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postižených spoluobčanů a následné poskytnutí tísňových informací. Součástí práce je 

navržení náhradního způsobu varování a poskytování tísňových informací obyvatelstvu 

správního území ORP Ostrava pro oblasti, které nejsou pokryty koncovými prvky jednotného 

systému varování a vyrozumění. Další součástí diplomové práce je analýza dopadů 

konkrétních mimořádných událostí na koncové prvky jednotného systému varování a 

vyrozumění správního území ORP Ostrava s návrhy dokrytí tohoto území. 

Klíčová slova: Jednotný systém vyrozumění a varování, Náhradní způsob varování, 

Siréna, Riziko, Mobilní síť 

 

Annotation: 

KOTALA, Jan. Alternative Ways  of Warning the Population in the Administrative 

Territory of a Municipality with Extended Competence Ostrava, 2011. 73 s. Thesis. VŠB-

Technical University Ostrava, Fakulty of safety engineering. 

 

Degree work proposes warning methods for visually and mainly for hearing impaired 
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1. Úvod 

Zadání práce směřuje především na území, které není pokryto varovným signálem a 

klade mi za cíl navrhnou náhradní způsoby varování. Správní území ORP Ostrava je pokryto 

varovným signálem z 41% a obyvatelé žijící na tomto území jsou pokryti z 94% verbální 

informací. Přesto se na správním území ORP Ostrava nachází místa, která nejsou pokryta 

vůbec. Při doplňování koncových prvků varování bereme v potaz zda na daném území hrozí 

nějaké riziko. Nehrozí-li riziko, a náklady na výstavbu jsou příliš vysoké, je potřeba zajistit 

toto území náhradním způsobem varování. 

Při zadání práce byl také kladen důraz na provedení analýzy funkčnosti koncových 

prvků varování jednotného sytému vyrozumění varování při konkrétních mimořádných 

událostech, nejen hrozí na správním území ORP Ostrava. Především bylo poukazováno na 

závislost rotační sirény a obecního rozhlasu na dodávkách elektrické energie. Na základě 

tohoto požadavku budou koncové prvky varování podrobeny managementu rizik. Tento 

management je zcela vhodný pro zadání, jelikož se zabývá všemi organizačními prvky sirény, 

které mohou být ohroženy konkrétní mimořádnou událostí. Předpokládám, že se zde ukáže 

riziko závislosti již zmiňovaných sirén na elektrické energii. Dopadne-li management rizik 

koncových prvků neuspokojivě, navrhnu i zde náhradní způsoby varování. 

Varování obyvatelstva ve správním území ORP Ostrava je řešeno plošně. To znamená, 

nachází-li se na území zasaženém mimořádnou událostí zrakově, či sluchově postižený občan, 

je varován lidmi ve svém okolím. Dojde-li k výpadku sirény, zrakově postižený člověk 

nemusí zaznamenat rozruch, který by kolem něj mohl nastat, v důsledku blížící se mimořádné 

události. Nejvážněji jsou ohroženi lidé se sluchovým postižením, kteří varování neslyší. Proto 

na sluchově postižené spoluobčany musíme při varování brát zvláštní ohled. Především 

z tohoto důvodu se zaměřím na skupinu sluchově postižených obyvatel. Systém, který bych 

navrhl se pokusím aplikovat i na další skupiny obyvatel dle předem specifikovaného 

požadavku.  

Hlavní myšlenku vytvoření systému varování vidím ve využití opomíjené technologie, 

a tou je mobilní síť. V dnešní době, kdy má telefon téměř každý je varování přes mobilní 

telefony spíše otázkou času. Hlavní překážkou je nemožnost volání velkého počtu hovořících 

najednou. Tato skutečnost ovšem byla již vyřešena udělením priorit volajícím, které je 

využíváno například při vyhlašování mimořádné události. Součástí diplomové práce bude 

popis mobilní buňkové sítě, stručný popis struktury způsobu fungování a počtu volajících. 
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2. Cíle práce 

Navrhnout náhradní způsoby varování včetně poskytování tísňových informací 

obyvatelstvu ve správním území ORP Ostrava, a to především pro oblasti, které nejsou 

pokryty koncovými prvky jednotného systému varování a vyrozumění. 

• Zhodnotit dopad mimořádných události na koncové prvky varování 

• Navrhnou náhradní způsoby varování 

• Navrhnou způsob varování především sluchově postižených spoluobčanů 

• Navrhnout využití mobilních sítí 
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3. Rešerše 

ING. KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení 

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

Tato kniha je obsáhlou publikací popisující všechny aspekty ochrany obyvatelstva. 

Popisuje varování vyrozumění, evakuaci, nouzové přežití, organizování a poskytování úkrytů, 

individuální ochranu zjišťování a označování nebezpečných oblastí. 

TECHNICKÉ POŽADAVKY na koncové prvky varování připojované do jednotného 

systému varování a vyrozumění. Praha: MINISTERSTVO VNITRA, 15. dubna 2008. 9 s. Čj. 

MV-24666-1/PO-2008. 

Tento pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

přesně stanovuje technické parametry koncových prvků varování, určuje druhy a význam 

použitých signálů, určuje obsah verbálních informací ukládaných do paměti elektronických 

sirén 

Scribd [online]. 2011 [cit. 2011-04-13]. Overview of GSM Cellular Network and 

Operations. Dostupné z WWW: 

<http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&langpair= 

en|cs&rurl=translate.google.cz&u=http://www.scribd.com/doc/3201481/GSM-Cellular-

Network-and-Operations&usg=ALkJrhiCOxtrxr1M0RH7g-uUGC0KW1nVYA>. 

Tyto stránky obsahují velmi podrobné popsání systému mobilní komunikace. 

Vysvětlují princip vytváření buňkové sítě, možnosti modulace signálu, lokalizace mobilního 

telefonu, datové přenosy, velikosti jednotlivých mobilních buněk, princip vzorkování signálu. 

Materiály KŘ HZS MSK a informace Magistrátu města Ostravy, Odboru kanceláře 

primátora, Oddělení krizového řízení  

Tyto materiály byly klíčové při vytváření managementu rizik, navržení dokrytí 

jednotného systému varování a vyrozumění, navržení některých náhradních způsobů varování 

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

znění pozdějších předpisů 

Tento zákon stanovuje, kdo zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a 

vyrozumění, a kdo zajišťuje technické, provozní a organizační zabezpečení. Ukládá 

povinnosti starostovi obce, zajištění varování obyvatelstva. 
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4. Základní pojmy 

Téměř všechny definice vycházejí z Technických požadavků na koncové prvky 

varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění [23] 

Industrializace  

- „zprůmyslnění - tedy proces přeměny agrární země v průmyslovou„ [19] 

Integrovaný záchranný systém 

- „koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při 

provádění záchranných a likvidačních prací“[28] 

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

 - „je technicky, provozně a organizačně zabezpečen vyrozumívacími centry, 

telekomunikačními sítěmi a koncovými prvky varování a vyrozumění“ 

Koncový prvek měření (senzor) 

- „je zařízení určené ke sběru dat z měření sledovaných veličin (například koncentrace 

škodlivin, výška hladiny, meteorologická data) a předání těchto dat do systému JSVV“ 

Koncový prvek varování  

- „je technické zařízení schopné vydávat varovný signál, např. siréna“ 

Koncový prvek vyrozumění  

- „je technické zařízení schopné předat informaci orgánům krizového řízení, např. 

mobilní telefony a pagery“ 

Krizová situace 

- „mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav 

ohrožení státu (dále jen "krizové stavy")“ [31] 

Mimořádná událost 

- „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“ [28]  

Odbavení  

- „je schopnost zařízení spustit danou funkci koncového prvku varování“ 
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Ochrana obyvatelstva 

- „plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití 

obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku“ [28] 

- „je plnění některých nebo všech níže uvedených humanitárních úkolů, jejichž cílem 

je chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední účinky 

nepřátelských akcí nebo pohrom a také vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití“ [39] 

Osobní pomoc 

- „je činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních prací na výzvu 

velitele zásahu, starosty obce nebo přednosty okresního úřadu; osobní pomocí se rozumí i 

pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, 

starosty obce nebo přednosty okresního úřadu“[28] 

Riziko 

„Možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou považujeme z 

bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy odvoditelné a odvozené z konkrétní 

hrozby. Míru rizika, tedy pravděpodobnost škodlivých následků vyplývajících z hrozby a ze 

zranitelnosti zájmu, je možno posoudit na základě tzv. analýzy rizik, která vychází i z 

posouzení naší připravenosti hrozbám čelit.“ [56] 

Systém selektivního rádiového návěstí  

- „je základním technickým řešením zabezpečení Jednotného systému varování a 

vyrozumění Ministerstva vnitra; umožňuje zabezpečit varování a prvotní tísňové informování 

obyvatelstva dálkovým ovládáním sirén a vyrozumění předáváním zpráv na osobní přijímače 

(pagery)“ [40] 

Telekomunikační sítě  

- „jsou linkové a rádiové sítě zabezpečují přenos povelů z vyrozumívacích center pro 

aktivaci koncových prvků varování, vyrozumění, přenos tísňových informací a přenos 

diagnostických dat od koncových prvků varování a dat od koncových prvků měření“ 

Tísňová informace  

- „je informace pro obyvatelstvo, kterou se sdělují údaje o bezprostředním nebezpečí 

vzniku nebo již nastalé mimořádné události a nutných opatřeních k ochraně života, zdraví a 

majetku. Je předávána bezodkladně po vyhlášení varovného signálu“ 
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Varování 

 - „je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné upozornění 

obyvatelstva orgány veřejné správy na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost, vyžadující 

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

jehož provedení je neprodleně realizováno informování obyvatelstva o povaze nebezpečí a o 

opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku“ 

Varování obyvatelstva  

- „je komplexní souhrn technických a provozních opatření zabezpečujících včasné 

předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé mimořádné události nebo 

krizovému stavu obyvatelstvu“ 

Varovný signál  

- „je stanovený způsob akustické aktivace koncových prvků varování obyvatelstva před 

hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí“ 

Verbální informace  

- „je tísňová informace se stanoveným obsahem uložená v paměti koncového prvku 

varování“¨ 

Věcná pomoc 

- „je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních prací 

na výzvu velitele zásahu, starosty obce nebo přednosty okresního úřadu; věcnou pomocí se 

rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele 

zásahu, starosty obce nebo přednosty okresního úřadu“ 

Vyrozumění  

- „je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné předávání 

informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události orgánům krizového řízení, právnickým 

osobám a podnikajícím fyzickým osobám podle havarijních plánů nebo krizových plánů“ 

Vyrozumívací centra  

- „jsou místa pro technické, organizační a provozní zabezpečení varování, vyrozumění 

a předání tísňových informací, zajišťují sběr, uložení a zobrazení diagnostických dat a dat 

získaných od koncových prvků měření“ 

Zařízení pro tísňové informování obyvatelstva 

- „jsou všechna zařízení využívaná pro informování o povaze hrozícího nebezpečí a 

způsobech ochrany v hlasové, textové nebo obrazové podobě“ 
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5. Vyrozumění a varování 

Vyrozumění a varování může mít různý charakter  

• optický,  

• verbální, 

• akustický. 

Celý princip vyrozumění a varování funguje na smluvených signálech. Po těchto 

signálech následuje smluvená činnost pro svolání (vyrozumění) konkrétních osob činných v 

rámci odvrácení či minimalizaci následků mimořádné události (dále jen „MU“) či krizové 

situace (dále jen „KS“) a činnost vedoucí k ochraně obyvatel (varování), jako je například 

ukrytí či evakuace. Po přijetí varování by také měla následovat verbální tísňová informace 

z elektronických sirén, obecních rozhlasů, prostředků hromadné dopravy a popřípadě z médií. 

Pro technické zabezpečení vyrozumění a varování je budován v ČR JSVV. Dle zákona 

239/2000 Sb.[28] je za zajištění a provoz JSVV odpovědné Ministerstvo vnitra (dále jen 

„MV“) - Hasičský záchranný sbor (dále jen „HZS“) ČR.  

5.1. Vyrozumění 

Za vyrozumění základních i ostatních složek integrovaného záchranného systému 

(dále jen „IZS“) odpovídají dle zákona 239/2000 Sb., [28] operační a informační středisko 

(dále jen „OPIS“) kraje a OPIS generálního ředitelství (dále jen „GŘ“) HZS. Organizační 

postupy vyrozumění jsou uvedeny v Plánu vyrozumění (součást havarijního plánu kraje – 

plány konkrétních činností).  

Primárním účelem vyrozumění je v co nejkratším čase informovat příslušné osoby 

určené k provádění a řešení opatření směřující k prevenci, nebo odstranění následků KS či 

MU. Tyto osoby zastupují jednotlivé organizace - orgány a to jsou obvykle: 

• Příslušné složky IZS 

• Orgány územně samosprávných celků 

• Významné ohrožující objekty 

• Významné státní instituce  

• a jiné významné objekty zařazené z havarijního a krizového plánu 
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5.2. Varování 

Mezi základní prostředky pro vyhlašování varování řadíme síť sirén a místních 

rozhlasů které splňují technické parametry. Všechna tato zařízení nazýváme síť koncových 

prvků. Ty jsou začleněny do JSVV. Organizační postupy varování jsou uvedeny v Plánu 

varování (součást havarijního plánu kraje – plány konkrétních činností). Varování 

zabezpečuje příslušný HZS kraje. Připravenost na MU, ochranu obyvatelstva a varování dle 

zákona 239/2000 [28] zajišťují orgány obce. Není-li na území obce, nebo dojde-li k poruše 

koncového prvku v JSVV, má starosta povinnost zabezpečit jiné způsoby varování. 

5.2.1. Druhy a významy používaných signálů  

Na území České republiky se používány tři typy signálů, které jsou upraveny 

vyhláškou 380/2002 Sb. [2] a v Technických požadavcích na koncové prvky varování [23].  

• Všeobecná výstraha  

• Požární poplach 

• Zkušební tón 

Signál Všeobecná výstraha  

Tento signál je jediným platným varovným signálem na území České republiky a je 

určen výhradně pro varování obyvatelstva. Signál je charakterizován kolísavým signálem o 

délce 140 sekund, ten je u rotační sirény rozdělen do 4 sekundy sepnutého motoru a 3 sekund 

vypínání motoru. U sirén Elektronických a místních rozhlasů je poměr kolísání signálu 

identický. Zde ovšem nedochází k zapínání a vypínání sirény, ale kolísání mezi tóny o 180Hz 

a 400Hz, případně o reprodukci nahrávky generovanou reproduktory.  

 

Obrázek 1 - Průběh signálu u rotační sirény (výstraha) [23] 

 

Obrázek 2 - Průběh signálu u elektronické sirény a místního rozhlasu (výstraha) [23] 
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U elektronických sirén a místních rozhlasů je po skončení signálu doplněna verbální 

informace, která upřesňuje, o jaký typ ohrožení se jedná, viz níže. 

Signál Požární poplach 

Tento poplach je určen pouze pro svolávání jednotek sboru dobrovolných hasičů. 

Signál je charakterizován kolísavým signálem o délce 60 sekund, ten je u rotační sirény 

rozdělen na 25 sekund sepnutého motoru, 10 sekund vypínání motoru a následně 25 sekund 

sepnutého motoru. Elektronické sirény a místní rozhlasy generují střídavý tón v rozmezí 

400Hz a 200Hz v intervalu 2 sekund, ten může být doplněn verbální hláskou. 

 

Obrázek 3 - Průběh signálu u rotační sirény (Požární poplach) [23] 

 

Obrázek 4 - Průběh signálu u elektronické sirény a místního rozhlasu (Požární poplach) [23] 

Zkušební tón 

Tento tón je určen výhradně pro ověření funkčnosti JSVV v souladu s Technickými 

požadavky na koncové prvky varování [23] a s vyhláškou 380/2002 Sb. [2] § 11 Ověřování 

provozuschopnosti. Paragraf 11 uvádí jako termín ověření funkčnosti zpravidla první středu 

v měsíci ve 12 hodin. Zkušební tón je charakterizován nepřerušeným tónem po dobu 140 

sekund. U Elektronických sirén a v místních rozhlasech je doplněna verbální hláska „Zkouška 

sirén“ 

 

Obrázek 5 - Průběh signálu u rotační sirény (Zkušební tón) [23] 
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Obrázek 6 - Průběh signálu u elektronické sirény a místního rozhlasu (Zkušební tón) [23] 

5.3. Obsah verbálních informací ukládaných do paměti 

elektronických sirén a obecních rozhlasů 

Jedná se o krátkou asi 20 sekundovou doplňkovou informaci, generovanou na 

elektronických sirénách a místních rozhlasech, která začíná a končí gongem. V paměti 

elektronických sirén je celkem uloženo sedm informací se standardním obsahem. [23] 

V případě potřeby jsou některé elektronické sirény vybaveny mikrofony čí napojeny rádiově 

na JSVV. Které může podat libovolnou informaci i tísňovou informaci. 

Verbální informace č. 1 

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

sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“ 

Verbální informace č. 2 

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

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

všeobecná výstraha.“ 

Verbální informace č. 3 

 „Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. 

Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové 

vlny, nebezpečí zátopové vlny.“ 

Verbální informace č. 4 

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

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

chemická havárie, chemická havárie.“ 

Verbální informace č. 5 

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

látek. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, 

radiační havárie, radiační havárie.“ 
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Verbální informace č. 6 

 „Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání českého 

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

poplachu.“ 

Verbální informace č. 7  

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

Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach.“ 

Verbální informace č. 8 – 12 

Záloha pro potřeby HZS kraje 

Verbální informace č. 13 

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

sirén Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“  

Verbální informace č. 14 

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

sirén Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“ (anglicky) 

Verbální informace č. 15 

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

sirén Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“ (německy) 

Verbální informace č. 16 

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

sirén Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“ (rusky) 

5.4. Obsah tísňové informace 

Tato informace by měla obsahovat souhrn organizačních a technických opatření 

vzhledem k povaze a zdroji rizika, které povedou k ochraně životu, zdraví a majetku. Zaznít 

by měla bezprostředně po zaznění varovného signálu a to především prostřednictvím 

masmédií, ale i jiným způsobem, například: 

• Televizní a rozhlasové stanice s pokrytím celé ČR (programy České televize, 
Český rozhlas 1 Radiožurnál)  

• Místní televizní a rozhlasové stanice (soukromé, obecní) 

• Rozhlasy soukromé, obecní 

• Mobilní rozhlasové prostředky (megafony, rozhlasové vozy) 
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• Elektronické sirény (vysíláním vlastním mikrofonem nebo externím zdrojem) 

 

Za organizaci informování obyvatelstva a obsah odpovídá ten, který nařídil varování 

na daném území. Pro odvysílání tísňových informací platí pro provozovatele hromadných 

sdělovacích prostředků povinnost odvysílat tísňovou informaci a to podle zákonů: 

• č. 239/2000 Sb. [28] § 32;  

• č. 240/2000 Sb. [31] § 30; 

• č. 254/2001 Sb. [32], o vodách (vodní zákon) vysílání a ve znění pozdějších 
předpisů 

• č. 231/2001 Sb. [33] § 32, o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 
ve znění pozdějších předpisů 

5.5. Doporučená činnost po zaznění signálu Všeobecná 

výstraha 

Po zaznění signálu všeobecná výstraha, by se měli lidé řídit následujícími pokyny: 

• Zachovat především klid a rozvahu 

• Schovat se do nejbližší budovy, utěsnit okna, dveře a vypnout ventilaci 

• Co nejdříve začít sledovat informace z médií 

• Řídit se pokyny zasahujících složek IZS, orgánů státní správy i samosprávy 

• O ohrožení informovat své sousedy 

• V případě nutnosti připravit evakuační zavazadlo 

• Dle případných pokynů se přesunout na určená místa, mimo krizovou oblast po 
stanovených trasách 

• Na vyžádání poskytnout osobní nebo věcnou pomoc 

Evakuační zavazadlo 

Toto zavazadlo by mělo obsahovat trvanlivé potraviny, tekutiny, osobní doklady, 

peníze, pojišťovací smlouvy, cennosti, léky, hygienické potřeby, předměty denní potřeby, 

jídelní misku s příborem, přenosné rádio s náhradními bateriemi, svítilnu, náhradní oděv dle 

ročního období, pláštěnku, spací pytel či přikrývku, kapesní nůž 
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6. Jednotný systém varování a vyrozumění 

Od roku 1993 je na území ČR budován neveřejný JSVV, který má za úkol 

organizačně, technicky zabezpečit včasné vyrozumění a varování. Skládá se z těchto hlavních 

částí: 

• Systém selektivního rádiového návěstí (dále jen „SSRN“),  

• Koncové prvky vyrozumění a varování. 

6.1. Systém selektivního rádiového návěstí  

Systém selektivního rádiového návěstí zajišťuje ovládání koncových prvků 

vyrozumění a varování a je tím klíčový (základní) prvek JSVV. 

Celý systém je plně digitální a umožňuje selektivně na dálku ovládat KP varování a 

vyrozumění, s tím souvisí i možnost zasílání krátkých textových zpráv na osobní pagery. 

V ČR je SSRN provozován na krajské úrovni a člení se v současné době na 10 krajských 

subsystémů.  

 

Obrázek 7 - Principiální schéma SSRN [37] 
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SSRN má tři základní prvky: 

• Vysílací infrastruktura 

• Zadávací terminály a přenosové cesty 

• Koncové prvky SSRN 

6.1.1. Vysílací infrastruktura 

Tato infrastruktura je tvořena sítí základnových stanic, které pokrývají celou zájmovou 

oblast, například kraje, rádiovým signálem. V Moravskoslezském kraji (dále jen „MSK“) 

MSK je v současné době 17 vysílačů, což je pro pokrytí území dostatečné a do budoucna není 

plánována výstavba nových stanic. 

 

Obrázek 8 - Pokrytí území ČR rádiovým signálem [36] 

Popis vysílací infrastruktury  

Jak už bylo uvedeno, ČR je rozdělena do 10 krajských subsystémů a její koncepce 

tvoří uzavřený okruh. V jedné takové sítí může pracovat celkem až 32 stanic. Vysílací 

infrastruktura využívá tyto typy základnových stanic: DAU MICRO, CASIUM a NUCLEUS 

Jedna ze základových stanic SSRN plní funkci hlavní základnové stanice MASTER 

(pán). MASTR je umístěn na krajském řídícím pracovišti subsystémů a generuje informaci ve 

formě informačního bloku – tokenu. Ostatní základnové stanice jsou označovány jako 

SLAVE (otrok), informaci pouze předávají. Informace obíhá v kruhu, ve formě rádiového 

signálu a je generována pokaždé přijde-li požadavek na volání z některého ze zadávacího 

terminálu. Pod pojmem voláním rozumíme data, která obsahují informace: 

• Adresy jednotlivých přijímačů, pro které je vysílání určeno 

• Požadovanou činnost 
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Princip volání 

Tokem vygenerovaný a vyslaný hlavní základnovou stanicí (MASTER) je přijat všemi 

základnovými stanicemi (SLAVE), které jsou v dosahu signálu. Tyto stanice překontrolují 

identifikační údaje obsažené v tokenu. Jednotlivé stanice vyhodnotí, zda sou stanice 

následující, a pokud ano, vyšle token dále a provede požadovanou činnost. Takovéto vyslání 

je pro předchozí stanici potvrzením, že token byl předán dále. Takto je tokem postupně 

předáván z jedné základnové stanice na druhou až do chvíle, než se vrátí nazpět na hlavní 

základnovou stanici, která původně signál generovala. V případě takového to šíření hovoříme 

o šíření signálu řízenou cestou. V krajském subsystému můžeme konfigurovat až 16 řízených 

cest. 

Pokud hlavní stanice po delší dobu nepřevezme požadavek na volání, je generován 

v pravidelných (nastavitelných) intervalech, systémový token. Tento token slouží k získání 

diagnostiky stavu jednotlivých základnových stanic a stavu průchodnosti sítě. Do 

systémového tokenu je vložena informace každé základnové stanice o svých případných 

vadách. Systémový token po oběhnutí zpět na MASTER je vyhodnocen. Případné poruchy 

jsou ohlášeny obsluze terminálu dohledu řídícího pracoviště a uloženy do paměti. 

V danou chvíli je v síti vysílán pouze jeden token. Následující token bude generován 

až na MASTR doběhne token předchozí. Doba oběhu řízenou cestou je závislá na různých 

faktorech. Především na počtu základnových stanic, stavu sítě, velikosti přenášeného tokenu a 

podobně.  

6.1.2. Zadávací terminály (vyrozumívací centra) 

Zadávací terminály – vyrozumívací centra (dále jen „VyC“) umožňují přímý vstup do 

systému s možností realizovat požadavky na aktivaci koncových prvků varování (siréna) a 

vyrozumění (pager). Do systému je možno zapojit libovolný počet zadávacích terminálů. 

Každý terminál předává volání do sítě základnových stanic na nadřízené krajské pracoviště 

přes vlastní připojení k počítačové síti. Součástí krajského pracoviště je jednotka MASTER 

CASIUM, která předává požadavky do rádiové sítě základnových stanic.  



 16 

 

Obrázek 9 - Zadávací terminály [37] 

Zadávací terminály (VyC) dělíme celkem do 4 úrovní. Rozdělení do úrovní závisí na 

umístění v systému a územní příslušnosti. 

Zadávací terminál I. úrovně (VyC celostátní) 

Terminál je umístěn na pracovišti GŘ HZS ČR a je z něj možné zadávat volání do 

kteréhokoli krajského subsystému. 

Zadávací terminál II. úrovně (VyC Krajské, řídící) 

Druhá úroveň terminálů je umístěna na krajských řídících pracovištích SSRN 

krajského ředitelství HZS. Z tohoto zadávacího terminálu je možno zadávat volání na 

libovolné přijímače, jejichž adresa spadá pod příslušný kraj. Součástí krajského řídícího 

pracoviště je i pracoviště dohledu, které monitoruje stav a činnost systému, zaznamenává 

všechna volání včetně obsahu. Dále vyhodnocuje provozní stav jednotlivých základnových 

stanic, komunikačních cest a připojení všech zadávacích terminálů. Výsledky kontrol jsou 

zaznamenány do paměti. Všechny zjištěné problémy či poruchy jsou hlášeny obsluze 

pracoviště a hned tisknuty na určené tiskárně. Součástí takovéhoto hlášení je i návod k řešení 

daného problému. Dohledové pracoviště veškeré zjištěné stavy průběžně analyzuje a 

vypracovává statistiky o činnosti sytému. Díky tomu je systém dohledu schopen odhalit a 

nahlásit jednotlivé nedostatky dříve než dojde k výraznějším komplikacím. 

Zadávací terminál III. úrovně (VyC Okresní) 

Dispečerská pracoviště územních odborů HZS jsou vybavena terminály třetí úrovně. 

Tyto terminály mají možnost volání pouze na adresy, které pod ně spadají v daném okresu. 
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Zadávací terminál IV. úrovně (VyC Další uživatelé) 

Tato pracoviště jsou zřizována na okresních dispečerských pracovištích, ve kterých už 

je zřízen zadávací terminál III. úrovně. Dále jsou VyC zřizována na pracovištích 

provozovatelů zdrojů nebezpečí a případně u dalších provozovatelů, kteří byly určeni HZS 

kraje. Tyto terminály mají možnost zadávat volání podle přidělených oprávnění na adresy, 

které spadají pod daný okrsek. 

Pro správu MSK jsou VyC umístěna 

• OPIS IZS kraje v rámci Integrovaného bezpečnostního centra Ostrava  

• Krajské ředitelství HZS MSK (záložní pracoviště) 

Přenosové cesty 

Propojení je zajištěno přes datovou síť HZS ČR. Ta propojuje řídící pracoviště 

s ostatními zadávacími terminály I. až III. úrovně. Zadávací terminál IV. úrovně bývá 

připojen pevným datovým okruhem prostřednictvím nadřazeného zadávacího terminálu. 

Datový přenos je založen na principu přesunu souboru, který obsahuje potřebné údaje 

ze zadávacího terminálu, přes krajské vyrozumívací centrum do jednotky MASTER 

CASIUM.  

6.1.3. Koncové prvky SSRN 

Jsou to přijímače, které realizují požadavky obsažené v příchozím volání a koncovém 

prvku (dále jen „KP“) varování či volání. Každý přijímač má svou adresu a tím je 

jednoznačně identifikovatelný. Tato adresa nám zajišťuje potřebnou selektivitu varování a 

vyrozumění. Přijímačům můžeme ovšem přidělit i více adres a tím vytvořit skupiny 

přijímačů. Pro zrychlení činnosti systémů, můžeme určité skupině přidělit jednu stejnou 

adresu.  

Princip fungování přijímače KP SSRN spočívá v trvalém příjmu na kmitočtu 

regionální rádiové sítě. Ve chvíli přijmutí rádiového signálu (volání) vyhodnotí přijímač na 

základě porovnání adres, zda je shodná. Pokud ano, obsah vyhodnotí a provede požadovanou 

činnost. Každý dodavatel (výrobce), který chce své zařízení zařadit do JSVV musí splňovat 

podmínky stanovené MV-GŘ HZS ČR [38] a musí u GŘ HZS ČR žádat o jeho povolení. 
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6.2. Monitorovací systém koncových prvků 

Provoz SSRN je pouze jednosměrný. V případě koncových prvků vyrozumění máme 

informaci o doručení v rámci několika minut, jelikož se nám příslušná osoba nahlásí. 

Koncový prvek varování nám potvrdí informaci o obdržení požadavku, nemáme ale zpětnou 

vazbu zda KP učinil požadovaný úkon (porucha reproduktoru). Proto je s ohledem na 

zefektivnění JSVV, musíme mít stálý přehled o činnosti a připravenosti koncového prvku 

varování.  

Z tohoto důvodu bylo od roku 2001 započato na území MSK s výstavbou 

Monitorovacího systému koncových prvků (dále jen „MSKP“), který umožňuje 

prostřednictvím přijímače sběru dat (dále jen „PSD“) (dříve označovaného jako koncentrátor) 

koncového prvku měřením (senzorem) ověřit zda byl požadovaný signál vysílán a také 

zkontrolovat provozní stav KP.  

 

Obrázek 10 - Principiální schéma MSKP [37] 

Celý princip spočívá přenosu informace o KP na PSD, který přijímá informace od 

většího počtu KP. Tato informace dále putuje na MASTER MSKP a je ukládána na SQL 

server. Odtud s nimi uživatelé mohou pracovat, prostřednictvím klientských programů 

(Klienti MSKP) 
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V současné době jsou tímto systémem vybaveny jen některé sirény i přes rozsáhlé 

možnosti MSKP: 

• Ověření přijetí příkazu a provedení varování 

• Ověření provozního stavu KP 

• Provádět monitorování vybraných fyzikálních veličin v okolí umístění KP 
(možno připojit jakékoli čidlo pro měření fyzikálních veličin) 

6.3. Koncové prvky vyrozumění  

K zabezpečení vyrozumění jsou používána zařízení, které nazýváme souhrnně 

komunikační prostředky. Mezi tyto prostředky převážně patří 

• Pevné telefonní spojení 

• Mobilní telefonní spojení 

• Rádiové spojení 

• E-mail 

• Datové přenosy 

• Osobní přijímače (pagery) 

Podrobně rozebereme dva nejpoužívanější prostředky 

6.3.1. Mobilní telefonní spojení 

V rámci krizového řízení byly pověření zástupci ministerstev, klíčových ústředních 

institucí, složek IZS, samospráv obcí a krajů vybavení tzv. krizovými mobilními telefony. Ty 

mají v případě vyhlášení KS či MU natavenu prioritu (přednost) před ostatními volajícími. 

Tato priorita nezaručuje dovolání hned na první zavolání, ale při pokusu o vytáčení se vytvoří 

jakoby řada čísel a právě čísla s vyšší prioritou vytáčí přednostně. Pokud se v oblasti nachází 

větší množství telefonů s vyšší prioritou, nemusí dojít ke spojení, proto by hovory měli být co 

nejkratší. 

Spojení přes mobilní telefon, funguje na principu klasického telefonního přístroje, 

rozdíl je ovšem může být dle potřeby v SIM kartě (dále jen „SIM“). Klasická SIM má 

možnost využívat pouze jedno telefonní číslo. Krizové telefony ovšem mohou fungovat na 

technologii SIM KOMBI. Tyto SIM mohou disponovat dvěmi čísly na jedné SIM. Mezi 

jednotlivými čísly je možné se přepínat v menu telefonního přístroje a automaticky je 

nastavena služba přesměrování hovorů v obou směrech. Je tedy možné mít osobní číslo i 

krizové v jednom přístroji a být neustále k zastižení. 
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6.3.2. Pagery 

Malé a přenosné zařízení pager umožňuje přijímat a zobrazovat krátké textové zprávy, 

či zobrazit telefonní číslo, které právě volá. Tato zařízení jsou začleněna do SSRN, což 

umožňuje zasílat informace předem nadefinovaným skupinám. V roce 2009 byly pagery 

staženy a v dnešní době je nahradily mobilní telefony. 

6.4. Koncové prvky varování 

Tato zařízení jsou konstruována tak, aby mohla generovat stanovené zvukové signály 

a verbální informace. Ovládání je možné jak na dálku, tak přímo ze zadávacích terminálů. 

KPV dělíme podle principu činností. 

6.4.1. Rotační sirény 

Princip fungování rotační sirény je v rozkmitání vzduchové masy rotační akustické 

části, kterou pohání elektromotor. V rámci JSVV je minimální požadovaný výkon pro 

začlenění 3kW, například DS977 o výkonu 3,5kW, viz obr. Obrázek 11 Rotační sirény jsou 

převážně ovládány dálkově, ale mohou být ovládány i místně. Největší nevýhodou rotačních 

sirén je nepřetržitá závislost na dodávce elektrického proudu. 

 

Obrázek 11 – Rotační siréna DS 977 [5] 

6.4.2. Elektronické sirény 

V případě elektronických sirén, je akustický signál generován v tónovém generátoru 

řídící jednotky, případně reprodukován z audiopaměti. Tyto zvuky jsou poté zesíleny 

v zesilovači a vysílány z tlakových reproduktorů. Elektronické sirény mohou také vysílat 

tísňovou informaci a to buď z vlastní digitální paměti, vlastním mikrofonem, popřípadě 

připojeným externím zdrojem modulace, jako je například radiostanice. Ovládání je řešeno 

dálkově, ale je zde samozřejmě i možnost ovládat místně přes řídící jednotku (ovládací panel).  
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Obrázek 12 – Elektronická siréna HÖRMANN [6] 

Výhodou elektronických sirén oproti rotačním sirénám je v zálohování funkčnosti. 

Elektronická siréna není tak energeticky náročná a přitom je výkonnější. Rotační siréna musí 

být připojena neustále k napájení, naproti tomu elektronické sirény jsou vybaveny záložním 

akumulátorem. Minimální požadavky na provozuschopnost po výpadku sítě je 72 hodin. Další 

výhodou je silný akustický účinek, proto jsou elektronické sirény vhodné do lokalit s velkou 

hustotou obyvatel, jako jsou města či obchodní centra. 

6.4.3. Místní informační systém (místní rozhlas) 

Dalším způsobem řešení varování je využití místních informačních systémů (dále jen 

„MIS“). MIS jsou schopny reprodukovat veškeré varovné signály a tísňové informace. Tóny 

jsou reprodukovány v tónových generátorech, popřípadě přehrány z datových souborů 

řídícího počítače do tlakových reproduktorů. K distribuci signálu je nejčastěji využito 

obecních rozhlasů, bezdrátových rozhlasů a televizních kabelových rozvodů. Tento způsob 

varování je běžný v lokalitách vesnického typu, ale najdeme je i v centru měst jako je Frýdek 

– Místek.  

6.4.4. Mobilní elektronické sirény 

Pokrytí území signálem KP není stoprocentní. Zásahové vozy, které jsou vybaveny 

reproduktory, mohou plnit funkci mobilních KP, ale jejich reproduktory nejsou tak efektivní. 

Signál (tísňová informace) vycházející z klasických reproduktorů směřuje pouze před vozidlo. 

Vozidlo projíždějící zástavbou musí projet důkladněji požadovanou oblast. 

Proto byly do výbavy některých HZS krajů nakoupeny mobilní elektronické sirény 

(dále jen „MES“) typu MOBELA. Tyto MES mohou vysílat všechny druhy signálů či 

verbálních informací, které jsou obsaženy paměti elektronických KP, ale také mluvené slovo, 

prostřednictvím mikrofonu.  
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Použití MES je prioritní na místech kde je nedostatečné pokrytí stacionárními KPV, 

nebo v případě nutnosti předání verbální informace, ať předuložené, nebo živým vstupem. 

Využitelnost při mimořádných událostech(dále jen „MU“): 

• Nebezpečí povodní – vyhlášení evakuace 

• Únik nebezpečné látky 

• Požár v zastavěné oblasti (pokyny pro občany nacházejících se ve vyšších 
patrech) 

• Nebezpečí teroristického útoku  

Siréna MOBELA šíří zvuk všemi směry rovnoměrně. Slyšitelnost signálů je přibližně 

500 – 600m a slyšitelnost mluveného slova cca poloviční. Pohybuje-li se siréna v zástavbě, je 

nutné počítat se sníženou slyšitelností a to v závislosti na okolním hluku a typu výstavby. 

 

Obrázek 13 - Mobilní elektronická siréna MOBELA 150 digital [41] 

Při použití se reproduktor zpravidla instaluje na střechu vozidla za pomoci magnetu. 

Siréna je napájena 12V z autobaterie a maximální cestovní rychlost vozidla s připevněnou 

MES je 30km/h. Samotný reproduktor váží 8 kg, rozměr koule mikrofonu je 254mm 

v průměru a výška 300mm. Celá sestava je tvořená:  

• Kulový reproduktor  

• Řídící jednotka s mikrofonem 

• Napájecí kabel 

• Návod k obsluze 

• Další příslušenství 

Obsluha tohoto zařízení je velmi jednoduchá a intuitivní, ale i přesto toto zařízení 

může obsluhovat pouze proškolený pracovník. Další příslušenství, které je možno dokoupit je 

stojan pro reproduktor, skladovací kontejner, reproduktorová fixace s vakuovou pumpou a 

přenosný zdroj. 
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Varovací okrsky (okrsky pro varování) 

Jedná se o lokality, kde není dosah signálu varování, přesto se zde nacházejí ohrožené 

osoby. Může se jednat o okrajové části měst a lokality, u kterých by výstavba sirény nebyla 

ekonomická (oblasti s velmi malým nebezpečím vzniku MU), velmi řídce osídlené lokality a 

nebo je v lokalitě riziko možné nefunkčnosti KPV. Pro stanovení takovýchto okrsků by měli 

být předem připraveny mapy a trasy, po kterých bude varování probíhat. Při vytváření 

podkladů varovacího okrsku, je potřeba brát v potaz následující skutečnosti: 

• Donu za kterou chceme varovat, vzhledem k MU, 

• Síly a prostředky, 

• Počet obyvatel, 

• Umístění vybraných objektů (školy, domovy důchodců, firmy), 

6.4.5. Varovací služba 

Další variantou jak informovat obyvatelstvo jsou varovací služby. Jedná se o skupinu 

předem určených a proškolených osob, která chodí dům od domu a informuje obyvatele 

v zasažené oblasti osobně. Vhodné je tuto skupinu vybavit alespoň jedním megafonem, 

případně i vozidlem vybaveným majákem a klasickým reproduktorem, či pouze osádku 

vybavit již zmiňovaným megafonem, především pro vzbuzení pozornosti. Každá varovací 

služba musí mít určeny varovací okrsky. 

 

Obrázek 14 – Megafon [42] 
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7. Charakteristika správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Ostrava 

Obec s rozšířenou působností Ostrava (dále jen „Ostrava“) patří k nejvýznamnějším 

průmyslovým, intelektuálním a sídelním centrům ČR. Rozlohou je největším městem MSK a 

druhým největším v republice. Město leží v oblasti Ostravské pánve. Západní část města 

ohraničuje levý břeh řeky Odry, který přechází do Vítkovické vrchoviny. 

Rozvoj regionu je velmi závislý na rozvoji města Ostravy, které nemá jen národní, ale 

především mezinárodní charakter. Ten je dán strategickou polohou, kdy hlavní město Praha je 

vzdáleno cca 360 km západně, město Vídeň 310 km jižně, Slovenská republika 50 km 

východně a hranice Polské republiky jsou vzdáleny pouze 10 km od centra města.  

Město Ostrava měří od západní části Krásného Pole k východnímu okraji Bartovic 

20,1 km. Od nejsevernějšího bodu Antošovi až po jižní okraj v městské části Nová Bělá 

20,5km. Nejvyšším bodem je kóta v Krásném Poli, tyčící se 334 m nad mořem a nejnižším 

bodem je povodí Odry v Antošovicích s 208m nad mořem. 

Osídlení je datováno od 13. století u soutoku řek Ostravice a Lučiny, kde se dnes 

nachází Slezskoostravský hrad. Historie hradu je spojena Jantarovou stezkou, využívanou pro 

obchod, jelikož tato stezka spojovala Baltské a Středozemní moře. Nedaleko se také nachází 

soutok Ostravice a Odry. Z historie jsou tyto břehy brány jako hranice Moravy a Slezska. Na 

břehu Odry také vznikaly unikátní přírodní chráněné rezervace např. Martinský mokřad či 

přírodní rezervace Štěpán. Odra má také velké množství malých potoků a potůčků jako je 

Černý potok, Porubka či Pohančice. 

 

Obrázek 15 - Soutok Lučiny a Ostravice na hranici Moravské s Slezské Ostravy [20] 
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Území, na kterém se rozkládá město Ostrava, spadá do mírně teplé klimatické oblasti. 

Průměrná roční teplota dosahuje hodnoty 8,6°C a úhrn srážek je 568,3 mm. 

Ostrava je statutární město s 23 obvody, viz příloha 1. Rozloha všech obvodů činí 

celkem 21423 ha, což řadí Ostravu mezi nejmenší okresy ČR. Z celkové plochy činí 

zemědělská půda 40,3%, ostatní plochy 34,7%, lesní půda 10,8%, zastavěné plochy 9,7% a 

vodní plochy 4,5%.  

Historický vývoj města se do značné míry promítal do struktury ekonomiky. Prvním 

ekonomickým impulzem pro rozvoj města Ostravy je rok 1763, kdy byla na území Ostravska 

nalezena ložiska kvalitního černého uhlí. Na tento objev je navázané následné vytvoření 

těžkého hutního a důlního průmyslu. Po druhé světové válce byl vývoj města Ostravy 

především směřován k industrializaci. To mělo za následek vytvoření několika velkých firem, 

které zaměstnávali vysoké procento obyvatel. Ostrava je ukázkovým důkazem toho, jak 

politický tlak poválečné doby preferoval těžký průmysl. Tím došlo k podstatné deformaci 

v oblasti zaměstnanosti, například v hutnictví železa bylo na Ostravsku zaměstnáno 70% 

pracovníků celé ČR. V současné době je tato situace podobná, ale ne s tak velkým podílem. 

V oblasti města Ostravy je i nadále nedostatečně zastoupen průmysl zpracovatelský.  

 

Obrázek 16 - Důl Hlubina, Vysoké pece a koksovna[21] 

V roce 1994 došlo k omezení těžby černého uhlí, což mělo za následek omezení 

výroby nejen koksárenských, ale i chemických závodů. A právě zde byl, a nadále je, patrný 

nedostatek zpracovatelského průmyslu lehkého strojírenství, textilní, potravinářský a dřevo 

zpracovatelský průmysl, který by absorboval uvolněnou pracovní sílu. Projevem je především 

deformace ekonomické a sociální struktury. Ostrava byla také špatně vybavena po stránce 

silniční. Především nízkou technickou vybaveností a to zejména pro dopravu transitní. Velké 

naděje jsou vkládány do nové dálnice D47, která spojuje jižní hranice Polské republiky 
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s dálnicí D1 vedoucí na Brno. Letecká doprava je zajištěna mezinárodním letištěm Ostrava 

Mošnov (Letiště Leoše Janáčka Ostrava). 

Počátkem devadesátých let, kdy je omezena těžba uhlí a tím i průmyslu, dochází 

k velkému uvolnění pracovní síly. Tato pracovní síla je vstřebána nově vznikajícím drobným 

podnikáním. V dnešní době jsou nemalé finanční prostředky vynakládány na rekvalifikaci 

zaměstnanců, dotované ČR, Evropskou unií a organizovány místními pracovními úřady. 

Bohužel tyto aktivity jsou stále nedostatečné. Nezaměstnanost v roce 2010 za první tři 

čtvrtletí dosáhla 11,69%. Tři největší zaměstnavatelé se sídlem na území města Ostravy podle 

počtu zaměstnanců jsou - ArcelorMittal Ostrava a. s., Vítkovice a.s., České dráhy a.s. 

V Ostravě jsou velmi početně zastoupeny všechny stupně předškolního i školního 

vzdělávání, včetně tří vysokých škol VŠB – TUO, Ostravská univerzita a Vysoká škola 

podnikatelská. 

Velká hustota obyvatelstva také láká množství investorů, kteří se snaží o vytvoření 

funkční infrastruktury a to především za vidinou zisku. V nedávné době proběhla masivní 

výstavba čerpacích stanic a především obchodních center, které ve víkendových dnech 

soustředí velké množství obyvatel.  

I životní prostředí doznalo na území města Ostravy značných změn a to především 

ukončením těžby černého uhlí, zaváděním šetrnějších technologií a celkovou restrukturalizací 

průmyslu. Ke značným změnám došlo především v kvalitě ovzduší, kdy v roce 1992 

představovali emise prachu 32932tun/rok, oxid dusíku 30253tun/rok a oxid siřičitý 

40711tun/rok. V roce 2000 tyto hodnoty dosahovali třetinových hodnot. V oblasti čistoty vod 

bylo dosaženo výrazného snížení ve všech ukazatelích a to díky ústřední čističce odpadních 

vod v Ostravě - Přívoze. I přes toto všechno se na území města Ostravy nacházejí přírodní 

unikáty jako je chráněná krajinná oblast Poodří, či přírodní rezervace Rezávka a jiné. 

V Ostravě jsou pořádány ročně desítky akcí pro podporu cestovního ruchu. Velmi 

časté jsou hudební festivaly, výstavy či sportovní akce. Město také disponuje jedním 

z největších koupališť ve střední Evropě.  

Obec Čavisov je vzdálená 6km od Ostravy a spojuje je městská hromadná doprava. 

Občanská vybavenost není moc velká, jedná se o stavby například obecní úřad, mateřská 

škola, hasičská zbrojnice se sborem dobrovolných hasičů („dále jen SDH“)[43]. Obec Dolní 

Lhota leží nad levým břehem středního toku potoka Porubky, přibližně uprostřed mezi městy 

Opava a Ostrava.[44] Obec Horní Lhota se rozkládá v nadmořské výšce 404 metrů nad 
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mořem asi 10km na západ od Ostravy – Poruby, ve východní části Opavska. [45] Město 

Klimkovice se nachází v těsném sousedství s Ostravou cca 7km od úpatí Nízkého Jeseníku. 

Klimkovice jsou charakterizovány především Sanatoriem Klimkovice, které je dominantou 

celého města. [46] Obec Olbrachtice se rozkládá v předhůří Vítkovické pahorkatiny a 

katastrální hranice tvoří říčky Pohančice a Sezina. [47] Obec Stará Ves nad Ondřejnicí se 

nachází jižně od Ostravy a protékají jí řeky Lubina a Odra. Na území obce se nachází 

chráněná krajinná oblast Poodří. Tuto Obec neprotínají žádné významné komunikace, proto si 

zachovala klidný charakter. [48]  

Město Šenov, patří k nejstarším sídlům v MSK. Šenov z jihu obtéká mnohými 

meandry řeka Lučina a ze severu je obklopen lesní krajinou. [49] Obec Václavovice se 

nachází mezi třemi velkými městy a to Ostravou, Havířovem a Frýdkem – Místkem. Obec je 

kopcovitá a protéká jí Frýdecký potok. [50] Obec Velká Polom je jednou z nejokrajovějších 

částí obece s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Ostrava. Nachází se mezi městy Opavou 

a Ostravou na silnici I/11. Obec je rovinatého charakteru a na jihu ji obtéká potok Opusta. 

[51] Město Vratimov je složeno ze dvou částí – vlastního Vratimova kde žije 5/6 obyvatel a 

Horní Datyně, kde žije zbytek obyvatel. Město se nachází na Ostravské pánvi a lze 

charakterizovat jako plochou pahorkatinu. Město z jihovýchodu obtéká řeka Ostravice 

s nejnižším bodem 236m nad mořem. Ze severu a severovýchodu obklopuje město areál 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. [52]  

Obcí Vřesina prochází tramvajová trať ostravské hromadné dopravy. Silnice třetí třídy 

4692 a 4993 tvoří společně dopravní kostru obce. Vřesina leží na východním okraji Oderské 

nížiny a ze severu ji lemuje Hlučínská pahorkatina. Obcí protéká říčka Porubka. [53] Obec 

Zbyslavice se nacházejí 6km od města Klimkovice a 15km od města Ostravy. Obec se 

rozkládá na pahorkatině s nejvyšším bodem 373 metrů nad mořem, protéká jí potok 

Pohančice a Slezina. [54]  
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8. Statistické informace 

V této kapitole se seznámíme se základními statistickými informacemi o počtu 

obyvatel a jeho věkovým složením. Za období roku 2010 disponuji pouze informacemi do 

třetího čtvrtletí roku, jelikož po vznesení dotazu na Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“), 

kdy budou hotové statistiky za poslední čtvrtletí roku 2010, mi byla sdělena informace, že 

nejdříve na konci dubna, kdy tuto diplomovou práci musím nejpozději odevzdat.  

8.1. Mezi okresní srovnání 

MSK se skládá z šesti okresů a to Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava 

a Ostrava-město. Celkový počet obyvatel MSK přesahuje milión dvě stě tisíc obyvatel. [11] 

Tabulka 1 - Vybrané údaje pro srovnání okresů v MSK za období 2007 - 2009 

Bruntál Frýdek - Místek 

  
Měřicí 

jednotka 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
Počet obyvatel osoby 98 148 97 868 97 633 210 369 211 070 211 482 

Obyvatelé ve věku               
0 – 14 % 15 14,8 14,7 14,7 14,5 14,5 
15 – 64 % 72,3 72,2 71,9 71,1 71 70,7 

65 a více % 12,6 13 13,4 14,2 14,5 14,8 
Průměrný věk obyvatel roky 39,4 39,7 40 39,9 40,1 40,3 

   Karviná Nový Jičín 
Počet obyvatel osoby 275 397 274 863 273 137 152 352 152 506 152 563 

Obyvatelé ve věku               
0 – 14 % 14 13,8 13,7 15,2 15 14,9 
15 – 64 % 71,9 71,6 71,2 71,5 71,3 71 

65 a více % 14,1 14,6 15,1 13,3 13,7 14,1 
Průměrný věk obyvatel roky 40 40,3 40,6 39,3 39,6 39,8 

  Opava Ostrava - město 
Počet obyvatel osoby 176 820 177 213 177 133 336 811 336 735 335 425 

Obyvatelé ve věku               
0 – 14 % 14,7 14,6 14,6 14,1 14 14 
15 – 64 % 70,9 70,7 70,5 71,3 71 70,5 

65 a více % 14,5 14,7 14,9 14,6 15 15,5 
Průměrný věk obyvatel roky 39,9 40,1 40,3 40,3 40,5 40,7 

Srovnáním počtu obyvatel v jednotlivých okresech, dostaneme následující tabulku. 

 

Obrázek 17 - Srovnání počtu obyvatel okresů MSK za rok 2009 v tisících 
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Z obrázku vyplývá, že největší počet obyvatel žije v okresu Ostrava – město a 

Karviná. Další informace podstatné pro rozvoj okresů nalezneme v následující tabulce [9] 

Tabulka 2 - Vybrané údaje pro srovnání okresů v MSK za období 1. - 3. čtvrtletí 2010 

okresy 
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- 
M

ís
te

k 

K
ar

vi
ná

 

N
ov

ý 
Ji
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O
st

ra
va

 -
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE               
Rozloha v km2 5 427 1 536 1 208 356 882 1 113 332 

Obce  299 67 72 17 53 77 13 
Části obcí 624 152 101 55 111 150 55 

OBYVATELSTVO               
Živě narození 9 866 730 1 739 2 072 1 291 1 331 2 703 

Zemřelí 9 825 717 1 643 2 199 1 157 1 435 2 674 
Přistěhovalí 3 477 637 1 737 1 581 1 038 1 279 2 833 
Vystěhovalí 6 719 848 1 373 3 760 1 134 1 187 4 045 

Celková bilance  41 13 96 -127 134 -104 29 
Počet obyvatel  1 244 172 97 435 211 942 270 831 152 601 177 121 334 242 

NEZAMĚSTNANOST               
Neumístění uchazeči o 

zaměstnání  
76 146 7 509 9 461 20 418 8 566 9 294 20 898 

Míra registrované 
nezaměstnanosti (%) 

11,50 14,87 8,73 14,02 10,66 9,37 11,69 

Uchazeči na 1 volné pracovní 
místo 

20,7 30,6 14,0 47,6 19,1 21,8 14,4 

ORGANIZAČNÍ 
STATISTIKA 

              

Ekonomické subjekty celkem 244 672 19 216 40 351 42 376 29 917 36 505 76 307 
z toho: fyzické osoby 196 847 15 912 33 116 35 960 25 116 30 867 55 876 

Zaměříme-li se i nadále na obyvatelstvo a na jeho přírůstek a úbytek vyplyne nám 

následující graf. 

Meziokresní srovnání přírůstku a úbytku obyvatelstva v MSK 

za období 1. - 3. čtvrtletí 2010  
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Obrázek 18 - Srovnání přírůstku a úbytku obyvatel v MSK za období 1. - 3. čtvrtletí 2010 

Z grafu vyplývá, že z okresu Karviná se stěhuje velké množství lidí, což má za 

následek nejrychlejší úbytek obyvatel. Na druhém místě v úbytku obyvatel je okres Opava, 
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který není patrný přímo z grafu, ale z předcházející tabulky. Na druhém konci stupnice stojí 

okres Nový Jičín a to s přírůstkem větším než je úbytek obyvatel okresu Karviné. Okres 

Ostrava – město i přes největší počet vystěhování je v kladných číslech a především díky nově 

přistěhovalým i živě narozeným. 

8.2. Srovnání obce s rozšířenou působností Ostrava 

Obec s rozšířenou působností Ostrava se skládá celkem z třinácti měst a obcí: Čavisov, 

Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, 

Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice. Město Ostrava se poté dělí na 

dvacet tři městských části Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava – jih, Poruba, 

Nová Bělá, Vítkovice, Stará Bělá, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky,Petřkovice, Lhotka, 

Hošťákovice, Nová Ves, Proskovice, Michálkovice, Radvanice a Bartovice, Krásné Pole, 

Martinov, Polanka nad Odrou, Hrabová, Svinov, Třebovice, Plesná. Mapa celého správního 

území ORP Ostrava je uvedena v příloze 1 

Následuje srovnání věkového složení obyvatelstva ORP Ostrava za roky 2007 – 2010 

[24][25][26][27] Tato tabulka neobsahuje výše zmiňované městecké části města Ostravy, celá 

tabulka je uvedena v příloze 2 

Tabulka 3 - Srovnání počtu obyvatel v jednotlivých městech a obcích za rok 2007 – 2010  

2007 2008 2009 2010 
Název obce 
městského 

obvodu 

Katastr. 
výměra 

v ha celkem 

ve 
věku 

15 - 64 
let 

% celkem 

ve 
věku 

15 - 64 
let 

% celkem 

ve 
věku 

15 - 64 
let 

% celkem 

ve 
věku 

15 - 64 
let 

% 

                            
Čavisov 411 460 337 73 464 344 74 473 350 74 471 352 75 

Dolní Lhota 537 1 369 957 70 1 359 964 71 1 375 972 71 1 378 977 71 
Horní Lhota 484 647 473 73 682 506 74 697 523 75 726 547 75 
Klimkovice 1 464 3 917 2 779 71 3 995 2 833 71 4 059 2 874 71 4 108 2 898 71 
Olbramice 539 563 408 72 574 418 73 596 431 72 597 437 73 

OSTRAVA * 21 422 30 910 22 141 72 30 837 22 030 71 30 777 21 885 71 30 601 21 607 71 
Stará Ves nad 

Ondřejnicí 
1 880 2 562 1 811 71 2 574 1 836 71 2 591 1 831 71 2 625 1 849 70 

Šenov 1 663 5 583 3 872 69 5 658 3 919 69 5 747 3 972 69 5 840 4 014 69 
Václavovice 567 1 620 1 136 70 1 653 1 167 71 1 735 1 223 70 1 783 1 247 70 
Velká Polom 1 166 1 622 1 135 70 1 658 1 153 70 1 718 1 192 69 1 776 1 216 68 

Vratimov 1 414 6 712 4 645 69 6 712 4 637 69 6 807 4 706 69 6 850 4 708 69 
Vřesina 865 2 492 1 723 69 2 552 1 765 69 2 605 1 793 69 2 684 1 836 68 

Zbyslavice 740 552 399 72 556 404 73 565 415 73 581 426 73 
 * v desítkách                           

V následující tabulce je město Ostrava uvedeno pro názornost v desítkách. Počty 

obyvatel v jednotlivých městech a obcích se výrazně neměnili a proto je následující graf 

vypracován z údajů za rok 2010.  



 31 

Srovnání obyvatelstva v ORP Ostrava za rok 2010  
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Obrázek 19 - Srovnání celkového počtu obyvatel s počtem obyvalel ve věku 15 - 64 let  

Z grafu a tabulky je velmi zřetelně vidět, že procentuální složení věkové kategorie 15 

– 64 let je ve v rozmezí 68% – 75%, což vypovídá o vyrovnanosti rozložení populace 

v regionu. Na základě tohoto zjištění není potřeba zavádět zvláštní opatření, například pro 

potřeby evakuace, například seniorů. 

Sluchově postižení 

Počet obyvatel ORP Ostrava je 306006 [24]. Procento sluchově postižených občanů na 

území MSK je 0,1299 % [62] z čehož vyplývá počet těžce sluchově postižených, kterých je 

cca 400. 
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9. Rizika ORP Ostrava 

Z historického hlediska, jak již bylo zmiňováno dříve, je ORP Ostrava průmyslově 

rozvinutá a její geografické členění je velmi rozličné. Tato skutečnost a kombinace 

pravděpodobnosti jednotlivých rizik zapříčiňuje možnost vzniku rozličných MU. Ať to jsou 

rizika Přírodní, rizika Antropogenní, rizika Další či jejich kombinace. V následující části se 

seznámíme s riziky, která hrozí na území ORP Ostrava. Dále pak uvedu jednotlivé objekty 

provozovatelů spadající pod působnost zákona č. 59/2006 Sb.,[55] (zákon o prevenci 

závažných havárií) kteří svou činností mohou vyvolat závažnou MU. [57] 

9.1. Přírodní rizika 

Při splnění určitých pravděpodobností přírodních rizik vzniká živelná pohroma. Ta 

negativně působí na lidské životy, zdraví, majetek a životní prostředí. Pod přírodními vlivy si 

můžeme představit například živly, kterými jsou voda, vítr, oheň, pohyb země, ale také různé 

nákazy virové, bakteriální či plísně. 

 

Obrázek 20 - Přírodní rizika – živelní pohromy[57] 

9.2. Antropogenní rizika 

Tato rizika jsou zapříčiněna technickými a technologickými zařízeními, které 

obsluhuje člověk. Z toho plyne, že antropogenní havárií jsou ty havárie, které jsou způsobené 

vinnou člověka a jeho konáním. 
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Obrázek 21 - Antropogenní rizika – havárie[57] 

9.2.1. Prevence závažných havárií na území ORP Ostrava 

Stěžejním zákonem v této oblasti je zákon č. 59/2006 Sb.[55] (zákon o prevenci 

závažných havárií). Tento zákon obsahuje seznam vybraných nebezpečných látek, jejich 

minimální množství a nebezpečnost. Pokud provozovatel uchovává ve svém objektu či 

zařízení jakékoli látky uvedené v tomto zákoně, je zařazen buď do skupiny A, B nebo 

nezařazení. [60] 

Provozovatel, který přechovává látky v množství uvedené v tabulce číslo I přílohy 

číslo 1, případně dosáhne-li součet nebezpečných vlastností a množství objemů tabulky číslo 

II přílohy číslo 1 dle zákona 59/2006Sb.[55] (zk. o prevenci závažných havárií), má povinnost 

provozovatel zpracovat návrh na zařazení objektu/zařízení do příslušné skupiny A či B.  

Provozovatelé, kteří nedosahují těchto množství jsou takzvané nezařazené podniky a 

pouze zpracovávají protokolární záznam o nezařazení objektu.  

Provozovatel, kteří dle zákona 59/2006 Sb.[55] spadají do skupiny A zpracovávají: 

• Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A,  

• Bezpečnostní program prevence závažných havárií  

• Plán fyzické ochrany.  

Provozovatelé spadající do skupiny B zpracovávají: 

• Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny B,  

• Bezpečnostní zprávu (včetně bezpečnostního programu prevence závažných 
havárií),  
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• Vnitřní havarijní plán, 

• Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího 
havarijního plánu  

• Plán fyzické ochrany 

HZS MSK zabezpečuje zpracování vnějšího havarijního plánu, Tento plán je 

preventivním dokumentem, jehož úlohou je zajištění připravenosti v zóně havarijního 

plánování a stanovení postupu složek IZS v případě závažné havárie. Krajský úřad MSK 

stanovil na území ORP Ostrava zóny havarijního plánování provozovatelům [60], viz 

následující tabulka.  

V následujících tabulkách uvádím seznam provozovatelů zařazených do skupiny A a 

B a seznamy jejich nebezpečných látek. na území ORP Ostrava. Seznam i s adresami provozů 

nalezneme také v příloze 3. 

Tabulka 4 - Seznam provozovatelů a jejich nebezpečných látek zařazených skupiny A [60] 

Provozovatel Nebezpečné látky 
Konvertorový plyn 

ČEZ Energetické služby, s.r.o. 
Koksárenský plyn 

Acetylén 
Amoniak 

Dichroman sodný 
Chlorečnan sodný 

Biocel Paskov a.s. 

Kyslík 
Linde Gas a.s., výrobní středisko Ostrava Technické plyny 

LINDE VÍTKOVICE, acetylénka Technické plyny 
Acetylén 

LINDE VÍTKOVICE, kyslíkárna 
Aceton 

MG Odra Gas, spol. s r.o., acetylénka (Kunčice) Acetylén 
MG Odra Gas, spol. s r.o., kyslíkárna (Vratimov) Technické plyny 

PA Resinos Ostrava, s.r.o. (výstavba) ve výstavbě 

Tabulka 5 - Seznam provozovatelů a jejich nebezpečných látek zařazených skupiny B [60] 

Provozovatel Nebezpečné látky 
Benzol 

Koksárenský plyn ArcelorMittal Ostrava, a.s. 
Vysokopecní plyn 

Amoniak 
Anilín 
Benzen 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Nitrobenzen 
Methanol 

DUKOL Ostrava, s.r.o. 
Formaldehyd 45 % 

EXPLOSIA a.s. Odbytový sklad výbušnin Výbušniny 
Benzol 

OKK Koksovny, a.s., Koksovna Svoboda 
Koksárenský plyn 

Benzol 
OKK Koksovny, a.s., Koksovna Jan Šverma 

Koksárenský plyn 

Koksovna Jan Šverma k 17.12. 2010 započala s ukončením provozu [69] 
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9.2.2. Zóny havarijního plánovaní 

Na území zón havarijního plánování zpracoval HZS MSK vnější havarijní plány. Tyto 

plány byly schváleny primátorem ORP Ostrava, případně hejtmanem MSK. Vnější havarijní 

plán provozovatele je součástí Krizového plánu Moravskoslezského kraje. [60] 

Obyvatelstvo žijící či dlouhodobě pobývající na tomto území je informováno o 

možných rizicích, které mohou způsobit nebezpečné látky a také disponuje pokyny, jak se 

mají zachovat v případě závažné havárie. Tyto informace distribuuje krajský úřad 

prostřednictvím brožur. [58] Mapu jednotlivých zón havarijního plánování nalezneme na 

následující mapě území. Podrobnější mapa téhož obrázku se viz příloha 4. 

 

Obrázek 22 - Zóny havarijního plánování v ORP Ostrava [59] 

9.3. Další rizika 

Dalšími riziky rozumíme rizika taková, která nelze zařadit ani do přírodních a ani do 

antropogenních. 
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Obrázek 23 - Další rizika - havárie[57] 

9.4. Seznam nejpravděpodobnějšího výskytu rizik na 

území ORP Ostrava 

Následující tabulka vyjmenovává rizika a jejich výskyt v jednotlivých městech, obcích 

a městských částech ORP Ostrava. 

Tabulka 6 - Výskyt rizik na území ORP Ostrava, mimo města Ostravy [61] 

Obec 

 č. (město, městský obvod) 

Z
áp

la
va

 

Z
vl

áš
tn

í 
po

vo
de
ň

 

M
et

an
 

Ú
ni

k 
to

xi
ck

. 
lá

te
k 

P
ří

ro
dn

í 
po

žá
ry

 

H
av

ár
ie

 v
 

že
l. 

do
pr

av
ě 

E
pi

zo
ot

ie
 

1. Čavisov     x   
2. Dolní Lhota     x   
3. Horní Lhota     x   
4. Klímkovice       x 
5. Olbramice       x 
6. Stará Ves nad Ondřejnicí x       
7. Šenov x x x  x x x 
8. Václavovice     x   
9. Velká Polom    x x   

10. Vratimov x x x x  x x 
11. Vřesina     x  x 
12. Zbyslavice     x  x 
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Tabulka 7 - Výskyt rizik na území města Ostravy [61] 

Obec 

č. 
(město, městský obvod) 
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13.1 Hošťálkovice   x     x     

13.2 Hrabová x x           

13.3 Krásné Pole   x           

13.4 Lhotka x x x         

13.5 Mariánské Hory a Hulváky   x x x   x   

13.6 Martinov   x   x   x   

13.7 Michálkovice   x x   x     

13.8 Moravská Ostrava a Přívoz x x x x   x   

13.9 Nová Bělá   x     x     

13.10. Nová Ves x x   x x     

13.11 Ostrava-Jih x x   x x x   

13.12 Petřkovice   x x   x     

13.13 Plesná   x     x     

13.14 Polanka nad Odrou x x     x x   

13.15 Poruba x x   x x     

13.16 Proskovice               

13.17 Pustkovec   x           

13.18 Radvanice a Bartovice x x x   x x   

13.19 Slezská Ostrava x   x x x x x 

13.20 Stará Bělá x x     x     

13.21 Svinov x x     x x   

13.22 Třebovice x x       x   

13.23 Vítkovice x x   x   x   

 

Další rizika, která mohou nastat jsou společná pro všechny obce, města a městské části 

na území ORP Ostrava: 

• Bouřková činnost 

• Silné mrazy 

• Útok na konstrukci KPV 

• Útok elektromagnetickým pulsem (dále jen „EMP“) na KPV  
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10. Koncové prvky varování na území ORP Ostrava  

Celá ORP Ostrava je pokryta varovným signálem ze 41% a verbální informací je 

pokryto 94%.obyvatel. Seznam všech sirén na území ORP Ostrava, viz příloha 5 

10.1. Popis infrastruktury 

Na celém území ORP je celkem 108 elektronických sirén, rotačních sirén a obecních 

rozhlasů začleněných do JSVV. Celková mapa pokrytí území viz příloha 6 

Tabulka 8 - Počty sirén dle typu[37] 

Druh sirény Typ sirény počet % počet % 
DS977 43 39,8 Rotační 

sirény MEZ 1 0,9 
44 40,7 

HR 54 50,0 Elektronické 
sirény ESP 5 4,6 

59 54,6 

BOR 3 2,8 

AUDIO232 1 0,9 
Obecní 
rozhlas 

M.I.R Klasik II 1 0,9 

5 4,6 

Suma 108 100 108 100 

Z předchozí tabulky vyplývá, že nejvíce zastoupeny jsou sirény elektronické. Ty jsou 

především soustředěny ve městě Ostrava. Nutno podotknout, že obecní rozhlasy jsou 

umístěny v obcích Stará Ves nad Ondřejnicí, Velká Polom, městě Klimkovice  a správním 

obvodu Ostrava - Svinov, Pustkovec. Nejvyšší hustota pokrytí je v severní části Ostravy na 

území zón havarijního plánování společností: 

• BorsodChem MCHZ, s.r.o.,  

• DUKOL Ostrava, s.r.o., 

• OKK Koksovny, a.s., Koksovna Svoboda; Koksovna Jan Šverma. 

Následující tabulka uvádí počty a procentuální množství vlastníků sirén a rozhlasů. Ne 

u všech označení je patrný majitel. Proto nejprve uvádím vysvětlivky 

Tabulka 9 - Počty sirén dle vlastnictví 

Majitel počet % 
HZS ČR 49 45,4 

Magistrát města Ostravy 54 50,0 

Městecký úřad Klimkovice 1 0,9 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. 1 0,9 

Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí, Velká Polom, Pustkovec 3 2,8 

suma 108 100 
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Z tabulky vyplývá, že vlastníkem s největším počtem sirén je Magistrát města Ostravy 

a hned za ním HZS ČR. Dohromady tito zřizovatelé disponují 95,4 % všech sirén. 

Následující tabulka vyjmenovává druhy sirén a obecních rozhlasů v jednotlivých 

městech, obcích a městských částech ORP Ostrava.  

Tabulka 10 - Druh a množství sirén na území ORP Ostrava, mimo města Ostravy[37] 

Obec 

č. (město, městský obvod) 
Rotační 
sirény 

Elektronické 
sirény 

Obecní 
rozhlas Suma 

1. Čavisov 1 0 0 1 
2. Dolní Lhota 1 0 0 1 
3. Horní Lhota 1 0 0 1 
4. Klimkovice 2 1 1 4 
5. Olbramice 1 0 0 1 
6. Stará Ves n.O. 0 2 1 3 
7. Šenov 0 1 0 1 
8. Václavovice 0 0 0 0 
9. Velká Polom 0 1 1 2 

10. Vratimov 2 1 0 3 
11. Vřesina 1 0 0 1 
12. Zbyslavice 1 0 0 1 

 Suma 10 6 3 19 

Tabulka 11 - Druh a množství sirén na území města Ostravy [37] 

Obec 
č. 

(město, městský obvod) 
Rotační 
sirény 

Elektronické 
sirény 

Obecní 
rozhlas Suma 

13.1. Moravská Ostrava a Přívoz 3 12 0 15 
13.2. Hošťálkovice 1 1 0 2 
13.3. Hrabová 0 2 0 2 
13.4. Krásné Pole 1 1 0 2 
13.5. Lhotka 0 1 0 1 
13.6. Mariánské Hory a Hulváky 2 1 0 3 
13.7. Martinov 1 0 0 1 
13.8. Michálkovice 1 0 0 1 
13.9. Nová Bělá 0 0 0 0 

13.10. Nová Ves 1 1 0 2 
13.11. Ostrava-Jih 6 7 0 13 
13.12. Petřkovice 0 1 0 1 
13.13. Plesná 1 0 0 1 
13.14. Polanka nad odrou 1 1 0 2 
13.15. Poruba 4 4 0 8 
13.16. Proskovice 1 0 0 1 
13.17. Pustkovec 0 0 1 1 
13.18. Radvanice 1 3 0 4 
13.19. Slezská Ostrava 6 11 0 17 
13.20. Stará Bělá 1 1 0 2 
13.21. Svinov 1 1 1 3 
13.22. Třebovice 1 2 0 3 
13.23. Vítkovice 1 3 0 4 

  Suma 34 53 2 89 
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10.2. Analýza funkčnosti koncových prvků 

Pro vyhodnocení možného ohrožení výpadkem KPV jsem si zvolil managament rizik, 

jelikož je možné tuto analýzu aplikovat na konkrétní MU dle mé potřeby. 

10.2.1. Organizační struktura KPV 

Struktura KPV závisí především na nutnosti reprodukovat varovný signál popřípadě 

verbální informaci. 

 

Obrázek 24 - Organizační struktura rotační sirény (vlevo) a obecního rozhlasu (vpravo) 

 

 

Obrázek 25 - Organizační struktura elektronické sirén 

10.2.2. Zabezpečení 

Zabezpečení je u jednotlivých KPV rozdílné. Všechny KPV jsou umístěny na 

střechách budov. 

10.2.3. Možná rizika 

Tento seznam vychází z možných MU viz výše. Epizootii jsem do rizik ohrožující 

KPV nezačleňoval. Domnívám se, že epizootie ničím neohrožuje sirény.  

• Záplava 

• Zvláštní povodeň 

• Metan 

• Únik toxických látek 

• Přírodní požáry 

• Havárie v žel. dopravě 

• Bouřková činnost 

• Silné mrazy 

• Útok na konstrukci KPV 

• Útok EMP na KPV 
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10.2.4. Analýza kritičnosti 

Tato analýza nám pomáhá stanovit, jak potřebné jsou jednotlivé provozní součásti 

KPV. Dále nám také stanoví rámec pro ostatní analýzy a možná rizika.  

Jednotlivým kritickým místům/prvkům můžeme přiřadit hodnotu odpovídající účelu 

jemuž slouží a zohledňující jejich vztah k činnosti KPV. 

Tabulka 12 - Hodnocení kritičnosti dle účelu kritických míst (KRI) 

Účel prvku ve skupině objektu KI Bodové hodnocení 

prvky řídící činnosti 5 

prvky hlavní činnosti  4 - 5  

prvky pomocné činnosti  2 - 3 

prvky ostatní činnosti 1 

10.2.5. Analýza ohrožení 

Tato analýza posuzuje možné nebezpečí, které lze chápat jako situaci, okolnost či jev, 

jejichž následkem může být poškozen život, zdraví, majetek, chod společnosti, ekonomiky 

a poškození životního prostředí. Toto nebezpečí je vztaženo k KPV. 

Při určování hodnoty ohrožení nebereme v potaz pouze četnost výskytu, ale i dopad na 

posuzovaný prvek. Uvedeme-li extrémní případ, tak při zásahu člověka bleskem je 

nepravděpodobné, že pravděpodobnost by se blížila jedné, ale zasáhne-li člověka blesk jeho 

zranění je velmi vážné až smrtelné. Poté lze přiřadit 3 – 4. 

Tabulka 13 - Stupnice pro hodnocení ohrožení (OHR) 

Úroveň ohrožení Bodové hodnocení 

Velmi vysoké 5 

Vysoké 4 

Střední 3 

Nízké 2 

Žádné 1 

10.2.6. Analýza zranitelnosti 

Analýza zranitelnosti je zaměřena na taková kritická místa, která by při výpadku 

nebylo možné nahradit nebo jen velmi těžko.Například na auto stojící samostatně uprostřed 

parkoviště nemá zemětřesení žádný vliv, naopak, pokud vypukne v tomto autě požár, dojde ke 

kompletnímu zničení. 
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Tabulka 14 - Stupnice pro hodnocení zranitelnosti (ZRA) 

Úroveň ohrožení Bodové hodnocení 

Velmi vysoké 5 

Vysoké 4 

Střední 3 

Nízké 2 

Žádné 1 

10.2.7. Analýza rizika 

Všechny předešlé analýzy nám umožňují detailní pohled na situaci v oblasti 

bezpečnosti a budou využity v navrhování a provádění bezpečnostních opatření. Kombinace 

předešlých analýz nám může ukázat místa s vysokou rizikovostí, jelikož je definována 

vztahem. 

 

Při hodnocení rizika dosahujeme hodnot od 1 do 125. Pro hodnocení rizika můžeme 

využít tabulku Hodnocení rizika. 

Tabulka 15 - Hodnocení rizik 

Úroveň rizika 

  Nízká Střední Vysoká 

Celkové riziko  1-10  11-35  36 a víc 

 

Vyhodnocení rizika 

Při vyhodnocení nejhůře dopadly oba útoky na KPV a to bez výjimky u všech třech, 

proto nebudou na následujících tabulkách zobrazeny. Celé tabulky i s vyhodnocenými riziky 

naleznete v příloze číslo 7 
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Tabulka 16 - Vyhodnocení rizika rotační sirény1 

 Druh mimořádné události 

Kritická 
místa 

Bezpečnostní 
ukazatele 

Záplava 
Zvláštní 
povodeň 

Metan 
Únik 

toxick. 
látek 

Přírodní 
požáry 

Havárie v 
žel. 

dopravě 

Bouřková 
činnost 

Silné 
mrazy 

KRI 5 5 5 5 5 5 5 5 
OHR 2 2 2 2 2 2 4 4 
ZRA 4 4 2 3 4 1 3 3 

Přívod 
elektrické 

energii 
RIZ 40 40 20 30 40 10 60 60 
KRI 4 4 4 4 4 4 4 4 
OHR 2 2 1 1 4 1 3 3 
ZRA 4 4 2 4 5 1 4 4 

Ovládací 
technika 

RIZ 32 32 8 16 80 4 48 48 
KRI 5 5 5 5 5 5 5 5 
OHR 2 2 1 1 3 1 4 4 
ZRA 2 2 1 1 2 1 3 3 

Vysílací 
technika 

RIZ 20 20 5 5 30 5 60 60 

Tabulka 17 - Vyhodnocení rizika obecního rozhlasu 

 Druh mimořádné události 

Kritická 
místa 

Bezpečnostní 
ukazatele 

Záplava 
Zvláštní 
povodeň 

Metan 
Únik 

toxick. 
látek 

Přírodní 
požáry 

Havárie v 
žel. 

dopravě 

Bouřková 
činnost 

Silné 
mrazy 

KRI 5 5 5 5 5 5 5 5 
OHR 4 4 2 2 3 2 4 4 
ZRA 5 5 2 3 4 1 3 3 

Přívod 
elektrické 

energii 
RIZ 100 100 20 30 60 10 60 60 
KRI 4 4 4 4 4 4 4 4 
OHR 5 5 1 1 4 1 2 4 
ZRA 4 4 1 3 4 1 3 3 

Ovládací 
technika 

RIZ 80 80 4 12 64 4 24 48 
KRI 5 5 5 5 5 5 5 5 
OHR 2 2 1 1 3 1 3 3 
ZRA 4 4 1 4 4 1 3 3 

Vysílací 
technika 

RIZ 40 40 5 20 60 5 45 45 

Tabulka 18 - Vyhodnocení rizik elektronické sirény 

 Druh mimořádné události 

Kritická 
místa 

Bezpečnost
ní ukazatele 

Záplava 
Zvláštní 
povodeň 

Metan 
Únik 

toxick. 
látek 

Přírodní 
požáry 

Havárie v 
žel. 

dopravě 
Bouře Silné mrazy 

KRI 2 2 2 2 2 2 2 2 
OHR 3 3 2 2 4 2 4 4 
ZRA 2 2 2 2 4 2 3 3 

Přívod 
elektrické 

energii 
RIZ 12 12 8 8 32 8 24 24 
KRI 4 4 4 4 4 4 4 4 
OHR 2 2 1 1 3 1 3 4 
ZRA 3 3 1 1 4 1 3 3 

Ovládací 
technika 

RIZ 24 24 4 4 48 4 36 48 
KRI 5 5 5 5 5 5 5 5 
OHR 2 2 1 1 2 1 4 4 
ZRA 3 3 3 3 4 1 3 3 

Vysílací 
technika 

RIZ 30 30 15 15 40 5 60 60 

 
                                                 

KRI – Kritičnost, OHR – ohrožení, ZRA – zranitelnost, RIZ – Riziko 
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10.2.8. Scénáře jednotlivých druhů událostí 

Na základě dosazení hodnot mi vyšly u jednotlivých KPV tyto MU za rizikové. 

Rizika specifické pro oblast 

Záplava – Zvláštní povodeň 

Díky vydatným dešťům, (protržení vodního díla) došlo k zaplavení elektrárny, která 

byla nucena pozastavit provoz. Došlo úplnému pozastavení distribuce elektrické energie. 

Přírodní požáry 

Vlivem člověka či přírodního vlivu, došlo k zahoření lesního porostu a luk. Požár se 

šíří krajinou a zasáhl i města a obce, ve kterých se dále může šířit. 

Společná rizika pro KPV 

Bouřková činnost  

Vydatné deště doprovází velmi častá blesková činnost. Tyto blesky mohou uhodit do 

kovových konstrukcí a tím zničit nejen elektroniku, ale také zničit objekt samotný 

Silné mrazy 

V průběhu zimních měsíců dosáhly nad 25 °C. Vlivem velmi nízkých teplot klesá 

výdrž baterie, mechanické části strojů mohou zamrzat, plasty se stávají křehčí. 

Útok na konstrukci KPV 

Pod útokem můžeme rozumět jakékoli napadení KPV silou. Můžeme zde zařadit 

vandalství, útok trhavinou a podobně. 

Útok EMP na KPV 

Nejpravděpodobněji se bude jednat o speciálně sestavenou bombu, která dokáže tento 

puls vytvořit. 
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11. Vyhodnocení analýzy a navržení opatření  

11.1. Vyhodnocení koncových prvků varování  

Všechny KPV neprošly u MU: 

• bouřková činnost,  

• silný mraz,  

• útok na konstrukci KPV,  

• útok EMP na KPV.  

11.1.1. Obecní rozhlas 

Z analýzy vyplývá že nejvíce ohroženým ze skupiny KPV, je právě obecní rozhlas. A 

to především z důvodu jeho zranitelnosti při výpadku elektrického proudu, kdy z deseti 

případů obstál pouze třikrát. I zranitelnost dalších organizačních struktur měla podobný 

výsledek, kdy ovládací technika, ve které jsou zahrnuty jak rádiové, tak místní ovládací 

prvky, mohou být zaplaveny, nebo znepřístupněny. V případě vysílací techniky může lehko 

dojít ke zkratu.  

11.1.2. Rotační siréna 

Rotační siréna, stejně tak jako obecní rozhlas neprospěla, ale ne v takové míře. 

Největší zranitelnost dle analýzy, je také v napájení, kdy rotační siréna potřebuje ke svému 

provozu stálý přísun elektrické energie.  

11.1.3. Elektronická siréna 

Nejvhodnějším prvkem KPV se stala elektronická siréna. Především proto, že má 

záložní zdroj elektrické energie. To znamená, že při výpadku dodávek elektrické energie, není 

omezena její činnost.  

11.2. Navrhovaná patření 

V následujících kapitolách popíšu nejdříve společné MU. Jelikož opatření jsou 

společná pro všechny KPV. U KPV poté popíšu opatření podle výsledku analýzy. 
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11.2.1. Bouřková činnost 

V případě bouřkové činnosti, doporučuji vybavit všechny KPV bleskosvody a jejich 

pravidelné revize. 

11.2.2. Silné mrazy 

Silné mrazy mohou být hrozbou v součinnosti s jinými riziky, například požárem. 

Navrhnutí opatření, proti mrazům, by mohlo být ve formě vytápění. Myslím si, že náklady na 

rekonstrukci KPV by byly velmi vysoké. Proto bych navrhoval užití náhradních způsobu 

varování. 

11.2.3. Útok na konstrukci KPV 

V případě útoku na konstrukci KPV, je největším rizikem vandalizmus, kdy dojde 

k úmyslnému poškození zařízení a případné demontáži. Tomuto jednání můžeme zabránit, 

vyššími bezpečnostními prvky. Drtivá většina KPV je umístěna na střechách budov. Tyto 

budovy jsou zajištěny proti vniknutí a následně jsou zajištěny ještě při vstupu na střechu. Pro 

případ vandalizmu není potřeba přijímat nová opatření, postačí dodržování současných 

opatření, jako je například nepouštět nepovolané osoby, buď do budovy, popřípadě jedná-li se 

o budovu veřejnou, nepouštět osoby do prostorů, kde je přístup sirénám.  

Druhá možnost je přímé napadení konvenční trhavinou, střelbou či odpojením 

elektrické energie. Předejít takovémuto útoku můžeme prostřednictvím bezpečnostní 

agentury, která bude mít dohled nad objektem a zajistí jej proti vstupu nepovolaných osob. 

Ovšem tato varianta je velmi nákladná. Proti útoku zvenčí budovy a útoky na zásobování 

elektrickou energii, musí konat Policie České republiky (dále jen „PČR“) preventivní činnosti, 

předcházení kriminality. 

11.2.4. Útok EMP na KPV.  

Stejně jako u úmyslného napadení trhavinou, střelbou a odpojení elektrické energie, je 

potřeba při hrozbě útoku EMP spoléhat na preventivní činnost PČR. Ve velmi výjimečných 

případech dokáže EMP vytvořit i slunce. Tento dopad by ovšem nebyl lokální a jediným 

způsobem, jak obyvatelstvo varovat, jsou náhradní způsoby varování.  
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11.2.5. Obecní rozhlas 

V případě navrhovaných opatření, je nejlepší variantou náhrada za elektronickou 

sirénu a obecní rozhlas užít jen, jako náhradní způsob varování. Do výměny obecního 

rozhlasu za elektronickou sirénu navrhuji zavést náhradní způsoby varování. 

11.2.6. Rotační sirény 

I přes jejich závislost na dodávkách elektrické energie, se tyto sirény mnohokrát 

osvědčily. Jejich užití v případech MU, kdy nehrozí výpadek elektrické energie je dostatečný, 

ale na druhou stranu, v zasažené oblasti neinformuje mluveným slovem.  

Pro bych navrhoval v oblastech, kde hrozí vznik MU, výměnu za elektronickou sirénu 

a do doby výměny, zavést náhradní způsoby varování. 

11.2.7. Elektronická siréna 

V hodnocení KPV nejlépe obstála elektronická siréna, a to především z důvodu její 

nezávislosti na přívodu elektrické energie. Ukázalo se, že elektronická siréna je vhodnou 

alternativou za všechny její předchůdce. 

11.3. Celkové vyhodnocení analýzy  

Vzhledem k zjištěným informacím o možné nefunkčnosti KPV, bych navrhoval na 

území, které je varováno pouze pomocí obecního rozhlasu, rotační sirénou, nebo kombinací 

těchto sirén, varovat náhradními způsoby varování pro případ MU. Dále také navrhuji dokrytí 

takovéhoto území elektronickými sirénami.  

11.3.1. Rozpočet pro případ dokrytí 

Siréna SiRcom Esp 1000. Tuto sirénu jsem si vybral náhodně a to jen pro orientační 

cenu nového kusu sirény. Kalkulace pro vypočítání všech nákladů na novou sirénu. 

Tabulka 19 - Základní kalkulace elektronické sirény SiRcom Wsp 1000 

Typ Cena  
Cena za další položky 

+ montáž 
Cena bez 

DPH 
Cena s DPH 

Esp 1000 170000 55000 225000 270000 
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12. Dopadu analýzy dle rozmístění KPV 

Následující tabulky zobrazují dopad nejrizikovějších MU na KPV vzhledem k jejich 

rozmístění a poukazuje na města, obce a městské části, kde není zastoupena elektronická 

siréna. 

Tabulka 20 - Dopad MU na KPV, na území ORP Ostrava, mimo města Ostravy 

Obec Druh mimořádné události KPV 
č. (město, městský 

obvod) 
Záplava 

Zvláštní 
povodeň 

Přírodní 
požáry 

Rotační 
sirény 

Elektronické 
sirény 

Obecní 
rozhlas 

1. Čavisov   x 1 0 0 
2. Dolní Lhota   x 1 0 0 
3. Horní Lhota   x 1 0 0 
4. Klimkovice    2 1 1 
5. Olbramice    1 0 0 
6. Stará Ves nad 

Ondřejnicí 
x   0 2 1 

7. Šenov x x x 0 1 0 
8. Václavovice   x 0 0 0 
9. Velká Polom   x 0 1 1 

10. Vratimov x x  2 1 0 
11. Vřesina   x 1 0 0 
12. Zbyslavice   x 1 0 0 

Tabulka 21 - Dopad MU na KPV, na území města Ostravy 

Obec Druh mimořádné události KPV 
č. (město, městský 

obvod) 
Záplava 

Zvláštní 
povodeň 

Přírodní 
požáry 

Rotační 
sirény 

Elektronické 
sirény 

Obecní 
rozhlas 

 13.1 Moravská Ostrava a 
Přívoz 

x x  3 12 0 

 13.2 Hošťálkovice   x x 1 1 0 
 13.3 Hrabová x x   0 2 0 
 13.4 Krásné Pole   x   1 1 0 
 13.5 Lhotka x x   0 1 0 
 13.6 Mariánské Hory a 

Hulváky 
 x  2 1 0 

 13.7 Martinov   x   1 0 0 
 13.8 Michálkovice   x x 1 0 0 
 13.9 Nová Bělá   x x 0 0 0 

 13.10 Nová Ves x x x 1 1 0 
 13.11 Ostrava-Jih x x x 6 7 0 
 13.12 Petřkovice   x x 0 1 0 
 13.13 Plesná   x x 1 0 0 
 13.14 Polanka nad Odrou x x x 1 1 0 
 13.15 Poruba x x x 4 4 0 
 13.16 Proskovice       1 0 0 
 13.17 Pustkovec   x   0 0 1 
 13.18 Radvanice a Bartovice x x x 1 3 0 
 13.19 Slezská Ostrava x   x 6 11 0 
 13.20 Stará Bělá x x x 1 1 0 
 13.21 Svinov x x x 1 1 1 
 13.22 Třebovice x x   1 2 0 
 13.23 Vítkovice x x   1 3 0 
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12.1. Vyhodnocení tabulky 

Tabulky definovaly, které města, obce a městské části nemají k dispozici 

elektronickou ústřednu. Také z ní vyplývá, že obec Olbramice a městská část Proskovice 

nemají elektronickou sirénu, ale stávající rotační siréně nehrozí riziko, které by ohrožovalo 

jejich funkčnost. 

Tabulka 22 – Obce a městské části na území ORP Ostrava bez elektronické sirény 

Obec Druh mimořádné události KPV 
č. 

(město, městský obvod) Záplava 
Zvláštní 
povodeň 

Přírodní 
požáry 

Rotační 
sirény 

Obecní 
rozhlas 

Pokrytí jinou 
obcí 

1. Čavisov   x 1 0 NE 

2. Dolní Lhota   x 1 0 NE 

3. Horní Lhota   x 1 0 NE 

8. Václavovice   x 0 0 NE 

11. Vřesina   x 1 0 NE 

12. Zbyslavice   x 1 0 NE 

13.7 Martinov  x  1 0 NE 

13.8 Michálkovice  x x 1 0 NE 

13.9 Nová Bělá  x x 0 0 NE 

13.13 Plesná  x x 1 0 NE 

13.17 Pustkovec  x  0 1 ANO (6083) 

 Heřmanice   x 2 0 ANO (6017) 

 Horní Datyně    1 0 NE 

U obcí a městských částí ORP Ostrava, musíme vzít také v potaz, zda jsou pokryta 

signálem ze sousední obce. K posouzení jsem použil mapu, kde jsou zakresleny jen dosahy 

elektronických sirén, viz příloha 9. Výsledky jsou zapsány v předcházející tabulce. 

Na základě vyhodnocení mapy, viz příloha 9, jsem dodatečně zařadil do seznamu i 

Městskou část města Vratimov - Horní Datyně a městskou část Heřmanice, která spadá do 

Slezské Ostravy. Obě tyto městské části jsem vyhodnotil na základě informací o rizicích 

v dané lokalitě, viz příloha číslo 8 a seznamu sirén, viz příloha 5. Údaje o těchto městských 

částech nebyly předmětem analýzy, jelikož spadali pod větší správní celky. 

I přes doplnění nových městských částí, není potřeba přijímat na tomto území 

náhradní opatření. Pro Horní Datyni nehrozí riziko ovlivňující funkčnost rotační sirény. 

Heřmanice jsou sice ohroženy přírodními požáry, ale je disponují elektronickou sirénou 

(6017). Dále bych také zmínil o městské části Ostrava – Pustkovec, který je ohrožen zvláštní 

povodní, ale pokrývá jej signál z elektronické sirény (6083), která je umístěna v městské části 

Ostrava – Poruba. U všech zbývajících obcí a městských částí navrhuji provést náhradní 

způsob varování. 
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13. Náhradní způsoby varování 

Navrhovaná opatření mohou být předložena starostům, primátorům, pro případ 

nefunkčnosti KPV, jelikož za náhradní způsoby varování zodpovídá: 

• starosta za obec, 

• primátor za statutární město, 

Z analýzy vyšly jako nejohroženější obce a městské části ORP Ostrava tyto: 

• Čavisov 

• Dolní Lhota 

• Horní Lhota 

• Václavovice 

• Vřesina 

• Zbyslavice 

• Martinov 

• Michálkovice 

• Nová Bělá 

• Plesná 

Plán varování obyvatelstva správního obvodu ORP Ostrava, uvádí jako možné 

způsoby varování : 

• KPV 

• MES  

• Rozhlasové a televizní 
vysílání 

• Regionální tisk  

• Vyhlášky a letáky 

• Internet  

• Spojky (osoby) 

• Mobilní vyhlašovací prostředky 
(vozy HZS, MP, PČR) 

• Telefonní zařízení (SMS) 

 

Pro použití náhradního způsobu varování u MU záplava, zvláštní povodeň a přírodní 

požáry, bych jako adekvátní způsoby doporučil: 

• MES, 

• Mobilní vyhlašovací prostředky (vozy HZS, MP, PČR), 

• Telefonní zařízení (SMS). 

13.1. Mobilní vyhlašovací prostředky a MES 

Pro využití mobilních vyhlašovacích prostředků a MES, je potřeba stanovit varovací 

okrsky. Pro názornost přikládám návrh varovacího okrsku obce Horní Lhota, viz příloha 10. 

Varovací okrsek jsem zpracoval ve dvou vyhotoveních. První pro mobilní vyhlašovací 

prostředky (dále jen „MVP“) a druhou pro MES. Pro všechny obce a městské části stanovím 

délku trasy. Rychlost jízdy vozidla stanovím na 20km/h a to z důvodu srozumitelnosti 

předávané informace. 
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Tabulka 23 – Délka trasy a čas při průjezdu MVP a MES rychlostí 20 km/h 

MPV MES 
č. 

Obec (město, městský 
obvod) vzdálenost 

(km) 
čas (minuty) 

vzdálenost 
(km) 

čas (minuty) 
Počet 

obyvatel 

1. Čavisov 4,97 14,91 1,98 5,94 471 
2. Dolní Lhota 14,42 43,26 6,54 19,62 1378 
3. Horní Lhota 6,51 19,53 2,95 8,85 726 
8. Václavovice 31,62 94,86 13,74 41,22 1783 

11. Vřesina 23,68 71,04 10,29 30,87 2684 
12. Zbyslavice 6,25 18,75 2,47 7,41 581 

 13.7 Martinov 5,48 16,44 2,80 8,39 1093 
 13.8 Michálkovice 17,67 53,02 7,68 23,04 2836 
 13.9 Nová Bělá 9,73 29,19 4,06 12,18 1565 
13.13 Plesná 13,60 40,80 5,91 17,73 1098 

 

Při stanovení trasy varovacího okrsku bereme v potaz tyto informace: 

• dobu za kterou chceme varovat, vzhledem k MU, 

• síly a prostředky, 

• počet obyvatel, 

• umístění vybraných objektů (školy, domovy důchodců, firmy), 

Dle plánu varování obyvatelstva správního obvodu ORP Ostrava, je k dispozici 

celkem 243 vozidel vybavených MPV. V přesném uvedení to je 35 vozidel HZS MSK, 41 

SDH, 94 PČR, 26 MP a 38 Záchranné zdravotní služby.  

13.2. Telefonní zařízení 

V plánu varování obyvatelstva správního obvodu ORP Ostrava, je uvedena možnost 

informovat obyvatelstvo prostřednictvím mobilních telefonů prostřednictvím SMS. Návrh, 

který předkládám, SMSky pro jejich možnou časovou prodlevu nezasílá, ale obvolává 

jednotlivá čísla. Na základě rozsáhlosti popisu tohoto principu jsem jej uvedl v samostatné 

kapitole: Využití mobilních sítí.  
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14. Využití mobilních sítí 

Celá ČR je pokryta mobilní sítí technologie GSM 900 a GSM 1800 (Globální Systém 

pro Mobilní komunikace). Návrh, který popíšu je aplikovatelný pro informování obyvatel, na 

konkrétním území či informování předem určené skupiny obyvatel. Dle statistických 

informací z roku 2010 připadá na jednoho občana ČR 1,361 aktivní SIM karty[64]. 

Vycházím z myšlenky kombinace digitální pobočkové ústředny, mobilní sítě a 

mobilních telefonů. První snahy o informování obyvatelstva byly v myšlence zasílání 

krátkých textových zprávách (dále jen „SMS“) s předem definovaným textem. Ukázalo se, že 

spolehlivost informování obyvatel tímto způsobem je malá. SMS právy přicházeli až 

s několika hodinovým zpožděním.  

Na možnost využití mobilního telefonu jako jednoho z náhradních způsobů varování 

poukazuje dokument vydaný MV GŘ HSZ ČR Řešení mimořádných událostí a krizových 

situací (Příručka pro starosty obcí a referenty prevence Sdružení hasičů Čech,Moravy a 

Slezska)[63] 

14.1. Popis struktury mobilní sítě 

Mobilní síť GSM je tvořena buňkovou rádiovou sítí. Celá struktura sítě GSM je velmi 

rozsáhlá a klíčovým prvkem je systém základnových stanic (dále jen „BTS“), kdy každá 

buňka má právě jednu BTR. Z buněk následně vytváříme svazek buněk po sedmi. Představme 

si jednu buňku jako pravidelný šestiúhelník a svazek buněk jako sedm šestiúhelníků. [65] 

 

Obrázek 26 – Buňková struktura [66] 
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Neomezeným počtem takto strukturovaných buněk můžeme pokrýt neomezeně velké 

území. Takovéto zobrazení je pro názornost pouze teoretické, bez přihlédnutí na velikost 

buňky a členitost terénu. 

Většina BTS disponuje technologií GSM 900, která má dvě pásma (horní pásmo – 

z mobilu k BTS a dolní pásmo – z BTS k mobilu) o kmitočtové rozsahu 890 – 915 a 935 – 

960 MHz. Jednotlivé nosné vlny mají vzájemný odstup 200 kHz, což umožňuje 124 

komunikačních kanálů. Jeden komunikační kanál může přenášet až 8 hovorů. Všechny BTS 

disponují technologií GSM 1800, která má dvě pásma o kmitočtové rozsahu 1710 – 1785 a 

1805 – 1880 MHz. Odstup nosných vln je také 200 kHz, což umožňuje 374 komunikačních 

kanálů. Každá BTS má předem určenou skupinu komunikačních kanálů (například 1 – 25, či 

101 – 125) a sousední BTS musí disponovat odlišnou skupinou kanálů. Kanály se mohou 

opakovat až ob BTS. [15] 

 

Obrázek 27 – Rozložení komunikačních kanálů v buňkové síti [67] 

Typická velikost buňky je 1-3 km v průměru (mikro buňka). Celkově máme čtyři typy 

velikostí buněk: makro, mikro, piko a deštníkové buňky. Makro buňky mohou mít velikost 

více jak 35 km v průměru a jsou užívány v oblastech s nízkým počtem výskytu mobilních 

telefonů, jako jsou například dálnice. Mikro buňka je využívána především ve městech 

s běžným počtem výskytu mobilních telefonů. Nejmenší z buněk je piko buňka, ta má 

poloměr kolem 500m a menší, využívá se v místech s velkým výskytem mobilních telefonů, 

jako jsou například centra měst, či obchodní centra. Poslední deštníkové buňky se používají 
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pro dokrytí oblastí ve stínech a na vyplnění mezer mezi sousedními buňkami. Velikost pokrytí 

území záleží na výkonu antény, výšce antény a podmínkách šíření 

14.2. Varování obyvatelstva mobilními telefony 

Dojde-li k výpadku sirény v odlehlé oblasti a velké dojezdové vzdálenosti pro mobilní 

sirénu, či jiný rozhlasový prostředek, nastává otázka, jak vyrozumět občany v zasažené 

oblasti. 

Řešením může být právě mobilní síť. Předpoklad vychází z digitální ústředny, která 

bude disponovat například 30 odchozími kanály. Na místo operátorů bude automatický 

systém, který vytočí příslušné číslo a po vyzvednutí telefonu bude přehrána varovná 

informace. Seznam telefonních čísel bude získán z BTS. V případě nefunkčnosti sirény bude 

zadávacím pracovištěm vyslán požadavek seznamu aktivních SIM v požadované oblasti. 

Možnost určení dané lokality vychází z určování polohy pomocí tří sousedních BTS, (určení 

polohy pomocí tří kružnic) viz následující obrázek. Po vytvoření seznamu (souboru obsahující 

potřebná data) těchto linek, by byl soubor odeslán na pobočkovou ústřednu. Současně 

s požadavkem seznamu aktivních SIM by byla zadána i požadovaná varovná informace 

(Mluvená informace 1-n). Ústředna by poté automaticky začala obvolávat jednotlivá čísla ze 

seznamu.
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Obrázek 28 – Určení polohy aktivních SIM a následné volání Varovací ústředny 

Vyzvánění by trvalo maximálně 15 sekund a po vyzvednutí by byla přečtena 14 

sekundová přednastavená informace. Majitel čísla by byl považován za informovaného a dané 

telefonní číslo by bylo vyřazeno ze seznamu.  

Pokud by nedošlo k vyzvednutí, došlo by po 15 sekundách k ukončení vyzvánění a 

číslo by bylo posunuto na konec seznamu. Došlo by k zacyklení nedovolaného čísla. 

K zacyklení by také došlo v případě odmítnutí hovoru. Velmi pravděpodobná je i možnost, 

kdy se ústředna dovolá do hlasové schránky, nebo je hovor přesměrován. V takovémto 

případě by došlo k stejnému zacyklení jako v případě nedovolání, jelikož se daná osoba může 

zrovna nacházet v místech kde není signál a na ústředně dojde k automatické aktivaci hlasové 

schránky či přesměrování. U přesměrování může dojít k vyzvednutí, ale osoba, která se 

nachází v dané lokalitě jako cíl přesměrování bude obsažena v seznamu aktivních SIM a u 

osoby mimo požadovanou oblast by zpráva mohla způsobit zbytečnou paniku. Volání na 

číslo, u kterého neproběhlo varování, by se mohlo opakovat například třikrát, nastavitelnost 

počtu je ale libovolná.  

Po ukončení vyzvánění či předání varovné informace by nastala 1 sekundová prodleva 

po případ potřeby krizové komunikace, která má vzhledem k běžným číslům nastavenu vyšší 

prioritu. Tuto prioritu by měla nastavena i varovací ústředna pro příchozí volání. Priorita 

umožňuje v případě volání velkého počtu účastníků v BTS přeskočit „řadu čekajících“, kteří 

chtěli telefonovat dříve, popřípadě hledá nejbližší volnou BTS.[68] Systém nám také může 

průběžně vyhodnocovat počet informovaných v dané lokalitě, díky ukládání obvolaných čísel 

do „seznamu dovolaných“ a jeho porovnáním celkovým počtem aktivních SIM. 

Možnost uplatnění tohoto sytému je různá. Vzhledem k maximálnímu trvání 

vyzvánění 15 sekund, informování 14 sekund a 1 sekundové prodlevě, dohromady 30 sekund, 

musíme předpokládat že v 30ti hovorových kanálech bude například za dobu 15 minut 

informováno maximálně 900 mobilních telefonů. Musíme ovšem přepokládat, že ne vždy 

dojde k vyzvednutí volání, poté by následovalo již zmiňované zacyklení. Proto bych 

navrhoval použít tento systém s přihlédnutím k parametrům: 

• za jaký čas chceme varovat, 

• předpokládaná hustota aktivních SIM na danou oblast, 

• počet zacyklení, 

• zda je voláno na specifickou skupinu obyvatel(viz kapitola 14.2.3 Specifické 
skupiny obyvatel). 
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Obrázek 29 – Vývojový diagram volání na aktivní číslo (SIM) 

Na SIM, které jsou v ústředně nastaveny jen jako datové se nelze dovolat (SIM se 

chová stejně jako v případě odmítnutí hovoru) Čas volání na datovou SIM se tedy pohybuje 

cca 2 sekundy. 

Uplatnění systému: 

• při výpadku sirény, 

• v lokalitách s velmi nízkou hustotou zalidnění, 

• ve velmi malých lokalitách, 

• v lokalitách kde z jakéhokoli důvodu nelze využít varovný signál, 

• varování zrakově postižených občanů, 

• varování sluchově postižených občanů i při plném fungování JSVV, 
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14.2.1. Zadávací pracoviště 

Zadávací pracoviště varovací ústředny by pravděpodobně bylo umístěno na 

VyC II. Úrovně (Krajském, řídicím), jelikož v těchto centrech je soustředěno ovládání sirén 

v rámci celého kraje, z čehož vyplývá i první přijetí informace o nefunkčnosti sirény. 

Aby nedošlo k chybě při zadávání požadovaných parametrů jako je určení Mluvené 

informace č. 1-n, lokalita, či zájmová skupina, postačí opakované potvrzení příkazu na 

monitoru PC.  

14.2.2. Mluvené informace  

Tak jako jsou přednastaveny verbální informace u elektronických sirén, tak i na 

ústředně by byly před uložené nahrávky s mluvenými informacemi. Při vytváření mluvené 

informace jsem vycházel především z informacích verbálních viz kapitola 5.2.1 Verbální 

informace. Obsahy mluvené informace by mohly vypadat následovně. 

Mluvená informace č. 1 

 „Zkouška funkčnosti, zkouška funkčnosti, zkouška funkčnosti Právě probíhá zkouška 

funkčnosti. Zkouška funkčnosti, zkouška funkčnosti, zkouška funkčnosti.“ 

Mluvená informace č. 2 

 „Varování, varování, varování. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná 

výstraha. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná 

výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.“ 

Mluvená informace č. 3 

 „Varování, varování, varování. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. 

Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních 

rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“ 

Mluvená informace č. 4 

 „Varování, varování, varování. Chemická havárie, chemická havárie, chemická 

havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a 

regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.“ 
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Mluvená informace č. 5 

 „Varování, varování, varování. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. 

Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a 

regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie.“ 

Mluvená informace č. 6 

 „Varování, varování, varování. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. 

Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec 

poplachu, konec poplachu.“ 

Mluvená informace č. 7 

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

sirén Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“  

Mluvená informace č. 8 – n 

Možnost nahrání jakékoli informace 

14.2.3. Specifické skupiny obyvatel 

Varování obyvatelstva na území ORP Ostrava je řešeno plošně, nikoli na specifickou 

část obyvatel [61], proto se zrakově a především sluchově postižení spoluobčané musí 

spolehnout na informování ostatními spoluobčany. Občané s výlučně zrakovým postižením, 

by v případě nefunkčnosti sirény nemuseli zaznamenat rozruch v jejich okolí při nebezpečí. 

Informace by jim byla předána právě přes mobilní telefon. 

Občanům sluchově postiženým by se měla věnovat zvláštní pozornost, jelikož varovné 

signály neslyší. Na tuto nutnost poukazuje i Příručka pro starosty obcí a referenty prevence 

Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska, vydaná MV GŘ HSZ ČR. Počet obyvatel sluchově 

postižených v ORP Ostrava je cca 400. 

Velkou výhodou navrhovaného systému je možnost pobočkové ústředny zobrazit na 

telefonním přístroji jedinou variantu telefonního čísla, například 848 112 112 (bílá linka), 

jako například využívají velká call centra. Aplikovatelnost by byla možná díky komunitním 

centrům, které zdravotně postižené občany sdružují. V těchto centrech by byly především 

neslyšící spoluobčané instruováni k uložení tohoto čísla na svou SIM, pod označením o 

možném nebezpečí. V případě varování by se na displeji telefonu zobrazila uložená informace 

v podobě, jakou se zobrazuje jméno volajícího. Vyzvednutím hovoru by bylo považováno za 
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přijetí varovné informace. Informace na displeji sice neuvádí o jakou situaci se jedná, ale 

neslyšící občan by byl předem instruován o modelu jeho chování v takovéto situaci. 

14.2.4. Databáze telefonních čísel 

Databází mám na mysli seznam telefonních čísel, které by byly varovány v závislosti 

na okolnostech a potřebě. Jednotlivá databáze by nesla společný znak pro všechna telefonní 

čísla, například občané konkrétní obce, nebo sluchově postižení občané.  

Na následujícím vývojovém diagramu volání aktivních SIM obsažené v databázi, je 

oproti předchozímu pár úprav. Zadávací pracoviště při zadání požadavků na seznam aktivních 

SIM v dané lokalitě a určení Mluveného informace 1-n, zadá také požadovanou zájmovou 

skupinu. Seznam aktivních SIM bude porovnán s databází požadované zájmové skupiny. 

V případě shody dojde k vytočení čísla SIM.  

Dalším rozdílem je nezacyklení přesměrovaného hovoru. Přesměrování hovoru bude 

pravděpodobně směřovat na linku v blízkosti zájmové osoby, především u postižených 

spoluobčanů. V případě zájmové skupiny osob pracující v konkrétní továrně, kdy zaměstnanci 

mohou mít příchozí hovory automaticky směřovány, například na pracoviště call centra nebo 

majitele. V obou těchto případech dojde k informování osoby která může obratem informaci 

předat dále. Z tohoto důvodu je po předčtení Mluvené informace, přečteno i volané číslo pro 

případnou identifikaci. Takto přečtené číslo prodlouží hovor o cca 6 sekund. Celková doba 

přečtení zprávy se prodlouží na 20 sekund. 

Přesměrování v případě postižených spoluobčanů nebude obvyklou záležitostí, ale 

pokud by tomu tak bylo, nebude na přesměrované číslo směřovat více jak jednotlivé hovory. 

Přesměrování v případě firemních čísel je většinou řešeno uzavřenou skupinou volání v rámci 

firemní skupiny, kdy jsou nastavena omezení pro konkrétní skupiny zaměstnanců. Tato 

omezení lze obejít pomocí výjimek nastavených operátorem. 
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Obrázek 30 – Vývojový diagram volání na aktivní číslo (SIM) obsažené v databázi 

Databáze telefonních čísel je využitelná dvěmi způsoby. První variantou je plošné 

pokrytí požadované specifické skupiny obyvatel. Tento model je aplikovatelný pro obce nebo 

rozsáhlé oblasti s malou hustotou obyvatel. Velmi výrazná nevýhoda tohoto modelu je 

v pokrytí varovnou informací pouze trvale nebo přechodně žijících na tomto území. Tento 

model neřeší varování všech občanů v požadované oblasti a proto bych ho nedoporučoval.  

Druhá varianta je aplikovatelná i do velkých měst, jako je například Ostrava. Databáze 

by obsahovala konkrétní specifickou skupinu, bez ohledu na to kde se zrovna nachází. Pro 

oblast varování by byly sesbírány čísla aktivních SIM dle postupu viz výše a pomocí 
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filtrování by byly vyjmuty ze sesbíraného seznamu pouze čísla specifické skupiny obyvatel, 

kteří by následně byli varováni. 

U zdravotně postižených spoluobčanů, kteří by spadali do specifické skupiny 

varovaných, by bylo vhodné komunikovat, pokud možno, nenastavování přesměrování volání 

či hlasové schránky a pokud ano tak až po 15 sekundě. 

14.2.5. Seznámení občanů s možností varování přes mobilní 

telefon 

Celému systému varování přes mobilní telefon by prospěla propagace a seznámení 

široké veřejnosti s touto možností. Jako možnou propagaci je možné použít: 

• masmédia (televize, rozhlas, internet), 

• letáky, například v městské hromadné dopravě, 

• propagace v tisku, 

• vizitky, 

• a jiné 

 

Obrázek 31 – Návrh vizitky 
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15. Závěr 

Celá diplomová práce je rozdělena do jednotlivých kapitol, které tvoří utříděný celek 

informací k problematice JSVV. Na základě poskytnutých údajů, jsem se seznámil s možnými 

riziky, které hrozí na správním území ORP Ostrava. Pro toto území jsou nejvíce rizikové 

společnosti, které mají stanoveny zóny havarijního plánování, jelikož tyto zóny přímo 

zasahují do hustě obydlené zástavby. Následným zjištěním o velmi propracovaném sytému 

elektronických sirén jsem s posuzováním zón havarijního plánování nepokračoval.  

Materiály, které jsme měl k dispozici obsahovaly také kompletní seznam KPV. Po 

vyhodnocení těchto materiálů jsem zjistil, že na správním území ORP Ostrava je celkem 108 

KPV. Z toho je 5 obecních rozhlasů, 44 rotačních sirén a nejvíce zastoupených je 

elektronických sirén s počtem 59. Elektronické sirény jsou soustředěny především na hustě 

obydlené části města Ostravy. Evidentně největší koncentrace elektronických sirén je 

v místech zón havarijního plánování, kde je navíc doplňují sirény rotační.  

Součástí zadání bylo i posoudit vliv jednotlivých rizik přímo na KPV. Rizika působící 

na KPV bych rozdělil na dva druhy. A to rizika, která mohou na KPV působit kdekoli 

(bouřková činnost, silné mrazy, útok na konstrukci KPV, útok EMP na KPV) a rizika v 

závislosti na poloze KPV (záplava, zvláštní povodeň, metan, únik toxických látek, přírodní 

požáry, havárie v železniční dopravě). Na základě těchto rizik jsem provedl management rizik 

u všech tří typů KPV zvlášť.  

Výsledky mne nepřekvapily, jelikož jak jsem předpokládal, nejlépe dopadla 

elektronická siréna. A to především díky své záložní baterii, která v případě potřeby není 

závislá na stálých dodávkách elektrické energie. Druhou v pořadí byla rotační siréna,která už 

dopadla hůře. Největší dopad má na rotační sirénu riziko záplav a zvláštních povodní, a to 

z důvodu nutnosti neustále napájet sirénu elektrickou energií. Nejhůře dopadl obecní rozhlas. 

Především pro svou závislost na stálé dodávce elektrické energie stejně jako rotační sirény, 

ale také zranitelností jejích organizačních prvků. Celkový výsledek mne vedl k závěru, že 

obecní rozhlasy by bylo potřeba přednostně vyměnit za elektronické sirény. I přesto si 

myslím, že pro případ záplavové vlny by minimálně jednou, jak siréna rotační, tak obecní 

rozhlas obstáli. A to do té doby, než by voda zaplavila vedení a rozvodny elektrického napětí, 

které zásobují právě tyto dva KPV. Do budoucna bych doporučil i sirény rotační nahradit 

elektronickými sirénami, a to z důvodu nemožnosti předat informaci o hrozícím nebezpečí 

mluveným slovem. Rizikem, kde neobstál ani jeden z typů KPV byly přírodní požáry, 
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bouřková činnost, silné mrazy, útok na konstrukci KPV, útok EMP na KPV. V téměř všech 

těchto případech došlo k poškození vysílací a ovládací techniky a opatření k jednotlivým 

rizikům, jak jsem popsal přímo v kapitole: Vyhodnocení koncových prvků varování. 

Po vyhodnocení rizik jsem usoudil, že pro mimořádné události, u kterých hrozí 

výpadek dodávek elektrické energie, navrhnu náhradní způsoby varování. A to  v obcích a 

městských částech, kde není elektronická ústředna. Tabulku se seznamem obcí, měst, 

městských částí (dále jen „OMMč“) a počtem jednotlivých druhů KPV, jsem propojil 

s tabulkou, která uvádí pro tytéž OMMč, možná rizika v závislosti na umístění KPV. Z této 

tabulky mi vyšel seznam 11 OMMč, který jsem porovnal s mapou pokrytí správního obvodu 

ORP Ostrava, kde jsou zakresleny pouze elektronické ústředny. U městské části Ostrava 

Pustkovec bylo dosaženo pokrytí varovným signálem ze sousední městské části Ostrava 

Poruba. Také byly dohledány další dvě městské části, které nebyly pokryty varovným 

signálem. Jednalo se o městskou část města Vratimov - Horní Datyně, u které jsem neshledal 

nutnost náhradních způsobů varování, jelikož na území nehrozilo žádné riziko. Druhou 

městskou částí byl Hrušov, spadající pod Slezskou Ostravu. Dle parametrů, které byly 

nastaveny, minimálně jedna elektronická siréna v katastru každé obce, nebyly v Hrušově 

navrhovány náhradní způsoby varování. Pro všechny ostatní OMMč byly navrženy varovací 

okrsky. 

Pro všechny OMMč jsem navrhl varovací okrsky, v kterých pojede auto vybaveno 

MES nebo MVP rychlostí 20 km/h. Tyto okrsky jsou dvojího druhu. První typ okrsku je 

navržen pro MES, kde předpokládaný poloměr vyzařování varovné informace je 150m. Druhý 

typ okrsku určený pro MVP je s předpokládanou slyšitelnou vzdáleností cca 20m.  

Ve výsledné tabulce je vždy uvedena vzdálenost jakou MES nebo MVP urazil a za 

jakou dobu. Zde byla jasně patrná výhoda MES před MVP. Velmi podstatnou informací je i 

fakt ten, že pořizovací náklady u MES činí cca 300 000kč na rozdíl od MVP ,kdy v plánu 

varování správního obvodu ORP Ostrava se počítá s prostředky HZS, SDH, MP, PČR a 

vozidly záchranné služby. V případech odlehlých obcích jako například Čavisov či Horní 

Lhota, by ovšem dojezd takového prostředku mohl trvat zbytečně dlouho.  

V případě požadavku na snížení nákladů na nákup techniky sloužící pro varování si 

může  nechat starosta vybavit libovolné auto dvěmi reproduktory,jenž jsou umístěny na střeše 

vozidla, a tyto dále zapojeny do malé rozhlasové ústředny na 12V v celkové ceně cca 

15 000kč. Pro případ náhradního způsobu varování by mohly takto vybavenými auty 

disponovat SDH. Ti by zároveň disponovali mobilním telefonem, na který by v případě 
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potřeby aktivace sirén bylo zavoláno, například již  dříve zmiňovanou ústřednou, a pokud by 

tento člověk obdržel informaci o varování a nezně ly by sirény, ihned by vyjel.  

Dalším prostředkem náhradního způsobu varování by mohla posloužit výše 

zmiňovaná ISDN ústředny. Hodila by se především pro místa, kde se buď nevyplatí stavět 

KPV či do míst, kde nehrozí žádné riziko, například Vratimov - Horní Datyně. Nespornou 

výhodou je flexibilita tohoto sytému a možnost využití na národní úrovni. 

Druhý velmi významný přínos by měla ISDN ústředna především pro sluchově 

postižené obyvatele. Jedinou podmínkou je seznámit tyto osoby předem o možnosti varování 

tímto způsobem. 

Shrnutí - Celkovou práci požadovaných cílů jsem dosáhl a velmi by mne potěšila 

myšlenka, že systém ISDN ústředny, který jsem zde uvedl, by byl začleněn do JSVV. 
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