250 2,7397E-06 10 mil let 3 662 500 000   2,7397E-10

½ roku   183    5,4645E-03     1.500 let 547 880 1,8252E-06 15 mil let 5 478 800 000   1,8252E-10

7 mes.     212    4,7170E-03     2.000 let 730 500 1,3689E-06 20 mil let 7 305 000 000   1,3689E-10

8 mes.     243    4,1152E-03     3.000 let 1 095 700 9,1266E-06 30 mil let 10 957 000 000   9,1266E-10

9 mes.     273    3,6630E-03     5.000 let 1 826 200 5,4765E-07 50 mil let 18 262 000 000   5,4765E-11

10 mes.   303    3,3003E-03    7.000 let 2 526 800 3,9108E-07 70 mil let   25 268 000 000   3,9108E-11

11 mes.   334    2,9940E-03   10.000 let 3 662 500 2,7397E-07 100 mil let 36 625 000 000   2,7397E-11

Rok         365    2,7397E-03    15.000 let 5 478 800 1,8252E-07 150 mil let   54 788 000 000   1,8252E-11

rok a ½ 548    1,8248E-03    20.000 let 7 305 000 1,3689E-07 200 mil let 73 050 000 000   1,3689E-11

2 roky    730     1,3699E-03    30.000 let     0 957 000 9,1266E-07

Příloha č. 4 

 

Hodnoty pravděpodobností 
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Příloha č. 5 

 

Kontingenční tabulka převedená pro programu Microsoft Excel. 

č. Jméno 
Vstupní 

(P) 
Koeficient 

(P) 
Zranitel-

nost Nová(P) 
Váha 

pořadí Pořadí 
% 

vliv 

1 HSD[1] 5,46E-03 5,46E-05 0 0,000788 0,0154 18 2,36% 

2 PZS[1] 5,48E-04 5,48E-06 26,5 0,000724 0,0192 13 2,94% 

3 PTP[1] 2,74E-04 2,74E-06 11,5 0,000887 0,0102 21 1,56% 

4 MIO[1] 5,48E-05 5,48E-07 33,9 2,79E-05 0,000946 41 0,15% 

5 EPZ[0] 2,74E-04 2,74E-06 12,5 0,000586 0,00733 25 1,12% 

6 PTS[0] 2,74E-03 2,74E-05 6 0,000967 0,0058 28 0,89% 

7 URL[1] 5,48E-05 5,48E-07 52,1 0,000111 0,00578 29 0,89% 

8 UTL[1] 5,48E-05 5,48E-07 52,1 0,00066 0,0344 5 5,26% 

9 UPP[1] 2,74E-03 2,74E-05 32 0,000686 0,022 8 3,37% 

10 URP[1] 5,46E-03 5,46E-05 24 0,000714 0,0171 16 2,62% 

11 HZD[1] 2,74E-04 2,74E-06 23 0,000681 0,0157 17 2,40% 

12 ZPO[1] 2,74E-04 2,74E-06 39,6 0,000549 0,0217 9 3,32% 

13 SEP[1] 2,74E-04 2,74E-06 8,1 0,000552 0,00447 33 0,68% 

14 LPO[0] 5,48E-04 5,48E-06 12,5 0,00106 0,0133 20 2,04% 

15 HLD[1] 5,48E-05 5,48E-07 12,2 0,000111 0,00135 39 0,21% 

16 HVD[1] 5,48E-05 5,48E-07 7,1 0,000729 0,00518 31 0,79% 

17 PZV[1] 1,10E-02 0,00011 33,5 0,00022 0,00737 24 1,13% 

18 PZP[1] 2,74E-03 2,74E-05 26 0,000137 0,00356 35 0,55% 

19 PZE[1] 5,46E-03 5,46E-05 54,2 0,000728 0,0395 4 6,05% 

20 NAS[0] 5,48E-05 5,48E-07 7 0,000721 0,00505 32 0,77% 

21 PZT[0] 2,74E-03 2,74E-05 30 0,000972 0,0292 7 4,47% 

22 POZ[0] 1,10E-02 0,00011 50 0,00115 0,0575 2 8,80% 

23 PZV[0] 1,10E-02 0,00011 33,1 0,00104 0,0344 6 5,26% 

24 URL[0] 5,48E-05 5,48E-07 48,5 0,000917 0,0445 3 6,81% 

25 PZP[0] 2,74E-03 2,74E-05 26 0,000775 0,0202 10 3,09% 

26 VSU[0] 1,37E-03 1,37E-05 30,3 0,000642 0,0195 12 2,98% 

27 PZD[1] 5,48E-05 5,48E-07 4 0,00055 0,0022 36 0,34% 

28 ORZ[1] 2,74E-03 2,74E-05 3,6 0,000576 0,00207 38 0,32% 

29 VAL[1] 5,48E-05 5,48E-07 17,1 2,84E-05 0,000486 46 0,07% 

30 EPI[0] 2,74E-03 2,74E-05 31 0,00061 0,0189 15 2,89% 

31 PKT[0] 2,74E-07 2,74E-09 57 2,74E-09 1,56E-07 56 
2,39E

-07 

32 POV[0] 5,46E-02 0,000546 74,6 0,000879 0,0656 1 10% 

33 ZPO[0] 2,74E-04 2,74E-06 58 0,000315 0,0154 19 2,36% 

34 UTL[0] 5,48E-05 5,48E-07 52,1 0,000366 0,0191 14 2,92% 

35 URP[0] 5,46E-03 5,46E-05 24 0,000421 0,0101 22 1,55% 

36 UPP[0] 2,74E-03 2,74E-05 12 0,000365 0,00438 34 0,67% 

37 HZD[0] 2,74E-04 2,74E-06 23 0,000313 0,0072 26 1,10% 

38 PZE[0] 5,46E-03 5,46E-05 54,2 0,000368 0,0199 11 3,05% 

39 PZS[0] 5,48E-04 5,48E-06 26,5 0,000288 0,00763 23 1,17% 

40 HSD[0] 5,46E-03 5,46E-05 19,5 0,00031 0,00605 27 0,93% 

41 PTP[0] 5,46E-03 5,46E-05 18,7 0,000308 0,00576 30 0,88% 

42 PZD[0] 2,74E-07 2,74E-09 4,9 8,25E-05 0,000404 47 0,06% 

43 HVD[0] 2,74E-07 2,74E-09 6,8 0,000143 0,000972 40 0,15% 
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č. Jméno 
Vstupní 

(P) 
Koeficient 

(P) 
Zranitel-

nost Nová(P) 
Váha 

pořadí Pořadí 
% 

vliv 

44 SEP[0] 2,74E-04 2,74E-06 10,1 8,52E-05 0,000861 42 0,13% 

45 HLD[0] 5,48E-05 5,48E-07 15 0,000144 0,00216 37 0,33% 

46 TER[1] 5,47E-04 5,47E-06 39 6,02E-06 0,000235 52 0,04% 

47 ORZ[0] 2,74E-03 2,74E-05 11,1 3,44E-05 0,000382 48 0,06% 

48 MIO[0] 5,48E-05 5,48E-07 33,9 7,12E-06 0,000241 51 0,04% 

49 SNE[0] 2,74E-03 2,74E-05 9,8 8,20E-05 0,000804 43 0,12% 

50 TER[0] 5,47E-04 5,47E-06 39 6,02E-06 0,000235 53 0,04% 

51 KRU[0] 2,74E-03 2,74E-05 3,6 8,20E-05 0,000295 49 0,05% 

52 NAM[0] 5,46E-03 5,46E-05 5,3 5,46E-05 0,000289 50 0,04% 

53 PŘD[0] 5,46E-03 5,46E-05 4,9 0,000109 0,000534 45 0,08% 

54 VICH[0] 5,46E-03 5,46E-05 10 5,46E-05 0,000546 44 0,08% 

55 ZEM[0] 5,48E-05 5,48E-07 30,4 5,48E-07 1,67E-05 54 0,00% 

56 VAL[0] 5,48E-05 5,48E-07 17,1 5,48E-07 9,37E-06 55 0,00% 

 

  



 

 

Příloha č. 6 

 

Mapa rozmístění vysílačů v Olomouckém kraji 
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Příloha č. 7 

Přenosové cesty v Olomouckém kraji 

Základní cesta 

 

 

                vysílač 

   základní cesta 

                    chybová cesta 
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Zkrácená cesta (Olomouc – Prostějov) 

 

 

                 vysílač 

    zkrácená cesta 

                     chybová cesta 
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Zkrácená cesta (Šumperk – Jeseník) 

 

 

                 vysílač 

    zkrácená cesta 

                     chybová cesta 
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Zkrácená cesta (Přerov) 

 

 

                  vysílač 

     zkrácená cesta 

                      chybová cesta 
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Reverzní cesta 

 

 

                   vysílač 

      reverzní cesta 

                      chybová cesta 

 

  



 

Příloha č. 8 

Souhlas s pouţitím programu firmy Technologie 2000 spol. s r.o. 
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Příloha č. 9 

Slyšitelnost verbální informace dle výkonu elektronické sirény 

Tabulka č. 1  Slyšitelnost verbální informace – 250 W 

Slyšitelnost verbální informace 

Výstupní výkon Prostředí šíření signálu - Hluk pozadí Vzdálenost *m+ 
(poloměr kružnice) 

250 W 
otevřená krajina - vesnice (velmi klidné prostředí) 505 
otevřená krajina - město (klidná oblast) 450 

 
otevřená krajina - blízko zdroje hluku (dálnice) 255 

 
    

Akustický tlak ve 
30m [dB] 

jednopatrové budovy - vesnice (velmi klidné 
prostředí) 

425 
jednopatrové budovy - město (klidná oblast) 380 

104 dB 
jednopatrové budovy - průmyslové město 340 
jednopatrové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 220 

      
  třípatrové budovy - město (klidná oblast) 345 
  třípatrové budovy - průmyslové město 310 
  třípatrové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 205 
      
  výškové budovy - město (klidná oblast)   
  výškové budovy - průmyslové město 260 
  výškové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 175 

Tabulka č. 2  Slyšitelnost verbální informace – 500 W 

Slyšitelnost verbální informace 

Výstupní výkon Prostředí šíření signálu - Hluk pozadí Vzdálenost *m+ 
(poloměr kružnice) 

500 W 
otevřená krajina - vesnice (velmi klidné prostředí) 560 
otevřená krajina - město (klidná oblast) 505 

 
otevřená krajina - blízko zdroje hluku (dálnice) 300 

 
    

Akustický tlak ve 
30m [dB] 

jednopatrové budovy - vesnice (velmi klidné 
prostředí) 

470 
jednopatrové budovy - město (klidná oblast) 425 

106 dB 
jednopatrové budovy - průmyslové město 380 
jednopatrové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 260 

      
  třípatrové budovy - město (klidná oblast) 385 
  třípatrové budovy - průmyslové město 345 
  třípatrové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 235 
      
  výškové budovy - město (klidná oblast)   
  výškové budovy - průmyslové město 290 
  výškové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 205 
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Tabulka č. 3  Slyšitelnost verbální informace – 600 W 

Slyšitelnost verbální informace 

Výstupní výkon Prostředí šíření signálu - Hluk pozadí Vzdálenost *m+ 
(poloměr kružnice) 

600 W 
otevřená krajina - vesnice (velmi klidné prostředí) 590 

otevřená krajina - město (klidná oblast) 535 

 
otevřená krajina - blízko zdroje hluku (dálnice) 325 

      

Akustický tlak ve 
30m [dB] 

jednopatrové budovy - vesnice (velmi klidné 
prostředí) 

495 

jednopatrové budovy - město (klidná oblast) 450 

107 dB 
jednopatrové budovy - průmyslové město 405 
jednopatrové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 280 

      
  třípatrové budovy - město (klidná oblast) 405 

  třípatrové budovy - průmyslové město 365 
  třípatrové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 255 
      

  výškové budovy - město (klidná oblast) 340 
  výškové budovy - průmyslové město 305 

  výškové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 215 
 

Tabulka č. 4  Slyšitelnost verbální informace – 750 W 

Slyšitelnost verbální informace 

Výstupní výkon Prostředí šíření signálu - Hluk pozadí Vzdálenost *m+ 
(poloměr kružnice) 

750 W 
otevřená krajina - vesnice (velmi klidné prostředí) 615 
otevřená krajina - město (klidná oblast) 560 

 
otevřená krajina - blízko zdroje hluku (dálnice) 350 

 
    

Akustický tlak ve 
30m [dB] 

jednopatrové budovy - vesnice (velmi klidné 
prostředí) 

515 
jednopatrové budovy - město (klidná oblast) 470 

108 dB 
jednopatrové budovy - průmyslové město 425 

jednopatrové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 300 
      

  třípatrové budovy - město (klidná oblast) 420 

  třípatrové budovy - průmyslové město 385 
  třípatrové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 270 

      
  výškové budovy - město (klidná oblast)   

  výškové budovy - průmyslové město 320 
  výškové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 230 
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Tabulka č. 5  Slyšitelnost verbální informace – 900 W 

Slyšitelnost verbální informace 

Výstupní výkon Prostředí šíření signálu - Hluk pozadí Vzdálenost *m+ 
(poloměr kružnice) 

900 W 
otevřená krajina - vesnice (velmi klidné prostředí) 675 

otevřená krajina - město (klidná oblast) 615 

 
otevřená krajina - blízko zdroje hluku (dálnice) 400 

      

Akustický tlak ve 
30m [dB] 

jednopatrové budovy - vesnice (velmi klidné 
prostředí) 

565 

jednopatrové budovy - město (klidná oblast) 515 

110 dB 
jednopatrové budovy - průmyslové město 470 
jednopatrové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 340 

      
  třípatrové budovy - město (klidná oblast) 465 

  třípatrové budovy - průmyslové město 425 
  třípatrové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 310 
      

  výškové budovy - město (klidná oblast) 385 
  výškové budovy - průmyslové město 355 

  výškové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 260 

 

Tabulka č. 6  Slyšitelnost verbální informace – 1000 W 

Slyšitelnost verbální informace 

Výstupní výkon Prostředí šíření signálu - Hluk pozadí Vzdálenost *m+ 
(poloměr kružnice) 

1000 W 
otevřená krajina - vesnice (velmi klidné prostředí) 735 

otevřená krajina - město (klidná oblast) 675 

 
otevřená krajina - blízko zdroje hluku (dálnice) 450 

 
    

Akustický tlak ve 
30m [dB] 

jednopatrové budovy - vesnice (velmi klidné 
prostředí) 

610 
jednopatrové budovy - město (klidná oblast) 565 

112 dB 
jednopatrové budovy - průmyslové město 515 
jednopatrové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 380 

      
  třípatrové budovy - město (klidná oblast) 505 

  třípatrové budovy - průmyslové město 465 

  třípatrové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 345 
      

  výškové budovy - město (klidná oblast)   
  výškové budovy - průmyslové město 385 
  výškové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 290 
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Tabulka č. 7  Slyšitelnost verbální informace – 1200 W 

Slyšitelnost verbální informace 

Výstupní výkon Prostředí šíření signálu - Hluk pozadí Vzdálenost *m+ 
(poloměr kružnice) 

1200 W 
otevřená krajina - vesnice (velmi klidné prostředí) 765 

otevřená krajina - město (klidná oblast) 705 

 
otevřená krajina - blízko zdroje hluku (dálnice) 480 

      

Akustický tlak ve 
30m [dB] 

jednopatrové budovy - vesnice (velmi klidné 
prostředí) 

635 

jednopatrové budovy - město (klidná oblast) 585 

113 dB 
jednopatrové budovy - průmyslové město 540 
jednopatrové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 405 

      
  třípatrové budovy - město (klidná oblast) 525 

  třípatrové budovy - průmyslové město 485 
  třípatrové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 365 
      

  výškové budovy - město (klidná oblast) 435 
  výškové budovy - průmyslové město 405 

  výškové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 305 
 

Tabulka č. 8  Slyšitelnost verbální informace – 1500 W 

Slyšitelnost verbální informace 

Výstupní výkon Prostředí šíření signálu - Hluk pozadí Vzdálenost *m+ 
(poloměr kružnice) 

1500 W 
otevřená krajina - vesnice (velmi klidné prostředí) 825 
otevřená krajina - město (klidná oblast) 765 

 
otevřená krajina - blízko zdroje hluku (dálnice) 535 

 
    

Akustický tlak ve 
30m [dB] 

jednopatrové budovy - vesnice (velmi klidné 
prostředí) 

685 
jednopatrové budovy - město (klidná oblast) 635 

115 dB 
jednopatrové budovy - průmyslové město 585 

jednopatrové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 450 
      

  třípatrové budovy - město (klidná oblast) 570 

  třípatrové budovy - průmyslové město 525 
  třípatrové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 405 

      
  výškové budovy - město (klidná oblast)   

  výškové budovy - průmyslové město 435 
  výškové budovy - blízko zdroje hluku (dálnice) 340 
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Příloha č. 10 

Návrh obměny rotačních sirén a výstavby elektronických sirén na základě provedené analýzy 

ORP Jeseník 

Tabulka č. 1  ORP Jeseník 

Č. Obec Část obce Ulice ČP Objekt 
Výkon 

sirény 

Verbální 

informace 

[m] 

Varovný 

signál 

[m] 

ORP Jeseník - obměna 

1. Bělá pod Pradědem Adolfovice   170 Základní škola 1500 W 685 1370 

2. Lipová - Lázně     458 Učiliště 1500 W 570 1140 

3. Česká Ves     98 Obytný dům 750 W 420 840 

4. Vápenná Polka   381 Obytný dům 1000 W 610 1220 

5. Vápenná     262 Základní škola 1500 W 570 1140 

6. Černá Voda     57 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

7. Ţulová   Školní 1 Obecní kino 1500 W 635 1270 

8. Jeseník   Masarykovo nám. 159 Česká pojišťovna 1500 W 570 1140 

9. Vidnava   Náměstí míru 80 Obecní úřad 1500 W 570 1140 

ORP Jeseník – nová výstavba 

1. Lipová - Lázně   Dolní - Lipová   Hasičská zbrojnice 1500 W 685 1370 

2. Černá Voda      Bývalá garáţ JSDH s věţí 1500 W 825 1650 

3. Česká Ves   Polská 452 Čistička odpadních vod 1500 W 585 1170 

4. Písečná Studený Zejf    Soukromá firma - továrna 1500 W 570 1140 

5. Mikulovice Široký Brod   51 Česká pošta a.s. 1500 W 685 1370 

6. Hradec-Nová Ves Hradec   12 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

7. Lipová - Lázně Horní Lipová   38 Česká pošta a.s. 1500 W 685 1370 
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Č. Obec Část obce Ulice ČP Objekt 
Výkon 

sirény 

Verbální 

informace 

[m] 

Varovný 

signál 

[m] 

8. Jeseník   Šumperská 434 AGIP 1500 W 585 1170 

9. Jeseník   Dukelská 1047 SOŠ a SU stavební 1500 W 435 870 

10. Mikulovice   Hlavní 37 Obchod Hruška 1500 W 635 1270 

11. Mikulovice   Hlavní 147 Plastkon product, s.r.o. 1500 W 585 1170 

12. 

Kobylá nad 

Vidnavkou   Tomíkovice 353 Bývalá školka 1500 W 825 1650 

13. 

Kobylá nad 

Vidnavkou   Kobylá 120 ZŠ Kobylná 1500 W 685 1370 

14. Velká Kraš     72 Bývalé zeměděl. druţstvo 1500 W 685 1370 

15. Velká Kraš     30 Hospoda U Sysla 1500 W 685 1370 
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ORP Šumperk 

Tabulka č. 2  ORP Šumperk 

Č. Obec Část obce Ulice ČP Objekt 
Výkon 

sirény 

Verbální 

informace 

[m] 

Varovný 

signál 

[m] 

ORP Šumperk - obměna 

1. Sudkov     96 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

2. Šumperk   Jílová 1550 FORTEX 1500 W 570 1140 

3. Šumperk   Uničovská 295 

Okresní veterinární 

středisko 1500 W 570 1140 

4. Šumperk   Nám. Míru 364 Městský úřad 1500 W 570 1140 

5. Šumperk   Krameriova 641 JESAN 1500 W 570 1140 

6. Ruda nad Moravou Bartoňov   1 Hasičská zbrojnice 1500 W 825 1650 

7. Petrov nad Desnou     253 Hasičská zbrojnice 1500 W 825 1650 

8. Bohdíkov     163 Obecní úřad 500 W 470 940 

9. Velké Losiny   Rudé armády 321 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

10. Bohdíkov Raškov     Hasičská zbrojnice 750 W 615 1230 

11. Hanušovice   Hlavní 92 Městský úřad 205 W 345 690 

12. Kouty nad Desnou     3 Výchovný ústav 1500 W 685 1370 

13. Malá Morava     74 Základní škola 1500 W 825 1650 

14. Ruda nad Moravou   9. května 40 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

ORP Šumperk – nová výstavba 

1. Bohutín     65 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

2. Bohdíkov Alojzov   168 Vrátnice papírny 1500 W 825 1650 

3. Bohdíkov     103 Nádraţí ČD - Komňátka 500 W 560 1120 

4. Bludov   Lázeňská 572 Státní léčebné lázně 1500 W 825 1650 
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Č. Obec Část obce Ulice ČP Objekt 
Výkon 

sirény 

Verbální 

informace 

[m] 

Varovný 

signál 

[m] 

Bludov 

5. Dolní Studénky Králec   20 Mateřská škola 1500 W 825 1650 

6. 
Vikýřovice 

  
Krenišovská 224 

Ústav sociální péče pro 

mládeţ 1000 W 610 1220 

7. Nový Malín   Plechy 503 Mateřská škola 1500 W 685 1370 

8. Rapotín   U cihelny 606 Motorest 1500 W 685 1370 

9. Olšany Klášterec   34 bývalá škola 500 W 472 944 

10. Bohdíkov     128 Nádraţí ČD 1500 W 685 1370 

11. Šumperk   Bratří Čapků 35 spisovna městského úřadu 500 W 358 716 

12. Olšany     75 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

13. Malá Morava Vysoký Potok   2 Obecní úřad 1500 W 825 1650 

14. Malá Morava Vlaské     Nádraţí ČD 1500 W 825 1650 

15. Dolní Studénky     87 Základní škola 1500 W 825 1650 

16. Velké Losiny   U Papírny 9 Olšanské papírny a.s. 1500 W 570 1140 

17. Loučná nad Desnou Filipová     Nádraţí ČD 1500 W 827 1654 
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ORP Zábřeh 

Tabulka č. 3 – ORP Zábřeh 

Č. Obec Část obce Ulice ČP Objekt 
Výkon 

sirény 

Verbální 

informace 

[m] 

Varovný 

signál 

[m] 

ORP Zábřeh - obměna 

1. Lukavice     56 Základní škola 1500 W 685 1370 

2. Zvole     123 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

3. Lesnice     43 Hasičská zbrojnice 1500 W 685 1370 

4. Hoštejn     20 Obecní úřad 1500 W 450 900 

5. Postřelmov   Komenského 193 Hasičská zbrojnice 1500 W 570 1140 

ORP Zábřeh – nová výstavba 

1. Zábřeh Hněvkov   70 Domov důchodců 1500 W 685 1370 

2. Nemile     93 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

3. 
Zábřeh 

  
Oborník 

608/3

9 
Plavecký bazén 

1500 W 405 810 

4. Zábřeh   U Nádraţí 

1626/

6 Nádraţí ČD 1500 W 585 1170 

5. 
Zábřeh 

  
Na Nové 2 

OLMA a.s., provoz 

Zábřeh 1500 W 525 1050 

6. Bohuslavice     2 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

7. Zábřeh   Sušilova 40 ZŠ a Dětský domov 1500 W 570 1140 

8. Zábřeh   U dráhy 6 VOŠ a SŠ automobilní 1500 W 405 810 
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ORP Mohelnice 

Tabulka č. 4  ORP Mohelnice  

Č. Obec Část obce Ulice ČP Objekt 

Výkon 

sirény 

Verbální 

informace 

[m] 

Varovný 

signál  

[m] 

ORP Mohelnice - obměna 

1. Loštice   Náměstí Míru 66 Městský úřad 1500 W 570 1140 

2. Moravičany     60 Hasičská zbrojnice 1500 W 685 1370 

ORP Mohelnice – nová výstavba 

1. Třeština     10 OÚ 1500 W 685 1370 

2. Moravičany Mitrovice     Hasičská zbrojnice 500 W 470 940 

3. Stavenice     43 OÚ 1500 W 685 1370 

4. Moravičany Doubravice   6 Hasičská zbrojnice 500 W 470 940 
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ORP Litovel 

Tabulka č. 5  ORP Litovel  

Č. Obec Část obce Ulice ČP Objekt 
Výkon 

sirény 

Verbální 

informace 

[m] 

Varovný 

signál 

[m] 

ORP Litovel - obměna 

1. Náklo     14 Obecní úřad 1000 W 610 1220 

2. Litovel Tři Dvory   73 Hasičská zbrojnice 1500 W 685 1370 

3. Červenka   Nádraţní 220 Hasičská zbrojnice 1500 W 685 1370 

ORP Litovel – nová výstavba 

1. Bílá Lhota Řimice   1 Česká pošta a.s. 1500 W 685 1370 

2. Mladeč     78 Obecní úřad 750 W 515 1030 

3. Mladeč Nové Zámky     

Zámek, ústav sociální 

péče 250 W 505 1010 

4. Mladeč Sobáčov   85 Sobáčov Pila s.r.o. 1500 W 685 1370 

5. Litovel  Víska parcela 14/4   Bývalý mlýn 1500 W 685 1370 

6. Litovel  Nasobůrky   91 Základní škola 1500 W 635 1270 

7. Litovel  Rozvadovice     Hospoda 1500 W 685 1370 

8. Litovel  Unčovice   33 Česká pošta a.s. 1000 W 610 1220 

9. Litovel  Březové     Hasičská zbrojnice 1500 W 685 1370 

10. Náklo Mezice     Hasičská zbrojnice 1000 W 610 1220 
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ORP Olomouc 

Tabulka č. 6  ORP Olomouc 

Č. Obec Část obce Ulice ČP Objekt 
Výkon 

sirény 

Verbální 

informace 

[m] 

Varovný 

signál 

[m] 

ORP Olomouc – obměna  

1. Věrovany     102 Základní škola 1500 W 685 1370 

2. Dub nad Moravou   Brodecká 1 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

3. Charváty     21 Základní škola 1500 W 685 1370 

4. Koţušany-Táţaly Táţaly   1 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

5. Grygov     0 Hasičská zbrojnice 1500 W 685 1370 

6. Příkazy     22 Základní škola 1500 W 685 1370 

ORP Olomouc – nová výstavba 

1. Náklo 

Lhota nad 

Moravou   4 Pohostinství pod Limpou 1500 W 685 1370 

2. Olomouc  Šantova   Budoucí nákupní centrum 1500 W 525 1050 

3. Čertoryje     210 Knihovna 250 W 425 850 

4. Bouzov Kozov   7 Hotel Valáškův grunt 1500 W 685 1370 

5. Bouzov Jeřmaň     Stoţár 1500 W 685 1370 

6. Skrbeň       Obecní úřad 1500 W 825 1650 

7. Chomoutov       stoţár 1500 W 825 1650 
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ORP Prostějov 

Tabulka č. 7  ORP Prostějov 

Č. Obec Část obce Ulice ČP Objekt 
Výkon 

sirény 

Verbální 

informace 

[m] 

Varovný 

signál 

[m] 

ORP Prostějov – obměna 

1. Nezamyslice   1. máje 157 Masna Přikryl 1500 W 685 1370 

2. Mořice     68 Hasičská zbrojnice 1500 W 685 1370 

3. Vrchoslavice     1 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

4. Dřevnovice     44 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

5. Němčice nad Hanou   Masarykova 399 Kulturní dům 1500 W 635 1270 

6. Víceměřice     26 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

7. Dobromilice     113 Obecní úřad 1000 W 610 1220 

8. Otaslavice     343 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

9. Ivaň     19 Mateřská škola 1500 W 685 1370 

10. Hrubčice     37 Základní škola 1500 W 685 1370 

11. Bedihošť   Prostějovská 13 Obecní úřad 1500 W 450 900 

12. Kralice na Hané   Masarykovo nám. 41 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

13. Prostějov   Dolní 3137 Ţelezárny 1500 W 405 810 

14. Prostějov   Tetín 1505 Základní škola 1500 W 340 680 

15. Prostějov   Raisova 1248 Obytný dům 1500 W 570 1140 

16. Prostějov   Husovo náměstí 2061 Základní škola 1500 W 635 1270 

17. Prostějov Domamyslice Na splávku 60 Hasičská zbrojnice 750 W 470 940 

18. Prostějov Čechovice   179 Hasičská zbrojnice 750 W 470 940 

19. Prostějov Prostějov sídliště E. Beneše 3916 obytný dům 1500 W 435 870 

20. Drţovice Drţovice Pod školou 38/36 základní škola 1500 W 635 1270 
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Č. Obec Část obce Ulice ČP Objekt 
Výkon 

sirény 

Verbální 

informace 

[m] 

Varovný 

signál 

[m] 

ORP Prostějov – nová výstavba 

1. 

Hradčany - 

Kobeřice  Kobeřice     

Sloup u hasičské 

zbrojnice 1500 W 685 1370 

2. Čehovice     24 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

3. Hrubčice Otonovice     Hasičská zbrojnice 1500 W 685 1370 

4. Prostějov Krasice Krasická  6 Aquapark Koupelky 1000 W 565 1130 

5. 

Hradčany - 

Kobeřice Hradčany   131 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

6. Prostějov   Polská 694 Obytný dům 1500 W 405 810 

7. Hamry     4 Knihovna 1500 W 685 1370 
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OPR Přerov 

Tabulka č. 8  ORP Přerov 

Č. Obec Část obce Ulice ČP Objekt 
Výkon 

sirény 

Verbální 

informace 

[m] 

Varovný 

signál 

[m] 

ORP Přerov – obměna  

1. Rokytnice       hasičská zbrojnice 1500 W 685 1370 

2. Říkovice     68 hasičská zbrojnice 1500 W 450 900 

3. Tovačov 

Tovačov I-

Město Náměstí 12 Městský úřad 1500 W 570 1140 

4. Tovačov 

Tovačov II-

Annín   53 PREFA-TOPOS 1500 W 585 1170 

5. Troubky   Dědina 286 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

6. Domaţelice     123 Kulturní zařízení (ObÚ) 1500 W 685 1370 

7. Turovice     39 Obecní úřad 500 W 470 940 

8. Uhřičice     83 hasičská zbrojnice 1500 W 685 1370 

9. Vlkoš   Ke Mlýnu   hasičská zbrojnice 1500 W 685 1370 

10. Dřevohostice   Náměstí 13 Dům sluţeb 500 W 470 940 

11. Horní Moštěnice   nám. Dr.M. Tyrše 21 Kulturní dům 1500 W 685 1370 

12. Kojetín Kojetín I-Město Nádraţní 458 Nádraţí ČD 1500 W 450 900 

13. Bochoř   Drahy 36 hasičská zbrojnice 1500 W 685 1370 

14. Lobodice     37 hasičská zbrojnice 500 W 470 940 

15. Lobodice     222 Plynárna 500 W 470 940 

16. Lobodice     223 

INTERKONTAKT - 

sklad 500 W 470 940 

17. 

Měrovice nad 

Hanou     131 Obecní úřad 1500 W 685 1370 
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Č. Obec Část obce Ulice ČP Objekt 
Výkon 

sirény 

Verbální 

informace 

[m] 

Varovný 

signál 

[m] 

18. Oplocany     34 Základní škola 1500 W 685 1370 

19. Polkovice     15 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

20. Přerov Přerov I-Město Tovačovská 1342 Fruta 1500 W 435 870 

21. Přerov Přerov I-Město Dluhonská 1236 PRECHEZA 1500 W 435 870 

22. Přerov Přerov I-Město Polní 85 ZZN 750 W 270 540 

ORP Přerov – nová výstavba 

1. Stříbrnice     91 Obecní úřad 1500 W 450 900 

2. Císařov     106 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

3. Grymov     27 Obecní úřad 1500 W 450 900 

4. Beňov Prusy   10 Skladovací hala 1500 W 685 1370 

5. Oldřichov     17 Obecní úřad 1500 W 685 1370 

6. Lipová      22 Obecní úřad 1500 W 450 900 

7. Radkovy     38 Obecní úřad 500 W 470 940 

8. Radkova Lhota     20 Obecní úřad 500 W 470 940 

9. Křtomil     60 Obecní úřad 1500 W 450 900 

10. Ţákovice     41 Obecní úřad 1500 W 685 1370 
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OPR Lipník nad Bečvou 

Tabulka č. 9  ORP Lipník nad Bečvou  

Č. Obec Část obce Ulice ČP Objekt 
Výkon 

sirény 

Verbální 

informace 

[m] 

Varovný 

signál 

[m] 

ORP Lipník nad Bečvou - obměna 

1. Týn nad Bečvou 

Týn nad 

Bečvou Lipnická 68 Hasičská zbrojnice 1500 W 685 1370 

ORP Lipník nad Bečvou – nová výstavba 

1. Lipník nad bečvou Nové Dvory     Hasičská zbrojnice 1500 W 685 1370 
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ORP Hranice 

Tabulka č. 10  ORP Hranice 

Č. Obec Část obce Ulice ČP Objekt 
Výkon 

sirény 

Verbální 

informace 

[m] 

Varovný 

signál 

[m] 

ORP Hranice - obměna 

1. Ústí Ústí   56 Hasičská zbrojnice 1500 W 685 1370 

2. Teplice nad Bečvou     87 Hasičská zbrojnice 1500 W 685 1370 

3. Milotice nad Bečvou     0 Hasičská zbrojnice 1500 W 450 900 

4. Hranice 

Hranice I-

Město Školní náměstí 35 ZUŠ 1500 W 525 1050 

ORP Hranice – nová výstavba 

1. Hranice Zadní Famílie     Stoţár 1500 W 685 1370 

2. Hranice Rybáře   6 Výrobní objekt 1000 W 610 1220 

3. Hranice   Pod Křivým 2050 bývalá Pálenice 1500 W 685 1370 

4. Černotín     1 Obecní úřad 1500 W 450 900 
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Příloha č. 11 

Dokumentace výstavby nové elektronické sirény 

 Mapový podklad  

Obrázek č. 1 Mapový podklad - ZUŠ Hranice [13] 
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Výpis z katastru nemovitostí 

Obrázek č. 2 Výpis z katastru nemovitostí -  ZUŠ Hranice, Školní náměstí 35 [25] 
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Tabulka výpočtu minimální hladiny akustického tlaku zdroje zvuku 

 

Výpočet minimální hladiny akustického tlaku zdroje zvuku pro dosažení 
srozumitelnosti verbálních informací v požadované vzdálenosti. 

Lokalita 

Hranice, Školní náměstí 35, ZUŠ 

   
Zadání Hodnota Jednotka 

Vzdálenost, ve které mají být srozumitelné verbální informace. 527 [m] 

Prostředí šíření signálu (podle typu zástavby) 

 

- 

Hluk pozadí (typizovaný podle prostředí) 

 

- 

   
Výsledek Hodnota Jednotka 

Minimální hladina akustického tlaku (ve 30 metrech od zdroje) 115,0 [dB] 
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Vzdálenost od zdroje signálu [m]

Graf útlumu hladiny akustického tlaku v daném prostředí 
(v horizontální rovině)

Hladina ak. tlaku v daném prostředí Potřebná hladina Požadovaná vzdálenost srozumitelnosti


