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ANOTACE 

NOVOTNÝ, P. Varování a informování obyvatelstva SMS zprávami na území postiženém 

mimořádnou událostí. [Diplomová práce]. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava, 2011. 67 s. 

Diplomová práce se zabývá oblastí varování a informování obyvatelstva. V první části práce je 

řešeno současné pojetí systému sloužícího pro včasné varování obyvatelstva a jeho informování 

v České republice a v zemích EU. Následně jsou ve vybraných evropských státech analyzovány 

nově vznikající systémy varování a informování obyvatelstva. Na základě analýzy je provedeno 

zmapování možností poskytovatelů mobilního spojení pro oblast varování a informování 

obyvatelstva. Stěžejní částí diplomové práce je návrh řešení pro tuto oblast s využitím SMS zpráv. 

V závěru práce jsou prezentovány možnosti směrování dalších postupů v dané oblasti a návrh 

eventuelního využití takovéhoto systému v praxi. 

Klíčová slova: 

Varování obyvatelstva; informování obyvatelstva; SMS zprávy; mimořádná událost. 

 

ANNOTATION 

NOVOTNÝ, P. Warning and information of population by short message services in the area 

affected by an extraordinary event. [Diploma thesis]. Ostrava : VSB – Technical University of 

Ostrava, 2011. 67 p. 

The thesis is focused on the area of warnings and providing information for population. In the first 

part of thesis there is described the current conception of a system that is used for warnings and 

information providing for population of the Czech Republic and people in the region of EU. 

Consecutively there is an analysis of new emerging systems used for early warnings and providing 

information in some other European states. Depending on this analysis, I developed monitoring for 

mobile phone operators that can be used by government for providing of early warnings and further 

information for Czech inhabitants. Major part of the thesis is the proposal of solution for early 

warnings and information providing via short message service. In the conclusion there are 

introduced some other possible approaches for the area of early warnings and information providing 

as well as the proposal of using those systems into practice. 

Keywords: 

Warning of population; Information of population; Short message service; extraordinary event. 
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ÚVOD 

Člověk je v průběhu života permanentně vystavován škodlivým vlivům, jež více či méně 

ohrožují nejen jeho zdraví, ale i život samotný. Uvědomění si tohoto nebezpečí může být 

pro populaci zřejmé, avšak není tomu tak ve všech případech. Proto se stát ochranou zdraví 

a životů občanů zavazuje jakožto svým hlavním posláním. Dále vytváří příhodné podmínky pro 

rozvoj lidské populace a s ním jde ruku v ruce inovace technologií. Evropská Unie si dobře 

uvědomuje důležitost nových technologií a jejich mnohoúčelové využívání, proto implementuje 

doporučení ohledně nových technologií do vytvářených právních norem nadnárodního 

významu. Lze vytyčit společný cíl těchto doporučení, jímž je především ochrana lidských 

životů, ochrana životního prostředí a dále ochrana samotných technologií. 

S rozmachem moderních technologií se zvyšuje i závislost člověka na mobilním telefonu. Jeho 

opodstatnění je nedotknutelné a do budoucna se tento trend nebude měnit. Odtud přímo plyne 

možnost využití mobilního telefonu k naplnění základního úkolu ochrany obyvatelstva-  

varování a informování obyvatelstva. Být varován či informování je základním právem člověka 

a tento fakt vyplývá z kodexu norem mezinárodního humanitárního práva. Pouze občan, který 

je s nebezpečím jemu hrozícím dobře obeznámen, může být efektivně před následky takového 

ohrožení ochráněn. Tuto skutečnost si uvědomuje v současné době mnoho evropských států 

a snaží se v oblasti varování a informování obyvatelstva učinit kroky k výraznému zlepšení 

systémů sloužících k tomuto účelu. 

Cílem diplomové práce je zmapování možností poskytovatelů mobilního spojení pro oblast 

varování a informování obyvatelstva. V důsledku toho je nutno popsat současný stav této 

oblasti jak v České republice tak zároveň v zemích EU. K naplnění výše uvedeného cíle je třeba 

analyzovat nejen fungující systémy mobilních sítí, ale také nově vznikající systémy sloužící pro 

varování a informování obyvatelstva ve vybraných zemích EU. V části práce, věnující se 

samotnému návrhu řešení pro oblast varování a informování obyvatelstva pomocí SMS, je 

nutno vypracovat možnosti směrování dalších postupů v dané oblasti a zároveň navrhnout 

možnosti využití takového systému včetně deskripce výhod plynoucích z tohoto řešení. 

Současně je nutné poznamenat, že návrhová část diplomové práce se bude zabývat pouze 

řešením problematiky na území České republiky. 
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1 REŠERŠE LITERATURY 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. 1. vyd. Praha : 

Ministerstvo vnitra, 2008. 52 s. ISBN 978-80-86640-91-4. 

V dokumentu jsou stanovena opatření ochrany obyvatelstva na základě analýzy současného 

stavu, předpokládaného vývoje a vyhodnocení úkolů Harmonogramu realizace základních 

opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015. Mimo jiné je uvedena 

potřeba informovanosti obyvatelstva a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva. Také je 

uvedena nutnost přípravy nových opatření legislativní i nelegislativní povahy, jež by měla být 

obsažena v Návrhu optimalizace současného bezpečnostního systému ČR. 

Zásady dalšího rozvoje jednotného systému varování a informování obyvatelstva v České 

republice po roce 2010. Praha : Ministerstvo vnitra, 2010. 10 s. 

Dokument celkově popisuje současný stav systému pro zabezpečení varování a informování 

obyvatelstva. Jsou zde uvedeny odpovědnosti jednotlivých subjektů za varování a informování 

obyvatelstva, dále typy koncových prvků pro varování obyvatelstva a zásady pro pokrytí území 

jednotlivými typy. Část dokumentu je věnována systému informování obyvatelstva a dalších 

cílových skupin, včetně možnosti zajištění odvysílání informace pomocí SMS zpráv 

prostřednictvím sítě mobilních operátorů přímo k uživatelům mobilních telefonů. V závěru 

dokumentu je uveden přehled ekonomických nákladů při modernizaci systému varování 

obyvatelstva. 

KOVAŘÍK, J., SMETANA, M. Teorie civilní ochrany. 1. vyd. Ostrava : Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2002. 147 s. ISBN 80-86634-85-X. 

Publikace popisuje teoretické základy civilní ochrany a rozebírá její jednotlivé úkoly. V úvodní 

části je uveden pohled na civilní ochranu z historického hlediska a její vývoj až do současné 

doby. Stěžejním bodem je mezinárodní humanitární právo a jeho zakotvení do civilní ochrany. 

Další části se podrobněji věnují jednotlivým úkolům civilní ochrany, mezi kterými lze také 

nalézt i informování civilního obyvatelstva. 

KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ochrana obyvatelstva, 1. vyd. Ostrava : Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2005. 140 s. ISBN 80-86634-70-1. 

Kniha slouží k vytvoření uceleného názoru na problematiku ochrany obyvatelstva a lze zde 

spatřovat více možností nahlížení na tuto oblast. Jsou zde uvedeny jednotlivé požadavky 

ochrany obyvatelstva, včetně uvedení subjektů, v jejichž gesci je realizace prováděna. Důraz je 
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v knize kladen na oblast přípravy na mimořádné události a následně na provádění záchranných 

a likvidačních prací. V knize mimo jiné lze najít také uplatňování požadavků ochrany 

obyvatelstva v oblastech státní správy. 

SYMERSKÝ, R. Systém varování v rámci okresu Přerov. [Bakalářská práce]. Ostrava : 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2009.  58 s. 

Bakalářská práce se zabývá oblastí varování obyvatelstva. Zpočátku se práce zaměřuje obecně 

na celostátní úroveň a později konkrétně na okres Přerov, kde je popsán současný stav systému 

varování a informování obyvatelstva. Dále jsou uvedeny možnosti modernizace současného 

systému a zefektivnění jeho funkce spočívající v rozšíření o funkční systém MIDAR SMS 

(MÍstní DAtový Rozesílač). Tento nový systém rozšiřuje současné možnosti v oblasti 

informování obyvatelstva. 

LINHART, P., ŠILHÁNEK, B. Ochrana obyvatelstva ve vybraných evropských zemích. 

2. vyd. Praha : Ministerstvo vnitra, 2009. 200 s. ISBN 978-86640-61-1. 

Publikace seznamuje s pojetím ochrany obyvatelstva ve většině evropských zemí. K dosažení 

maximální informační hodnoty jsou jednotlivé evropské země mimo jiné popisovány z hlediska 

bezpečnostně-politického rámce, struktury ochrany obyvatelstva včetně příslušné legislativy, 

organizací působících na úseku ochrany obyvatelstva a dalších specifických místních odlišností. 

Poukazuje na rozdílné přístupy k ochraně obyvatelstva ale také na sjednocující rysy, prvky 

a trendy vývoje ochrany obyvatelstva charakteristické pro skupiny několika států. 

BEKKERS, R., SMITS, J. Mobile Telecommunications: Standards, Regulation, 

and Applications (Mobile Communications Library). London, Great Britain: Artech House, 

1998. 492 p. ISBN 978-0890068069. 

Kniha podává celkový přehled o technologiích mobilních sítí. Zabývá se nejvýznamnějšími 

mobilními standardy, technologiemi pro přenos řeči, dat a širokopásmové komunikace. Dále je 

kladen důraz na potřebné přilehlé technologie a sítě nové generace. V knize je také uveden 

předpokládaný budoucí vývoj v oblasti mobilních telekomunikačních technologií nejen 

v Evropě, ale také ve Spojených státech amerických a Japonsku, který vychází z porovnání 

současné úrovně v těchto státech. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V následující kapitole je popsán současný stav systému sloužícího pro varování a informování 

obyvatelstva. V začátku kapitoly jsou vymezeny jednotlivé pojmy, nutné k vytvoření uceleného 

pohledu nejen na současný stav problematiky varování a informování obyvatelstva, ale také 

nutné k porozumění deskripce mobilních sítí a jejich typů. Jednotlivé pojmy jsou shrnuty v části 

nazvané terminologický rámec. Následující podkapitola obsahuje výčet legislativních podkladů 

týkajících se oblasti řešení varování a informování obyvatelstva, včetně vysvětlení přímého 

vztahu mezi předmětnou legislativou a příslušnou oblastí řešené problematiky. Další 

podkapitoly se zabývají širší deskripcí systému varování a informování, nejprve v rámci České 

republiky, a to z pohledu celostátní úrovně a úrovně obecní, později je popsán tento systém 

v zemích EU. Důležité poznatky jsou shrnuty v dílčím závěru. 

2.1 Terminologický rámec 

V následujícím přehledu jsou vysvětleny vybrané termíny, bez nichž se v zadané problematice 

lze jen těžko orientovat. Další odborné termíny, které nemají podobnou důležitost, budou 

postupně vysvětlovány v textu. 

Varování je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo nastalé mimořádné 

události, vyžadující realizaci opatření na ochranu životů a zdraví obyvatelstva, majetku 

a životního prostředí. V současné době existuje pouze jediný varovný signál (všeobecná 

výstraha), po jehož zaznění bezprostředně následuje verbální tísňová informace obyvatelstvu, 

která sděluje, o jakou mimořádnou událost se jedná. [1] 

Tísňové informování obyvatelstva (informování) je komplexní souhrn organizačních, 

technických a provozních opatření zabezpečujících ihned po zaznění varovného signálu (nebo 

v co nejkratší době) předání informací o zdroji, povaze a rozsahu nebezpečí a nutných opatření 

k ochraně života, zdraví a majetku především cestou hromadných informačních prostředků, 

ale i dalšími dostupnými prostředky. [1] 

Jednotný systém varování a informování obyvatelstva (JSVIO) je v České republice 

vybudován pro potřeby varování a informování obyvatelstva. Jeho organizace vychází z platné 

legislativy [2]. Hlavním účelem systému je varování obyvatelstva varovným signálem, přičemž 

se využívá koncových prvků JSVIO. Systém je zajišťován a provozován Ministerstvem vnitra-

generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (MV-GŘ HZS ČR). 

Současným systémem lze včasně varovat obyvatelstvo v celé České republice. [1] 
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Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek, nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací. [2] 

Záchranné práce jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo 

životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. [2] 

Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. [2] 

Integrovaným záchranným systémem (IZS) se rozumí koordinovaný postup jeho složek 

při přípravě na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací. Složky IZS 

se dělí na základní a ostatní. Základními složkami jsou Hasičský záchranný sbor České 

republiky (HZS ČR), jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky. Ostatní složky 

integrovaného záchranného systému jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní 

ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, 

havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace 

a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Ostatní složky 

integrovaného záchranného systému poskytují při záchranným a likvidačních pracích 

plánovanou pomoc na vyžádání. [2] 

Operační a informační střediska (OPIS) jsou zřizována Hasičským záchranným sborem 

České republiky, dle platné legislativy [24]. V současné době dochází k centralizaci řízení, tedy 

k rušení sektorových OPIS (OPIS územních odborů), a činnosti vyplývající ze zákona [2] 

vykonávají krajská operační a informační střediska (KOPIS). 

Operační a informační středisko IZS (OPIS IZS) je stálým orgánem pro koordinaci složek 

IZS. Úkoly OPIS IZS plní dle zákona [2]:  

 OPIS (KOPIS) HZS krajů, 

 OPIS MV-generálního ředitelství HZS ČR, 

 sektorová OPIS1. 

Ochrana obyvatelstva je plnění úkolů civilní ochrany2, zejména varování, evakuace, ukrytí 

a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví 

a majetku. [2] 

                                                 
1 Sektorovým OPIS může být operační a informační středisko např. územního odboru. 



11 

Short message service (SMS) lze do českého jazyka přeložit jako službu krátkých textových 

zpráv. Jedná se o službu dostupnou u digitálních mobilních telefonů a využívá se jí 

u komunikace mezi účastníky mobilní sítě, která probíhá pomocí sady podporovaných znaků 

(např. abecedy). Maximální velikost jedné textové zprávy je omezena na 160 znaků. [26] 

Operátor je podnikatel, který zajišťuje nebo je oprávněn zajišťovat veřejnou komunikační síť 

nebo přiřazené prostředky. [23] 

Veřejná komunikační síť je síť elektronických komunikací, která slouží zcela nebo převážně 

k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. [23] 

Síť elektronických komunikací (dále jen „síť“) tvoří přenosové systémy, popřípadě spojovací 

nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, které umožňují přenos signálu po vedení, rádiem, 

optickým nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí 

s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie 

v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání 

a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace. [23] 

Globální systém pro mobilní komunikaci (GSM) je českým ekvivalentem původního 

francouzského výrazu Groupe Spécial Mobile. Jedná se o buňkový systém, do něhož se 

připojují mobilní telefony, a slouží pro komunikaci pomocí mobilních telefonů. [26] 

Universal mobile telecommunication system (UMTS) lze interpretovat jako univerzální 

mobilní systém pro telekomunikaci. Je to bezdrátový telekomunikační systém, jež spojuje 

hlasové a datové služby. [26] 

General packet radio service (GPRS), znamená v češtině  paketově- přepínatelnou službu, čili 

využití služeb ve stejný okamžik pro více uživatelů, sdílejících přenosový kanál a dostupnou 

kapacitu služby. Služba EGPRS (enchanced GPRS), označována jako EDGE, je rozšíření 

GPRS s vyšší přenosovou rychlostí a je zpětně plně kompatibilní. [26] 

2.2 Právní úprava 

Oblast legislativy, týkající se zadané problematiky, je velmi rozsáhlá. Z tohoto důvodu jsou 

v následujícím přehledu uvedeny pouze vybrané základní právní dokumenty, týkající se oblasti 

varování a informování obyvatelstva. U každého právního aktu je uveden stručný popis 

vysvětlující vztah k předmětné oblasti. 

                                                                                                                                                           
2 Čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních 

ozbrojených konfliktů (Protokol I), přijatý v Ženevě dne 8. června 1977 a publikovaný sdělením FMZV 

č. 168/1991 Sb. 
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Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. V zákoně jsou popsány úlohy ústředního orgánu 

státní správy pro vnitřní věci - ministerstva vnitra, mezi které náleží také ochrana obyvatelstva. 

Dále jsou zde popsány povinnosti v rámci své působnosti, mezi něž patří zkoumání společenské 

problematiky, analyzování dosažených výsledků a činnosti vedoucí k řešení aktuálních otázek. 

Zákon ukládá povinnost zpracovávat koncepce rozvoje v rámci příslušného odvětví dle 

působnosti ministerstva a také řešení stěžejních otázek v této oblasti. 

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

2013 s výhledem do roku 2020. V koncepci jsou uvedeny požadavky na modernizaci systému 

pro varování obyvatelstva a návrhy změn nutných k dosažení těchto cílů. V oblasti informování 

obyvatelstva je popsán žádoucí stav, kterého je nutné dosáhnout zvýšením připravenosti 

obyvatelstva a jeho vzdělaností v oblasti ochrany obyvatelstva. Záměrem je adekvátní reakce 

obyvatelstva na získané informace při hrozícím nebezpečí. 

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V zákoně je stanoveno zřízení operačního 

a informačního střediska generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky a operačních a informačních středisek hasičských záchranných sborů krajů. 

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

ve znění pozdějších předpisů. Zákon ustavuje funkce, práva a povinnosti operačního 

a informačního střediska integrovaného záchranného systému. Dále popisuje zajištění a provoz 

jednotného systému varování a vyrozumění, způsob informování právnických a fyzických osob 

o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatření, způsobu a době jejich provedení. 

Jsou zde stanoveny technické, organizační a provozní zabezpečení jednotného systému 

varování a vyrozumění a způsoby poskytování tísňových informací. V zákoně jsou také určeny 

úkoly nejen právnických osob a podnikajících fyzických osob týkající se varování 

a informování o hrozících mimořádných událostech a plánovaných opatřeních, ale také 

povinnosti provozovatelů hromadných informačních prostředků týkající se uveřejnění tísňové 

informace, potřebné pro záchranné a likvidační práce, na žádost operačního a informačního 

střediska. 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému. V této vyhlášce je uvedena nutnost přijetí 

odpovídajících opatření k informování nebo varování obyvatelstva na území ve směru 

předpokládaného šíření mimořádné události, která může svými účinky tuto oblast ohrozit. 
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Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. Ve vyhlášce je stanoven způsob informování právnických a fyzických osob 

o charakteru možného ohrožení a připravovaných opatřeních, včetně způsobu jejich provedení. 

Dále je zde popsáno technické, organizační a provozní zabezpečení jednotného systému 

varování a vyrozumění a také je zde popis způsob poskytování tísňových informací. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. Zákon zmiňuje právo každé fyzické osoby být informován 

o připravovaných krizových opatřeních směrovaných k ochraně jejího života, zdraví a majetku. 

V zákoně je ustavena odpovědnost za využívání informačních a komunikačních prostředků 

a pomůcek krizového řízení určených ministerstvem vnitra. Dále je na starostu obce (popř. 

starostu obce s rozšířenou působností) přenesena odpovědnost za zabezpečení varování 

a informování obyvatelstva nacházejícího se na postiženém území obce (popř. v oblasti 

působnosti obce s rozšířenou působností) v době krizových stavů. 

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

a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti 

okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií). 

Zákon ukládá povinnost provozovateli objektu či zařízení, v nichž je umístěna nebezpečná 

chemická látka nebo chemický přípravek, zapracovat do vnitřního havarijního plánu způsob, 

kterým bude varovat osoby nacházející se v areálu příslušného objektu. Dále zmiňuje povinnost 

informování obyvatelstva v zóně havarijního plánování. 

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

zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V zákoně 

jsou stanoveny mimo jiné povinnosti držitele platného povolení k vykonávání činností 

souvisejících s využíváním jaderné energie, mezi které patří mít ve vnějším havarijním plánu 

zpracovaný způsob varování obyvatelstva. Dále zákon ukládá povinnost okamžitého zajištění 

varování obyvatelstva, nacházejícího se v zóně havarijního plánování, pro případ vzniku 

radiační nehody. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon uvádí povinnost hlásné povodňové služby na zabezpečení sběru 

informací pro povodňové orgány k varování obyvatelstva. Další povinnost se vztahuje 

na vlastníky vodních děl vzdouvajících vodu, kteří jsou povinni při nebezpečí z prodlení 

varovat bezprostředně ohrožené fyzické a právnické osoby. V zákoně je také uvedena povinnost 
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povodňových orgánů obcí (popř. obcí s rozšířenou působností) varovat právnické a fyzické 

osoby, nacházející se ve správním obvodu obce (popř. obce s rozšířenou působností) s využitím 

jednotného systému varování. 

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

k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby. V metodickém pokynu je mimo jiné 

popsáno zabezpečení hlásné a předpovědní služby za stavu nebezpečí a nouzového stavu, kdy 

oprávnění a povinnosti přebírají orgány krizového řízení a jsou tedy zároveň odpovědné 

za varování obyvatelstva v případech popsaných v zákoně [3].  

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon v oblasti zpracování a používání osobních údajů řeší povinnosti 

vznikající z operací, nebo soustavy operací, které správce nebo zpracovatel systematicky 

s těmito údaji provádí. Řeší také nutnost souhlasu subjektu údajů se zpracováním a podání 

souhlasu se zpracováním takto získaných osobních údajů. 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. V úvodu 

zákona jsou mimo jiných vymezeny základní pojmy jako operátor, uživatel a veřejná 

komunikační síť. Samotná část zákona se věnuje základní povinnosti zajištění vysoké úrovně 

ochrany osobních údajů a soukromí. Je zde zmíněna možnost využívání služeb v oblasti 

telekomunikace postiženými osobami a jejich základní práva v této oblasti. 

2.3 Systém varování a informování obyvatelstva v ČR 

Na systém varování a informování obyvatelstva lze nahlížet z hlediska dvou úrovní. V první 

řadě je to celostátní úroveň, kdy má odpovědnost za přenos varovného tónu, popř. tísňové 

informace, Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky. Tento způsob je v České republice chápán, jako plnění úkolu ochrany obyvatelstva 

vycházejícího ze Ženevských konvencí, tedy naplnění základního práva každého občana, být 

varován popř. informován o hrozícím nebezpečí. Tento způsob je popsán právě v této 

podkapitole. Druhou úroveň lze interpretovat jako úroveň obcí mimo systém jednotného 

varování, kdy se obce snaží najít jiný vhodný způsob informování obyvatelstva. Možnosti obcí 

v oblasti náhradního informování obyvatelstva jsou popsány ke konci této kapitoly. 

Varování a informování obyvatelstva patří v současném pojetí mezi základní opatření a úkoly 

ochrany obyvatelstva. K problematice ochrany obyvatelstva se přistupovalo dle článku 61 
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Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám3, jehož obsah je orientován především 

na období válečného stavu, a plnění jednotlivých opatření k ochraně obyvatelstva byla řízena 

a zabezpečována z centrálního pohledu. [1] 

Po roce 1990, tedy po skončení studené války, došlo v oblasti varování a vyrozumění 

k vybudování systému varování a vyrozumění obyvatelstva zabezpečující varování 

obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí, nebo jejich možném vzniku, vyrozumění 

státních, hospodářských a dalších orgánů a informování občanů. Přijetím krizové legislativy 

[2,3] byly vytvořeny podmínky pro zabezpečení varování a informování obyvatelstva 

a vyrozumění orgánů krizového řízení a složek IZS v případě nevojenských krizových 

situací. [1] 

V České republice je pro potřeby varování a informování vybudován „Jednotný systém 

varování a informování“ (JSVIO). Systém je zaměřen především na varování obyvatelstva 

varovným signálem s využitím koncových prvků JSVIO, jimiž jsou převážně elektrické rotační 

sirény a dále sirény elektronické. Tísňové informace, následující po varovném signálu, mohou 

být předávány nejen elektronickými sirénami, ale i dalšími prostředky, např. rozhlasem, 

televizí, MIS4 apod. [1]  

Provozovatelem systému je Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky a zároveň garantuje funkčnost systému po koncové prvky JSVIO. 

Na výstavbě a provozu koncových prvků JSVIO se podílejí nejen obce, ale také právnické 

osoby a podnikající fyzické osoby a osoby stanovené zvláštními zákony5. Vyrozumění orgánů 

krizového řízení a složek IZS je součástí činností OPIS IZS. JSVIO je složen z vyrozumívacích 

center třech úrovní (celostátní, krajská a úroveň dalších provozovatelů5), z datové sítě, 

radiových sítí a koncových prvků varování. Obydlené území České republiky je pokryto 

radiovým signálem selektivního radiového návěštění pro aktivaci koncových prvků varování 

(el. rotační sirény, elektronické sirény a MIS). [1] 

                                                 
3 Čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních 

ozbrojených konfliktů (Protokol I), přijatý v Ženevě dne 8. června 1977 a publikovaný sdělením FMZV 

č. 168/1991 Sb. 
4 Zkratka MIS je v odborné literatuře [1] běžně používána a lze ji vysvětlit jako např. obecní rozhlas zapojený 

do JSVIO.  
5 Např. provozovatelé nebezpečných zařízení [5]. 
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Obrázek 1: Ukázka struktury JSVIO. [6] 

Z obrázku 1 jsou patrná jednotlivá vyrozumívací centra, z nichž je nejvýznamnější krajská 

úroveň. Hasičské záchranné sbory krajů využívají infrastrukturu jednotného systému varování 

pro aktivaci koncových prvků v příslušném kraji. Vyrozumívací centrum první úrovně a úroveň 

dalších provozovatelů je znázorněna v sekci nazvané „ostatní uživatelé“. 

Hasičský záchranný sbor kraje má za úkol zapracovat způsob zabezpečení varování 

obyvatelstva nejen do havarijního plánu kraje, ale také do vnějších havarijních plánů. Dále má 

za úkol dohled nad funkčností koncových prvků varování na území kraje a doporučování 

jednotlivých typů koncových prvků varování pro ohrožená území obcí, v zónách havarijního 

plánování, lokací s vysokou koncentrací osob a dalších místech možného ohrožení. [1]  

Jednotný systém varování je zabezpečován z centrální úrovně, za běžných situací je řízen 

z úrovně krajské (HZS kraje), avšak největší odpovědnost vzhledem k obyvatelstvu je 

přenesena právě na obce.  

Za varování osob nacházejících se na území obce je podle příslušné legislativy [2] odpovědná 

obec, která má za tímto účelem povinnost zajistit provoz koncových prvků varování. Tyto 

prvky musí splňovat technické požadavky stanovené Ministerstvem vnitra-generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a umožňovat jejich aktivaci 

uživatelem v místě, z OPIS IZS a dále, vyjma rotačních sirén, možnost přenosu tísňových 
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informací. Obec je povinna zajistit varování obyvatelstva i v místech, která nejsou pokryta 

varovným signálem. Toto opatření se zajišťuje především ve spolupráci s hasičským 

záchranným sborem kraje. [1] 

„Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému 

varování a vyrozumění“ jsou závazným dokumentem6 pro zapojování nových koncových prvků 

a tyto zapojované koncové prvky varování lze rozlišovat na [1]: 

 Elektronické sirény je do budoucna považována jako standardní koncový prvek, který 

        umožňuje vyslání varovného signálu a předání tísňové informace ohroženému 

        obyvatelstvu. Umožňuje taktéž napojení měřících a detekčních čidel a zpětný přenos dat 

        na OPIS. Taktéž umožňuje monitorování funkce koncového prvku z příslušného OPIS. 

 Místní informační systémy (MIS) zapojené do JSVIO jsou považovány za variantní 

        koncový prvek, který umožňuje vyslání varovného signálu, tísňové informace a ostatních 

        informací pouze do určité lokality. 

 Rotační sirény jsou považovány za základní typ, který umožňuje vyslání pouze varovného 

        signálu. Předání tísňové informace musí být u tohoto typu zabezpečeno jiným vhodným 

        způsobem, např. hromadnými informačními prostředky. Tento typ koncového prvku 

        varování dále umožňuje monitorování funkce koncového prvku z příslušného OPIS. 

Z důvodu zavedení jednoho varovného signálu, sloužícího pro varování obyvatelstva, je nutné 

doplnění o tísňovou informaci pro obyvatelstvo. K vyhlášení signálu se užívají el. rotační 

sirény, elektronické sirény a MIS, k předání verbální tísňové informace potom pouze 

elektronické sirény a hromadné informační prostředky (např. Česká televize, Český rozhlas 

a MIS), jejichž nevýhodou může být opožděná reakce. V havarijním plánu a ve vnějších 

havarijních plánech je stanovena organizace a způsob poskytování tísňových informací. [1] 

Úkolem systému informování obyvatelstva je předávání zpráv ohroženému a postiženému 

obyvatelstvu, správním úřadům, obcím, právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám 

a mediím. Cílem je informování o hrozícím nebezpečí, o nastalé mimořádné události 

a přijímaných opatřeních k ochraně životů, zdraví, majetku a životního prostředí. [1] 

Jelikož je obec odpovědná za varování obyvatel nacházejících se na území obce [2], lze nalézt 

v oblasti varování a informování obyvatelstva určité snahy zlepšit možnosti oproti návaznosti 

na centrální úroveň. Obec je povinna podílet se na výstavbě a provozu koncových prvků 

JSVIO [2]. To s sebou samozřejmě přináší náklady, které kladou nemalé finanční nároky na již 

                                                 
6 Obsaženo ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, 

částka 24/2008 ve znění částky 13/2009. 
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tak vytížené rozpočty obcí. V systému JSVIO je ve většině případů užito jako koncových prvků 

sirén rotačních právě z důvodu chybějících financí na obnovu systému. 

Legislativně je varování a informování obyvatelstva zajištěno, avšak obce správně chápou 

potřebu zlepšit informovanost obyvatelstva a uchylují se k jiným řešením, jež mohou být 

pro obce finančně dostupnějšími. V České republice existuje mnoho obcí, u nichž je zavedený 

systém pro informování obyvatelstva pomocí tzv. „krizových SMS“. Provoz služby zajišťují 

soukromé společnosti, z čehož pro obce vyplývá nemalá finanční náročnost. Finanční problém 

je řešen např. poskytnutím databáze telefonních čísel reklamním agenturám. Náklady 

vynaložené obcí na provoz systému pro informování obyvatelstva pomocí SMS tedy pokrývají 

zisky z reklam. Pro reklamní společnosti znamená možnost rozesílání propagačních materiálů 

pomocí SMS získání dalších příjemců a tedy rozšíření jejich pole působnosti co se týče oblasti. 

Pro společnosti využívající možnosti reklamních propagací je tato možnost jistě lákavá. 

Na jedné straně tedy figuruje obec s možností informovat své občany pomocí SMS, na druhé 

straně stojí poskytovatel služby, jehož zajímá samozřejmě výnos služby pomocí reklam. Obec 

a poskytovatel služby spolu mají smluvně sjednané četnosti rozesílání reklam a priority 

rozesílání „krizových SMS“. 

Jelikož se jedná o předem přihlášenou službu, je nutno vézt databázi telefonních čísel 

pro objednanou službu. V této oblasti vyvstává problém s ochranou osobních údajů dle 

příslušného zákona [22]. Občan, jež má o tuto službu zájem, vyplní formulář pro příjem 

„krizových SMS“ a svým podpisem stvrdí souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů. 

Za běžného provozu tedy uživatelé přihlášení k odběru, dle smluvených podmínek stanovených 

obcí, přijímají reklamní materiály a v případě nutnosti informování obyvatelstva obdrží 

„krizovou SMS“.  

Jednotný systém varování tedy zabezpečuje z centrální úrovně varování obyvatelstva 

a umožňují-li to technické parametry koncového prvku, zabezpečuje i informování 

obyvatelstva. Odpovědnost za varování obyvatel na území obce je jednoznačně určena 

a ze stran obcí se objevují snahy o zlepšení systému pro informování obyvatelstva. Tyto 

systémy však nelze spouštět z centrální úrovně, nemohou se tedy stát součástí systémů vyššího 

územního významu. 

2.4 Systém varování a informování obyvatelstva v zemích EU 

Stejně jako v České republice, bylo i v zemích EU přistupováno k problematice ochrany 

obyvatelstva původně dle článku 61 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám3. 

Největším akcentem v oblasti ochrany obyvatelstva byla tedy obava ze studené války. Z důvodu 
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ochrany životů obyvatelstva před důsledky válečných konfliktů byly vedle budování úkrytů 

pro civilní obyvatelstvo také budovány systémy pro včasné varování obyvatelstva. V drtivé 

většině se jednalo o systémy podobného rázu, s nimiž jsme se mohli setkávat v podmínkách 

naší republiky. 

Po opadnutí obav ze studené války nebylo v systémech pro varování obyvatelstva, mimo oblast 

varování při válečných konfliktech, spatřováno další využití, a proto do těchto propracovaných 

systémů nebyly směrovány finanční toky na jejich obnovu a dokonce i na dostačující údržbu. 

Jediné spatřované využití bylo pro varování obyvatelstva při živelních pohromách, čehož se 

příležitostně využívalo. Avšak stále systémy pro varování obyvatelstva znamenaly pro státní 

rozpočty velkou zátěž, proto byly vytvářeny tlaky ze stran státu na převedení odpovědnosti 

na nižší územní celky. Financování systémů probíhalo na několika úrovních. První úroveň byla 

celostátní, tedy centrální úroveň, druhou potom úroveň nižších samosprávných celků a poslední 

samozřejmě úroveň obcí. Tento způsob řízení finančních toků měl za následek vytváření 

velkých rozdílů v jednotlivých systémech. Občas dokonce přišla i situace nemožnosti varovat 

obyvatelstvo z centrální úrovně a toto muselo být provedeno několika nižšími úrovněmi 

současně. 

Starší systémy fungovaly spolehlivě, ale obyvatelstvo bylo vystavováno novým rizikům 

a rozrůstala se četnost působení rozmanitých přírodních živlů. Tyto důvody vedly ze strany 

obyvatelstva po velké poptávce směrem k vládám jednotlivých zemí. Bodem zájmu jsou nové 

systémy varování a informování obyvatelstva, které by poskytovaly efektivnější způsob 

varování a informování, a společným cílem tedy potom hledání a vyvíjení těchto systémů. 

Jednotlivé evropské země se vydaly různými směry v oblasti hledání nových způsobů 

s požadavkem zapojení moderních technologií.  

Všechny státy si uvědomovaly nutnost zachování, popř. zlepšení systému včasného varování 

obyvatelstva a zároveň i účelného informování obyvatelstva. Jestliže je obyvatel dobře 

informovaný o hrozícím nebezpečí, může se na danou situaci lépe adaptovat a náklady 

vynaložené na jeho ochranu tím pádem klesají. Osvěta hraje v mnoha evropských zemích 

velkou roli a je jí věnováno mnoho prostoru skrze celý systém státní správy, včetně orgánů 

působících v oblasti krizového managementu. V mnoha státech působí agentury zabývající se 

především osvětou obyvatelstva a další školící činností v oblasti civilní ochrany a připravují 

obyvatele na postupy následující po varování. 

Rozdíly v pojetí systému pro varování a informování obyvatelstva lze spatřovat téměř stát 

od státu, avšak inovační pokrok a začlenění moderních technologií do těchto systému jsou 

společnými cíly všech těchto států. 
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2.5 Dílčí závěr 

Spojujícím prvkem systémů varování a informování obyvatelstva v zemích EU a České 

republice je společný historický vývoj. Nutnost ochrany civilního obyvatelstva plynoucí 

z Ženevských konvencí lze na těchto systémech velmi dobře spatřovat, kdy původní záměr 

ochrany před následky hrozícího válečného konfliktu (studené války) nahradil záměr nový, 

kterým je ochrana obyvatelstva před živelnými pohromami a dalšími relevantními nebezpečími. 

V České republice je pro tyto potřeby vybudován jednotný systém varování, jež má za úkol 

v případě ohrožení odvysílání varovného signálu všeobecná výstraha, který je jediným 

varovným signálem. Následně po odvysílání varovného signálu umožňují některé koncové 

prvky systému také odvysílání tísňové informace. Pro informování obyvatelstva lze též využít 

hromadných informačních prostředků, např. České televize a Českého rozhlasu. 

Oproti systému varování, není současné pojetí způsobu informování obyvatelstva 

na srovnatelně propracované úrovni. Taktéž můžeme v této oblasti spatřit důvody pro nutnost 

informovat obyvatelstvo, neboť obyvatelstvo informované o původu a druhu nebezpečí, lze 

výrazně lépe, jednodušeji a levněji chránit. Mnoho evropských států v posledních letech začalo 

hledat technologie, které by byly pro varování či informování obyvatelstva z hlediska 

spolehlivosti pro tyto účely dostačující. 
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3 METODY ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Následující kapitola poskytuje ucelený přehled o metodách použitých při zpracování diplomové 

práce. Všechny použité metody jsou obecně použitelné v různých vědeckých směrech. Metody 

jsou postupně vysvětleny a je také uvedeno jejich použití v příslušných částech samotné práce. 

Deskripce je první použitou metodou a jedná se o popis stavu. [33] Metoda je využita 

u kapitoly 2 , která se zabývá popisem současného stavu v oblasti varování a informování 

obyvatelstva. 

Analýza, jako další použitá metoda, se zabývá rozčleněním celku na jeho elementární části, 

včetně popisu vazeb a souvislostí mezi nimi. [33] Metody bylo užito v celé kapitole 4, 

zabývající se analýzou řešené problematiky, tedy strukturou mobilních sítí a řešením varování 

a informování v zemích EU. 

Komparace je metodou, kdy jsou jednotlivé a právě různé pozorované jevy analyzovány 

a cílem je nalezení společných vlastností. [33] Metody je užito v části zabývající se 

analyzováním pojetí systému varování a informování obyvatelstva v zemích EU- tedy 

v kapitole 4.2, ale hlavně také v dílčím závěru a části věnující se analýze samotné. 

Syntéza je další metodou a lze ji interpretovat jako protiklad analýzy. Cílem metody je 

vytvoření určitého celku, který je sestavený z jednotlivých prvků, vazeb a příslušných 

souvislostí, jež byly vyčleněny analýzou. [33] Metody syntézy je užito nejvíce samozřejmě 

v části samotného návrhu řešení- tedy v kapitole 5, a taktéž při sestavování dílčích závěrů. 

Dedukce je metoda, kterou se z daných tvrzení odvozují jiné, taktéž logické závěry. [33] 

Dedukce je užito při sestavování návrhové části- tedy kapitoly 5, a taktéž u jednotlivých dílčích 

závěru. Zčásti je dedukce užito taktéž u analýzy při zhodnocení jednotlivých systémů varování 

a informování obyvatelstva. 

Indukce je logickou metodou, kdy vyvozujeme obecné pravidlo o určité pravidelnosti. [33] 

Jedná se o myšlenkový pochod směřující od jednotlivých náležitostí po obecnou rovinu. 

Indukční metoda je využita vždy při sestavování jednotlivých dílčích závěrů- tedy kapitol 2.5, 

4.3 a 5.4, zároveň je aplikována v návrhu řešení v kapitole 5 a nakonec je indukce užito 

pro vypracování samotného závěru. 
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4 ANALÝZA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Následující část práce rozebírá řešenou oblast nejen z hlediska mobilních sítí samotných, ale 

i z hlediska řešení problematiky varování a informování obyvatelstva v zemích EU. Celá 

kapitola je koncipována tak, aby se v ní po přečtení dokázal orientovat i člověk neznalý zadané 

problematiky. 

První část kapitoly se věnuje analýze struktury mobilních sítí a jejich funkcí. Problematika 

oblasti je rozebrána od řešení základních prvků v síti s postupně navazovanými zlepšeními 

či modernizacemi. Vždy jsou vysvětleny vazby mezi takovými stupni a z toho plynoucími 

důsledky. Složitější systémy jsou rozebírány na jednotlivé subsystémy a postupně analyzovány. 

Pro lepší srozumitelnost jsou jednotlivé části doplněny příslušnými obrázky. 

Druhá část kapitoly se věnuje analýze vybraných systémů varování a informování obyvatelstva 

v zemích EU. Celkově je zde uvedeno pět modelů systémů pro varování a informování 

obyvatelstva, přičemž každý model je určitým způsobem specifický. Pojetí systému varování 

a informování obyvatelstva ve Švýcarsku je přes skutečnost, že tento stát není zemí EU, taktéž 

popsáno v druhé části kapitoly.  Důvodem je společný historický vývoj vzhledem k ostatním 

zemím EU a původní pojetí civilní ochrany, které činí tento systém naprosto jedinečným. 

Odlišnosti pojetí systému je v každé zemi způsobeno rozdílností vnitropolitické situace, 

organizací civilní ochrany a zapojením dalších organizací do příprav na zvládání krizových 

situací. V závěru kapitoly je potom uveden dílčí závěr, který shrnuje nejdůležitější analyzovaná 

fakta. 

4.1 Struktury mobilních sítí a jejich funkce 

Mobilní telefony používá více než miliarda lidí ve více než 200 zemích světa. Odtud plyne 

jasný směr k jejich dalšímu využívání a rozšiřování již tak široké škály poskytovaných služeb. 

Proto je analýze této oblasti věnována taková pozornost. 

V úvodu kapitoly jsou popsány základní poznatky, na nichž jsou postaveny i současné modely 

mobilních sítí. Jedná se tedy o jakýsi základní kámen struktur mobilních sítí. Je zde zevrubně 

popsána struktura sítě GSM, včetně třech jejích subsystému nezbytných pro fungování celé sítě. 

Od původního typu sítě je plynule navázáno nadstavbou GPRS v původní síti a je zde také 

vysvětlena jak problematika přenosu dat, tak i jejich žádanost v dnešní době. K poslednímu 

typu sítě, zvané UMTS, je přistoupeno plynulým přechodem od typu předchozího. V závěru 

kapitoly je nastíněn žádoucí stav sítě UMTS pro možnost využívání její plné kapacity 

a dostupných možností. 
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4.1.1 Struktura a funkce sítě GSM 

Systém sítě GSM, původně používaný v Evropě, se stal dominantním systémem pro mobilní 

telefony, jelikož ho využívá více než miliarda lidí v různých lokalitách světa. Ve výsledném 

efektu se tedy stal celosvětovým standardem v oblasti mobilních technologií. Signální 

a hovorové kanály jsou dnes již digitální, oproti předchůdcům využívajícím analogové přenosy, 

čili jedná se o druhou generaci systémů pro mobilní telefony, tzv. 2G. 

Buňky a svazky jsou základem síťové struktury, do níž se jednotlivé mobilní telefony 

připojují. Dle původního modelu má být uvnitř každé buňky právě jedna základnová stanice 

s přidělenou skupinou kanálů, pomocí nichž komunikuje s uživateli nacházejícími se 

v příslušné buňce. Uvnitř svazku, tedy spojení několika buněk, je několik skupin přidělených 

kanálů. Pomocí tzv. sektorizace, kdy byl svazek na obrázku 2 rozdělen na menší oblasti 

o celkovém počtu 21 místo původních 7, lze získat síť s lepšími vlastnostmi, kdy jsou zapotřebí 

menší vysílací výkony a zvětší se počet obsloužených stanic současně. Potřebný počet 

základnových stanic lze zmenšit při použití směrových antén. Umístění základnové stanice 

uvnitř každé buňky by bylo nejen finančně náročné, ale pro síť i technicky zatěžující. Konečný 

model podoby sítě GSM pro náš svazek interpretujeme sedmi základnovými stanicemi, přičemž 

každá disponuje třemi směrovými anténami. [7] 

 
Obrázek 2: Buňka a svazek v síti GSM. Upraveno dle [7] 
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Díky úpravám byla získána síť s výhodnějšími vlastnostmi. Ne všechny buňky však mají 

stejnou velikost, proto lze jednotlivé buňky sítě GSM rozdělit do několika kategorií dle jejich 

velikosti [7]: 

 Velké buňky, mající antény umístěné nad nejvyššími body v oblasti. Poloměr buňky je 

        mezi 3 až 35 km. 

 Malé buňky, mající antény umístěné pod nejvyšším bodem okolní zástavby. Poloměr 

        těchto buněk je do 3 km. 

 Mikrobuňky, mající antény pod úrovní střech okolní zástavby a signál se šíří v ulicích 

        pomocí rozptylu a ohybu okolo budov. Poloměr bývá do 300 m. 

 Pikobuňky, jež se používají uvnitř budov nebo v lokalitách s vysokou koncentrací osob. 

        Dosah je uváděn v desítkách metrů. 

Lze tedy konstatovat překrývání jednotlivých typů buněk dle náročnosti místních podmínek. 

Tento systém buněk byl po dlouhou dobu dostačující, avšak s příchodem nutnosti přenosu 

velkého objemu dat v mobilních sítích se začal jevit jako nedostatečný. Cílený stav modelu 

systému buněk, který dostatečně pokrývá současné potřeby v oblasti mobilních technologií 

a přenosu dat, je uveden v části věnující se síti UMTS na stranách 36 a 37. 

Subsystémy sítě GSM 

Tvoří nejdůležitější prvek v celé struktuře a obstarávají samotnou funkci celého systému. 

K poskytování základních služeb v oblasti mobilních technologií nestačí tedy pouze vytvoření 

určité sítě buněk, ale nutností zároveň je řízení takové sítě těmito subsystémy. 

Subsystémy sítě GSM jsou rozděleny do třech kategorií. Prvním je BSS7 (Base Station 

Subsytem) obstarávající komunikaci s mobilními stanicemi, druhým subsystémem je  

NSS8 (Network and Switching Subsystem) plnícím funkci ústředny a třetí subsystém s názvem 

OSS9 (Operation and Support Subsystem) má na starosti provoz a údržbu. Tyto tři subsystémy 

musí fungovat zvnějšku jako celek a není tedy možné, aby síť GSM dokázala pracovat bez 

jediného z nich. Z těchto důvodů jsou jednotlivé subsystémy zálohovány. Na obrázku 3 jsou 

znázorněny jednotlivé subsystémy včetně vzájemných vazeb. [7]  

                                                 
7 Přesný překlad zkratky BSS (Base Station Subsytem) zní „subsystém základnových stanic“. 
8 Přesný překlad zkratky NSS (Network and Switching Subsytem) zní „síťový a spínací subsystém“. 
9 Přesný překlad zkratky OSS (Operation and Support Subsytem) zní „operační a podpůrný subsystém“. 
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Obrázek 3: Subsystémy sítě GSM a vazby mezi nimi. [7] 

Subsystém základnových stanic BSS slouží k přímé komunikaci s mobilními stanicemi 

přes radiové rozhraní Um, eventuelně nazývaného Air interface, a sestává se ze dvou stěžejních 

částí, které se nazývají BTS10 a BSC11. [7] 

První částí je základnová stanice BTS, která obstarává fyzické spojení mezi mobilní stanicí přes 

radiové rozhraní a síťovým subsystému NSS přes rozhraní Abis. Základnová stanice je tak 

prostředek sloužící k vytvoření spojení mobilního telefonu s celým systémem sítě GSM. Počet 

základnových stanic v subsystému BSS je určen dle parametrů sítě, tedy v rozmezí 12-30 ks. 

Na základnovou stanici BTS jsou napojeny směrové moduly nazývané TRX12. Počet 

směrových modulů TRX (vysílač/ přijímač) je maximálně 16 na jednu základnovou stanici, 

v praxi se využívají nejvíce čtyři moduly TRX. Řídící jednotkou pro BTS je potom modul 

O&M13. [7] 

                                                 
10 Překlad zkratky BTS (Base Transfer Station) lze interpretovat jako „základnová stanice“. 
11 Překlad zkratky BSC (Base Station Controller) lze interpretovat jako „správce základnové stanice“. 
12 Překlad zkratky TRX (Transmitter/ Receiver) lze interpretovat jako „vysílač/ přijímač“. 
13 Překlad zkratky O&M (Operations and Maintenance module) lze interpretovat jako „operační a údržbový 

modul“. 
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Obrázek 4: Subsystém BSS s návazností na MSC14 a databáze. [7] 

TRX modul  je nejdůležitější součást základnové stanice BTS a slouží ke zpracování signálu. 

Nízkofrekvenční část, sloužící pro digitální zpracování signálu, a vysokofrekvenční, pro  

GSMK modulaci, jsou hlavními částmi TRX modulu. Pro všechny další části BTS je potom 

O&M modul řídící jednotkou. Z tohoto důvodu jsou základnové stanice BTS spojeny s MSC 

přes speciální kanál (O&M kanál), pomocí kterého jsou zpracovávány přímo příkazy. [7] 

 
Obrázek 5: Blokové schéma základnové stanice BTS. [7] 

                                                 
14 Překlad zkratky MSC (Mobile Services Switching Centre) lze interpretovat jako „mobilní spínací ústředna“. 
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Druhou hlavní částí subsystému základnových stanic je správce základnové stanice BSC jehož 

řídící jednotka se stará o provoz radiové sítě. BSC ovládá skupinu základnových stanic BTS, 

o maximálním počtu 48 ks, je nutno však počítat s rezervou, proto bývá tento počet menší. 

Komunikace mezi BSC a BTS probíhá přes rozhraní Abis. Hlavními úkoly BSC je tedy 

přidělování a uvolňování kanálů mezi BTS a mobilními stanicemi, komunikace s ústřednou 

MSC a předávání hovorů mezi buňkami. [7] 

Síťový a spínací subsystém NSS je systém podobný ústředně. Z obrázku 6 je patrné jeho 

napojení na subsystém BSS a taktéž na různé dostupné externí sítě jako např.  

ISDN15. Subsystém obstarává řízení komunikace mezi účastníky sítě GSM a ostatními 

účastníky. K plnění úkolů plynoucích z mobility, jimiž jsou databáze účastníků a sledování 

pohybu, slouží součásti subsystému nazvané MSC, HLR16 , AuC17 a EIR18. 

 
Obrázek 6: Subsystém NSS včetně návazností na prvek BSC a subsystém OSS. [7] 

MSC, tedy mobilní spínací ústředna, je nejdůležitější součástí síťového a spínacího subsystému. 

Její funkce je podobná telefonní ústředně v pevné síti a slouží v rámci mobilní sítě 

k sestavování spojení mezi jednotlivými účastníky. Dalšími funkcemi jsou potom přidělování 

                                                 
15 Přesný překlad zkratky ISDN (Integrated Services Digital Network) zní  „digitální síť integrovaných služeb“. 
16 Přesný překlad zkratky HLR (Home Localization Register) zní  „domovský lokalizační registr“. 
17 Přesný překlad zkratky AuC (Autentification Centre) zní „autentifikační centrum“. 
18 Překlad zkratky EIR (Equipment Identity Register) lze interpretovat jako „registr mobilních stanic“. 
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kanálů, evidence všech uživatelů a účtování hovorů. Komunikace mezi MSC a subsystémem 

BSS probíhá přes A rozhraní. Funkci tzv. brány v MSC plní GSMC19 a má za úkol sestavování 

spojení směrem k ostatním sítím. [7] 

VLR20 je součástí mobilní spínací ústředny a jeho úloha je po přechodnou dobu uchovávat 

informace o jednotlivých mobilních účastnících spadajících do příslušné oblasti MSC. 

Konkrétní popis principu přihlášení  účastníka k VLR a způsobu udržování potřebných údajů  

je popsán v příloze č. 1. Další součástí nutnou pro fungování každé MSC, je  

VMS21. Slouží jako vlastní operační systém a je tedy pro každou MSC nutností.  

SMSC22 potom s přímou vazbou na MSC zabezpečuje doručování SMS zpráv každému 

mobilnímu uživateli v příslušné. SMSC využívá možností přístupů do databází VLR a HLR 

a obstarává veškerou činnost ohledně SMS zpráv. [7] 

HLR patří mezi další součásti subsystému a zároveň sounáleží v bloku společném pro několik 

MSC. Slouží jako databáze shromážděných údajů všech registrovaných účastníků. Obsahuje 

údaj o lokalitě účastníka, resp. v jakém registru VLR jsou údaje o účastníkovi zkopírovány, 

a možnosti dostupných služeb v oblasti. Možnosti počtu registrů HLR se liší, minimálně musí 

být však jeden registr v každé síti operátora. Z důvodu omezení chyb z nesynchronizace údajů 

mají MSC přístup do HLR databází jiných MSC a každý účastník je veden vždy v jediném 

registru HLR. [7] 

AuC je druhou součástí bloku společného pro několik MSC. Slouží pro ověřování účastníků, 

které probíhá pomocí klíčů uložených v chráněné databázi. Zabezpečuje ochranu sítě GSM 

před zneužitím způsobem ověření totožnosti účastníka ještě před zahájením komunikace. VLR 

užívá služeb AuC hledáním IMSI v jeho databázi. [7] 

EIR je poslední součástí společného bloku. Jedná se o registr mobilních stanic, který obsahuje 

a prověřuje jednotlivá IMEI (identifikační čísla mob. telefonů). EIR je úzce propojen s AuC 

a v síti každého operátora postačí pouze jediný registr. Lze díky jeho databázi zamezit 

neoprávněného používání mobilních telefonů. EIR obsahuje databáze ve třech kategoriích [7]: 

 White list, jež obsahuje IMEI čísla platná a známá. 

 Grey list obsahující čísla IMEI potřebná sledovat, např. nové mobilní telefony. 

                                                 
19 GSMC lze chápat, jako vstupní místo do GSM, tedy jakési „GSM Centrum“. 
20 Překlad zkratky VLR (Visitor Location Register) lze interpretovat jako „návštěvnický lokalizační registr“. 
21 Překlad zkratky VMS (Virtual Memory System) lze interpretovat jako  „operační systém“. 
22 Zkratka SMSC (Short Message Service Centre) lze přeložit jako „SMS centrum“. Tento výraz je běžně 

používaný. 
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 Black list, v jehož databázi jsou uloženy IMEI náležící ukradeným či neplatným mobilním 

        telefonům. 

Operační a podpůrný subsystém OSS je posledním ze třech subsystémů sítě GSM. 

Jeho hlavním úkolem je celého údržba systému a jeho provoz. Taktéž obstarává tarifikaci 

zákazníků, platby včetně evidencí atd. 

 
Obrázek 7: Subsystém OSS a návaznost na MSC. [7] 

Subsystém OSS je složen z hlavích třech částí [7]: 

 OMC23, který řídí chod subsystémů BSS a NSS. Nese odpovědnost za ovládání a údržbu 

        systémů mobilních ústředen MSC, správců základnových stanic BSC a základnových 

        stanic BTS. 

 NMC24, podílející se na správě a monitoringu mobilních stanic a zajišťující řízení 

        celkového toku všech informací v síti. 

 ADC25, jež má za hlavní úkol správu a managementem účastníků sítě GSM (např. 

        registraci, placení účtů apod.) 

4.1.2 Transformace GSM na moderní sítě 

Fungující systém mobilních telefonů druhé generace (2G) byl z dlouhodobého hlediska 

spolehlivým řešením pro digitální přenos signálních a hovorových kanálů. Avšak vzrůstající 

potřeba uživatelů kladla na samotný systém sítě GSM požadavky přenášení dat mobilními 

sítěmi. V kapitole je proto popsán návazný přechod nejdříve ze sítí GSM na sítě s využitím 

služeb GPRS a později teprve přechod k síti UMTS. 

                                                 
23 Přesný překlad zkratky OMC (Operations and Maintenance Centre) zní „provozní a servisní centrum“. 
24 Přesný překlad zkratky NMC (Networ Management Centre) zní„centrum managementu sítě“. 
25 Přesný překlad zkratky ADC (Administrative Centre) zní„administrativní centrum“. 
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Model sítě moderního typu UMTS lze dobře demonstrovat na vztahu k sítím GSM, popsaným 

v kapitole 4.1.1, proto je pro názornost obrázek 8 modifikován. Oproti běžnému modelu sítě 

GSM vycházíme z předpokladu možnosti spojování všech sítí a jejich úrovní. Proto je uvedena 

modifikace se signalizační sítí SS7, jež byla v oblasti telekomunikace přijata mezinárodním 

telekomunikačním společenstvím (ITU26) jako globalizační standard. 

 
Obrázek 8: Model sítě GSM jako základ sítě nového typu. [8] 

Síť GSM s nadstavbou služby GPRS 

Služba GPRS v současné době slouží jako jedno z rozhraní v moderních sítích UMTS. Původní 

přenos dat byl v sítích GSM řešen standardem CSD (Circuit Switched Data), kdy bylo 

vytvářeno datové spojení s plnou rychlostí a pro ostatní uživatele byla kapacita linky 

nedostupná (např. fax). Zájem o přenos dat v mobilních sítích rostl a bylo nutno vytvořit jiný 

standard s lepšími vlastnostmi, tedy implementovat řešení přenosu dat nadstavbou sítě GSM 

s názvem GPRS. Přechod k tomuto standardu vyžaduje v síti GSM tyto modifikace [8]: 

                                                 
26 Překlad zkratky ITU (International Telecommunication Union) zní „mezinárodní telekomunikační společenství“. 
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 Přidání bloku PCU27 k základnové stanici BTS, který odděluje provoz GPRS od hlasových 

        kanálů. 

 Přidání uzlu SGSN28 sloužícího ke směrování paketů uživatele v dané oblasti. Plní funkce 

        ověřování totožnosti uživatele, šifrování, managementu mobility, tarifikace a směrování 

        do IP sítě pomocí GGSN29. 

 Přidání uzlu GGSN mající za úkol směrování paketů z GPRS do externích IP sítí.  

Všechna přidaná zařízení, včetně jejich umístění a funkce, jsou znázorněna na obrázku 9.  

 
Obrázek 9: Síť GSM se základními prvky GPRS. [8] 

Síť UMTS 

V tomto typu sítě byla převzala některá rozhraní z GSM a GPRS, jiná rozhraní musela být nově 

implementována. U technologie UMTS se jedná o třetí generaci (3G) telekomunikačního 

systému, zajišťovanou bezdrátovou technologií a zahrnující spojení přenosu hlasu a dat. 

Původní koncepce o této síti hovoří jako o nástupci sítě GSM. Model sítě UMTS je znázorněn 

na obrázku 10. [8] 

                                                 
27 Překlad zkratky PCU (Packet Control Unit) lze ve zmíněném kontextu interpretovat jako „kontrolní jednotka 

přenášených paketů“. 
28 Překlad zkratky SGSN (Serving GPRS Support Node) lze interpretovat jako „obslužný podpůrný uzel GPRS“. 
29 Překlad zkratky GGSN (Gateway GPRS Support Node) lze interpretovat jako „podpůrný uzel GPRS brány“. 



32 

 
Obrázek 10: Schéma sítě UMTS. [8] 

Pozemní přístupové medium sloužící k přenosu dat mezi uživatelskou stanicí a jádrem sítě 

je dvojího druhu [8]: 

 GSM BSS (subsystém základnových stanic u GSM) je prvním a tento typ je převzat 

        z původní architektury sítě GSM. Jedná se tedy o již existující digitální síť. 

 RNS (Radio Network Subsystem) je druhou možností a v českém překladu se jedná 

        o subsystém radiové sítě. Komponenty subsystému tvoří tzv. Node B a RNC30. 

                                                 
30 Překlad zkratky RNC (Radio Network Controller) lze interpretovt jako „ovladač radiové sítě“. 
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Obrázek 11: Pozemní přístupové medium sítě UMTS se znázorněnými vazbami na příslušné části jádra 

sítě. [8]  

Node B označuje základnovou stanici, která je podobná základnové stanici BTS v sítích GSM. 

Vytváří radiové spojení s uživatelskými stanicemi. Vysvětlení použití písmene B spočívá 

v používání anglického výrazu „base“ pro základnu. [8] 

RNC je druhou součástí subsystému RNS. Je obdobou správce radiové sítě BSC u sítí GSM 

a jedná se tedy o ovladač radiové sítě. Odlišné názvy podobných zařízení (např. BSC a RNC) 

mají zabránit jejich záměně v sítích GSM a UMTS. [8] 

Jádro sítě (core network), označováno jako CN, určuje samotné možnosti příslušné sítě UMTS 

a je rozděleno na dvě hlavní domény [8]: 

 Doména CS (circuit switched) s okruhovým přepojováním obstarávající přenos hlasových 

        služeb a spojení s ostatními sítěmi. 

 Doména PS (packet switched) s přepojováním paketů sloužící k přenosu dat a spojením 

        se sítěmi typu Internet a Intranet. Plní funkce plynoucí z paketové komunikace GPRS.  

Jádro provádí kromě funkcí spojovacích taktéž udržování a aktualizaci údajů o uživateli, jako 

např. poloha, účtování a bezpečnost. Napříč celou sítí se vyskytuje mnoho rozhraní, která slouží 

pro samotnou komunikaci mezi jednotlivými součástmi sítě. [8] 
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Obrázek 12: Jádro sítě UMTS včetně zobrazení vazeb mimo něho. 

Původní struktura buněk v síti zůstává podobná. Avšak myšlenka integrace ostatních sítí 

do jediné univerzální, umožnila vznik modelu HCS31, jež by měl nahradit současný systém. 

Nová struktura se drží rozdělení buněk do následujících kategorií [8]: 

 Domácí buňky o velikosti jedné nebo několika domácností. Slouží k zajištění připojení 

        spotřebičů a počítačů k internetu a síti UMTS pomocí dalších technologií, např. 

        Bluetooth32 a DECT33. 

 Pikobuňky s podobnou velikostí jako u původních sítí GSM a shodným využitím, tedy 

        v místech s výskytem velké koncentrace osob, např. v obchodních střediscích. S jejich 

        pomocí lze do sítě připojit místní LAN34, firmy, úřady a předání hovoru z DECT. 

                                                 
31 Přesný překlad zkratky HCS (Hierarchical Cell Structure) zní „hierarchická struktura buňek“. 
32 Označení technologie Bluetooth se používá i v české jazyce a jedná se technologii bezdrátové komunikace mezi 

dvěma nebo více elektronickými zařízeními. 
33 Technologii DECT (Digital Enchanced Cordless Telecommunications) lze vysvětlit jako komunikační standard 

v oblasti bezdrátových telefonů. 
34 Zkratka LAN (Local Area Network) znamená v překladu „místní síť“ a označuje počítačovou síť na omezeném 

geografickém území (malé firmy apod.). 
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 Mikrobuňky, jejichž lokalizace náleží na města a hustě obydlené oblasti a jejich poloměr 

        činí 500 až 1000 m. 

 Makrobuňky pokrývající okrajové části měst nebo venkov s poloměrem až 8 km. Dalším 

        typem makrobuňek dle nové hierarchie je tzv. HAPS35s uplatněním v hustě osídlených 

        oblastech, kde se elektromagnetické vlny díky vysoké zástavbě špatně šíří, proto jsou 

        umístěny vysoko nad oblastmi.  

Transformací z původních GSM na sítě UMTS lze dojít nejen k několikanásobnému zvýšení 

přenosové rychlosti, ale také k podstatnému navýšení kapacity mobilní sítě. Tato transformace 

plyne z potřeby přenášet vysoké objemy dat pomocí mobilních sítí a využívat vysokorychlostní 

připojení v jakékoli oblasti. Další rozšiřování sítí UMTS s sebou přináší rozmanitější využívání 

jednotlivými uživateli a další možnosti v oblasti poskytování mobilních služeb. [8] 

4.2 Analýza vybraných systémů varování a informování 

obyvatelstva v zemích EU 

Současné pojetí civilní ochrany v zemích EU, jak již bylo řečeno v kapitole 2.4, původně 

vychází ze ženevských konvencí. Varování a informování obyvatelstva je tedy bráno jako 

závazná povinnost státu. Žádný stát tuto skutečnost nemůže brát na lehkou váhu, proto se snaží 

v oblasti varování a informování činit takové kroky, aby byly splněny požadavky 

mezinárodního humanitárního práva, a tedy právní nárok každého občana „být varován“ proti 

hrozícímu nebezpečí a příp. být dobře informován o této situaci. 

V následující kapitole jsou jednotlivé modely pojetí varování a informování obyvatelstva vždy 

popsány s ohledem na vnitropolitické podmínky v příslušných zemích. Vždy je nastíněna 

organizace civilní ochrany v zemi, především pro oblast varování a informování obyvatelstva 

a odpovědnosti za příslušná řešení, včetně institucí, které mají v této oblasti různé kompetence. 

U každého modelu je popsán jeho historický vývoj a následně přechod na nové systémy, 

sloužící pro účely varování a informování obyvatelstva, včetně analyzování jejich funkcí. Tyto 

nové systémy jsou v závěru analýzy každého modelu zhodnocovány. 

4.2.1 Německý model 

Od počátku padesátých let 20. století bylo v Německu vyvíjeno velké úsilí k reorganizaci 

civilní ochrany z pohledu ochrany především před válečnými konflikty. Historický vývoj 

Německa velmi ztěžoval budování stálých úkrytu pro obyvatelstvo. Jejich rozsáhlé budování by 
                                                 
35 Překlad zkratky HAPS (High Attitude Platform Station) lze interpretovat jako „vysoce položené základnové 

stanice“. 
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mohlo být po skončení druhé světové války bráno jako příprava k válce další a tudíž 

byly budování spíše domovní úkryty, které byly daňově zvýhodňovány nebo budovány 

za přispění státu. Z těchto důvodů bylo prioritně přistoupeno k vybudování rozsáhlého systému 

sirén pro varování obyvatelstva po celém Německu, než k celoplošnému budování úkrytů. [9] 

Po konci studené války obecně opadly obavy z válečného konfliktu a sirény byly převáděny 

do majetku obcí, především za účelem vyhlášení poplachu pro dobrovolné hasiče. Na počátku 

devadesátých let bylo v Německu okolo 100 000 sirén, které byly pravidelně testovány, a jejich 

využití spočívalo pouze při varování při lokálních živelních pohromách. Varování 

při chemickém útoku, bioterorismu nebo nutnosti evakuace bylo noční můrou pro Spolkové 

ministerstvo vnitra, proto byly vyvíjeny snahy o hledání možného řešení.   

Obnova sirén je samozřejmě nutností, avšak ta nepřicházela z celostátní úrovně, neboť 

v průběhu posledního desetiletí 20. století stát přenášel mnoho úkolů z civilní ochrany směrem 

ke spolkovým zemím, kdy byla hlavním důvodem úspora státních financí. S příchodem nových 

hrozeb, např. rozsáhlých přírodních katastrof, terorismu apod., se rozšířila oblast, kterou byly 

jednotlivé spolkové země přinuceny zvládat. Nejprve se jednalo o velká města, města v okolí 

velkých řek a také v okolí jaderných elektráren, která si budovala svůj vlastní systém 

pro varování obyvatelstva. Velký počet takových subsystémů nedává možnost varovat 

obyvatelstvo najednou v celém státu. V průběhu posledních let se začal negativně projevovat 

současný model pojetí zvládání rozsáhlých přírodních katastrof, tedy řešení těchto situací 

separátně spolkovými zeměmi a nejsou zvládány z celostátní úrovně. Z těchto důvodu byly 

a nadále jsou vyvíjeny další systémy varování, u nichž je základním předpokladem možnost 

varování obyvatelstva na velké oblasti, např. pro jednu spolkovou zemi nebo území celého 

státu. [9,10]  

Klíčovou roli v zefektivnění současného způsobu varování a informování obyvatelstva hraje 

Akademie pro krizový management, nouzové plánování a civilní ochranu. Nachází se ve městě 

Bad Neuenahr-Ahrweiler nedaleko Bonnu a patří pod Spolkový úřad pro ochranu obyvatelstva 

a pomoc při katastrofách, tedy pod přímou gescí Spolkového ministra vnitra. Akademie mimo 

jiné vědecky zastřešuje výzkumné záměry a jejich realizaci. Mezi nejvýznamnější odzkoušené 

systémy patřilo testování varování pomocí SMS a současně stále vyvíjený satelitní systém 

pro varování. [9] 

SMS zprávy, které měli sloužit pro varování obyvatelstva, byly prvním zkoušeným systémem. 

Pro testování byla vytýčena oblast čítající přibližně 50 000 obyvatel. Běžný systém mobilní sítě 

neunesl takové zatížení a trvalo téměř 24 hodin do příchodu poslední varovné zprávy 

k uživateli. Závěrem bylo doporučení ke hledání řešení celostátního systému varování 
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obyvatelstva v jiné oblasti technologií, nebo pro vylepšení současného testovaného modelu, 

zejména v možnostech služby Broadcast Cell36, jež byl testován v Nizozemsku. [10] 

Systém SATWAS 

SatWaS37 je druhým zkoušeným systémem a i když je teprve testován krátkou dobu, už teď je 

jeho model dostačujícím pro potřeby varování a informování obyvatelstva. Federální vláda 

zaujala nový pohled na celostátní systém ochrany obyvatelstva s využitím nových technologií. 

Tento model varování dokáže obyvatelstvo nejen varovat o hrozícím nebezpečí, ale dokáže jim 

dát zároveň cenné informace o chování v příslušných situacích. [30] 

Prvním krokem bylo v roce 2001 zahájení fungování systému varování, který vysílal informace 

přímo do televizního vysílání. Využívalo se tak zprostředkování přenosu televizního signálu 

pomocí satelitů. Jestliže bylo požadováno spuštění systému a následně varování či informování 

obyvatelstva, za několik vteřin bylo současné vysílání veřejnoprávních i komerčních televizí 

přerušeno a následovalo požadované sdělení. Zapojení státních i soukromých subjektů bylo 

z centrální úrovně nastaveno jako povinné. Varovná informace byla zároveň předána Varovací 

centrále v Bonnu (Warnzentralle) a poté odvysílána s nejvyšší prioritou do radií, která měla 

za úkol odvysílat varovnou informaci beze změny a okamžitě, a na centrálu německé železnice 

(Deutsche Bahn AG), která tyto informace odešle na informační tabule na nádražích 

a ve vlacích. Varovací centrála v Bonnu tedy zajišťovala, aby se podstatné informace dostaly 

i k lidem, kteří zrovna cestují. Další zabezpečovanou funkcí je zobrazení varovné informace 

pomocí funkce RDS38 text na panelu rádia a zobrazení informací na panelech rozsáhlého 

německého dopravního informačního systému. [10,30] 

Zhodnocení německého pojetí 

Pojetí sytému varování a informování obyvatelstva v Německu bylo v poslední době do značné 

míry ovlivněno nárůstem rizika v oblasti tzv. „soft bezpečnosti“. Z toho důvodu byl v roce 2008 

vydán materiál nazývající se „Přezkoušení ochrany před katastrofami“, který komplexně 

analyzuje problematiku nevojenských ohrožení s dopady na státní sféru, privátní sektor 

a především na obyvatelstvo. V roce 2009 byla přijata novela spolkového zákona o civilní 

                                                 
36 Odeslání SMS zpráv pomocí služby Broadcast Cell lze přirovnat k typu odeslání z jediného místa do celé oblasti 

buňky najednou. 
37 Zkratku SatWaS (Satellitengestütztes Warnsystem) lze přeložit jako „satelitní systém pro varování“. 
38 Překlad zkratky RDS (Radio Data System) lze interpretovat jako „systém digitálních informací v radiovém 

vysílání“. Jedná se o komunikační protokol, kdy jsou zobrazovány krátké informace na display radiového 

přijímače. 
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ochraně, která posiluje státní pravomoci vůči jednotlivým spolkovým zemím při přírodních 

katastrofách velkého rozsahu a zároveň byly zachovány ústavní pravomoci jednotlivých zemí. 

Za ochranu proti katastrofám, tedy i za varování a informování obyvatelstva, jsou stále 

odpovědné jednotlivé spolkové země, které za tímto účelem vydávají spolkové zákony 

vycházející ze státní legislativy. [9] 

Každá spolková země si tedy ponechala své vlastní možnosti varování obyvatelstva, 

vycházejících z původního systému sirén, který byl v devadesátých letech 20. století velmi 

zastaralý. Později byly především v okolí velkých řek budovány nové systémy sirén sloužící 

pro varování proti povodni. Celostátní systémy jsou i nadále vyvíjeny a systém SatWaS se jeví 

jako systém s velkým skrytým potenciálem, jelikož má možnost zasahovat do množství 

digitálních přenosů informací. V současné době se navíc nepreferuje jiný přenos informací, 

proto skýtá systém mnoho možností, oproti jeho původnímu účelu, kdy vstupoval pouze přímo 

do televizního vysílání. 

4.2.2 Nizozemský model 

V Nizozemsku byl po dlouho dobu provozován pro potřeby varování pouze systém sirén 

budovaný v období druhé světové války. Avšak s pochopením základní teze, že jenom dobře 

informovaný občan může být správně připraven na zvládnutí mimořádné události, přicházeli 

snahy o budování systému pro informování obyvatelstva většinou na úrovni samotných  obcí. 

Stát se v první řadě především snažil modernizovat systém sirén, avšak na mnoha místech 

vznikaly nezávisle na sobě místní systémy pro informování obyvatelstva, většinou 

pod patronací policie. Avšak dnes stojí Nizozemsko na prahu nové generace systému, který 

sdružuje potřeby varování a informování obyvatelstva do jediného. Název nového systému je 

NL- Alert39. V Nizozemsku je kladen velký důraz na osvětu v oblasti ochrany obyvatelstva, 

proto se předpokládá velký zájem o nový systém NL- Alert. Jednotlivé systémy pro varování 

a informování obyvatelstva jsou postupně popisovány. 

Celostátní systém sirén původně budovaný pro varování obyvatelstva proti náletům, který 

pocházel z dob studené války, byl od roku 1993 postupně modernizován. Novými požadavky 

na tento systém bylo varování obyvatelstva při hrozící katastrofě přírodního rázu, nebo 

při havárii jakéhokoli technologického zařízení. Po celé zemi je umístěno 4275 bezdrátových 

sirén s možností spuštění z centrální úrovně, nebo přímo na místě. [12] 

                                                 
39 Název systému NL- Alert je odvozen od spojení slov Nederland Alert a lze ho přeložit jako Nizozemský systém 

varování. 
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SMS Alert je služba provozovaná pod patronací policie, kterou jsou obyvatelé, předem 

přihlášení k odběru SMS, informováni o momentálním dění v oblasti bezpečnosti v okolí jejich 

bydliště. Policie tuto služby používá např. při hledání po pachatelích zločinů, při pátrání 

po ztracených dětech apod. Je zde jednoznačně vidět zpětná vazba, kdy se obyvatelé přímo 

zapojují do hledání osob popsaných v obdržené SMS zprávě. Obyvatelé a Policie tedy tímto 

způsobem spojují své síly. Systém je provozován na úrovni samotných obcí, nikoliv na úrovni 

celostátní. [19] 

Systém NL- Alert 

Nizozemská vláda měla jen malé možnosti v oblasti varování obyvatelstva při mimořádných 

událostech mimo celostátního systému sirén. Současně připravovaný systém, nesoucí název 

NL-Alert, je tedy spolehlivým východiskem ze situace. Již dlouhou dobu se vědělo o platformě 

Broadcast Cell jako o velkém potenciálu. Broadcast Cell byl v rámci sítě GSM málo používaný, 

avšak jeho uplatnění v sítích UMTS je mnohem větší. Výsledkem několikaletého úsilí je 

možnost rozeslání varovné zprávy nebo tísňové informace mnoha uživatelům najednou a toto 

vše je možno učinit z centrální úrovně od malé oblasti (části obcí), přes provincie, až po celé 

území Nizozemska. Součástí je možnost využití hlasového modulu, který lze využít 

při varování určitých skupin, např. zrakově postižených. [18] 

Generální ředitelství pro veřejný pořádek a bezpečnost jako vrcholný orgán pro oblast ochrany 

obyvatelstva v rámci ministerstva vnitra v průběhu posledních několika let připravovalo systém 

varování založený na SMS zprávách. Nizozemská vláda začátkem roku 2011 spustila testování 

systému NL- Alert a plánuje jeho spuštění v průběhu roku 2011. [9] 

Oproti předchozím fungujícím modelům v Nizozemí, jako např. Amber- alert, SMS- Alert 

a Burgernet, je rozdíl v nepotřebě vést databáze s telefonními čísly objednaných služeb. Tento 

systém je naprosto anonymní a pouze místně příslušný oblasti postižené mimořádnou událostí. 

NL- Alert však databází současných služeb sloužících pro varování může využívat. Důležitý je 

taktéž fakt, že se nejedná o službou nucenou, nýbrž dobrovolnou. Každý obyvatel Nizozemí si 

však uvědomuje důležitost informování o mimořádné události, kterou lze očekávat, nebo která 

již nastala, a tento fakt zvyšuje pocit jeho jistoty. Na tomto poznatku byl systém postaven 

a tudíž vládá předpokládá zapojení drtivé většiny občanů Nizozemí. [13] 

Varovné zprávy jsou rozeslány prostřednictvím GSM vysílačů do sítí všech operátorů v určité 

oblasti v průběhu několika vteřin. Podmínkou pro příjem varovných zpráv na mobilní telefon je 

ruční nastavení telefonu pro příjem příslušného kanálu informační služby (kanálu NL- Alert). 

Široká propagace tohoto systému, zpřístupnění návodů pro přenastavení mobilních telefonů 



40 

přímo na internetových stránkách nizozemských úřadů a zřízení pomocné infolinky by měly být 

zárukou zodpovědného přístupu každého občana k přenastavení jeho osobního mobilního 

telefonu. [13,18] 

Zhodnocení nizozemského pojetí 

Modernizací původního systému sirén chtěla nizozemská vláda dosáhnout lepšího varování 

obyvatelstva. Avšak obce se snažili o zefektivnění způsobu informování obyvatelstva, trvale 

bydlících na území jejich obce. Systém informování obyvatelstva pomocí SMS na obecní 

úrovni byl u většiny lidí velmi oblíben a vláda mohla vidět chuť místních obyvatel 

spolupracovat s Policií, která místní systémy informování provozovala. Velmi častým jevem 

jsou v poslední době v Nizozemsku menší tornáda a zastaralý systém sirén nemohl dostatečně 

za silného větru varovat obyvatelé v zasažené oblasti. I přes snahy jednotlivých obcí, 

o informování místních obyvatel pomocí jejich informačních SMS služeb, nebylo možno 

informovat zbylé ohrožené obyvatele, žijící v místech průchodu tornáda, mimo dosah 

informačních systému obcí. Není tedy pochyb o tom, že vláda měla nelehký úkol vypracovat 

nový systém pro varování a informování obyvatelstva, který by byl řízen z centrální úrovně. 

Od nově vzniklého systému NL-Alert je tedy očekáváno razantní zlepšení v této oblasti a díky 

velké propagaci systému i velký zájem o služby, které obyvatelstvu poskytuje. 

4.2.3 Francouzský model 

Celostátní systém varování obyvatelstva ve Francii pochází z dob druhé světové války 

a z dlouhodobého hlediska se zdá být pro dnešní potřeby občanů již nedostačující. Není tomu 

tak ze stránky práva, kdy jedním z úkolů civilní ochrany je právě varování obyvatelstva, nýbrž 

bezpečnostní povědomí obyvatel a rostoucí potřeba vědět o možném nebezpečí, které může 

ovlivnit každodenní život francouzských občanů. Proto byly vyvinuty snahy o vybudování 

nového systému pro varování a informování obyvatelstva, který by odpovídal současným 

potřebám obyvatelstva a trendům v moderní společnosti. Systém s názvem SAIP40 se podařilo 

vybudovat, několikrát otestovat a nyní probíhá jeho postupné spouštění. Následný přehled 

popisuje fungující systémy pro varování a informování obyvatelstva ve Francii. 

Vrcholným orgánem civilní ochrany ve Francii je Ředitelství civilní bezpečnosti spadající 

pod ministerstvo vnitra. Mezi jeho základní úkoly mimo jiné patří koordinace prevence 

civilních rizik a plánování opatření civilní bezpečnosti, mezi kterými náleží právě varování 

                                                 
40 Překlad zkratky SAIP (Systéme d`Alerte et d`Information del Population) zní „Systém pro varování 

a informování obyvatelstva“. 
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obyvatelstva. Ředitelství civilní bezpečnosti má tedy na starosti provoz systému pro varování 

obyvatelstva, který ve Francii nese název Národní systém včasného varování. [9] 

Národní systém včasného varování (NAS41) se sestává asi z 4500 sirén. Systém pochází 

z období druhé světové války a jeho původní účel byl varovat proti náletům a bombardování. 

Lze ho využívat při ohrožení přírodními živly či technologickými haváriemi. Dalšími 

zařízeními doplňující systém NAS mohou být mobilní sirény či reproduktory umístěné 

na vozidlech. Tohoto způsobu se využívá při varování odlehlých oblastí nebo venkova. 

Informování obyvatelstva je zajištěno pomocí radiového vysílání, kdy jsou obyvatelstvu 

sděleny informace o povaze a rozsahu nebezpečí. Pro účely informování obyvatelstva je totiž 

umožněn vstup do radiového vysílání a okamžité odvysílání tísňové informace. [14] 

Nový systém SAIP 

Současný francouzský prezident Nikolas Sarkozi učinil závažné rozhodnutí k zásadní změně 

v oblasti národní bezpečnosti a výsledkem byla Bílá kniha obrany a národní bezpečnosti. 

Dokument byl přijat v roce 2008 a stanovuje také základy strategie bezpečnosti státu 

v současných podmínkách. Důsledkem bylo vytvoření tlaku na modernizaci systému včasného 

varování a informování obyvatelstva a vláda toto přijala za svoji prioritu. [9] 

Po dvouleté přípravě mohla francouzská vláda představit návrh systému, který má sloužit pro 

varování a zároveň i informování obyvatelstva. Systéme d`Alerte et d`Information 

del Polpulation je celý název nového systému, avšak využívá se především jeho zkratka SAIP. 

Je do něho zapojen původní systém sirén, mobilní sítě a funkce RDS38 pro radiové přijímače. 

Zprávy jsou na mobilní telefony rozesílány přes přednastavený zvláštní komunikační kanál. 

V systému se využívá služby Cell Broadcast, pomocí které je možné rozeslat hromadné zprávy 

do příslušné oblasti. Využití služby RDS je určeno převážně pro varování motoristů a další 

možností je zároveň využití služby TA (Traffic Info), která běžně slouží k informacím 

o dopravě. Zároveň se službou TA se v dopravním informačním systému objeví tísňová 

informace, např. na informačních panelech běžně používaných k předáváním informací 

o dopravě řidičům (hustotě provozu, uzavírkách apod.). Využitím těchto několika možností by 

mělo být dosaženo varování či informování většiny populace, včetně obyvatel, kteří v příslušný 

okamžik cestují. [15,16]  

Systém je připravován již od roku 2009 a v průběhu roku následujícího byla provedena série 

testů, která potvrdila správnost funkce, a proto se očekává nasazení systému SAIP v průběhu 

                                                 
41 Překlad zkratky NAS (National Alert System) zní „národní systém varování“, event. lze použít výraz „národní 

systém včasného varování“. 
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roku 2011. Důležitým faktem je možnost rozeslání varovných zpráv přímo do zasažené oblasti 

bez nutnosti dalšího doplňkového způsobu varování či informování. [14] 

Zhodnocení francouzského pojetí 

Již několik let převažovalo ve Francii obecné povědomí o nutnosti vybudování lepšího systému 

pro varování a informování obyvatelstva. Původní systém sirén, nazývaný NAS, pocházel totiž 

z období druhé světové války a byl využíván už pouze při varování na živelné katastrofy. 

Informování obyvatelstva, založené na principu odvysílání nutných informací pomocí státních 

rádií, již bylo také nedostačující. Nástup nového systému pro varování a informování 

obyvatelstva, zvaný SAIP, je očekáván v průběhu roku 2011 a částečně doplňuje zastaralé 

systémy sloužící pro varování a pro informování obyvatelstva. Původní systém sirén je totiž 

součástí nového systému SAIP a pro jeho účely jsou využívány nejen mobilní telefony, ale také 

další technologie každodenně užívané lidmi, jako např. dopravní informační systémy 

a doplňkové služby rádií (RDS text apod.). Francii se povedl v oblasti varování a informování 

obyvatelstva krok správným směrem a jednoznačně se jedná o systém, který dokáže 

obyvatelstvo varovat, případně informovat, efektivněji. 

4.2.4 Švédský model 

Švédsko vždy patřilo v oblasti civilní ochrany k největším evropským průkopníkům a ne jinak 

tomu je i v dnešní době. Vzhledem k vysokému stupni zabezpečení obyvatelstva ukrytím, které 

činí 80 %, a dobře zpracovanými a prověřenými evakuačními plány pro zbylou část populace, 

je bezpečnost obyvatelstva vždy stavěna do popředí napříč celým politickým spektrem. Úkryty 

i sirény, budované z obav ze studené války, jsou neustále udržovány na provozuschopné úrovni. 

Všechny tyto fakty mají za následek velké povědomí švédského obyvatelstva o možných 

způsobech ohrožení a tím pádem i po osvětě v oblasti civilní ochrany. Pro tyto účely sloužilo 

v minulosti hned několik institucí, avšak v dnešní době vyniká svoji činností především nově 

vzniklá státní agentura, která je opěrným bodem nejen pro osvětu obyvatelstva, ale i pro školení 

personálu státních orgánů a služeb pracujících v oblastech civilní ochrany, krizového 

managementu a dalších souvisejících oblastí. [9] 

Švédská agentura pro civilní nepředvídatelné události je krátce působící orgán, který vznikl 

v roce 2009 sloučením Švédské agentury krizového managementu, Švédského úřadu 

záchranným služeb a Národního úřadu pro psychologickou obranu. Hlavním účelem je 

zefektivnění a zkvalitnění služeb krizového managementu v přípravě na zvládání současných 

hrozeb a rizik ve Švédsku. Jeden z mnoha úkolů agentury je právě rozvoj systémů a nástrojů 

technické podpory v oblasti varování, vyrozumění a informační činnosti především ke vztahu 
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k obyvatelstvu. Právě pro účely varování a informování obyvatelstva Švédská agentura 

pro nepředvídatelné události hledala další řešení v této oblasti a následně doporučila využít 

možností služeb společnosti UMS, konkrétně služby Alert System. [9,11,28] 

UMS Alert System 

Společnost Unified Messaging System (oficiální zkratka UMS) byla založena v roce 1997 a je 

zároveň průkopníkem ve vývoji pokročilých služeb pro zasílání zpráv a dodává služby 

pro firmy, vlády a organizace, které jsou závislé na účinné, bezpečné a rychlé komunikaci. 

Služby splňují nejpřísnější požadavky na bezpečnost a dostupnost. Společnost UMS je předním 

mezinárodním poskytovatelem automatizovaného varování či informování obyvatelstva 

a vyrozumění orgánů. Alert system je jedním ze třech hlavních produktů této společnosti. [28] 

UMS Alert System je systém založený na varování obyvatelstva přes telefon. Umožní orgánům 

v průběhu krátké doby rozeslat varovné zprávy populaci přímo na mobilní telefony nebo pevné 

linky a to pouze v oblasti, které se týká řešení mimořádné události. Provozovatel vybere oblast 

pomocí mapy a systém rozešle varovné informace ve formách SMS (pomocí Broadcast Cell) 

nebo hlasového hovoru (pomocí služby Voice Broadcast42), případně kombinace obou způsobů 

najednou. Systém nabízí možnosti odpovědi na přijímanou zprávu, která je zpětnou vazbou pro 

potřeby záchranných složek, a zároveň slouží jako možnost získání rychlého přehledu o situaci 

v příslušném místě a jako podklad pro přípravu dalších operací, např. evakuace skupiny osob 

apod. [28] 

UMS Alert System není omezen hustotou populace v určité oblasti. Dokazují to provedené testy 

v Norsku, kde bylo během policejního cvičení odesláno téměř 80 000 zpráv a během několika 

minut byly všechny doručeny. Systém obsahuje podrobné informace o počtu postižených osob 

v oblasti a jejich státní příslušnosti. Sytém taktéž umožňuje zjistit, kolik osob neobdrželo 

varovnou zprávu. UMS Alert System lze sdílet i pro osoby, jež svojí funkcí přispívají 

ke zvládnutí mimořádné situace, tedy systém dokáže plnit i funkci vyrozumění subjektů. 

Všechny tyto funkce snižují nároky na počty a práce záchranných složek v postižené oblasti. 

Systém je zabezpečen proti zneužití a jeho součástí je patentovaný systém ochrany pevné 

i mobilní sítě proti přetížení. Je-li používán systém s vyšší kapacitou, než je schopna síť 

zpracovat, lze ji jednoduše přetížit a v krajní situaci by nemohly být odbavovány ani tísňové 

hovory. Proto je nutno znát kapacitu sítě a umět přizpůsobit systém rozesílání varovných zpráv 

místním podmínkám. Z těchto důvodů je systém vybaven automatickým měřítkem 

                                                 
42 Voice Broadcast (hlasové vysílání) je komunikační technika, která umožňuje vysílat až tisíce automatizovaných 

hovorů najednou. 
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pro skenování využití sítě a tak může být síť využita až do maximální míry bez poškození 

infrastruktury se zachováním jejích funkcí. [11] 

Proces identifikace účastníků ve službě UMS Alert System probíhá ve dvou fázích. První je 

adresné varování pro příslušnou oblast a druhou je časově a prostorově orientované varování, 

týkající se pouze mobilních telefonů. 

Adresné varování: Všechny osoby nacházející se v oblasti a všechny společnosti mající trvalé 

sídlo v oblasti jsou identifikovány. Týká se především kontaktních údajů pro pevné telefony. 

Pro civilisty se využívá veřejného registru telefonních čísel. [11] 

Časově a prostorově orientované varování: Základnové stanice všech mobilních operátorů 

v oblasti jsou identifikovány. Všechny mobilní telefony (tuzemské i zahraniční) vztahující se 

k příslušným základnovým stanicím obdrží varovnou informaci. [11] 

Obě fáze identifikace účastníků nám dohromady mohou zaručit varování (popř. informování) 

všech osob nacházejících se v příslušné oblasti bez ohledu na jimi využívané komunikační 

prostředky, tedy zda se jedná o pevnou telefonní linku, či mobilní telefon. 

Zhodnocení švédského modelu 

Švédsko svým pojetím dokázalo, že v oblasti varování a informování obyvatelstva může 

určovat směr. Na dobře vybudovaných základech celostátního systému civilní ochrany se daří 

postupovat stále vpřed a nasazení služby UMS Alert System, pro potřeby varování obyvatelstva 

a jeho informování pomocí SMS zpráv, je dalším důkazem. Správnost rozhodnutí dokázaly již 

provedené testy. Systém podporuje mnoho možností a umožňuje také zpětnou vazbu 

pro provozovatele. Řešení této služby je zcela webové a základem je podpora pokročilých 

prostředí serverů, jež jsou začleněny do systému. Operační platforma je založena na spolupráci 

s mezinárodním poskytovatelem spojení, společností Orange (France Telecom), která je jednou 

z největších světových telekomunikačních společností a je schváleným poskytovatelem spojení 

při krizových situacích. Jelikož se jedná o službu, v níž jde především o zdraví či životy 

obyvatel, jsou výše zmíněné faktory zárukou odzkoušené vysoké spolehlivosti služby. 

4.2.5 Švýcarský model 

Švýcarsko je z hlediska civilní ochrany považováno za systém původního pojetí a právě tato 

skutečnost má za následek originalitu řešení. Všechny prováděné a připravované činnosti jsou 

usměrňovány pro podporu organizací působících na úseku civilní ochrany nejen v době míru, 

ale i v případě války. Nelze se tedy divit, že země disponuje úkrytovou kapacitou pro 100 % 

obyvatelstva a má navíc v záloze ještě další chráněná zařízení. Podobnou situaci lze sledovat 
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i v oblasti varování a informování obyvatelstva. Ve Švýcarsku je v současné době pro účely 

varování obyvatelstva umístěno celkem 8200 sirén, z čehož je 2800 mobilních a 4700 

stacionárních sirén. Mobilní sirény lze umístit na vozidlo a varovat obyvatelstvo v odlehlých 

oblastech. Dalších 700 sirén se nachází v oblasti vodních toků pod velkými přehradami. 

Celkově systém sirén umožní varovat 99 % obyvatelstva. [17] 

Spolkový úřad pro ochranu obyvatelstva, jako ústřední úřad zabývající se oblastí ochrany 

obyvatelstva, spadá přímo pod Ministerstvo obrany. Varování, vyrozumění a informování je 

jednou ze šesti hlavních činností, jimiž se Spolkový úřad zabývá. Švýcarsko se zavázalo 

do roku 2016 systém pro varování obyvatelstva zefektivnit a modernizovat. Proto byly 

před nedávnem započaty práce na modernizaci nadstavby systému s názvem  

POLYALERT. Tato nadstavba systému sjednocuje dva samostatné systémy pro varování 

obyvatelstva. Prvním z nich je Systém pro varování obyvatelstva pod vodními díly a druhým je 

běžný Systém pro varování obyvatelstva. Nadstavba POLYALERT sdružuje obě řídící centra 

jednotlivých subsystémů varování a výsledkem je zjednodušení průběhu varování obyvatelstva 

a možnost využití obou vysílacích infrastruktur při všech druzích ohrožení. [9] 

Informování obyvatelstva je ve Švýcarsku řešeno elektronickými sirénami, které umožňují 

okamžitě po odeznění varovného signálu vysílání také tísňové informace pro obyvatelstvo. 

Další možností informování obyvatelstva provozované z celostátní úrovně je nově vybudovaný 

systéme ICARO. Tento systém zabezpečuje vstup do televizního a rozhlasového vysílání, kdy 

jsou současné programy přerušeny a následuje okamžité odvysílání tísňové informace. 

Švýcarsko je proslulé svými možnostmi v ukrytí obyvatelstva, a proto je nutno předem počítat 

s problémy informování obyvatel v úkrytech. Běžný signál televizního nebo rozhlasového 

vysílání by nemohl být uvnitř úkrytů dostupnými prostředky dobře zachytitelný. Pro případ 

přesunu obyvatelstva do úkrytů má Švýcarsko možnost zvýšit výkon vyhrazených frekvencí 

a tímto způsobem tak zajistit informovanost ukrytého obyvatelstva. [17] 

Informování obyvatelstva SMS zprávami a dalšími způsoby 

Mnoho Švýcarských celostátních agentur je odpovědných za včasné varování orgánů a vydává 

výstrahy pro hrozící situace v jejich gesci. Do této skupiny mimo jiné patří: 

 Spolkový úřad pro meteorologii a klimatologii s názvem MeteoSwiss, který vydává 

        varovné informace např. při nebezpečných výkyvech počasí, silném větru apod. 

 Spolkový úřad pro ochranu životního prostředí, varující před povodněmi, sesuvy půdy 

        a lesními požáry. 
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 SLF43 institut, který vydává upozornění na lavinové nebezpečí a množství sněhu. 

 Švýcarský seismologický institut je odpovědný za oznámení o zemětřeseních. 

MeteoSwiss poskytuje možnost odběru výstražných upozornění hned dvěma způsoby. Prvním 

z nich je zaslání na e-mailovou adresu kompletní výstrahy srovnatelné s upozorněním 

ve veřejných hromadných sdělovacích prostředcích, druhým je potom možnost příjmu SMS 

s výstražným upozorněním ve zkrácené formě. Obě bezplatné služby je nutno objednat předem 

formou formuláře s uvedením bydliště nebo oblasti, pro kterou chcete upozornění dostávat. 

Podobnou možnost poskytuje agentura IFKIS44, kdy prostřednictvím dat získaných od SLF 

vydává výstražné informace pro možnosti výskytu lavin a nebezpečí spojovaných se sněhem. 

Obyvatelé žijící v takových oblastech mají možnost nahlásit odběr informací taktéž na e-mail 

nebo formou SMS zpráv. [9,27]  

Zhodnocení Švýcarského pojetí 

Původní pojetí civilní ochrany lze ve Švýcarsku dobře rozpoznat, neboť provozovatelem 

systémů pro varování a informování obyvatelstva je stále stát samotný. Je zde provozován 

fungující systém sirén s nadstavbou POLYALERT sjednocující systém varování obyvatelstva 

pod vodními díly a běžný systém sirén pro varování obyvatelstva. Pro účely tísňového 

informování je užito současně elektronických sirén a systému ICARO, který má možnost 

vstoupit do televizního a rozhlasového vysílání a lze zabezpečit příjem informací i uvnitř 

úkrytů. Všichni obyvatelé mají dále možnost odběru několika druhů předem přihlášených 

informačních zpráv (na e-mail nebo mobilní telefon) v závislosti na nebezpečí a oblasti, 

ve které se vyskytují. Příkladem mohou být služby od celostátních agentur MeteoSwiss 

a IFKIS. Všechny podobné dostupné služby jsou pro obyvatelstvo provozovány zdarma. 

4.3 Dílčí závěr 

Systém mobilních sítí se postupně a dlouhodobě vyvíjí v České republice přiměřeným tempem 

a vždy v závislosti na potřebách obyvatel. Trend modernizace mobilních sítí je v rámci 

pokročilejších zemí EU vždy napřed, čili odtud plynou jednoznačné rezervy ve srovnání 

systému mobilních sítí v České republice a v zemích EU. Avšak v současné době mají již tři 

největší poskytovatelé mobilního spojení v České republice schválenou licenci na síť 

                                                 
43  Zkratka SLF (Schnee und Lavineninfo) znamená „sněhové a lavinové informování“. 
44 Zkratka IFKIS (Interkantonales Frühwarn und Kriseninformationsystem), znamená „systém pro mezikantonální 

varování a krizové informování“. Kantony jsou nižšími územními celky Švýcarska. 
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moderního typu UMTS. Možnosti již nejsou v rámci této sítě pro systém varování 

a informování obyvatelstva pomocí SMS tak omezené. 

Pojetí varování a informování obyvatelstva v zemích EU se nijak značně neliší. Podobné jsou 

však snahy o hledání nových moderních systémů sloužících pro účely varování a informování 

obyvatelstva. Ve všech případech se jedná o systémy celostátního rázu, jelikož z historického 

hlediska se příliš neosvědčilo varování či informování obyvatelstva prováděné z úrovně 

jednotlivých systémů nižších územních celků při nutnosti použití na území větším, než jsou tyto 

celky. Vzhledem k možnostem varování nebo informování obyvatelstva v oblastech od malé 

velikosti, po možnosti použití systému pro celý stát, si nad novými systémy ponechává kontrolu 

stát samotný. 

Všechny státy správně pochopily nutnost vylepšení systémů pro varování a informování 

obyvatelstva a investované nemalé finanční prostředky byly správně zhodnoceny. Orientace 

směrem k využití moderních technologií se osvědčila a ve všech analyzovaných systémech je 

vždy k účelu varování nebo informování obyvatelstva užito mobilního telefonu. Rozdíly 

v systémech jsou patrné stát od státu, kdy je v některých zemích užito mobilního telefonu 

primárně k informování obyvatelstva, jelikož jsou do modernizovaných systémů varování 

a informování obyvatelstva zahrnuty i původní systémy sirén sloužící pro účely varování. 
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5 NÁVRHOVÁ ČÁST 

V následující kapitole je popsán návrh jednotlivých možností řešení informování obyvatelstva 

v postižené oblasti pomocí SMS zpráv. Jak bylo popsáno v části 2.1 varováním se pro účely 

ochrany obyvatelstva v České republice rozumí akustický tón, proto lze SMS zprávy pouze 

pojmout, jako jeden z dalších způsobů informování obyvatelstva. Návrhová část tedy 

koresponduje se současným pojetím jednotného systému varování a informování obyvatelstva 

v České republice. 

Zpočátku kapitoly jsou navrhnuty možnosti řešení systému informování obyvatelstva pomocí 

SMS nejprve z hlediska možností způsobu provedení a poté z hlediska technologických 

požadavků na samotný systém. V další části jsou nejdříve shrnuty nejdůležitější poznatky, 

kterých je užito při návrhu možností využití systému. Důraz je zároveň kladen na řešení 

možných problému vyplývajících ze zavedení systému pro informování obyvatelstva pomocí 

SMS. Dále je navrhnuto využití poskytovatelů mobilního spojení pro potřeby zavedení nového 

systému a jsou také zmíněny oblasti nutné k hlubšímu rozpracování. 

Celkově podává kapitola podklady pro návrh směrování dalších postupů v oblasti informování 

obyvatelstva pomocí SMS tak, aby bylo možno s využitím těchto poznatků a návrhů 

v budoucnosti implementovat již fungující systém informování obyvatelstva. 

5.1 Návrh možnosti řešení informování obyvatelstva pomocí SMS 

V oblasti informování obyvatelstva pomocí SMS lze nalézt několik druhů řešení. Základním 

rozhodnutím je způsob provedení informování obyvatelstva SMS zprávami v oblasti a z toho 

plynoucí dvě možnosti. Prvním způsobem je informování podle předem vytvořených seznamů 

obyvatel žijících v příslušných oblastech. Oproti tomu, technicky náročnějším řešením, je 

způsob, kdy informujeme obyvatelstvo nacházející se v rozhodný okamžik v určité oblasti, bez  

nutnosti vedení příslušných seznamů. 

Ze samotného řešení problematiky informování obyvatelstva pomocí SMS plynou požadavky 

nutné k účelnému a spolehlivému provozování takového systému. V kapitole 4.1 jsou rozebrány 

jednotlivé druhy mobilních sítí a těchto poznatků je využito při výběru požadavků 

na provozování výše zmíněného systému. Zároveň jsou využity postřehy z analýzy fungujících 

systémů pro varování a informování obyvatelstva ve vybraných evropských zemích. 
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5.1.1 Způsoby řešení 

Výběr nejvhodnějšího způsobu řešení je základem k vybudování spolehlivého systému 

sloužícího pro informování obyvatelstva. Prvním krokem tedy je filosofie výběru uživatelů 

nacházejících se v příslušné oblasti. Nabízí se dvě možnosti možného řešení, jejichž vlastnosti 

jsou postupně vysvětlovány. 

Vytvoření seznamů obyvatelstva podle jejich nahlášeného trvalého bydliště je prvním 

způsobem a zároveň i jednodušším na technické řešení. V případě mimořádné události by bylo 

nutno vytýčit oblast a právě do této oblasti odeslat informační SMS. Avšak tento systém 

informování pomocí předem vytvořených databází má několik úskalí: 

 Spravování databází telefonních čísel by bylo velmi náročné. Nejen, že by bylo nutné je 

        pravidelně aktualizovat, ale pro oblast celé republiky by se jednalo o kontinuální proces, 

        který by kladl podmínky na personální obsazení osob. Ani tak by nebyla zaručena 100 % 

        pravdivost všech údajů. 

 Další problém se týká shromažďování údajů o jednotlivých obyvatelích a jejich 

        telefonních čísel. Této oblasti se věnuje příslušný zákon [22] a nutností by v tomto případě 

        byl souhlas se zpracováním osobních údajů obyvatelstva nejlépe v písemné formě. 

 Mnoho obyvatel v dnešní době obecně hodně cestuje. Ať už se jedná o každodenní 

        dojíždění na místo výkonu práce, či o povolání vyžadující mnoho cestování, nebo odjezd 

        na dovolenou, vždy se setkáme s problémem nazvaným pro tyto účely jako „místní 

        příslušnost obyvatelstva“. Výsledkem tohoto problému bude neúplnost informování 

        obyvatelstva v oblasti anebo obdržení informační SMS o mimořádné události člověkem, 

        který se může nacházet i velmi daleko od zasažené oblasti. 

Těchto několik vybraných problémů by komplikovalo nejen zavedení, ale i samotný provoz 

systému pro informování obyvatelstva pomocí SMS založeného na principu předem 

vytvořených databází. Proto se jeví jako vhodnější řešení systém založený na místní příslušnosti 

obyvatelstva v daný okamžik. 

Informování obyvatel nacházejících se v příslušné oblasti v rozhodný okamžik je druhým 

možným způsobem řešení. Systém je sice technicky náročnější na zavedení, než v předchozím 

případě, avšak z něho plynoucí výhody jasně ukazují na vyšší přínos tohoto způsobu řešení. 

Jako přínos je především považováno: 

 Informování všech obyvatel nacházejících se v daný okamžik v cílové oblasti. Tedy 

        obyvatel trvale žijících v oblasti, osob v této oblasti pracujících nebo osob, které cílovou 

        oblastí v daný okamžik např. pouze cestují. 
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 Eliminace obdržení informační SMS mimo zasaženou oblast. Nachází-li se uživatel 

        mobilního telefonu dále od zasažené oblasti, nebo směrem, kterým se nepředpokládá šíření 

        mimořádné události, nespadá tedy do oblasti vytýčené pro informování a neobdrží 

        tuto SMS. 

 Tento způsob informování je naprosto anonymní, jelikož jsou SMS doručeny pouze 

        na telefonní čísla příslušná určité oblasti. Z tohoto důvodu odpadá nutnost řešit ochranu 

        osobních údajů obyvatelstva dle příslušného zákona [22]. 

 Možnost předání informace občanům, jež do oblasti vstoupí až po prvotním provedení 

        rozeslání informačních SMS (využití návštěvnického registru). 

Zmíněný způsob informování obyvatelstva s sebou nese kromě výše zmíněných výhod bohužel 

problém s počátečním zavedením systému a především jeho konkrétním technickým řešením, 

avšak cílené zlepšení informování obyvatelstva v zasažené oblasti je naprosto převažujícím 

argumentem. Výběr možnosti řešení založené na místní příslušnosti v rozhodný okamžik je 

tedy logickým závěrem a jako jasný důkaz se jeví využití podobných možností u systémů 

pro informování obyvatelstva v mnoha evropských zemích. 

5.1.2 Technologické požadavky řešení 

Trendy v oblasti poskytování mobilního spojení se mění v závislosti na potřebách trhu. 

Při tvorbě původních sítí se vycházelo z nutnosti přenosu především hlasových služeb. Pro tyto 

potřeby bohatě dostačovala síť původního typu, tedy síť GSM. Avšak s postupem času 

a implementací nových technologií, se v sítích rozrůstaly nové možnosti a lidé jich začali hojně 

využívat. Přenos dat v mobilní síti byl jednou z nich a tato služba se u uživatelů velmi rychle 

ujala. Díky tomu byli poskytovatelé mobilního spojení přinuceni své dosavadní sítě upravovat, 

aby dosahovali vyšších možností v oblasti přenosu dat. V dnešní době je pro takové potřeby 

cílovým stavem vybudování sítě UMTS. Možnosti tohoto modelu sítě jsou pro oblast 

informování obyvatelstva srovnány s modelem původním, tedy sítě GSM. 

V sítích GSM by bylo vybudování systému pro informování obyvatelstva pomocí SMS 

náročné hned z několika hledisek: 

 Technickým řešením by bylo nutno doplnit základnové stanice BTS. Jedno z možných 

        řešení bylo již teoreticky vypracováno a navrhnuto pro okres Přerov, kdy bylo využito 

        Místního datového rozesílače. [21] 

 Samotné přípravné práce na zavedení tohoto systému nelze provést v měřítku několika 

        měsíců. Nutná příprava na zavedení systému ze strany zadavatele tedy organizační složky 

        státu odpovědné za varování a informování obyvatelstva, kterou je v této oblasti 
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         Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

a          ze strany zhotovitele, tedy jednotlivých poskytovatelů mobilního spojení, dělá z tohoto 

         procesu dlouhodobou záležitost. Příprava ze strany zadavatele spočívá v nutnosti úprav 

         právních norem a určení způsobu financování. Ze strany zhotovitele potom vyvstává 

         nutnost organizačního zajištění provedení úprav a jejich financování. 

 Z provedených testů v Německu vyplývá (uvedeno v kapitole 4.2.1), že toto řešení by bylo 

        pro síť velmi zatěžující a bylo-li by třeba tuto službu využít v hustě obydlené oblasti, 

        nejednalo by se o způsob informování obyvatelstva z časového hlediska dostačující. Pokud 

        obyvatelé v zasažené oblasti neobdrží informace o povaze a rozsahu nebezpečí včas, 

        nemohou adekvátně zareagovat na vzniklou situaci. Včasné informování lze v takových 

        situacích považovat maximálně za řády několika minut. 

 Vzhledem k rychle se měnícím vlastnostem mobilních sítí, by bylo toto řešení ve svém 

        vzniku založeno na technologiích, které jsou již v současné době nahrazovány 

        technologiemi s lepšími vlastnostmi pro naše požadavky. 

 Finance nutné na vybudování tohoto systému by se vzhledem k výše uvedeným faktům 

        stávaly neúčelně vynaloženými. 

Z těchto důvodů je vhodné hledat řešení v jiných technologiích, které poskytnou stejné 

možnosti v oblasti varování obyvatelstva pomocí SMS, avšak bez nutnosti obav ze zastaralosti 

systému řešení i s případnými změnami v strukturách mobilních sítí. 

V síti typu UMTS lze hledanou možnost spatřovat. Nástup sítě byl na český trh služeb 

v oblasti poskytování mobilního spojení a přenosu dat dlouho odkládán, avšak v současné době 

mají již všichni tři největší operátoři platnou licenci na provozování této sítě. Síť je v současné 

době provozována jen v největších městech České republiky, avšak s postupem času má být 

rozšiřována a v konečné fázi také dostupná na všech místech České republiky. Hlavní tíženou 

službou v oblasti informování obyvatelstva pomocí SMS je Cell Broadcast, která otevírá 

možnost rozeslat v reálném čase informační SMS do zasažené oblasti všem uživatelům 

mobilního telefonu díky možnostem datového přenosu na vysoké úrovni. 

Výhody využití služby Cell Broadcast právě v sítích UMTS jsou následující: 

 Vzhledem k postupné úpravě současných sítí a budování sítě UMTS, je dostatek času 

        na přípravu samotného způsobu řešení informování obyvatelstva pomocí SMS. Ze strany 

        zadavatele by mohly být kladeny požadavky na jednotlivé provozovatele sítí UMTS. 

 Funkčnost podobných systémů je dlouhodobě ověřována napříč evropskými zeměmi 

        a z jejich častějšího nasazování pro podobné účely lze odvodit jejich spolehlivost. 
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 I přes technologický pokrok v oblasti struktur mobilních sítí v budoucnu, zůstane možnost 

        poskytování služby Cell Broadcast stále aktuální.  

 Vynaložené finanční prostředky se nestávají ani z dlouhodobého hlediska tedy neúčelně 

        vynaloženými. 

Výše zmíněné faktory poukazují na možnosti obou sítí, z nichž lze pro účely informování 

obyvatelstva pomocí SMS jednoznačně lépe využít moderní síť UMTS a konkrétní službu Cell 

Broadcast. Síť UMTS navíc pomocí datových toků jednoduše umožňuje využití nebo 

zakomponování dalších technologií obecně do celého systému informování obyvatelstva.  

5.2 Návrh využití systému informování obyvatelstva pomocí SMS 

Jednotný systém varování, popsaný v kapitole 2.3, je v České republice vybudován pro účely 

varování obyvatelstva a lze tohoto systému využít i z části pro informování obyvatelstva, 

protože elektronické sirény a místní informační systémy dokáží tísňovou informaci předat 

obyvatelstvu okamžitě po odvysílání varovného signálu. Vzhledem k rozložení počtu 

koncových prvků varování, vyplývajícího z grafického rozložení na obrázku 13, nelze 

konstatovat možnost přímého informování obyvatelstva kdekoli na území České republiky bez 

rozdílů. Již několik let probíhá obnova rotačních sirén za sirény elektronické, avšak tento 

obměnný cyklus je vzhledem k nedostatku financí dlouhodobou záležitostí. Možností řešící tuto 

problematiku mohou být např. doplnění dalších technických prostředků k rotačním sirénám, 

nebo mobilní sirény umístěné na vozidlech. Mobilních sirén však není dostatečný počet pro 

okamžité informování obyvatelstva ve všech částech zasažené oblasti najednou. 

Typy koncových prvků [%]

13,96

2,31

83,73

Elektronické sirény

Obecní rozhlasy (MIS)

Rotační sirény

 
Obrázek 13: Ukázka rozložení počtu jednotlivých druhů koncových prvků varování na území České 

republiky. Upraveno dle [25] 
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V oblastech, kde není možno informovat obyvatelstvo pomocí elektronických sirén, nebo 

místních informačních systémů, je informování obyvatelstva realizováno prostřednictvím 

hromadných informačních prostředků. Předpokladem tohoto druhu informování jsou znalí 

občané, kteří okamžitě po zaslechnutí varovného signálu zapnou příslušné hromadné 

informační prostředky a čekají na tísňové informace. Osvěta v oblasti civilní ochrany 

především pro potřeby varování či informování obyvatelstva není v České republice příliš dobře 

propracována a společně se současným nezájmem občanů se stává velkým problémem. 

Při informování obyvatel pomocí hromadných informačních prostředků není zajištěn 

stoprocentní přenos informace k samotným obyvatelům. Je nutno brát také v úvahu způsob 

života moderní populace, kdy lidé mnoho cestují a tráví v zaměstnání většinu času 

a na sledování pořadů televizních stanic nezbývá příliš času. Situace ohledně poslechu stanic 

rozhlasového vysílání je příznivější, kdy jistá část obyvatel při cestování tráví poslechem rádia 

dlouhé chvíle. Avšak spíše mladší generace volí možnosti poslechu vlastního druhu hudby 

a z těchto důvodů využívají různá zařízení, např. MP3 přehrávače, nebo mobilní telefony.  

5.2.1 Předpokládané oblasti využití systému 

V předchozí části jsou popsány důležité fakty a z nich plynoucí závěry nutné pro návrh systému 

informování obyvatelstva pomocí SMS. Výsledným efektem je tedy nemožnost dosáhnout 

úplného okamžitého informování obyvatelstva za pomocí pouze samotných hromadných 

informačních prostředků v oblastech, kde jsou instalovány pouze rotační sirény. Oblasti 

možného využití systému jsou uvedeny v následujícím textu, samozřejmě s přihlédnutím 

ke shrnutým poznatků spjatých se systémem sloužícím pro varování a informování 

obyvatelstva. 

Oblasti příslušící rotačním sirénám tedy tvoří první možnost využití systému 

pro informování obyvatelstva pomocí SMS. Právě v takových oblastech by byl tento způsob 

přínosem pro obyvatele, jelikož by okamžitě byli informování o příslušné či právě hrozící 

mimořádné události. 

Odlehlé oblasti mimo pokrytí jednotným systémem pro varování, které tvoří přibližně 5 % 

území České republiky. Vzhledem k současné finanční situaci se ani nepočítá s razantním 

rozšiřováním jednotného systému pro varování a budování infrastruktury pro systém je, 

ve vztahu k obydlenosti území, ekonomicky vysoce náročné. V takových oblastech nemají 

občané možnosti být varování, i když na to mají z hlediska mezinárodního humanitárního práva 

nárok. Informační SMS je v tomto případě jedinou možností včasného informování obyvatel 

a i přes absenci varovného signálu je přínosem pro ochranu jejich zdraví či životů. 
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Oblasti s výskytem velkého množství osob tvoří další možnost využití systému 

pro informování obyvatelstva pomocí SMS. Rozdíl je však v pojetí příslušných oblastí a lze je 

rozdělit např. na:  

 Objekty, v nichž se shromažďuje velké množství osob. U zařízení takového druhu se již u 

        projektových příprav předem počítá s výskytem mnoha osob uvnitř objektu, proto jsou 

        povinně vybaveny vnitřním rozhlasem. Tento lze využít např. při informování osob 

        nacházejících se uvnitř objektu, či jejich evakuaci. Příkladem takového druhu objektů 

        mohou být např. kina, školy, stadiony, jednotlivé obchodní domy apod. 

 Venkovní prostranství, na nichž se konají různé programy či vystoupení. Příkladem mohou 

        být např. venkovní prostranství v městské zástavbě, nebo hudební festival pro desítky tisíc 

        lidí v odlehlé oblasti. Jestliže se budou osoby nacházet v městské zástavbě, pořád existuje 

        několik možností, jak je včasně informovat. Lze při tom využít kupříkladu místní 

        informační systémy, elektronické sirény apod. Avšak bude- li se jednat o akce většího 

        rázu, jako výše zmíněný hudební festival, bude z hlediska rozlohy nemožné informovat 

        osoby v celé oblasti z jednoho centrálního místa bez využití dalších doplňkových 

        prostředků, jako např. mobilní rozhlasy apod. 

 Kombinace předchozích možností. Taktéž je nutno brát v úvahu velká nákupní centra, kde 

        jsou ve všech jednotlivých obchodních domem instalovány vnitřní rozhlasy, které však pro 

        celou oblast obchodního centra netvoří jednotný celek. Navíc jsou u takových komplexů 

        vybudována rozsáhlá parkoviště a osoby tak přes ně nejen přecházejí mezi jednotlivými 

        budovami, ale také se na nich zdržují. Odtud plyne nemožnost informovat všechny osoby 

        nacházející se v oblasti celého nákupního centra, ale pouze jejich část uvnitř příslušné 

        budovy, popř. několika budov, po předání informace mezi orgány jednotlivých obchodních 

        domů. 

Obecně lze u oblastí s výskytem mnoha osob konstatovat možnost využití systému 

pro informování obyvatelstva pomocí SMS jako příhodnou. V určitých případech, konkrétně 

u samotných objektů, se může jednat zároveň o další způsob informování občanů uvnitř budovy 

na stejné úrovni, jako vnitřní rozhlas, avšak účinnost informování dle nového systému, či 

dokonce jejich kombinací, by mohla být mnohem vyšší. U dalších kategorií objektů, tedy 

venkovních prostranství a kombinace objektů s venkovními prostranstvími, se jeví tento způsob 

jako jednoznačné zlepšení způsobu informování obyvatelstva a jednoznačný krok kupředu 

v této oblasti.  
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5.2.2 Možnosti systému vůči choulostivým skupinám obyvatelstva 

Návrh jakéhokoli nového systému s sebou přináší zajisté i problémy, které je nutno již předem 

vyřešit. Výsledkem bude eliminace možných selhání nebo komplikací při fungování systému 

samotného. Z toho důvodu se podkapitola zabývá nutností řešení informování těch obyvatel, 

jimž zavedení nového příslušného způsobu informování obyvatelstva může přinést problémy se 

samotným užitím takového systému. Uplatnění systému pro informování obyvatelstva pomocí 

SMS by jistě uvítala skupina obyvatel, pro které může být současné pojetí varování 

a informování obyvatelstva problémové. Další možnosti uplatnění systému informování pomocí 

SMS lze spatřovat tedy u skupin sluchově postižených obyvatel, nevidomých a cizích státních 

příslušníků. Jednotlivé návrhy řešení této problematiky jsou postupně vysvětlovány. 

Sluchově postižení občané tvoří v oblasti varování a informování obyvatelstva specifickou 

skupinu. Varovný signál nemohou slyšet a jejich informování je až na jedinou výjimku taktéž 

problematické. Tuto výjimku tvoří informování pomocí hromadných informačních prostředků, 

kdy je užito televizního vysílání s možností vizuálních informací (např. titulky nebo překlad 

do znakové řeči). Kombinace možnosti nastavení vibračního upozornění na příchozí zprávu 

na mobilním telefonu a informování pomocí SMS, je pro tuto skupinu obyvatel dostatečně 

spolehlivým řešením. 

Nevidomí občané přijímají veškeré akustické signály podobně, jako běžní obyvatelé. Předání 

varovného signálu a tísňové informace v akustické podobě netvoří této další specifické skupině 

osob velký problém. Pokud by však tyto akustické informace nezaznamenaly, následná situace 

by již problémová jistě byla. V případě informování obyvatelstva pomocí SMS již vzniká 

komplikace. Tuto lze však snadno eliminovat použitím speciálního mobilního telefonu 

pro nevidomé, který místo vizuálního způsobu zobrazení SMS zprávy využívá speciálního 

plastického povrchu, a jednotlivé znaky, obsažené v původní zprávě, jsou vykreslovány pomocí 

Braillova písma. [31] Speciální mobilní telefony jsou součástí přílohy č. 2. 

Cizí státní příslušníci, kteří neovládají český jazyk, by bez pomoci neporozuměli obsahu 

informační SMS a systém informování by nedosáhl požadovaného cíle, tedy informovaného 

občana. Problém je možné vyřešit několika způsoby, avšak je nutno mít stále na paměti, že čím 

kratší a výstižnější informace bude v SMS zprávě obsažena, tím lépe ji obyvatelstvo bude 

rozumět. Celý obsah zpráv nelze navíc překládat do několika světových jazyků. Problematiku 

lze např. jednoduše vyřešit pomocí: 

 Rozpoznání cizího státního příslušníka, tedy za využití odlišnosti od mezinárodní české 

        předvolby „+420“. Pro účely informování obyvatelstva pomocí SMS lze v příslušné 
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        oblasti díky lokalizačním registrům zjistit přítomnost dalších mezinárodních předvoleb. 

        Jestliže by byla zjištěna přítomnost takového uživatele mobilního telefonu, byla by mu 

        automaticky odeslána informační SMS v anglickém jazyce. Volba jazyka je 

        pro jednoduchost systému omezena pouze na jazyk anglický, jakožto nejvíce mezinárodně 

        uznávaný. Všichni ostatní uživatelé v příslušné oblasti obdrží informační SMS v českém 

        jazyce. 

 Uvození zprávy několika cizími jazyky, po kterých by následovala teprve informace 

        v češtině. Výběr jazyků je omezen na skupinu nejpoužívanějších45, nebo těch jazyků, které 

        napoví většině cizinců o možnosti nebezpečí. Zprávu lze tedy uvodit např. upozorněním 

        „POZOR, ACHTUNG, ATTENTION“. Tvar „attention“ je mezinárodně významný 

        a navíc je v angličtině a francouzštině naprosto totožný. Takové uvození informační 

        zprávy by mělo dát každému cizinci informaci, že se v jeho okolí něco děje. Většina cizích 

        státních příslušníků se nepohybuje naprosto sama, nebo se vyskytují alespoň 

        ve společnosti osob (např. na ulici, v hotelu apod.), které jim mohou situaci vysvětlit, či 

        pomoci pochopit. 

Většina osob má mobilní telefon neustále v dosahu, čili využití informování obyvatelstva 

pomocí SMS je ve všech případech prospěšné, a vzhledem k místním podmínkám a eventuelní 

náročnosti provedení ostatních možností informování, také i jednodušší. 

5.3 Návrh využití poskytovatelů mobilního spojení 

Vzhledem k popsaným způsobům informování obyvatelstva pomocí SMS v několika 

evropských zemích, kde každá země měla vybudovaný jiný systém pro účely informování, byla 

sjednocujícím prvkem vždy možnost vstupu orgánů, odpovědných za informování obyvatelstva, 

do příslušných systémů operátorů a poté odeslání SMS s požadovanými informacemi. Zajištění 

vstupu do systému, pro účely informování obyvatelstva, je základním krokem ke zkvalitnění 

informování obyvatelstva. 

V České republice je počet aktivních SIM karet přibližně 13,5 milionu (údaj z ledna roku 

2009). [20] Z grafického znázornění na obrázku 14 vyplývá rozložení tohoto počtu mezi hlavní 

tři poskytovatele mobilního spojení v České republice. Nelze tedy přenést úlohu informování 

obyvatelstva pomocí SMS pouze do vysílací struktury jediného poskytovatele mobilního 

spojení. Vzhledem k současné situaci v oblasti poskytování mobilního spojení, kdy jsou 

                                                 
45 Nejpoužívanější jazyky lze vybrat dle jazyků uplatněných při jednání institucí EU. „Úředním jazykem“ je jazyk 

každé členské země, avšak při nižších jednáních se používá jako tzv. „pracovní jazyk“ němčina, angličtina 

a francouzština. [32] 
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vlastníky licence k provozování služeb v této oblasti i menší společnosti, je nutno počítat 

i s využitím jejich vysílací struktury a všech dostupných možností, čímž bude zajištěna 

informovanost obyvatelstva pomocí SMS nezávisle na oblasti, ve které se vyskytují.  

 
Obrázek 14: Znázornění vývoje počtu SIM karet největších operátorů v České republice. [20] 

Užití mobilního telefonu pro informování obyvatelstva je vzhledem k jeho častějšímu využívání 

naprosto zřejmé. Zavedení systému má však i svá úskalí, především ze strany poskytovatelů 

mobilního spojení. Návrhy jednotlivých možností řešení těchto problematických oblastí jsou 

uvedeny v následujícím textu. 

Zpřístupnění části systému poskytovatele mobilního spojení potřebné k zajištění účelného 

a včasného informování obyvatelstva. Jedná se především o možnost využití infrastruktury 

poskytovatele mobilního spojení a tedy i o zajištění omezeného přístupu do jeho systému. 

Jelikož jsou poskytovatelé mobilního spojení ekonomickými subjekty působícími ve velkém 

konkurenčním prostředí v oblasti služeb, jakýkoliv náznak potřeby využití jejich systému či 

infrastruktury může vyvolat obavy. Zachování utajení „know- how“ je primárním cílem 

každého podnikajícího subjektu. 

Z výše uvedených faktů vyplývá nemožnost naprosto dobrovolné spolupráce poskytovatelů 

mobilního spojení. Je tedy nutné vytvořit právní prostředí, díky němuž již bude možné 

ustanovit vztahy zainteresovaných subjektů. V takovém prostředí již mohou být jasně 

stanoveny práva, povinnosti a jednotlivé vazby. Cílem je tedy fungující spolupráce 

poskytovatelů mobilního spojení a subjektu informujícího obyvatelstvo (např. OPIS). 
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Záloha vysílací infrastruktury pro případ výpadku proudu je nutností pro bezchybný provoz 

systému informování obyvatelstva pomocí SMS. Jednotlivé části samotné sítě jsou navzájem 

propojeny a výpadek některé z nich by mohl způsobit nefunkčnost celého systému. Pro tyto 

případy vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu typový plán dle příslušné legislativy 

[34], který slouží pro poskytovatele mobilního spojení jako podklad pro zpracování operačního 

plánu Narušení poskytování veřejných telekomunikačních služeb dle [2,36]. Udržování 

záložních zdrojů energie v pohotovostním režimu je tedy povinností poskytovatele. 

Pro potřeby systému informování obyvatelstva pomocí SMS je nutno provést menší úpravy, 

aby byla zajištěna kontinuální funkčnost vysílací infrastruktury. Toho lze docílit např. pomocí 

použití záložních akumulátorů sloužících pro překlenutí krátkého časového úseku (maximálně 

desítky sekund), který potřebují záložní zdroje na uvedení do provozu. Záložní zdroj vysílací 

infrastruktury však nebude fungovat po nekonečnou dobu, je tedy nutno stanovit požadavek 

na minimální časové období, které je schopen překlenout. Např. obdobně jako JSVIO 

v kapitole 2.3. 

Financování provozu systému je nejvíce diskutovanou problematikou, avšak zároveň 

nejnutnější k jeho fungování. Vzhledem k současné situaci v oblasti státního rozpočtu a zároveň 

vzhledem k nepravděpodobnému razantnímu nárůstu financí pro oblast varování a informování 

obyvatelstva, lze konstatovat nutnost využití dalších finančních zdrojů pro přípravy a provoz 

systému informování obyvatelstva pomocí SMS.  

Výše popsaná nutnost úpravy právního prostředí pro oblast spolupráce s poskytovateli 

mobilního spojení by měla korespondovat s potřebami v oblasti informování obyvatelstva 

a zaměřit se i na využití samotných poskytovatelů, kteří by se měli do jisté míry spoluúčastnit 

na financování provozu systému. Podobný systém financování funguje v Německu, kdy 

pojišťovny, jako subjekty s největšími zisky, odvádí malou část tržby na provoz integrovaného 

záchranného systému. Správně totiž pochopily fakt, že budou-li záchranné složky lépe 

vybaveny, jsou schopny uchránit více hodnot a sekundárně uchránit zároveň výdaje pojišťovně 

na vyplacených škodách.  

Spoluúčast na financování provozu systému pro informování obyvatelstva pomocí SMS 

ze strany operátorů s sebou může přinést výhodu. Ze strany státu totiž vznikne zájem 

na funkčnosti systému, tedy zároveň i na funkčnosti vysílací infrastruktury poskytovatelů 

mobilního spojení i za krizových stavů. Výsledkem spolupráce je tedy vylepšení sítě 

příslušného operátora mající za následek záruku poskytování mobilního spojení pro uživatele 

i za krizových situací. Cílem může potom být upevnění role operátora na trhu poskytovaných 

služeb. 
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Jestliže by byly podobným způsobem zapojeny do financování systému jednotliví 

poskytovatelé mobilního spojení, vznikl by silný a stálý finanční zdroj pro provoz systému 

informování obyvatelstva pomocí SMS. 

Kanál informační služby je pro přenos informační SMS vůči obyvatelstvu nejdůležitějším 

článkem. Jestliže je v mobilním telefonu nastaven automatický příjem, jsou pomocí 

informačních kanálů běžně operátory rozesílány SMS zprávy s jejich reklamními produkty. 

Avšak ne všichni uživatelé mají automatický příjem nastaven. Jestliže se tak stane, uživatel 

mobilního telefonu neobdrží informační SMS a celý systém se tedy stává nefunkčním. Z toho 

důvodu je nutné, aby měli uživatelé nastaven automatický příjem informačních zpráv. 

Podobný problém byl řešen v Nizozemsku a ve Francii a ve výsledku se ho podařilo zdárně 

překonat. Problém byl vyřešen za pomoci rozsáhlé kampaně, kdy obyvatelé mohli po dlouho 

dobu využívat několika služeb, které jim s přednastavením telefonu pomáhali. Podobný systém 

podpory a rozsáhlá kampaň by byla v případě zavádění systému nutností. V současné době 

existuje mnoho typů a značek mobilních telefonů, proto je nutno občanům s přednastavením 

telefonu pomoci. Samotná pomoc by mohla spočívat např. ve vybudování internetového portálu 

pro pomoc s přednastavením telefonu, kde by si každý uživatel vybral značku přístroje, dále 

jeho typ a dle příslušného přehledného návodu by byl již schopen přístroj sám přednastavit. 

Zároveň je nutností zřízení informační linky pro případ potíží s přednastavením telefonu, nebo 

kdy si občan s tímto problémem nedokáže sám pomoci. 

V průběhu příprav nebo samotném chodu systému se mohou vyskytnout další problémy. Výše 

popsaný text však navrhuje řešení v součinnosti s poskytovateli mobilního spojení a to 

problematiky, která se jeví jako nejvíce choulostivá. 

5.4 Dílčí závěr 

Vzhledem k současnému zastoupení typů koncových prvků jednotného systému varování 

a informování obyvatelstva a vzhledem k univerzálnosti navrženého řešení systému 

pro informování obyvatelstva pomocí SMS, lze konstatovat možnost vzájemného doplňování 

obou systémů. Systém pro informování obyvatelstva pomocí SMS naprosto koresponduje se 

současným pojetím systému varování a informování obyvatelstva v České republice.  

Možnost informovat obyvatelstvo místně příslušné v daný okamžik společně s využitím sítě 

typu UMTS a služby Cell Broadcast činí systém přizpůsobivý vůči specifickým podmínkám. 

Řešení systému pro informování obyvatelstva pomocí SMS je natolik obecné, že ho lze využít 

i mimo navržené oblasti - tedy v kterékoli části České republiky, bude-li pokryta signálem 

poskytovatele mobilního spojení. Systém navíc přináší výhody pro choulostivé skupiny 
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obyvatelstva, jímž současné pojetí varování a informování obyvatelstva činí potíže s příjmem 

získaných informací o hrozící či nastalé události. Příkladem mohou být sluchově postižení 

občané. 

V návrhu řešení jsou také zohledněny možné problematické oblasti, jimž je nutno věnovat 

zvýšenou pozornost. Východiskem je nutná změna právní úpravy nejen v oboru elektronických 

komunikací, ale také v dalších oblastech právního systému České republiky. Na základě 

zkušeností z ostatních zemí EU zavádějících podobné systémy, je navrženo směrování dalších 

postupů sloužících pro snadnější zavádění a běžný provoz systému pro informování 

obyvatelstva pomocí SMS. 
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ZÁVĚR 

V moderním světě se lidé velmi rádi obklopují technologickými vymoženostmi, jež jim dávají 

větší pocit komfortu a zároveň posilují obecné povědomí o bezpečí. Původní typy hrozeb jsou 

tedy spatřovány ve stínu výhod nových technologií a systémů. Avšak jsou to právě ony původní 

hrozby, které nám stále ukazují, že je i přes veškeré úsilí lidského mozku nemůžeme opomíjet 

a jsou stále součástí našich životů. S postupným vývojem lidské populace se škála hrozeb mírně 

rozšiřuje, a proto je nutno problematiku neustále zkoumat a vyvíjet další postupy 

pro předcházení hrozeb, nebo zmírňující jejich dopady. 

Jednotlivé druhy mimořádných událostí, ať už se jedná o živelní pohromy, technologické 

havárie nebo terorismus, jsou každodenním rizikem pro lidskou populaci. Z tohoto důvodu je 

třeba maximálně omezovat jejich působení. Minimalizaci poškození a ztrát lidských životů lze 

dosáhnout mimo jiné také včasným upozorněním obyvatelstva. Proto byly již v minulosti 

vybudovány systémy, jejichž účelem bylo včasné varování obyvatelstva. 

V rámci teoretického vymezení lze spatřit spojující prvek systémů varování a informování 

obyvatelstva v zemích EU a České republice, kterým je společný historický vývoj. Pojetí těchto 

systémů se navzájem tedy příliš neliší. Nutnost ochrany civilního obyvatelstva plynoucí 

z Ženevských konvencí lze na zmíněných systémech velmi dobře spatřovat, kdy původní záměr 

ochrany před následky hrozícího válečného konfliktu (studené války) nahradil záměr nový, 

kterým je ochrana obyvatelstva před živelnými pohromami a dalšími relevantními nebezpečími. 

Podobné jsou i snahy o hledání nových moderních systémů sloužících pro účely varování 

a informování obyvatelstva.  

V České republice je dle zákonných požadavků splněna povinnost včasného varování 

obyvatelstva a jeho informování. Vzhledem k současné situaci vývoje nových systémů 

pro varování a informování obyvatelstva v evropských zemích, se začínají také v naší zemi 

objevovat snahy o jejich modernizaci systému pro informování obyvatelstva. Důkaz lze spatřit 

přímo v Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, kde je 

v jednom z bodů tohoto stěžejního dokumentu také uvedena potřeba zlepšení způsobu 

informování obyvatelstva o hrozícím nebezpečí. 

V rámci analýzy byly rozebrány jak systémy mobilních sítí tak především i systémy sloužící 

pro varování a informování obyvatelstva ve vybraných zemích EU. Modely pojetí systému pro 

varování a informování obyvatelstva jsou založeny na podobném principu s tím rozdílem, že 

každý stát do něho připojil jiný přidružený systém. Lze tedy spatřit varování obyvatelstva 

v kombinaci satelitu a informačních systémů, nebo mobilního telefonu a RDS textu. Poznatků 
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z oblasti analýzy je využito při návrhu řešení pro systém informování obyvatelstva pomocí 

SMS v České republice. 

Stěžejní částí diplomové práce je návrh řešení a vzhledem k univerzálnosti návrhu systému 

pro informování obyvatelstva pomocí SMS lze konstatovat možnost vzájemného doplňování se 

současným systémem pro varování a informování obyvatelstva. Možnost informovat 

obyvatelstvo místně příslušné v daný okamžik společně s využitím sítě typu UMTS a služby 

Cell Broadcast činí systém přizpůsobivý vůči specifickým podmínkám. Systém navíc přináší 

výhody pro choulostivé skupiny obyvatelstva, jímž současné pojetí varování a informování 

obyvatelstva činí potíže. 

Kapitola rovněž zahrnuje zohlednění možných problematických oblastí, kterým je třeba 

věnovat zvýšenou pozornost. Východiskem je nutná změna hned v několika oblastech právního 

systému České republiky. Na základě zkušeností z ostatních zemí EU spouštějících podobné 

systémy je navrženo směrování dalších postupů sloužících pro snadnější zavádění a běžný 

provoz systému pro informování obyvatelstva pomocí SMS.  

Přínosem diplomové práce je komplexní zmapování oblasti struktury mobilních sítí následně 

s následnou možností využití pro informování obyvatelstva. Dle navrženého směrování dalších 

postupů v oblasti informování obyvatelstva lze dopracovat systém informování obyvatelstva 

pomocí SMS do aplikovatelné podoby. Přínosem je také ohleduplnost navrženého řešení vůči 

skupinám obyvatel, jimž současné pojetí systému varování a informování obyvatelstva činí 

zásadní problémy. 

Využití mobilního telefonu k informování jeho uživatele o hrozícím nebezpečí lze považovat 

na jedné stránce pouze za přizpůsobení se současnému trendu, na druhé straně je 

však elegantním přiblížením základního úkolu ochrany obyvatelstva přímo do rukou 

chráněného objektu. 
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2G  Druhá generace mobilní sítě 

3G  Třetí generace mobilní sítě 

ADC  Administrative centre (Administrativní centrum) 

AuC  Autentification centre (Autentifikační centrum) 

BSC  Base station controller (Správce základnové stanice) 

BSS  Base station subsystem (Subsystém základnových stanic) 

BTS  Base transfer station (Základnová stanice) 

CS  Circuit switched (Okruhové přepínání) 

EIR  Equipment identity register (Registr mobilních stanic) 

EU  Evropská unie 

GGSN  Gateway GPRS support node (Podpůrný uzel GPRS brány) 

GPRS  General packet radio service (Paketově přepínatelná služba) 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

GSM  Groupe spécial mobile (Globální systém pro mobilní komunikaci) 

GSMC  GSM centre (GSM centrum = vstupní místo do GSM sítě) 

HAPS  High attitude platform station (Vysoce položené základnové stanice) 

HCS  Hierarchical cell structure (Hierarchická struktura buněk) 

HLR  Home localization register (Domovský lokalizační registr) 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

IFKIS  Interkantonales frühwarn und kriseninformationsystem (Sytém 

pro mezikantonální varování a krizové informování) 

IMEI  International mobile equipment identity (Mezinárodní identifikace mobilního 

zařízení) 

IMSI  International mobile subscriber identity (Mezinárodní identifikace účastníka) 

IP  Internetový protokol 

ISDN  Integrated services digital network (Digitální síť integrovaných služeb) 
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ITU  International telecommunication union (Mezinárodní telekomunikační 

společenství) 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

JSVIO  Jednotný systém varování a informování obyvatelstva 

KOPIS  Krajské operační a informační středisko 

LACI  Local area code identification (Identifikační kód oblasti) 

LAN  Local area network (Místní počítačová síť) 

MIS  Místní informační systém 

MP3  Formát komprese zvukových souborů 

MSC  Mobile service switching centre (Mobilní spínací ústředna) 

MSISDN Mobile subscriber integrated services digital network number (Mobilní číslo sítě 

integrovaných služeb) 

MV  Ministerstvo vnitra 

NAS  National alert system (Národní systém varování) 

NL-Alert Nederland Alert (Nizozemský systém varování) 

NMC  Network management centre (Centrum managementu sítě) 

NSS  Network and switching subsystem (Síťový a spínací subsystém) 

O&M  Operation and maintenance module (Operační a údržbový modul) 

OMC  Operations and maintenance centre (Provozní a servisní centrum) 

OPIS  Operační a informační středisko 

OSS  Operation and support subsystem (Operační a podpůrný systém) 

PCU  Packet control unit (Kontrolní jednotka přenášených paketů) 

PS  Packet switched (Přepojování paketů) 

RDS  Radio data system (Systém digitálních informací v rádiovém vysílání) 

RNC  Radio network controller (Ovladač radiové sítě) 

RNS  Radio network subsystem (Subsystém radiové sítě) 

SAIP  Sytéme d`alerte et d`information del population (Systém pro varování 

a informování obyvatelstva) 
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SATWAS Satellitengestütztes warnsystem (Satelitní systém pro varování) 

SGSN  Serving GPRS support node (Obslužný podpůrný uzel GPRS) 

SIM  Subscriber identity module (Účastnická identifikační karta) 

SLF  Schnee und Lavineninfo (Sněhové a lavinové informování) 

SMS  Short message service (Textová zpráva SMS) 

SMSC  SMS centre (SMS centrum = centrum pro doručování SMS zpráv) 

SS7  Signalizační síť č.7 

TA  Traffic info (Dopravní zpravodajství) 

TMSI  Tempotary mobile subscriber identity (Dočasná identifikace účastníka) 

TRX  Transmitter/ receiver (Vysílač/ přijímač) 

UMS  Unified messaging system (Jednotný zasílací systém) 

VLR  Visitor location register (Návštěvnický lokalizační registr) 

VMS  Virtual memory system (Operační systém) 
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