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Anotace 

 

 Švejda, F., Varování obyvatelstva v obci Polička. VŠB –TU Ostrava, 2011 

  

Klíčová slova: Systém varování obyvatel, mimořádná událost, přirozená povodeň, 

sirény, IVVS (Informační Výstraţný a Varovací Systém). 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou varování obyvatelstva. Na začátku práce se 

zaměřuji na novou koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 a 

na systém varování obyvatelstva na celostátní úrovni obecně, včetně vymezení legislativního 

rámce. Potom se práce zaměřuje konkrétněji na současný stav varování v obci Polička 

s důrazem na výskyt povodní a následné zefektivnění nebo případné doplnění systému 

varování v obci. Dále je zde popsán informační výstraţný a varovací systém (IVVS), který je 

v obci Polička vybudovaný a nahrazuje tak mechanické rotační a elektronické sirény. 
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 Švejda, F., Warning the Population in the Municipality of Polička. VŠB –TU Ostrava, 

2011 

 

Key words: System of warning people, extraordinary event, natural flood, sirens, 

ICWS (Informative Cautionary and Warning System). 

 

The bachelor thesis deals with the question of warning to inhabitants. At the beginning 

I focus on the new conception of inhabitants protection up to 2013, with a perspective up to 

2020, and on the national inhabitants warning system generally, including demarcation of the 

legislative framework. Then the thesis is focused on the present state of the warning system in 

the town of Polička with the emphasis on occurrence of floods, and on efficiency 

improvement or upgrading the warning system in the town. Furthermore, there is the 

description of the Information and Warning System (IVVS) in the town of Polička, which 

replaces the mechanical rotating and electronic sirens. 
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Úvod 

 Dnešní doba s sebou přináší nejrůznější nebezpečí, kterým jsme my lidé vystavováni 

kaţdým okamţikem. Nejenom příroda a přírodní katastrofy jsou nejvýznamnějším 

iniciátorem nebezpečí, ale v dnešní době je to způsobeno lidskou činností a provozy pracující 

s nebezpečnými látkami a přípravky. Většina mimořádných událostí způsobených přírodou 

jsou odrazem lidské činnosti a chování. Krásným příkladem můţe být globální oteplování, 

které se rok od roku stále více řeší a zavádějí se různá opatření ke sniţování oxidu uhličitého 

v ovzduší. „ Ne nadarmo se říká, jak se člověk chová k přírodě, tak se chová ona k němu “. 

Kaţdý den po celém světě jsme svědky nespočtu mimořádných událostí, při kterých dochází 

k váţným zraněním, či usmrcením mnoha lidí. Při těchto mimořádných událostech vyjíţdějí 

záchranné i havarijní sloţky poskytnout postiţeným osobám první pomoc. Jsou to 

profesionálové ve svých oborech, kteří musejí znát metody a postupy pro poskytování první 

pomoci, neboť špatně poskytnutá první pomoc můţe postiţenému ještě více ublíţit. V mnoha 

případech je ale na první pomoc příliš pozdě. Z těchto důvodů vychází nynější vnitropolitický 

i celosvětový trend, který se snaţí eliminovat následky rizik i dopadů případných 

mimořádných událostí. Abychom zmírnili následky, tak musíme přijmout určitá legislativní a 

organizační opatření, která jsou obsaţena ve správním řádu České republiky, obsahující 

nezbytné normy, které mimo jiné stanovují, ţe základní povinností, a tedy i funkcí státu je 

ochrana ţivotů, zdraví a majetkových hodnot spolu se zajištěním svrchovanosti, územní 

celistvosti a ochrany demokratických základů státu [1]. Stále větší výskyt rizik nás nutí 

navrhnout nějaký systém, který by umoţňoval varovat a poskytovat tísňové informace před 

hrozícím nebo jiţ vzniklým nebezpečím. Právě tento systém varování a poskytování 

tísňových informací by byl velice důleţitým prvkem k minimalizaci ztrát na ţivotech, majetku 

a ţivotním prostředí. Přispěl by také k rychlému a včasnému zahájení záchranných a 

likvidačních prací sloţkami integrovaného záchranného systému (dále IZS). Na systém 

varování obyvatelstva se zaměřím v mé práci, kde budu popisovat varování obyvatelstva 

v obci Polička.  

 Cílem práce bude popsat současný stav varování v obci Polička ve vazbě na aktuální 

koncepci ochrany obyvatelstva, případně navrhnout efektivnější způsob varování a 

informování obyvatelstva s důrazem na postiţení obce přirozenou nebo zvláštní povodní. 

Varování je řešeno v rámci celé České republiky v návaznosti na koncepci ochrany 

obyvatelstva od roku 2013 s výhledem do roku 2020, která se také zaměřuje na oblast 
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varování, kde je uloţena povinnost Ministerstvu vnitra a Generálnímu ředitelství hasičského 

záchranného sboru České republiky (dále GŘ HZS ČR) vytvořit organizačně technické 

podmínky pro koordinovanou výstavbu a provozování systému varování, který naplní potřeby 

státní správy, samosprávy, právnických osob, fyzicky podnikajících osob i jednotlivých 

občanů [2]. Za základní způsob varování obyvatelstva v České republice se povaţuje 

vyhlášení varovného signálu pomocí koncových prvků jednotného systému varování a 

vyrozumění (dále JSVV). 
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Rešerše 

 Při tvorbě mé bakalářské práce jsem čerpal z různých informačních zdrojů. Především 

jsem čerpal z učebních textů, se kterými jsem se setkal při studiu, z typových a operačních 

plánů zpracovaných HZS v Poličce, z technických dokumentací výrobců a dodavatelů 

koncových prvků JSVV, z internetu. Informace o současném stavu systému varování 

v Poličce jsem získal po komunikaci s příslušníky HZS v Poličce a na Městském úřadu 

v Poličce na odboru krizového řízení. 

 

 [6] KRATOCHVÍLOVÁ D., Ochrana obyvatelstva, 1. Vydání, Ostrava: Edice SPBI 

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

Skripta popisují opatření, které je nutné provést k ochraně obyvatelstva, zvířat, kulturních 

hodnot a ţivotního prostředí. Tato opatření jsou především evakuace, varování a vyrozumění, 

ukrytí a nouzové přeţití obyvatelstva, individuální ochrana, dekontaminace a další opatření 

k zabezpečení ochrany ţivota, zdraví a majetku při mimořádných událostech a krizových 

situacích. 

 

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

Ostrava 2005, ISBN 80-86634-55-8 

Skripta seznamují zejména příslušníky a pracovníky sluţeb zařazených do Integrovaného 

záchranného systému s právním rámcem vymezujícím oblast krizového řízení. V publikaci 

jsou popsány i vzájemné vazby mezi jednotlivými orgány krizového řízení. Dočteme se zde 

také o vyhlášení krizových stavů a o postavení a úkolech bezpečnostních rad a krizových 

štábů.  Závěr publikace je věnován hospodářským opatřením pro krizové stavy (dále 

HOPKS). 

 

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

2004, ISBN 80-86634-44-2 

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

komunikací, výběrem a přípravou pracovníků zejména v oblasti záchranných sluţeb. Skripta 

se dále zabývají řešením krizových stavů, mimořádných událostí a mimořádných situací. 
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KOVAŘÍK J., Teorie civilní ochrany, Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2002. 99 s. 

Publikace pojednává o teoretických základech civilní ochrany. Obsahuje historii civilní 

ochrany a dále úkoly civilní ochrany, od varování, informování obyvatelstva, aţ po 

dekontaminaci a budování improvizovaných úkrytů. 

 

 KROUPA M., ŘÍHA M., Ochrana obyvatelstva, Armex publishing s.r.o., 2006. 100 s. 

ISBN 80-86795-33-0 

 Tato publikace je velice dobře zpracována a obsahuje spoustu uţitečných informací 

z ochrany obyvatelstva. Popisuje kompletní výčet jednotlivých úkolů ochrany obyvatelstva od 

varování a vyrozumění po terorismus a jiné hrozby, se kterými se v dnešní době setkáváme. 

 

[5] POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA POLIČKY 

Zde jsou popsány všechny vodní toky a plochy, které protékají nebo leţí na území a 

v těsné blízkosti města Poličky, dále druh a rozsah ohroţení. Je zde také uvedeno informační 

zabezpečení jako například sloţení hlídkové a hlásné sluţby, sloţení povodňové komise 

města Poličky, spojení na povodňové komise okolních obcí a na správce vodních děl a další. 

 

[13] HAVARIJNÍ PLÁN MĚSTA POLIČKY 

Zde je uvedena charakteristika území a analýza vzniku mimořádných událostí na 

tomto území. Dále jsou tu uvedeny druhy plánů konkrétních činností, jako například plán 

vyrozumění, plán varování obyvatelstva, plán evakuace a další . 

 

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

stanovuje technické poţadavky a kritéria na koncové prvky napojované do jednotného 

systému varování a vyrozumění. 

 

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

systému varování a vyrozumění. 
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1. Vymezení základních pojmů 

 Mimořádná událost (MU) – je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 

člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní 

prostředí a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací [3]. 

 Krizová situace (KS) – mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném 

systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichţ je vyhlášen stav 

nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohroţení státu (dále jen „krizový stav“) [4]. 

 Záchranné práce – jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení 

rizik vzniklých MU, zejména ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, majetku nebo ţivotního 

prostředí, které vedou k přerušení jejich příčin [3]. 

 Likvidační práce – jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí [3]. 

 Havárie – je MU vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení a budov, při 

nakládání s nebezpečnými látkami a při jejich přepravě nebo při nakládání s nebezpečnými 

odpady [6]. 

 Integrovaný záchranný systém (IZS) – je koordinovaný postup základních a ostatních 

sloţek IZS při přípravě na MU a při provádění záchranných a likvidačních prací [3]. 

Nebezpečí – Potenciálně ničivá fyzikální událost, jev nebo lidská aktivita, která můţe 

zapříčinit ztrátu ţivotů nebo zranění, škody na majetku, sociální a ekonomické poruchy nebo 

environmentální znehodnocení [13]. 

Riziko – Pravděpodobnost škodlivých následků nebo očekávaných ztrát (mrtví, 

zranění, majetek, ţivobytí, narušení ekonomiky, poškození ţivotního prostředí) jako důsledek 

vzájemného působení mezi přírodními a člověkem způsobenými hrozbami a podmínkami 

zranitelnosti [13]. 

Ohroţení – Pravděpodobnost, ţe určitá hrozba (nebezpečí) vznikne v určitém časovém 

období. Nezvyklá nebo extrémní událost v přírodním nebo antropogenním prostředí, která 

nepříznivě ovlivňuje ţivoty lidí, majetek nebo činnosti, a která můţe vést k neštěstí [13]. 

Zranitelnost – Podmínky dané fyzikálními, sociálními a environmentálními faktory 

nebo procesy, které zvyšují citlivost společenství na účinky ohroţení [13]. 

 Varování – komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo jiţ vzniklé MU nebo 

krizové situaci (KS) obyvatelstvu [6]. 
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 Vyrozumění – komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání informací o hrozící či jiţ vzniklé MU nebo KS orgánům 

krizového řízení, orgánům státní správy a samosprávy, právnickým osobám a podnikajícím 

fyzickým osobám dle havarijních nebo krizových plánů [6]. 

 Koncové prvky varování a vyrozumění – technická zařízení schopná vydávat varovný 

signál nebo předávat informaci orgánům krizového řízení [6]. 

 Tísňové informování obyvatelstva – souhrn organizačních, technických a provozních 

opatření, která povedou k předání informací bezodkladně po zaznění varovného signálu o 

zdroji, povaze a rozsahu nebezpečí a nutných opatření k ochraně ţivota, zdraví a majetku, a to 

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

 Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) – souhrn orgánů a institucí 

organizačních, technických a provozních opatření a vazeb mezi nimi a technologií 

zabezpečujících varování a vyrozumění obyvatelstva [6]. 

 Systém selektivního rádiového návěštění (SSRN) – neveřejný systém, který je určen 

pro zabezpečení specifických úkolů varování obyvatelstva a vyrozumění osob zařazených do 

sloţek IZS, podílejících se na záchranných a likvidačních pracích v případě vzniku MU nebo 

KS [6]. 

Povodeň – povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo 

jiných povrchových vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta nebo voda jiţ zaplavuje území 

a můţe způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůţe dočasně 

přirozeným způsobem odtékat nebo odtok vody je nedostatečný. Povodeň můţe být 

způsobena přírodními jevy nebo umělými vlivy [5]. 

Přirozená povodeň – přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními 

jevy – déle trvající dešťové sráţky, tání sněhu, chod ledu, coţ ovlivňuje mnoţství a odtok 

povrchových vod a způsobuje stoupající tendenci vodního stavu ve vodních tocích. Přirozené 

povodně mohou být ovlivněny i mimořádnými příčinami – ledové bariéry, zemní sesuvy, 

plovoucí předměty, které v důsledku způsobují zácpy vodních toků a znemoţňují pravidelný 

odtok povrchových vod. Uvedené přírodní jevy způsobují dosaţení směrodatných limitů 

vodních stavů a při další stoupající tendenci dochází k povodňovým stavům. Přirozená 

povodeň se projevuje na správním území Poličky v zátopové oblasti Bílého potoka a jeho 

přítoků [5]. 

Zvláštní povodeň – zvláštní povodní se rozumí povodeň, která je způsobená umělými 

vlivy. Tyto mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají 
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nebo mohou vzdouvat vodu. Povodňové situace mohou nastat při narušení vzdouvacího 

tělesa, poruše hradicích konstrukcí a při nouzovém řešení kritických situací z hlediska 

bezpečnosti vodohospodářského díla [5]. 

 

2. Právní rámec ve vztahu k varování obyvatelstva 

V současnosti se právní úpravě v oblasti varování obyvatelstva věnuje značná pozornost, 

neboť včasné zabezpečení varování obyvatelstva je velice důleţité a je základním úkolem 

ochrany obyvatelstva.  

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

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

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

IZS, stanoví jeho sloţky, působnost a pravomoc při přípravě na mimořádné události a při 

provádění záchranných a likvidačních pracích. 

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

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

látkami a chemickými přípravky. 

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

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

Touto vyhláškou se v návaznosti na zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuje postup při 

zřizování civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu, způsob informování 

právnických a fyzických osob o charakteru moţného ohroţení, připravovaných opatření a 

způsobu jejich provedení, technické, organizační a provozní zabezpečení jednotného systému 

varování a vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací, způsob provádění 

evakuace a jejího všestranného zabezpečení, zásady při postupu a poskytování úkrytů a 

způsob a rozsah kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva, poţadavky ochrany 

obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické poţadavky na stavby civilní ochrany 

nebo stavby dotčené poţadavky civilní ochrany.  

 Vyhláška MV č. 429/2003 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS. 

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

roku 2013 s výhledem do roku 2020. 
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3. Koncepce ochrany obyvatelstva 

Bezpečnou společnost ve vztahu k mimořádným událostem a krizovým situacím lze 

charakterizovat jako společnost, která má přijatý soubor právních, technických, 

organizačních, finančních, vzdělávacích a dalších ochranných opatření k minimalizaci, resp. k 

překonání následků mimořádných událostí a krizových situací, a v praxi ho úspěšně realizuje. 

Bude ji vytvářet veřejná správa, která zabezpečí podmínky pro přístup občanů k informacím o 

rizicích vzniku mimořádných událostí, moţných následcích a zároveň o přijatých opatřeních 

k ochraně jejich ţivotů, zdraví, majetku a ţivotního prostředí [2]. Nová koncepce obyvatelstva 

zahrnuje nejenom ochranu ţivota, zdraví a majetkových hodnot, ale také zajišťuje 

svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky, coţ je základní 

povinností a funkcí státu. Rovněţ zahrnuje činnosti a postupy věcně příslušných orgánů a 

dalších zainteresovaných orgánů, organizací, sloţek a obyvatelstva prováděných s cílem 

minimalizace negativních následků případné mimořádné události. Pojetí ochrany obyvatelstva 

je srovnatelné ve většině států Evropské unie, ale také se můţeme setkat s pojmem civilní 

ochrana, který ochranu obyvatelstva v některých zemích Evropské unie nahrazuje.  

Ochrana obyvatelstva by měla být organizována v těchto základních bodech: 

 stát odpovídá za ochranu obyvatel, 

 ústředním orgánem v oblasti ochrany obyvatelstva je ministerstvo vnitra, 

 zkvalitnit spolupráci záchranných sloţek s policií i zpravodajskými sloţkami, 

 zabezpečit připravenost na boj s terorismem na celosvětové úrovni, 

 rozhodovací a řídicí prvky ochranného systému směřovat na centrální a 

regionální úroveň, 

 vybudovat centrální a regionální operační centra s chráněnými komunikačními 

spojeními, 

 věnovat pozornost informačním a varovacím prvkům, 

 zdokonalit u občanů znalost sebeochrany (dostatečná informovanost veřejnosti 

o ochranných opatřeních napomáhá k účinnější sebeochraně obyvatel). 

 To vše znamená řešit nedostatečnou připravenost obyvatelstva pro ochranu, obranu a 

zvládání krizových situací, koordinaci přípravy obyvatelstva, a to jak dospělých tak i dětí 

a mládeţe, která by zahrnovala přípravu na moţné situace (mimořádné události, vnitřní 

bezpečnost, obrana státu, zdravotnická připravenost v širším slova smyslu neţ jen zranění, 

ale např. i chování při epidemiích, narušení objektů kritické infrastruktury apod.) [2]. 
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3.1.  Současný stav ochrany obyvatelstva 

Současný systém varování je zajišťován a provozován Ministerstvem vnitra - 

generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. Je sloţen 

z vyrozumívacích center (celostátní, krajské a tzv. úrovně dalších provozovatelů), z datové 

sítě, rádiových sítí a koncových prvků varování. Obydlené území České republiky je pokryto 

radiovým signálem systému selektivního rádiového návěštění pro aktivaci koncových prvků 

varování. Koncové prvky varování jsou realizovány jako sirény rotační (elektromechanické), 

sirény elektronické a místní informační systémy (obecní rozhlasy připojené do JSVV). 

Současný systém varování je v trvalé pohotovosti a umoţňuje včasné varování obyvatelstva 

během několika minut v celé České republice. Právním základem ochrany obyvatelstva se 

zabývá především zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, prováděcí vyhláška č. 429/2003 Sb., o některých podrobnostech 

zabezpečení IZS a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů a 

další předpisy tykající se problematiky ochrany obyvatelstva. Vytvořeny jsou právní 

podmínky pro zajištění ochrany obyvatelstva a majetku v případě rozsáhlých lesních poţárů, 

vichřic, povodní, enzootií, epidemií, havárií s výskytem nebezpečných chemických látek, 

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

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

ţelezničních nehod, civilní letecké a vnitrozemské lodní přepravy, nouzových stavů v 

dodávkách potravin a pitné vody, v energetice, teplárenství a plynárenství, při teroristických 

útocích s pouţitím zbraní hromadného ničení. 

Základ tvoří soubor záchranných sloţek tzv. integrovaný záchranný systém (IZS). 

Systém zabezpečuje koordinaci činností a postupů jeho jednotlivých sloţek při přípravě na 

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

po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohroţení státu a válečného stavu. 

IZS se dělí na základní a ostatní sloţky. Základními sloţkami IZS jsou hasičský záchranný 

sbor České republiky (HZS ČR), Jednotky poţární ochrany s plošným pokrytím, Policie 

České republiky (PČR) a Zdravotnická záchranná sluţba (ZZS). Ostatními sloţkami IZS jsou 

vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné 

sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné sluţby, 

zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdruţení občanů, která lze vyuţít 

k záchranným a likvidačním pracím. Patrný rozdíl mezi základními a ostatními sloţkami IZS 
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je v jejich pohotovosti. Základní sloţky IZS zabezpečují nepřetrţitou pohotovost pro příjem 

ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě výskytu 

mimořádné události s provedením záchranných a likvidačních prací. Za tímto účelem 

rozmísťují své síly a prostředky po celém území České republiky. Ostatní sloţky IZS 

poskytují pomoc pouze na vyţádání. Za organizaci a řízení ochrany obyvatelstva při eliminaci 

mimořádných událostí nesou odpovědnost a plní úkoly v rámci svých kompetencí v souladu 

se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a zákonem 240/2000 Sb. o 

krizovém řízení:  

 ministerstva a jiné ústřední správní úřady, 

 orgány kraje, za které plní úkoly hasičský záchranný sbor kraje, 

 hejtman, 

 obecní úřad, 

 starosta obce, 

 právnické osoby a podnikající fyzické osoby. 

Pro zaměstnance jsou vymezeny úkoly k ochraně svých zaměstnanců v § 132a Zákoníku 

práce. K ohlášení vzniku MU a předání varovné informace jsou na územích jednotlivých 

krajů systémy, které mají nepřetrţitý provoz a umoţňují včasné varování a informování 

obyvatel o hrozícím nebo jiţ vzniklém nebezpečí. Tyto systémy jsou JSVV, operační a 

informační střediska IZS, kterými jsou operační střediska HZS kraje a operační a informační 

středisko GŘ HZS. 

 

Obrázek 1: Integrovaný záchranný systém IZS [17] 
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Financování úkolu varování je zabezpečováno hlavně z rozpočtu Ministerstva vnitra. 

Tyto prostředky byly a jsou vyuţívány zejména na výstavbu a zajištění provozu JSVV. Jedná 

se o infrastrukturu (vyrozumívací centra, datová síť, rádiové sítě a vysílače) a koncové prvky 

varování (rotační sirény a elektronické sirény) v majetku HZS ČR. 

3.2.  Oblast varování 

MV-generální ředitelství HZS ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) vytvoří organizačně-

technické podmínky pro koordinovanou výstavbu a provozování systému varování, který 

naplní potřeby státní správy, samosprávy, právnických osob, podnikajících fyzických osob i 

jednotlivých občanů. MV-GŘ HZS ČR bude zajišťovat a provozovat infrastrukturu systému 

varování pro přenos povelů k aktivaci koncových prvků varování a vytvářet podmínky pro 

postupné nahrazování zařízení umoţňující přenos povelů novými technologiemi, zejména 

moderními komunikačními prostředky s vyuţitím digitalizace v rámci území ČR, případně 

pro přechod na technologie vyuţívající celoplošné vysílače nebo satelitní systémy [2]. 

Obec bude zajišťovat a provozovat na vlastní náklady moderní koncové prvky 

varování, které jsou vyuţívány orgány samosprávy k informování obyvatelstva o běţných 

záleţitostech obce a zabezpečí vyslání varovného signálu a tísňové informace obyvatelstvu na 

území obce před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí. 

Systém JSVV provozovaný na území České republiky je tvořen těmito hlavními 

součástmi: 

 systémem selektivního rádiového návěštění (SSRN), kterým je zabezpečováno 

ovládání koncových prvků varování a vyrozumění, 

 koncovými prvky varování a vyrozumění, kterými je zabezpečováno vlastní 

varování a informování obyvatelstva. 

JSVV je udrţován v trvalé provozuschopnosti, velmi se osvědčilo zavedení jednotného 

varovného signálu „Všeobecná výstraha” následovaného tísňovou informací o hrozící nebo jiţ 

vzniklé mimořádné události, coţ ale neplatí u mechanických rotačních sirén, kde nelze doplnit 

reprodukci verbální informací [6]. 

 Systém SSRN je plně digitální a umoţňuje dálkové selektivní ovládání poplachových 

sirén či jiných varovacích zařízení a vysílání krátkých textových zpráv osobám vybaveným 

osobními přijímači (pagery). Základními prvky SSRN jsou [6]: 

 vysílací infrastruktura, 

 zadávací terminály a přenosové cesty, 
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 koncové prvky. 

3.3.  Informování obyvatelstva 

Informování je organizováno s cílem zvýšení připravenosti obyvatelstva všech věkových 

skupin pro obranu, ochranu a zvládání krizových situací. Základním prvkem systému ochrany 

obyvatelstva musí být informovaný a sebevzdělaný občan, který bude umět reagovat na 

přijímaná opatření, chránit sebe a poskytovat pomoc ostatním osobám. Informovanost o 

mimořádných událostech a krizových situacích bude třeba řešit i vůči cizím státním 

příslušníkům, aktuálně pobývajícím na území ČR. Bude nutné také řešit informovanost 

občanů ČR pobývajících v zahraničí cestou zastupitelských úřadů. 

3.4.  Řešení ochrany obyvatelstva před povodněmi 

Ochrana před povodněmi jsou opatření k předcházení a zamezení ohroţení zdraví, 

ţivotů a majetku občanů, společnosti a ţivotního prostředí při povodních prováděná 

především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním 

průběhu povodní. Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů a při 

vyhlášení krizového stavu krizovými plány. Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují 

povodňové orgány, které se při své činnosti řídí povodňovými plány a ve své územní 

působnosti odpovídají za organizaci povodňové ochrany, řídí, koordinují a kontrolují činnost 

ostatních účastníků ochrany před povodněmi. V době mimo povodeň jsou rozhodnutí 

povodňových orgánů vydávána podle správního řádu nebo jiným opatřením podle obecně 

závazných právních předpisů. V době povodně jsou povodňové komise oprávněny činit 

opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Pokud dojde k vyhlášení 

krizového stavu podle zvláštního zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon) přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je 

k tomu příslušný podle zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (vodní zákon). 

 

4. Systém varování 

Varování je jedním z prvotních úkolů ochrany obyvatelstva při hrozící nebo jiţ vzniklé 

mimořádné události. Cílem varování je včasné, srozumitelné a jasné předání informace o 

charakteru dané MU obyvatelstvu a následné vyrozumění sloţek, které se budou podílet na 

záchranných a likvidačních pracích. Povinnost varovat obyvatelstvo před hrozícím nebo jiţ 
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vzniklém nebezpečí má na starosti v působnosti obce s rozšířenou působností starosta obce 

s rozšířenou působností. Varování je podle definice souborem technických, organizačních a 

provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace, kde organizační 

opatření varování se zabývá zejména rozdělováním úkolů a kompetencí, zpracováním 

legislativních a dalších norem a jejich zpracováním v dalších dokumentech, jako jsou 

havarijní plány, směrnice pracovišť a center, ze kterých se varování uskutečňuje. Technická 

opatření spočívají v budování různých systémů a technologií, jejich servisu, 

provozuschopnosti a modernizaci. Provozní opatření se zaměřují na přípravu osob 

vykonávajících praktické činnosti při realizaci varování i osob, které vydávají úkoly v případě 

ohroţení.  

 Varují se především lidé, kteří jsou ohroţené MU nebo se nacházejí v ohroţeném 

objektu nebo v ohroţeném území, které bylo analyticky vyhodnoceno jako nebezpečné 

s moţným výskytem nějaké MU. Na kaţdém zabezpečovaném území se nachází nejrůznější 

skupiny obyvatel, zejména to jsou [7]: 

 obyvatelé ţijící na území trvale ohroţeném vysokým rizikem, 

 obyvatelé ţijící v lokalitách s vysokou hustotou osídlení a obyvatelé 

nacházející se na místech s vysokou koncentrací osob (sídliště, 

obchodní centra, výstaviště, apod.), 

 obyvatelé nacházející se ve veřejných budovách, školách, nemocnicích, 

ústavech sociální péče a v obdobných zařízeních s vyšším počtem osob, 

které nejsou schopny se ukrýt, 

 obyvatelé zdrţující se na místech, kde lze předpokládat různé specifické 

skupiny (např. neslyšící spoluobčané, občané cizí státní příslušnosti, 

apod.). 

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

především při jeho realizaci v rámci řešení MU. 

4.1.  Prostředky šíření varovné informace 

Podle charakteru, rozsahu a časového průběhu mimořádné situace jsou zvoleny 

prostředky a kanály pro šíření varovné informace. Také se vychází ze zásady, ţe kaţdý občan 

má právo, aby byl varován. Z tohoto pohledu lze vyuţít [8]: 

 koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění (základní 

způsob předávání varovné informace); 
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 místních informačních systémů; 

- obecních a objektových rozhlasů a podobných technologií; 

- rádiových sítí dispečinků dopravců zabezpečení varování 

cestujících; 

 mobilních rozhlašovacích prostředků; 

- megafonů, vozidel s rozhlasovým zařízením, mobilních sirén; 

 osobní vyhlášení; 

- hlídkami Policie ČR nebo obecní policie, hasičů apod.; 

 rozhlasu a televize; 

- veřejnoprávní i provozovatelů se soukromou licencí. 

4.2.  Koncové prvky varování 

Představitelé těchto koncových prvků jsou sirény. V České republice se vyuţívají dva 

typy sirén a to elektrické rotační a elektronické a také je vyuţíváno místního informačního 

systému (MIS). Postupně na našem území dochází k nahrazování těch rotačních, zvláště ve 

větších městech, ale stále je jich většina. Do roku 1994 byly sirény ovládány místně nebo 

centrálně a to pomocí linkového zařízení. Do budoucna se však uvaţuje o nahrazování 

zastaralých přenosových cest modernějšími způsoby komunikace s vyuţitím digitalizace nebo 

systémy pouţívající satelitní technologie [7]. 

Provozní vlastnosti těchto zařízení: 

 schopnost reprodukovat stanovené průběhy, 

 moţnost reprodukce sedmi předdefinovaných verbálních informací 

z paměti zařízení (elektronické sirény), 

 šíření tísňových informací pomoci vestavěného mikrofonu (s výjimkou 

elektromechanických rotačních sirén), 

 moţnost místního ovládání a dálkového ovládání JSVV – SSRN, 

 u většiny zařízení existuje moţnost přenosu informací z externího 

zdroje, 

 lze zajistit zdroj energie z akumulátorů, jako případné zálohy při 

výpadku dodávek elektrické energie, na dobu 72 hodin, kromě sirén 

rotačních, které jsou závislé na nepřetrţité dodávce elektrického 

proudu, 

 sirény i MIS jsou v nepřetrţitém provozu, 
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 moderní elektronické sirény a MIS umoţňují ihned varovný signál 

doplnit varovnou informací. 

4.2.1. Elektromechanické rotační sirény 

Tvoří nejpočetnější typ koncových prvků varování, přestoţe mají z hlediska dnešních 

poţadavků pouze nízké uţitné vlastnosti. Proto tyto typy sirén budou v lokalitách s vysokým 

ohroţením nahrazovány sirénami elektronickými. Jsou staršího typu a jejich rozpoznání je 

snadné díky tvaru kloboučku. Tyto typy sirén fungují na podobném principu jako píšťala. 

Zvuk je zde iniciován pohybem vzduchu, který je rozkmitán rotujícím elektromotorem. Jsou 

ovládány dálkově, pomocí přijímačů dálkového ovládání, tlačítky místního ovládání nebo jde 

o kombinaci obou způsobů. Při správné údrţbě se její ţivotnost dá účinně prodluţovat. Má 

výkon cca 4,5 KW, coţ je relativně hodně a mezi její významné nevýhody se dá zařadit: 

 Značná setrvačnost, neţ se zastaví a znova zase spustí, 

 Nutná častá údrţba v důsledku opotřebení třecích ploch, 

 Nutná fyzická kontrola – moţnost hnízdění ptactva, 

 Nepřetrţitá závislost na dodávce elektrického proudu, 

 Nemoţnost reprodukovat verbální informace o povaze hrozícího 

nebezpečí, 

 Nedá se její působnost prostorově směřovat, působení zvuku je šířeno v 

kruţnicích. 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Obrázek 2: Elektromechanická rotační siréna [16] 
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4.2.2. Elektronické sirény 

Patří mezi moderní koncové prvky varování. Vydávají signál, který je generován 

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

zesílí pomocí výkonných zesilovačů a na zvuk se přemění v elektroakustických měničích 

(tlakových reproduktorech). Hlavní rozdíl oproti elektrickým rotačním sirénám spočívá v tom, 

ţe dokáţou reprodukovat kromě tónu také mluvené slovo. Tím se stává varování obyvatelstva 

mnohem efektivnější. Postupem času jsou těmito typy sirén nahrazovány zastaralejší rotační, 

ale stále ještě tvoří menší podíl z celkového počtu. Na našem území mohou být 

reprodukovány následující mluvené informace [6]: 

 Zkouška sirén; 

 Všeobecná výstraha; 

 Nebezpečí zátopové vlny; 

 Chemická havárie; 

 Radiační havárie; 

 Konec poplachu; 

 Poţární poplach. 

Většina elektronických sirén je dálkově řízena, ale existuje moţnost provést spuštění 

sirény i na místě řídící jednotky. Většinou se tyto sirény najdeme v místech, kde je velká 

koncentrace osob. Sirény umoţňují nejen vyhlásit varovný signál a jiné standardizované 

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

přenášet informace z externího zdroje nebo sdělovat informace prostřednictvím vestavěného 

mikrofonu. Kontrola provozuschopnosti a technického stavu se provádí pomocí testu sirény. 

Tento test je tichý a pro okolí neslyšitelný a spočívá v provedení diagnostiky stavu 

jednotlivých částí sirény tzv. tichý test.  

 

 

   

 

 

 

 

        

Obrázek 3: Elektronická siréna [15] 
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4.2.3. Místní informační systém (MIS) 

Je také zařazen do jednotného systému varování a vyrozumění. Původní technologie 

MIS byla rozšířena o hardwarové a softwarové komponenty tak, aby se vlastnosti po úpravě 

podobaly elektronickým sirénám. Jejich prostřednictvím je moţné varovat všemi 

naprogramovanými signály a také jsou schopny poskytnout důleţité informace o povaze 

ohroţení. Signál je načítán ze zvukových souborů z počítače, distribuován příslušnou 

technologií a na zvuk přeměněn v tlakových reproduktorech, a nebo je generován v tónovém 

generátoru. MIS mají zvuk plošně rozprostřený tak, aby sdělení bylo zřetelné. Tento systém 

také slouţí pro kaţdodenní komunikaci orgánů místní samosprávy s obyvatelstvem. Uplatnění 

tohoto systému nacházejí na vesnicích a v ostatních obcích, kde se vyskytuje malá 

koncentrace osob na rozsáhlejším území [6]. 

 Technologie a principy, které vyuţívají místní informační systémy: 

 Technologie vyuţívající 100 voltové kabelové rozvody, 

 Technologie vyuţívající bezdrátový rozhlas, 

 Technologie vyuţívající televizní kabelové rozvody. 

 

Obrázek 4: Místní a evakuační rozhlas [14] 
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5. Způsoby varování obyvatelstva ve světě 

Většina vyspělých států jako hlavní způsob varování obyvatelstva před hrozící nebo 

nastalou mimořádnou událostí pouţívá sirény. Vývojem nových komunikačních systémů a 

jiných technických zařízení se do popředí dostávají i jiné technologie, které lze vyuţít jako 

náhradní způsoby varování a informování obyvatelstva v případě výpadku nebo nefunkčnosti 

sirén, nebo jako jejich doplnění.  V současnosti mnoho států na světě přichází na nové prvky 

ve varování svých občanů, které se opírají převáţně o nejmodernější komunikační 

technologie. Jedna z těchto moderních technologií se jmenuje „cell broadcast“ (vysílání do 

buňky) uţívané pod zkratkou SMS – CB, coţ umoţňuje zasílat krátké zprávy mnoha 

uţivatelům do právě určené oblasti. K tomuto vysílání můţe být také vyuţito rádiového 

vysílání, coţ umoţňuje poskytovat zprávy (například o aktuální dopravní situaci) přímo na 

display rádia. Této technologie se vyuţívá například v Nizozemsku. V Japonsku tento způsob 

varování ještě vylepšují tak, ţe v případě obdrţení varovné zprávy by mobilní přístroj vydal 

zvukové znamení. Pro ukázku varování obyvatelstva ve světě jsem si vybral Německo a 

Francii, protoţe to jsou velice vyspělé státy s velkým počtem obyvatel, pro které v případě 

vzniku mimořádné události musí být zajištěna ochrana ţivotů a zdraví. Ochrana obyvatelstva 

je stále více diskutovaným tématem, který se posouvá ve vývoji kupředu a vynalézají se 

technologie pro jeho stálé zdokonalování, coţ je případ i těchto dvou států. 

5.1.  Německo 

V Německu tvoří základ varovného systému stacionární sirény, jejichţ zkouška 

probíhá nejméně jednou ročně po předešlém avizování v médiích. Všeobecná výstraha má 

tvar kolísavého tónu po dobu jedné minuty a konec poplachu je reprezentován ustáleným 

tónem také po dobu jedné minuty. Poţární poplach trvající jednu minutu, má tvar střídajícího 

vysokého a klesajícího tónu, ale periodu prostřídá, na rozdíl od všeobecné výstrahy, pouze 

třikrát [10]. 

Pro efektivnější varování a informování obyvatelstva mají v Německu smluvně 

zavázánu stanici ARD, která dle sjednané dohody uveřejní varování v rozhlasové stanici a 

v televizním vysílání. Jestliţe zemský úřad vydá oznámení o varování, musí ho stanice 

odvysílat v přesném znění, za které nese daný úřad zodpovědnost. Další moţností, které 

zemské úřady vyuţívají, jsou jejich internetové stránky, kde v rubrice „varování a 

informování obyvatelstva“ můţou lidé zjistit povahu blíţící se nebo nastalé mimořádné 

události a jak by se na ni měli připravit. Pro přímo adresné varování obyvatelstva v místech, 
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kde nejsou sirény schopny reprodukovat verbální informace, nebo v místech, kde dojde k 

jejich vyřazení v důsledku poruchy či sabotáţe, jsou hasiči připraveni varování provést 

pomocí mobilních prostředků pro varování a informování obyvatelstva [9]. 

5.2.  Francie 

V současnosti se ve Francii vyuţívá okolo 4 500 elektronických a rotačních sirén. 

Akustické zkoušky jsou spouštěny stejně jako u nás, tedy kaţdou první středu v měsíci v 

pravé poledne. Menší odlehlejší území vyuţívají pro svolávání jednotek hasičského 

záchranného sboru také sirény, ale v poslední době dochází k jejich nahrazování pagery [11]. 

Varovný systém byl modernizován na základě zákona o civilní ochraně v roce 2004 a 

byly zde zavedeny nové prvky varování jako jsou například SMS zprávy, výstraţné proměnné 

tabule s vyznačenými informacemi nebo informační telefonní linky. Novelizovaná norma 

přináší moţnosti pro varování obyvatelstva prostřednictvím celostátních nebo regionálních 

televizních a rozhlasových vysílání jako jsou France Inter, France Bleu, Réseau France 

v zámoří, France 3 [11]. 

Jako doplněk varování pomocí sirén, je ve Francii zřizována síť svítících tabulí na 

veřejných místech a také v rámci dopravní infrastruktury. Tyto tabule ukazují informace o 

povaze ohroţení umístěné na nádraţích, v metru, na letištích nebo dálnicích. K šíření 

tísňových informací se také vyuţívají reproduktory připevněné na vozidla (mobilní sirény). 

6. Město Polička 

Polička je královské věnné město, zaloţeno ve 13. Století Přemyslem Otakarem II.. 

Rozkládá se na 18 km
2
 a má okolo 9000 obyvatel. Leţí v nadmořské výšce 555 m, na rozhraní 

dvou geomorfologických oblastí, Východočeské tabule a Českomoravské vrchoviny v okrese 

Svitavy v Pardubickém kraji. Polička má statut města a je vedena jako obec s rozšířenou 

působností pro osmnáct obcí a dvě města. Celkový počet obyvatelstva správního území města 

Poličky činí 19 419 obyvatel, z toho v Poličce a v integrovaných obcích Modřec, Lezník a 

Stříteţ 8995 obyvatel. Město je zasazeno do mírného údolí, které je obklopeno hospodářskou 

půdou, která plynule přechází v louky a lesy. Polička leţí při rozvodnici dvou moří. Do 

Černého moře spadá povodím Bílého potoka a přítoků a pramennou částí povodí Křetinky. 

Do Severního moře povodím Loučné. Území Poličska spadá do Povodí řeky Moravy.  
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7. Rizika na území města Poličky 

 V této části bakalářské práce přejdu k rizikům, které ve městě Polička hrozí a měla by 

jim být věnována pozornost, neboť v případě jejich vzniku by mohly zapříčinit velké ztráty, 

jak na ţivotech a zdraví, tak i na majetku a ţivotním prostředí. Polička je obcí s rozšířenou 

působností, tak pro systém varování obyvatelstva, kterým se zabývám v této práci, bych 

musel zabezpečit varování obyvatelstva pro celé území obce s rozšířenou působností, ale já se 

budu zabývat pouze varováním obyvatel ve městě Polička. Mapa s vyznačením správního 

obvodu Polička (viz Příloha 1 a2). 

 

Tabulka 1 – Přehled rizik ve městě Polička 

Rizika 
Dopady na: 

ţivoty zdraví majetek ţivotní prostředí 

Výbuch muničních 

skladů TNT 
ANO ANO ANO ANO 

Převoz zbraní a 

munice přes město 
ANO ANO ANO ANO 

Výbuch benzinové 

stanice 
ANO ANO ANO ANO 

Poţáry ANO ANO ANO ANO 

Únik amoniaku ANO ANO NE ANO 

Dopravní situace ANO ANO ANO ANO 

Sněhová kalamita ANO ANO ANO NE 

Vichřice ANO ANO ANO NE 

Přirozená povodeň ANO ANO ANO NE 

Zvláštní povodeň ANO ANO ANO NE 
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Obrázek 5: Počet událostí na území města Poličky za rok 2010 [17] 

 

 Prvním a stěţejním typem nebezpečí je podnik Poličské strojírny a.s., který se zabývá 

výrobou, nákupem, skladováním a prodejem zbraní a střeliva, včetně zpracování, testování a 

likvidací výbušnin. Tento podnik se nachází asi dva kilometry od města, ale při havárii 

spojenou s výbuchem muničních skladů s TNT můţe velmi ohrozit část města. Ohroţenou 

částí města je zahrádkářská oblast, kde není velká koncentrace osob, a kde nehrozí škody na 

ţivotech a zdraví, nýbrţ na majetku a ţivotním prostředí. Vzdálenost ohroţení tímto 

výbuchem je obsaţena a zakreslena jako součást vnějšího havarijního plánu podniku, která je 

zpracována HZS Pardubického kraje. Hrozbu pro obyvatelstvo zde nepředstavuje samotný 

podnik, ale doprava zbraní, střeliva a munice do podniku Poličských strojíren a.s. 

prostřednictvím kamionové dopravy přes centrum města. V případě mimořádné události 

spojené s nehodou kamionu přepravující munici v centru města je ohroţeno obyvatelstvo, 

které se bude nacházet v blízkosti nehody, především lidé ţijící v obytných domech kolem 

určené trasy přepravy. Nejzávaţnějším prvkem zranitelnosti, který můţe být ohroţen ve 

vztahu s přepravou munice je místní gymnázium a internát pro studenty. Tyto budovy se 

nachází přímo u silnice a je zde v případě nehody ohroţeno velké mnoţství mladistvých osob. 

K výbuchu také můţe dojít u místních benzinových stanic, které představují velké nebezpečí, 
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neboť se nacházejí blízko obytné zóny, kam se můţe přenést oheň a můţe dojít k velkému 

poţáru, který by bylo těţko zvladatelné uhasit nebo dostat pod kontrolu. 

 Dále zde velmi ohroţuje obyvatelstvo v důsledku mimořádné události místní pila 

Praţan s.r.o., která se zabývá zpracováním a distribucí smrkového dřeva. Leţí na okraji města, 

ale v případě poţáru nebo výbuchu představuje veliké nebezpečí, protoţe v areálu podniku je 

skladováno velké mnoţství dřeva a oheň se pomocí větru můţe přenést na okolní budovy a 

způsobit ohromné škody, jak na ţivotech, tak především na majetku. Musí zde být zavedena 

přísná opatření manipulace s otevřeným ohněm a musí být stanovena přípustná mez 

výbušnosti dřevěného prachu, aby nedošlo k výbuchu. Jsou zde ohroţeny okolní domy a také 

vlakové nádraţí, které se nachází u pily, kde se prostřednictvím vlakové dopravy odváţí dřevo 

k odběrateli. Hrozí zde ještě přenesení poţáru na vedlejší podnik AGRICOL s. r. o., coţ je 

společnost se zaměřením na zpracování vajec a mléka. Tento podnik také představuje 

nebezpečí v návaznosti na technologie výroby, které se zde pouţívají k výrobě sýru a 

majonéz. Hrozbu představuje především chladící zařízení obsahující amoniak, který je 

nebezpečný pro dýchací cesty. Toto nebezpečí je také aktuální při mimořádné události 

spojené s únikem amoniaku z chladícího zařízení na místním zimním stadionu, který musíme 

brát jako moţné riziko vzniku nebezpečí. Prvkem zranitelnosti je supermarket Penny, který se 

nachází vedle stadionu a při vzniku MU v pracovní době supermarketu se zde můţe nacházet 

spousta osob, které budou ohroţeny. 

 Dalším typem nebezpečí v Poličce je dopravní situace. Je zde spousta nepřehledných 

křiţovatek a míst, kde můţe dojít k dopravním nehodám. Řidiči by si měli dávat pozor a 

přizpůsobit svoji jízdu ve městě ve vztahu k jízdním předpisům na komunikacích v obcích. 

Především v Poličce by si řidiči měli dávat pozor v hodinách, kdy je velmi silný provoz a 

vyskytuje se hodně chodců. Velmi závaţná dopravní situace, kdy můţe dojít k neštěstí je mezi 

6:00 – 9:00 hodinou, kdy lidé jezdí dopravními prostředky do práce a děti chodí do školy. A 

potom mezi 14:00 – 16:00 hodinou, kdy nastává opačná situace. Tento typ nebezpečí musíme 

brát v potaz, protoţe Polička je velice frekventovaná. Vedou zde důleţité silniční tahy např: 

na Hlinsko, Havlíčkův Brod, Svitavy, Litomyšl, Ţďár nad Sázavou a další. 

Časté nebezpečí, které se ve městě Polička vyskytuje, tak jsou poţáry. Jedná se o 

poţáry jednotlivých budov, o poţáry více budov nebo o rozsáhlé lesní poţáry. Mohou být 

způsobeny nedbalostí, úmyslným zapálením, dětmi, technickou závadou, samovznícením atd. 

Poţárem mohou být zasaţeny kterékoliv typy budov. Rodinné domky, panelové domy, 

sklady, budovy různých firem a další. Poţáry budov s přenesením na ostatní budovy hrozí 
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především v historickém centru města. V dobách výstavby těchto budov se nebral ohled na 

odstupové vzdálenosti a jednotlivé domy nejsou odděleny poţárně bezpečnostními 

konstrukcemi. V době výstavby budov neplatily ţádné normy. Proto můţe dojít k šíření 

poţáru a můţe být zasaţeno i několik domů během krátké chvíle. Pravděpodobnost vzniku 

lesních poţárů je velmi vysoká, protoţe jde o přírodní prostředí, které je volně přístupné 

obyvatelstvu. V lesích se nachází rekreační a chatové oblasti. Hlavní příčiny vzniku lesních 

poţárů mohou být: pálení klestí a trávy, odhození nedopalků, úder blesku nebo úmyslné 

zapálení. Při těchto poţárech můţe dojít k ohroţení zdraví lidí a hlavně dochází k velkým 

škodám na ţivotním prostředí. 

 Dále se můţe v Poličce vyskytnout sněhová kalamita, coţ je taky velmi častá hrozba, 

která můţe ohrozit ţivoty obyvatel nebo jejich majetek. Sněhová kalamita vyjadřuje plošnou 

pohromu způsobenou především nepříznivými klimatickými vlivy, např. sněhem, ledem 

(námraza a náledí) a větrem. Kalamita tohoto druhu pak sekundárně způsobuje zejména velké 

dopravní komplikace, počínajíc velkými zpoţděními prostředků veřejné dopravy aţ po 

enormní nárůst dopravních nehod, popadané sloupy elektrického vedení, nárůst úrazů díky 

zvýšeným pádům na zem (zlomeniny), zamrzání různých sypkých substrátů v ţelezničních 

vozech, přerušení spojení následkem poškození telefonních a energetických sítí, poškození 

nebo zřícení střešních konstrukcí, pády stromů na komunikace, nárůst počtu vodovodních 

poruch, plošná poškození lesních porostů apod. [13]. 

V potaz se také musí počítat s dalším přirozeným ţivlem, a to s vichřicí. Vzniká 

vyrovnáváním rozdílů atmosférických tlaků v různých místech zemského vzdušného obalu. 

Proudění nastává z místa s vyšším tlakem vzduchu do místa s niţším tlakem vzduchu. Toto 

proudění se nazývá obecně vítr a je rozděleno podle rychlosti. Od rychlosti výše 18,3 m/s (78 

km/hod.) se tento vítr nazývá vichřicí [13]. Vichřice převrací lehčí předměty, shazuje 

uvolněné tašky ze střech, láme větve stromů a menší stromy, chůze proti směru proudění 

vzduchu je obtíţná. Tyto následky jsou minimální a s rostoucí rychlostí se zvyšují aţ na 

vyvracení velkých stromů, převracení automobilů, ničení střech domů, zničení nezajištěných 

lehčích staveb, nadzemních částí produktovodů či elektrického vedení. Dochází aţ k zničení 

komínů a menších budov. V lednu 2007 způsobil orkán Kyril vyvrácení spousty stromů 

v lesích a hlavně ve městě. Tyto stromy spadly do drátů elektrického vedení a kvůli tomu byla 

část Poličky skoro dva dny bez dodávky elektrického proudu.  

Nejvýznamnějším typem nebezpečí, které se vyskytuje na území města Poličky jsou 

povodně. A právě moje práce bude zaměřena především na varování obyvatelstva proti této 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Podneb%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%ADh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Led
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1mraza
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1led%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silni%C4%8Dn%C3%AD_doprava
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99esnost_provozu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_doprava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_nehoda
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Araz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlomenina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%A1z
http://cs.wikipedia.org/wiki/Les
http://cs.wikipedia.org/wiki/Porost
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ţivelné pohromě, coţ Poličku v posledních letech dosti suţuje a nutí stále vymýšlet či 

zlepšovat protipovodňová opatření k zamezení škod, které povodně můţou zapříčinit. Hrozbu 

při povodních představuje především místní potok, který protéká skrze celé město a 

znázorňuje velké nebezpečí v podobě přirozených i zvláštních povodní, protoţe na tomto 

potoce se nachází rybník, který představuje hrozbu zvláštní povodně protrhnutím hráze nebo  

vylitím vody z břehů, coţ můţe velice ohrozit obyvatelstvo bydlící v okolí rybníka a pod jeho 

hrází. Co město Polička opravdu nejvíce trápí jsou povodně přirozené, které se vyskytují 

velmi často např: rok 1997, 2002, 2009, 2010. V důsledku těchto povodní došlo k velkým 

škodám na majetku a byly provedeny a zrealizovány určitá protipovodňová opatření.  

Přehled protipovodňových opatření: -     výstavba poldru 

- vyhloubení a rozšíření koryta potoka 

- rekonstrukce kanalizací 

- zpřísnění činnosti povodňových orgánů 

- zavedení hlásných profilů 

 

Obrázek 6: Suchý poldr [vlastní práce] 

Hrozí zde také zvýšení hladiny potoka v návaznosti na rychlé roztávání sněhu a následné 

proudění vody z polí a lánů do potoka. V případě vzniku povodně jsou ohroţeny především 

obyvatelé obytných domů a budov, které se nacházejí v blízkosti potoka, coţ je významný 

prvek zranitelnosti a dále je ohroţen pension pro důchodce, který leţí přímo u potoka a 

v případě povodně je zde ohroţeno spousta starých osob, ať uţ s omezeným pohybem nebo na 

vozíku, kteří musí být evakuováni a musí jim být poskytnuta zdravotní a sociální péče. 
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Mapa se zakreslenými riziky a prvky zranitelnosti (viz Příloha 3). 

8.  Současný systém varování ve městě Polička 

V současné době je ve městě Polička pouze jedna funkční siréna. Jedná se o 

elektronickou rotační sirénu typu DS 977, která je umístěna na poţární stanici ve městě 

Polička a je v evidenci koncových prvků u HZS Pardubického kraje. Tato siréna je pouţívána 

v případě vzniku mimořádné události pro varování obyvatelstva a poţárního poplachu místní 

hasičské jednotky, a je napojena na JSVV. Ostatní sirény, které se v Poličce nacházely a byly 

napojeny na JSVV, byly zrušeny a nahrazeny informačním výstraţným a varovacím 

systémem (IVVS) od společnosti Satturn Holešov spol. s.r.o., který je v provozu od roku 

2003, ale plně digitalizovaný byl aţ v roce 2009. Centrální pracoviště tohoto systému se 

nachází na Městském úřadě v Poličce, odkud je řízena činnost jednotlivých ozvučných míst  

osobou k těmto úkonům pověřenou. Jednotlivá ozvučná místa jsou strategicky rozmístěna po 

městě a v případě nějaké mimořádné události nebo krizové situace bude zahájeno varování a 

informování obyvatelstva. V případě poruchy nebo výpadku některého ozvučného místa nebo 

skupiny ozvučných míst musí být v těchto lokalitách zabezpečeno náhradní varování 

obyvatel, buď místní jednotkou poţární ochrany nebo příslušníky městské policie, kteří jsou 

k těmto úkonům smluvně zavázáni.  

Dosah signálu jednotlivého ozvučného místa je na otevřeném prostranství asi 400 

metrů a srozumitelnost mluveného slova asi 250 metrů (udáno výrobcem), ale v lokalitách, 

kde se nacházejí paneláky či bytovky, dosah signálu klesá a zároveň klesá i srozumitelnost 

verbální informace, která je prostřednictvím ozvučných míst vysílána. V tomto případě se 

musejí zajistit určitá opatření k zajištění informovanosti obyvatelstva o původu varování. Do 

těchto prostranství by se měla provést výstavba dalšího ozvučného místa nebo musí být 

varování a informování obyvatel zajištěno náhradním způsobem varování např. pomocí vozů 

s megafony či mobilní sirénou. V oblastech, kde se nachází objekty s malými počty obyvatel 

a s obtíţnou příjezdovou komunikací, a výstavba ozvučného místa je z ekonomických důvodů 

nevýhodná, zajistí se varování a informovaní těchto obyvatel prostřednictvím domovní stanice 

napojenou na JSVV. Výstavba jednoho ozvučného místa se zapojením do JSVV a 

naprogramováním přijde na 25 000 Kč. Polička je pokryta jednotlivými ozvučnými stanicemi, 

jak můţeme vidět na následující mapce, kde jsou také znázorněna místa k plánovanému 
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doplnění a zefektivnění systému IVVS navrhnuté vedoucím krizového řízení ing. Vladimírem 

Bartošem. 

 

Obrázek 7 – Rozmístění ozvučných míst IVVS po Poličce (západ) [17] 
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Obrázek 8 - Rozmístění ozvučných míst IVVS po Poličce (východ) [17] 

8.1. Informační výstražný a varovný systém (IVVS) 

Tento systém funguje na bázi obecního rozhlasu umoţňující hlášení nejen běţných 

zpráv informativního charakteru, ale zejména signálů (tónů sirén) a zpráv (verbálních 

informací) pro varování a informování obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových 

situacích jako jsou poţáry, povodně, ţivelní pohromy, teroristické útoky, průmyslové a jiné 

havárie. Systém se dále vyznačuje tím, ţe je moţno jej prostřednictvím tzv. digitálního 

sirénového přijímače (DSP) napojit do JSVV ČR jako jeho tzv. koncový prvek, přičemţ je k 

http://www.satturn.cz/rozhlasy_popis.htm
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tomuto účelu schválen MV ČR - GŘ HZS ČR. IVVS umoţňuje kombinovat přenos signálu 

bezdrátově pomocí technologie DOMINO, coţ je moderní bezdrátová obousměrná 

komunikační síť, která je tvořena jednotlivými stanicemi DOMINO a umoţňuje selektivní 

zapínání a vypínání jednotlivých ozvučných míst nebo jejich skupin, které umoţňují vzdálené 

nastavování hlasitosti ozvučných míst, nebo které umoţňují interaktivně sledovat stav 

(poruchy) ozvučných míst. Systém provozuje město Polička jako svůj MIS pro varování a 

informování obyvatelstva, který je řízen z centrálního pracoviště pověřenými osobami, jimiţ 

jsou starosta Jaroslav Martinů a tajemník bezpečnostní rady ing. Vladimír Bartoš, kteří mají 

tento systém na starosti a odpovídají za jeho funkčnost. Oproti sirénám je jeho výhodou řada 

nových zabudovaných funkcí, moţnost jeho dalšího snadného rozšiřování, moţnost jeho 

ovládání z více míst (např. pracovišť HZS ČR, státní i městské policie, krizových štábů, atp.) 

a především velkou výhodou tohoto systému je přímý vstup z centrálního pracoviště pomocí 

softwarové aplikace, která je k tomuto systému dodávána zpracovatelem společností Satturn 

Holešov spol. s.r.o. Přímého vstupu můţe vyuţít pověřená osoba, která pomocí mikrofonu 

z centrálního pracoviště, média (CD, flashdisku, DVD, atd.) nebo mobilního telefonu 

prostřednictvím GSM sítě po zadání stanoveného kódu přímo vstoupí do hlášení nebo sama 

můţe provést hlášení obyvatelstvu. Výstraţného systému se dá vyuţít prostřednictvím čidel, 

které zaznamenávají např. zvýšení hladiny na vodním díle, sledování emisí v ovzduší, 

sledování zatíţení střechy pod tíhou sněhu, atd., a při dosaţení stanoveného limitu ohlásí 

výstrahu pomocí přenosu signálu na počítač nacházející se na centrálním pracovišti, kde dojde 

k zaznamenání informace a k následnému předání této informace prostřednictvím SMS 

zprávy pověřeným osobám a osobám, které budou provádět opatření v návaznosti na tuto 

výstrahu. Tohoto systému není zatím v Poličce vyuţíváno. Pokaţdé, kdyţ prostřednictvím 

systému IVVS je provedeno výstraţné, varovné či informativní hlášení, přijde pověřeným 

osobám SMS zpráva o vyuţití systému a o původu hlášení, coţ slouţí ke kontrolní činnosti 

pověřeným osobám.  
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Obrázek 9: Ozvučné místo IVVS [vlastní práce] 

Na tyto systémy, které slouţí k varování a informování obyvatelstva jsou kladeny velké 

poţadavky, neboť jsou nezbytnou součástí úspěšné realizace opatření na ochranu 

obyvatelstva. Velký důraz je kladen na zabezpečení funkčnosti těchto systémů v případě 

výpadku elektrické energie. Kaţdé ozvučné místo systému IVVS se zpravidla montuje na 

sloupy městského osvětlení, z kterých jsou napájeny akumulátory jednotlivých stanic 

DOMINO elektrickou energií, aby byly plně dobity pro případ výpadku elektrické energie. 

Tyto akumulátory mají výdrţ bez dodávky elektrické energie po dobu 72 hodin, jako je tomu 

u elektronických sirén.  

 

Obrázek 10: Systém IVVS [12] 
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Software IVVS je určen zejména pro příjem, dekódování a vyhlášení signálu pro 

varování a informování obyvatelstva dle standardizované syntaxe HZS ČR Jednotného 

systému varování a vyrozumění ČR.  

Mezi základní funkce a moţnosti systému IVVS patří [12]:  

 vyhlašování běţných informativních zpráv pro obyvatele 

 plánování hlášení dle časového schématu (automatická hlášení bez obsluhy) 

 vyhlašování signálů pro varování a informování obyvatelstva (sirén, gongů a 

verbálních informací) dle specifikace HZS ČR 

 místní vyhlašování zpráv z tzv. centrálního odbavovacího pracoviště systému (z 

aplikace IVVS, tlačítkového tabla, atd.) 

 vzdálené vyhlašování zpráv z celorepublikového JSVV ČR 

 vzdálené vyhlašování zpráv z mobilních telefonů, SMS zpráv a vysílaček 

 automatické rozesílání SMS zpráv vybraným osobám (nejen) v případě provádění 

hlášení o krizové situaci 

 hlášení slyšitelná z venkovních ozvučných míst (reproduktorů), ale také z 

rozhlasových a televizních přijímačů v domácnostech 

 při hlášeních o krizové situaci mohou být na programech kabelové televize vysílána 

grafická návěští znázorňující o jaký typ varování se jedná, a k tomu nutná opatření 

 selektivní ovládání všech koncových zařízení (zejména tedy ozvučných míst) 

 ovládání elektronických sirén v dané lokalitě (a to i obousměrné) 

 autentifikace uţivatelů pracujících v systému (různé stupně oprávnění) 

 monitoring všech hlášení, všech zařízení centrálního pracoviště i stavu jednotlivých 

koncových ozvučných míst (u obousměrného systému) 

 logování (ukládání) všech akcí a událostí v systému IVVS a s moţností dohledání 

záznamů aţ 1 rok zpětně 

http://www.satturn.cz/varovani_software.htm
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Výstavba systému IVVS s jeho napojením do JSVV ČR splňuje základní nařízení a 

povinnost zajistit varování a informování obyvatelstva v dané lokalitě, kterou ukládají 

starostům a představitelům měst a obcí zákony č. 239/2000 Sb., o IZS ČR a 240/2000 Sb. o 

krizovém řízení. 

Obrázek 11 – Centrální pracoviště IVVS [12] 

8.2.  Technologie DOMINO 

Systém DOMINO je moderní bezdrátová obousměrná komunikační síť. Systém 

DOMINO je standardně vybaven prvky pro vyhlašování nejen informativních zpráv, ale 

zejména signálu pro varování a informování obyvatelstva dle specifikace MV ČR - GŘ HZS 

ČR. Tento systém se standardně skládá z tzv. centrálního odbavovacího pracoviště a 

bezdrátové sítě, která je tvořena jednotlivými stanicemi DOMINO. Stanice mohou pracovat v 

reţimu “koncových (podřízených) stanic” (SLAVE), nebo mohou v rámci sítě slouţit jako 

signálové převaděče. Na centrálním pracovišti je pak umístěna “hlavní (řídící) stanice” 

(MASTER), která umoţňuje komunikaci s ostatními (SLAVE) stanicemi v síti. V určitých 

aplikacích pak mohou jednotlivé stanice DOMINO pracovat i samostatně. Komunikace mezi 

stanicemi DOMINO je digitální, paketová, v módu FSK. Akustické informace se přenášejí s 

FM modulací s vloţenými digitálními značkami, které zajišťují jejich integritu. Tato 

komunikace můţe být dále i zašifrována. Jednotlivé stanice DOMINO lze jednoznačně 

identifikovat pomocí nastavených adres [12]. 
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 Základní akce v síti a moţnosti stanic DOMINO [12]:  

 MASTER stanice se dotáţe SLAVE stanice na její stav (údaje z vnitřních čidel) a 

současně se prověří stav přenosové cesty (komunikačního kanálu) 

 MASTER stanice zašle SLAVE stanici blok dat - povel k vykonání určité akce (např. 

generování zvukové zprávy z interní paměti, připojení audio vstupů či výstupů, změna 

různých nastavení stanice, apod.) 

 MASTER stanice zašle SLAVE stanici audio signál (SLAVE stanice jej dá k dispozici 

na svých audio výstupech - např. do reproduktorů) 

 MASTER stanice zašle data nebo audio signál všem SLAVE stanicím v síti pomocí 

tzv. broadcast komunikace (vysílání) 

 MASTER stanice indikuje havarijní stav sítě (systému) 

 kaţdá ze stanic je schopna provádět samostatné úkony na podkladě vnitřního 

hodinového generátoru (tedy i bez komunikace s “nadřazenou” MASTER stanicí) 

 
 

Obrázek 12 – Technologie DOMINO [12] 
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9. Varování obyvatelstva v Poličce při povodni 

Jak uţ jsem popsal výše v rizicích vyskytujících se na území města Poličky, tak 

nejzávaţnějším a nejvíce řešitelným problémem v Poličce jsou povodně. Největším zdrojem 

povodňového nebezpečí pro město Polička je Bílý potok, který patří do hlavního povodí řeky 

Moravy a dílčího povodí řeky Svratky. Celková plocha povodí Bílého potoka po ústí do 

Svratky je 100,75 km
2
 a celková délka Bílého potoka je 16,5 km. Pramení nad obcí Pomezí a 

teče západním směrem. Protéká zastavěným územím obcí Pomezí, Polička, Kamenec u 

Poličky, kde se tok stáčí k jihu a protéká ještě obcemi Sádek, Maksičky a Lačnov, a zde se 

vlévá jako levostranný přítok do řeky Svratky. Hlavními přítoky Bílého potoka v katastrálním 

území města Poličky jsou levostranné přítoky Jánský potok, Baldecký potok a pravostranný 

přítok Bezejmenný potok. Na Bílém potoce je soustava dvou rybníků Limberský a Synský a 

na Baldeckém potoce jsou čtyři vodní nádrţe a poldr, pod celkovým názvem Baldecká 

soustava. Z hlediska povodňového nebezpečí mohou být obě soustavy při vzniku poruch nebo 

havárie zdrojem zvláštní povodně. Pro Bílý potok, který protéká Poličkou a je zdrojem 

povodňového nebezpečí, zpracoval správce toku, Povodí Moravy s.p. dokumentaci 

zátopového území Bílého potoka, která je přílohou povodňového plánu Poličky a podle které 

je moţné určit záplavové území na úrovni 100 – leté vody. Zpracovatelem povodňového 

plánu s touto mapou zátopového území, která je přílohou této práce, je KVARTA spol. s r.o. 

Choceň, projekce Vysoké Mýto. 

Při vydatných dešťových sráţkách nebo při rychlém tání sněhu dochází k zvýšení 

hladiny Bílého potoka a jeho přítoků. V tento moment nastupuje hlídková sluţba, která věnuje 

zvýšenou pozornost průtoku vody v Bílém potoce a dojde-li na vodočetných latích k dosaţení 

prvního ze tří stupňů povodňové aktivity, ihned informuje předsedu povodňové komise 

v Poličce, který potom zprávu dále předává starostům obcí, kterými Bílý potok protéká. 

Hlídkovými sluţbami jsou příslušníci městské policie v Poličce a JSDH Polička, kteří jsou 

tímto úkolem pověřeni předsedou povodňové komise Jaroslavem Martinů. Vystoupá-li 

hladina vody do výše 100 cm na vodočetné lati, nastává druhý SPA, při němţ dochází ke 

svolání městské povodňové komise, která potom dále ve spolupráci s hlásnou sluţbou [5]:  

 řídí a koordinuje zabezpečovací práce 

 činí opatření ke zmírnění průběhu povodně 

 informuje povodní ohroţené obyvatelstvo prostřednictvím IVVS 
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 navazuje spojení s provozovateli vodních děl, jejichţ manipulací je 

moţné sníţit průběh povodně 

 navazuje spojení s HZS Polička a s JSDH Polička 

 navazuje spojení se správcem toku Povodím Moravy 

 přebírá informace od povodňové komise obce Pomezí, která leţí na 

Bílém potoku nad Poličkou 

 zajišťuje, aby kritické profily na tocích, jako jsou lávky, mosty, 

propustky, zůstaly volné 

Nastane-li situace, kdy hladina vody dosáhne 130 cm na vodočetné lati, coţ vyznačuje 

třetí SPA, tak dochází k varování a informování obyvatelstva prostřednictvím systému IVVS, 

ţe hrozí nebezpečí zátopové vlny, a ţe ohroţení obyvatelé kolem koryta Bílého potoka můţou 

zabezpečit svá obydlí pomocí pytlů s pískem, jejichţ poskytnutí a rozvoz zajišťuje město 

Polička.  

 

 

Obrázek 13 – Nebezpečí zátopové vlny [12] 

 

Po zaznění varovného signálu s doplněním tísňové informace „ohroţení zátopovou vlnou“, 

musí být zajištěna evakuace místního pensionu pro důchodce, který se nachází v těsné 

blízkosti Bílého potoka, a ve kterém bydlí staří lidé s omezeným pohybem nebo lidé na 

vozíku, kteří podléhají evakuaci. 

Další organizační opatření a povinnosti povodňových orgánů města Poličky jsou 

obsaţeny v povodňovém plánu města Poličky, kde je přílohou i studie návrhu soutoku Bílého 

potoka s Baldeckým, coţ je nejkritičtější místo ve městě Polička, kde hrozí vylití vody 

z břehů (viz obrázek 13). 



41 

 

 

Obrázek 14 – Studie firmy ŠINDLAR s.r.o. z H. Králové návrhu soutoku Bílého potoka 

s Baldeckým [17] 
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10.  Závěr 

Jednou z nejdůleţitějších součástí všech opatření, které se zajišťují při ochraně 

obyvatelstva, je bezesporu varování a informování obyvatelstva postiţeného mimořádnou 

událostí nebo krizovou situací. Základními aspekty k ochraně obyvatelstva na úseku varování 

a tísňového informování obyvatelstva je zřízení a provozování systému varování a především 

včasné, rychlé a správné předání informací o hrozící nebo jiţ vzniklé mimořádné události. Při 

mimořádných událostech nebo krizových situacích, kdy je vyţadována pomoc sloţek IZS a 

můţe být ohroţeno velké mnoţství obyvatel, je varování a tísňové informování obyvatelstva 

velmi stěţejním a prvotním opatřením, neboť při špatném provedení varování a informování 

obyvatelstva můţe dojít k velkým ztrátám na ţivotech a zdraví občanů.  

V bakalářské práci jsem se zprvu zaměřil na novou koncepci ochrany obyvatelstva od 

roku 2013 s výhledem do roku 2020, kterou jsem vyuţil k vymezení problematiky varování a 

informování obyvatelstva na obecné úrovni. Dále jsem popsal současný stav varování a 

informování obyvatelstva společně s prostředky šíření varovné informace a koncovými prvky 

varování. Cílem mé bakalářské práce bylo především provést analýzu, hodnocení, případně 

vylepšení systému varování v obci Polička s důrazem na varování obyvatelstva v době 

povodní, na coţ jsem se zaměřil. Během práce při shromaţďování materiálů jsem byl velice 

překvapen, ţe ve městě Polička je pouze jedna funkční siréna napojená na JSVV, která je 

umístěna na poţární stanici a slouţí k varování obyvatel a poţárnímu poplachu místní 

hasičské jednotky. Všechny sirény, které se v Poličce nacházely, byly zrušeny a nahrazeny 

novým systémem, který plní stejnou úlohu jako sirény a navíc obsahuje další uţitečné 

moţnosti, a pracuje na bázi MIS. Tento systém byl navrţen společností Satturn Holešov spol. 

s.r.o. a je to tzv. informační výstraţný a varovací systém (IVVS). Varování a informování 

obyvatelstva prostřednictvím tohoto systému je velice efektivní a díky svým funkcím a 

zpracováním umoţňuje obyvatelům kvalitní informovanost a uţivatelům, kteří s tímto 

systémem pracují a provozují ho, snadné ovládání. Snahou vedení města je vybudovaný 

vysoký technický standard nejen udrţet, ale v rámci svých moţností i dále zkvalitňovat, neboť 

na ochranu obyvatelstva jsou v poslední době kladeny stále vetší poţadavky, které by se měly 

v rámci ochrany zajistit. Systém IVVS s napojením na JSVV, který je v Poličce vyuţíván pro 

varování a informování obyvatelstva plně nahradil sirény a usnadnil orgánům krizového řízení 

práci, díky svým moţnostem vyuţití (viz výše str. 35). 

Co se týče varování a informování obyvatelstva v obci Polička v době povodní, tak 

můţu konstatovat z vlastní zkušenosti a z provedené analýzy, ţe je v dnešní době na velmi 
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slušné úrovni. Varovný a informační systém zajišťuje obyvatelům města včasné varování 

s doplněním verbální informace, coţ velice ovlivní dopady na ţivotech a zdraví občanů města 

a usnadní práci sloţkám, které budou provádět záchranné práce a opatření v návaznosti na 

povodně. Mnou provedená analýza, kde jsem se zabýval dosahem signálu a dosahem 

mluveného slova ze systému IVVS pro obyvatelstvo ohroţené v důsledku povodně, je 

vyhovující a není potřeba provádět ţádná opatření v návaznosti na varování a informování 

obyvatelstva města Poličky v době povodní, které jsou nejčastější hrozbou a největším 

problémem města v posledních letech. Vypracovaná analýza je přílohou bakalářské práce ve 

formátu A3, kde je mapa zátopového území při 100 - leté vodě s vyznačením dosahu signálu a 

dosahu mluveného slova z ozvučných míst systému IVVS, které jsou strategicky rozmístěny 

kolem Bílého potoka a jeho přítoků (viz příloha 4 – Analýza dosahu signálu a dosahu 

mluveného slova ze systému IVVS). 

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

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