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ANOTACE 

ONDRAŠÍKOVÁ, Ludmila. Technická modernizace jednotného systému varování 

a informování obyvatelstva v působnosti územního odboru Bruntál. [Bakalářská práce]. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012. 

50 s. 

Bakalářská práce popisuje současný stav jednotného systému varování a informování 

obyvatelstva v působnosti Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, 

územního odboru Bruntál. Dále je provedena analýza tohoto systému a několika prostředků 

varování využívaných na tomto území i v zahraničí. Na základě analýzy je vytvořen návrh 

technické modernizace jednotného systému varování a informování obyvatelstva 

pro zkoumanou oblast. 

Klíčová slova: Jednotný systém varování a informování obyvatelstva; koncové prvky 

varování; varovný signál; verbální informace; Bruntál. 

 

ANNOTATION 

ONDRAŠÍKOVÁ, Ludmila. Technical modernization of the emergency public warning 

and informing system in the scope of the regional division of Bruntal. [Bachelor thesis]. 

Ostrava: VŠB – Technical University Ostrava, Faculty of safety engineering, 2012. 50 p. 

The bachelor thesis describes the emergency public warning and informing system 

in the scope of Bruntal regional division. Also, the analysis of the system and other means 

of warning used in Bruntal division as well as abroad is made. Pursuant to the analysis, 

the proposal of the technical modernization of the emergency public warning and informing 

system in the scope of Bruntal regional division is accomplished.  

Keywords: Warning and informing system; ending warning elements; warning signal; verbal 

information; Bruntal. 
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ÚVOD 

Ochrana člověka, především jeho života, zdraví a majetku je odjakživa prioritou každé 

společnosti. Pud sebezáchovy a ochrany materiálních hodnot jsou vlastnosti vrozené každému 

z nás. A právě tato snaha o bezpečnost vedla s vývojem techniky ke vzniku systémů, které 

jsou schopné tuto práci usnadnit. Od jednoduchých nástražných systémů pro ochranu domova 

před nepřáteli, přes vývoj organizovaných složek zajišťujících ochranu lidských společenství 

až po důmyslné systémy schopné detekovat nebezpečí včas. 

Oblastí ochrany objektů je několik a nelze říci, že by jedna byla důležitější než druhá. Tato 

práce se však zaměřuje pouze na jednu konkrétní činnost, a to na včasné varování před 

mimořádnými událostmi. Nejčastějšími živelními pohromami na našem území jsou 

jednoznačně povodně, dále se můžeme setkat například se sesuvy půdy, vichřicemi či požáry. 

Antropogenní hrozby v největší míře zastupují průmyslové havárie. Neopomenutelným 

rizikem jsou také vojenské a teroristické útoky, které představují navíc vysoké sociální riziko. 

Je patrné, že škála hrozícího nebezpečí je značně široká a dlouho neexistoval žádný systém 

schopný fungovat spolehlivě v tak obecné rovině. Kolektivní ochrana osob se v minulosti 

orientovala pouze na válečné krizové situace a sirény se spouštěly pouze místně pomocí 

obsluhy. V 80. letech se začalo využívat pásmo telefonních nadhovorů, které umožnilo 

dálkové ovládání, a teprve v roce 1994 vznikl systém selektivního rádiového návěštění 

(SSRN), kterým byla odstartována moderní forma varování. K masivnímu rozvoji tohoto 

systému došlo po rozsáhlých povodních na Moravě a ve Slezsku v roce 1997, kdy si 

zainteresované orgány veřejné správy uvědomily, že systém varování je nedostatečný. 

Zákonná povinnost včasného varování byla přes jeho nezbytnost zakotvena v českém právním 

systému až v roce 2000, a to schválením zákona o integrovaném záchranném systému (IZS) 

[18], který je významnou právní základnou ochrany osob a majetku. V něm byla definována 

odpovědnost za technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování 

a vyrozumění (JSVV), což byl konečně systém schopný plnohodnotně zajišťovat včasné 

varování obyvatelstva a vyrozumění složek podílejících se na zvládání mimořádných událostí. 

V posledních letech se v interních normativních aktech začal objevovat nový termín –

 jednotný systém varování a informování obyvatelstva (JSVIO). Ačkoliv byl pojem 

„vyrozumění“ z názvu vypuštěn, obsahem tohoto systému zůstává i nadále a jedná se tedy 
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pouze o přejmenování daného systému. Na základě toho bude v rámci práce použito označení 

nové a pojem jednotný systém varování a vyrozumění bude použit pouze v souvislosti 

s právní úpravou, která jej takto stále nazývá. 

Modernizace a rozšiřování v závislosti na neustále se vyvíjejících potřebách státu a jeho 

obyvatel je podmínkou bezchybného fungování systému, a proto cílem této práce je 

vypracování návrhu technické modernizace jednotného systému varování a informování 

obyvatelstva v okrese Bruntál, který patří do působnosti Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje, územního odboru Bruntál (HZS MSK, ÚO Bruntál). Důraz bude 

kladen na oblast varování, vyrozumění bude pro úplnost pouze zmíněno v popisné části a dále 

se jím práce zabývat nebude. 
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1 REŠERŠE 

Zákon č. 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění. 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, práva a povinnosti státní správy 

a samosprávy, právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události 

a při provádění záchranných a likvidačních prací. Konkrétně ministerstvu vnitra ukládá 

povinnost zajištění a provozu jednotného systému varování a vyrozumění a informování 

právnických a fyzických osob. 

Zásady dalšího rozvoje jednotného systému varování a informování obyvatelstva v České 

republice po roce 2010. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR, 2010, 10 s. Č.j.: MV-21332-1/PO-2010. 

Tento dokument analyzuje současný stav systému pro zabezpečení varování a informování 

obyvatelstva a definuje zásady rozvoje tohoto systému po technické stránce za účelem 

zkvalitnění ochrany obyvatelstva na území České republiky, včetně ekonomických dopadů 

po výměně prvků systému. 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: Sdružení 

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

Publikace pojednává o problematice ochrany obyvatelstva. Kapitola věnovaná varování 

a vyrozumění popisuje poplachové signály a tísňové informace, komunikační prostředky 

a cesty a věnuje se jednotnému systému varování a vyrozumění – jeho prvkům a principům 

vysílání. 

ŘEHÁK, David, FOLWARCZNY, Libor. Technické a organizační aspekty ochrany 

obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 2012. (v tisku) 

Publikace se zaměřuje na technickou a organizační stránku opatření ochrany obyvatelstva. 

První kapitola je věnována jednotnému systému varování a vyrozumění, jeho jednotlivým 

součástem, principům a základním technickým parametrům. 
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JULINA, Vojtěch. Zabezpečený přenos dat v rádiovém pásmu 870 MHz v signálově 

složitých podmínkách. In Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management 

a společnost konaná v rámci CATE. Brno: Univerzita obrany, 2009, s. 187-191.  

Článek pojednává o problematice bezdrátové komunikační technologie pro varování 

obyvatelstva. Popisuje moderní radiovou síť, která je primárně určena pro dálkový dohled 

nad stávajícími prvky varování obyvatelstva, může však pracovat i samostatně. Mimo jiné 

umožňuje dosud plně nevyužívanou obousměrnou komunikaci a také připojení čidel 

a senzorů, detekujících meteorologické, chemické, seismické a další odchylky. 

ŠTRUBLÍK, Martin. Varování a vyrozumění. [Prezentace]. Ostrava: Hasičský záchranný 

sbor Moravskoslezského kraje, 2012. 72 s. 

Tato prezentace obsahuje stručný popis jednotného systému varování a informování 

obyvatelstva, včetně přehledných grafů a tabulek, ve kterých jsou zpracovány údaje týkající 

se Moravskoslezského kraje. Prezentace je aktualizovaná ke konci roku 2011 a je tak zdrojem 

informací využitých v kapitole věnované popisu JSVIO v Moravskoslezském kraji. 
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V této kapitole jsou definovány pojmy, které se váží k popisované problematice, včetně 

právní úpravy, která tuto oblast upravuje. Dále je zde obecně popsán jednotný systém 

varování a informování obyvatelstva a je vysvětlen jeho princip a význam. Jelikož je systém 

dělen na krajské subsystémy, jsou zde konkretizovány údaje vztahující se 

k Moravskoslezskému kraji a následně je detailně popsána oblast spadající pod územní odbor 

Bruntál. 

2.1 Terminologický rámec 

Varování je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé 

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

majetku a životního prostředí. [19] 

Varovný signál je stanovený způsob akustické aktivace koncových prvků varování 

obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí. [17] 

Tísňové informování obyvatelstva obsahuje údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo 

již nastalé mimořádné události a údaje o opatřeních k jejich ochraně. Je realizováno 

bezodkladně po vyhlášení varovného signálu. [17] 

Vyrozumění je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření, 

zabezpečujících včasné předání informace o hrozící či již vzniklé mimořádné události nebo 

krizové situaci orgánům krizového řízení, orgánům státní správy a samosprávy, právnickým 

osobám a podnikajícím fyzickým osobám dle havarijních nebo krizových plánů. [9] 

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

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

a vyrozumění obyvatelstva. JSVV je technicky, provozně a organizačně zabezpečen 

vyrozumívacími centry, telekomunikačními sítěmi a koncovými prvky varování 

a vyrozumění. [17], [18] 

Systém selektivního radiového návěštění je neveřejný systém, který je určen 

pro zabezpečení specifických úkolů varování obyvatelstva a vyrozumění osob zařazených 
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do složek integrovaného záchranného systému. Jeho základními prvky jsou vysílací 

infrastruktura, zadávací terminály a koncové prvky SSRN. [9] 

Vysílací infrastruktura je tvořena sítí základnových stanic. Ty zabezpečují pokrytí zájmové 

oblasti radiovým signálem. [9] 

Vyrozumívací centrajsou pracoviště, prostřednictvím kterých realizují obsluhy systému 

požadavky na volání. [9] 

Koncové prvky SSRN jsou přijímače, které realizují požadavky obsažené ve volání. 

V systému jsou používány přijímače pro ovládání koncových prvků varování (rotačních 

a elektronických sirén, místních informačních systémů) a osobní přijímače (pagery), které 

mají k dispozici členové integrovaného záchranného systému, krizových štábů nebo jiní. [9] 

Koncové prvky varování (KPV) jsou technická zařízení schopná vydávat varovný signál. 

Jsou realizována jako sirény rotační (elektromechanické), sirény elektronické a místní 

informační systémy. [17], [19] 

2.2 Právní úprava 

Oblast ochrany osob a majetku není dosud zastřešena jednotným právním předpisem, proto je 

při jejím zajišťování nezbytné vycházet z mnoha zdrojů, což může tuto práci znesnadňovat. 

Konkrétně problematiku jednotného systému varování a informování obyvatelstva však 

definuje a upřesňuje několik právních předpisů, které jsou v této kapitole zmíněny. 

Povinností chránit osoby a majetek se zabývá v obecné rovině zákon o integrovaném 

záchranném systému. [18] Vedle vymezení integrovaného záchranného systému stanovuje 

také pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, právnických 

a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a během jejich trvání. Dle §7 tohoto 

zákona je udělena ministerstvu vnitra povinnost zajišťovat a provozovat JSVV a dle §10 jsou 

orgány krajů, v tomto případě hasičské záchranné sbory krajů, povinny zabezpečovat varování 

a vyrozumění. 

Zabezpečení JSVV pomocí vyrozumívacích center, telekomunikačních sítí a koncových 

prvků varování je definováno v §6-9 vyhlášky ministerstva vnitra k přípravě a provádění 

úkolů ochrany obyvatelstva. [18] Hasičským záchranným sborům krajů ukládá povinnost 

umisťovat koncové prvky varování na území všech obcí s počtem nad 500 obyvatel, v zónách 

havarijního plánování a v dalších místech možného vzniku mimořádné události. V místech, 
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která nejsou pokryta varovným signálem, umožňuje vyhláška obecním úřadům provádět 

náhradní způsob varování po dohodě a schválení daného zařízení místně příslušným HZS 

kraje.  

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 [8] (dále jen 

„Koncepce ochrany obyvatelstva“) popisuje modernizaci a výstavbu systému varování 

a přerozdělení odpovědnosti za jednotlivé části systému varování. Prvky systému plánuje 

postupně nahrazovat novými, které budou operovat s digitálním signálem. Obce na své 

náklady zmodernizují koncové prvky varování, které zároveň musejí být ovladatelné ze všech 

úrovní operačního a informačního střediska IZS a musí umožňovat vstup pro poskytování 

tísňové informace velitelem zásahu. Objekty a zařízení, ve kterých se shromažďuje velký 

počet osob, budou na náklady provozovatelů vybaveny místními informačními systémy, 

pomocí nichž bude možné v případě mimořádné události tyto osoby varovat. Dále bude 

systém přebudován na obousměrný s neustálou možností sběru informací o stavu koncových 

prvků a s možností měření fyzikálních veličin.  

Zásady dalšího rozvoje jednotného systému varování a informování obyvatelstva v České 

republice po roce 2010 [19] jsou interním normativním aktem, který ve zkratce analyzuje 

současný stav JSVV a podobně jako Koncepce ochrany obyvatelstva [8] plánuje modernizaci 

systému. V návaznosti na zákon o integrovaném záchranném systému [18] upřesňuje 

odpovědnost jednotlivých subjektů. V další části uvádí tři typy koncových prvků varování, 

které se budou v systému uplatňovat, popisuje způsob realizace informování obyvatelstva 

a v závěru vyčísluje ekonomický dopad plánovaných změn. 

2.3 Stav řešené problematiky 

JSVIO je celorepublikový systém, který zřizuje a provozuje Ministerstvo vnitra – generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV – GŘ HZS ČR“). 

V této kapitole je podrobně popsán jeho princip a fungování, jsou definovány odpovědnosti 

a detailněji popsány zkoumané oblasti. 

Popis a význam jednotného systému varování a informování obyvatelstva 

Jednotný systém varování a informování obyvatelstvaje po technické stránce tvořen systémem 

selektivního radiového návěštění a koncovými prvky varování. SSRN zabezpečuje ovládání 

koncových prvků a ty zabezpečují vlastní varování obyvatelstva a vyrozumění jednotek IZS.  
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Systém selektivního radiového návěštění 

SSRN je v současné době plně digitální systém a je budován a provozován na krajské úrovni. 

V republice existuje 11 samostatných krajských subsystémů, které jsou znázorněny 

na obrázku 1. 

 

Obrázek 1 – Krajské subsystémy systému selektivního rádiového návěštění v ČR [13] 

 

Základem SSRN je vysílací infrastruktura. Jedná se o síť základnových stanic (vysílačů), 

které zabezpečují pokrytí území signálem. Vždy jedna stanice je v subsystému hlavní, 

tzv. „MASTER“, a bývá umístěna na řídícím pracovišti hasičského záchranného sboru kraje. 

Ostatní základnové stanice jí jsou podřízeny a pouze předávají informaci, kterou obdržely. 

Označují se „SLAVE“. Vysílací infrastruktura tvoří okruh, v němž obíhá radiový signál 

ve formě informačního bloku – tokenu, který obsahuje adresy přijímačů, kterým má být 

doručen, příkaz pro aktivaci sirény, vlastní informaci, což je požadovaná činnost koncových 

prvků a obsah zpráv pro pagery. V síti může obíhat vždy pouze jeden token. [9] 

Dalším prvkem SSRN jsou vyrozumívací centra (starším označením zadávací terminály), 

pomocí nichž obsluha vysílá příkaz k aktivaci KPV. Do systému může být zapojeno libovolné 

množství terminálů a v současné době jich v rámci České republiky funguje 41. [15] Jsou 

rozčleněny na čtyři úrovně: 
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 Vyrozumívací centrum I. úrovně – celostátní pracoviště umístěné na Generálním 

ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v Praze. Má celorepublikovou 

působnost. 

 Vyrozumívací centra II. úrovně – krajská centra se stanovištěm na krajských 

ředitelstvích Hasičského záchranného sboru ČR. Lze jimi volat vysílací infrastrukturu 

krajského subsystému. 

 Vyrozumívací centra III. úrovně – okresní centra na pracovištích územních odborů 

Hasičského záchranného sboru ČR. Prostřednictvím těchto terminálů lze zadávat 

volání přijímačům daného okresu. 

 Vyrozumívací centra IV. úrovně – zvláštní vyrozumívací centra, která se mohou 

zřizovat na dispečerských stanovištích integrovaného záchranného systému okresu, 

na pracovištích provozovatelů zdrojů nebezpečí, či jiných. Koncové prvky, jejichž 

adresy lze volat, jsou jim speciálně přiděleny.  

Třetí část SSRN tvoří koncové prvky SSRN. Může se jednat buď o přijímače pro ovládání 

koncových prvků varování (nikoliv vlastní koncové prvky varování) nebo o osobní přijímače 

příslušníků IZS a krizového řízení. Zákon o IZS [18] ukládá, že všechny prvky SSRN musí 

splňovat podmínky stanovené MV - GŘ HZS ČR a musí být schválené pro provoz v JSVIO. 

 přijímače pro ovládání koncových prvků varování uskutečňují požadavky zadané 

v tokenu. Jsou identifikovány až osmi adresami. První pozice je vyčleněna 

pro individuální adresu, díky níž lze volat samostatný prvek. Přijímače u rotačních 

sirén mají navíc individuální adresu pro zkoušku funkčnosti. Zbývajících šest adres je 

volných pro vytvoření skupinové identifikace, což vede ke zrychlení činnosti systému. 

Vytváří se například skupiny sirén pro kraj, okres nebo ohrožené oblasti (např. 

chemického závodu, pod přehradní hrází apod.). Koncové prvky SSRN jsou neustále 

na příjmu. Po přijetí signálu porovnají volanou adresu se svou, vyhodnotí ji 

a v případě, že adresa souhlasí, provedou požadavky obsažené ve volání. [15] 

 Pagery jsou osobní přijímače, jejichž úkolem je předat informaci o hrozící nebo již 

nastalé mimořádné události orgánům krizového řízení. V minulosti byly využívány 

ve velké míře, avšak s rozmachem mobilní telekomunikace se od nich začalo upouštět 

a v současné době je nahradily mobilní telefony. [5] 
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Koncové prvky varování 

Druhou část JSVV tvoří koncové prvky varování, jejichž prioritním úkolem je vysílat varovný 

signál, popř. i umožnit reprodukci tísňové informace ať už pomocí mikrofonu v řídicí skříni 

KPV, z paměti prvku, připojením externího zdroje modulace nebo z vyneseného ovládacího 

terminálu. [13] 

Umístění KPV doporučují hasičské záchranné sbory krajů obcím, provozovatelům 

nebezpečných zařízení, vlastníkům vodních děl I. až III. kategorie, vlastníkům nebo 

provozovatelům míst s vysokou koncentrací osob, či jiným, kde hrozí ohrožení mimořádnou 

událostí. 

Jako koncové prvky lze, stejně jako zařízení připojené do SSRN, použít pouze takové, které 

jsou schválené pro provoz v JSVIO a jsou ve shodě s obsahem dokumentu Technické 

požadavky na KPV zapojené do JSVV [13]. Jedná se o dokument vydaný MV – GŘ HZS ČR, 

který zaručuje, že budou používány výhradně zařízení, která byla ozkoušena, a jejich 

začlenění do systému bylo schváleno. 

Podle principu se KPV dělí: 

 Rotační sirény jsou poháněny elektrický motorem a zvuk je generován rozkmitáním 

vzduchové masy rotací akustické části. Minimální výkon těchto sirén je 3 kW. Jsou 

nepřetržitě závislé na dodávce elektrického proudu, což činí velkou nevýhodu. Nejsou 

schopné vysílat tísňovou informaci. [9] 

 Elektronické sirény mají nižší energetickou náročnost a vyšší účinnost. Využívají 

vestavěného akumulátoru, tudíž jsou provozuschopné i po výpadku proudu. Signál je 

generován v tónovém generátoru nebo je vyvoláván z audiopaměti. Výkonové 

zesilovače signál zesílí a elektroakustické měniče jej přemění na zvuk. Vzhledem 

k jeho síle se elektronické sirény hodí do zastavěných oblastí a do hustě obydlených 

lokalit. [9] 

 Místní informační systém (MIS) neboli obecní rozhlas lze taktéž připojit do JSVIO, 

a to jak klasický drátový obecní rozhlas s ústřednou, tak i bezdrátový rozhlas nebo 

televizní kabelové rozvody. Princip generace zvuku je podobný jako u elektronických 

sirén a výhodou takto zřízeného koncového prvku varování je to, že již není třeba 

stavět další obecní informační síť, ale je využita ta stávající. [9] 
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Aktivace těchto prvků je možná místně nebo dálkově z vyrozumívacích center (popřípadě 

jiných vynesených ovládacích terminálů). Další způsoby mohou být uplatněny pouze 

se souhlasem MV - GŘ HZS ČR. 

Monitorovací systém koncových prvků 

Systém selektivního radiového návěštění byl vystavěn jako systém jednosměrný. Tedy 

s možností předávání příkazů koncovým prvkům varování z vyrozumívacího centra, nikoli 

s funkcí zpětné kontroly. Potřeba možnosti sběru informací o stavu koncových prvků a o tom, 

zda provedly požadovanou činnost, proto vedla k navržení monitorovacího systému 

koncových prvků (MSKP). Poprvé byl realizován v Moravskoslezském kraji. 

Další funkcí MSKP je přenášení dat z koncových prvků měření (senzorů). Ty slouží 

k monitorování veličin ve sledované oblasti (výška hladiny, koncentrace škodlivin v ovzduší, 

meteorologická data aj.) a přenosu zjištěných dat koncovým uživatelům. [15] 

Jednotný systém varování a informování obyvatelstva na území 

Moravskoslezského kraje 

Moravskoslezský kraj tvoří samostatný krajský subsystém SSRN. Je v něm umístěno 

17 základnových stanic, které pokrývají oblast signálem. Na území kraje je do systému 

zapojeno 10 vyrozumívacích center a primárně je varování zabezpečeno centrálně 

z Integrovaného bezpečnostního centra (IBC) v Ostravě. Koncové prvky varování jsou 

zastoupeny všemi třemi typy. Jejich množství uvedené v tabulce 1 vyplývá z prezentace 

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. [15] 

Tabulka 1 – Počet koncových prvků varování v Moravskoslezském kraji 

Druh KPV 

Ovládání 

CELKEM 

Dálkové Místní 

Rotační siréna 414 38 452 

Elektronická siréna 184 0 184 

Místní informační systém 45 0 45 

CELKEM 643 38 681 
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Prezentace HZS MSK [15] také uvádí pokrytí území varovným signálem a tísňovou 

informací, což je znázorněno v grafu 1. 

 

Graf 1 – Pokrytí území Moravskoslezského kraje varovným signálem a tísňovou informací 

V posledních dvaceti letech, co je vystavěn JSVIO, dochází k neustálé modernizaci KPV. 

Rotační sirény neschopné vysílat tísňovou informaci se nahrazují elektronickými sirénami 

a rozšiřuje se síť místních informačních systémů schopných plnit všechny funkce koncového 

prvku varování. Rozvrstvení jednotlivých typů koncových prvků v čase ukazuje graf 2. 

 

Legenda:     rotační s. – místní;      rotační s. – SSRN;      elektronická s.;     obecní rozhlas 

Graf 2 – Struktura koncových prvků varování v Moravskoslezském kraji [15] 
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MSKP je v subsystému zřízen pro monitorování stavu a provozu KPV. Je jím monitorováno  

celkem 144 koncových prvků, tedy asi čtvrtina, a to na území okresu Frýdek - Místek, 

Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava - město. [15] 

Detailní popis jednotného systému varování a informování obyvatelstva 

fungujícího v územním odboru Bruntál 

Oblast působnosti Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního 

odboru Bruntál pokrývá bruntálský okres. Signál pro provozování SSRN je zajištěn pomocí 

základnových stanic, přičemž přímo na území okresu jsou vystavěny 4 stanice – Kozí Vrch, 

Praděd, Cvilín u Krnova a Malá Morávka. Vyrozumívací centra se v okrese po zrušení 

operačních a informačních středisek územních odborů zakonzervovaly a nadále se používají 

jen pro servisní účely. Varování je realizováno prostřednictvím krajského Integrovaného 

bezpečnostního centra nebo přímo z MV – GŘ HZS ČR. [15] 

Koncové prvky varování jsou stále zastoupeny převážně rotačními sirénami. Elektronické 

sirény jsou teprve budovány, nové plány na modernizaci JSVIO už s nimi počítají, avšak 

v současné době se jich využívá pouze 15. Elektronické sirény jsou německých výrobců 

SiRcom a HÖRMANN (v Krnově). V menších obcích jsou často využívány místní informační 

systémy, které jsou vhodné zejména pro obce rozprostírající se podél silnic či vodních toků. 

Celkem je v okrese 83 koncových prvků varování [5] a jejich zastoupení je zobrazeno 

v grafu 3. 

Mimo prvků varování napojených do JSVIO jsou v menších obcích či městských částech 

budovány místní informační systémy, které spravuje sama obec. Ta pak odpovídá za včasné 

předání varovného signálu a tísňové informace osobám zde žijícím. Jedná se o ekonomicky 

méně náročnou formu varování, avšak veškerou odpovědnost spojenou s údržbou a provozem 

má obec. 
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Graf 3 – Počet koncových prvků varování v okrese Bruntál 

Ačkoliv byl obousměrný systém selektivního rádiového návěštění poprvé vyzkoušen 

v Moravskoslezském kraji, do okresu Bruntál dosud nezasahuje. Jeho vybudování by mohlo 

být odstartováno v roce 2013. Koncové prvky měření již zavedeny byly, konkrétně 

povodňové senzory, avšak pro jejich nespolehlivost bylo od jejich využívání upuštěno. [5] 

2.4 Dílčí závěr 

V rámci této kapitoly byl prezentován terminologický rámec a byla provedena deskripce 

právní úpravy zaměřená na jednotný systém varování a informování obyvatelstva. Dále byl 

vytvořen stručný popis struktury JSVIO – systému selektivního rádiového návěštění, 

koncových prvků varování a monitorovacího systému koncových prvků. 

Podkapitola pojednávající o JSVIO v Moravskoslezském kraji uvedla konkrétní údaje 

vztahující se k danému kraji. V MSK je vystavěno 17 základnových stanic, které slouží 

k přenosu vysílaných informací z vyrozumívacích center do koncových prvků varování. 

Volání je možné realizovat z 10 míst, přičemž primárně je využíváno Integrované 

bezpečnostní centrum v Ostravě. Koncové prvky varování zastupují převážně rotační sirény, 

které tvoří asi dvě třetiny KPV. Využívány jsou stále více elektronické sirény a místní 

informační systémy (obecní rozhlasy). Pokrytí celého kraje varovným signálem tvoří 88% 
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a tísňová informace je srozumitelná na 29% území. U 144 KPV se pro analýzu funkčnosti 

využívá monitorovací systém koncových prvků. 

Další popis byl zúžen na JSVIO v bruntálském okrese. Vysílací infrastruktura je zde fyzicky 

zastoupena čtyřmi základnovými stanicemi typu SLAVE, které jsou vystavěny na Cvilíně, 

na Pradědu, na Kozím Vrchu u Bruntálu a v Malé Morávce. Požadavky na volání jsou 

zadávány z krajského vyrozumívacího centra či jiného centra stejné nebo vyšší úrovně. 

Koncové prvky varování tvoří převážně staré rotační sirény, zbytek tvoří elektronické sirény 

a místní informační systémy. Vzhledem ke struktuře obcí jsou v současné době z praktických 

důvodů budovány obecní rozhlasy, které jsou na rozdíl od elektronických sirén schopny 

spojitě pokrýt celou obec, jež se rozprostírá podél silnice či vodního toku. 
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3 METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Při zpracování této bakalářské práce byly použity následující metody: 

Deskripce 

Deskripce je nezbytnou součástí práce, slouží k vytvoření popisu zkoumané problematiky. 

Určuje, do jaké hloubky bude téma zpracováno a v jakém okruhu. Je využita především 

v teoretické části, kde slouží k popisu právního rámce a samotného jednotného systému 

varování a informování obyvatelstva.  

Analýza 

Analýze řešené problematiky je věnována samostatná kapitola. Slouží k rozboru zkoumaného 

celku na jednotlivé části a následnému porovnání jejich kladů a záporů. Takto jsou detailně 

rozebrány koncové prvky varování a další prostředky sloužící k varování. Okrajově je 

analyzován i systém selektivního rádiového návěštění a monitorovací systém koncových 

prvků. 

Komparace 

Komparace byla použita v analytické části pro srovnání rotačních sirén s elektronickými 

a elektronických sirén s místními informačními systémy. Dále byla komparace využita 

pro hodnocení systému ochrany osob s postižením v České republice a v zahraničí. Výsledky 

této metody jsou uvedeny v dílčím závěru ke kapitole 4. 

Syntéza 

Tato metoda je využita v návrhové části, kde dochází ke spojování využitelných poznatků 

do jednoho celku. Pro syntézu je nezbytná dříve provedená analýza, díky níž byly zjištěny 

vhodné prostředky a principy, které se dle vytvořených modelů mohou pomocí syntézy spojit 

a vytvořit návrh modernizace systému varování. 

Dedukce 

Dedukce je využita pro vytvoření dílčích závěrů každé kapitoly a především závěrečné části 

práce, kde je na základně obecně platných předpokladů a nových poznatků vyvozen závěr. 
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4 ANALÝZA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V této části je jednotný systém varování a informování obyvatelstva rozebrán na jednotlivé 

části, kterým jsou věnovány samostatné podkapitoly. Tyto části jsou důkladně zkoumány, 

dochází k porovnání silných a slabých stránek a zhodnocení jejich významu. V podkapitole 

věnující se dalším prostředkům varování nejsou analyzovány jen zařízení a systémy 

vyskytující se na zkoumaném území, ale také vybrané fungující prostředky varování ve světě, 

které poslouží jako inspirace pro modernizaci místního systému varování a informování 

obyvatelstva. 

4.1 Systém selektivního rádiového návěštění 

Pokrytí území okresu Bruntál signálem SSRN nevytváří pouze čtyři fyzicky zde stojící 

vysílače, ale také další základnové stanice umístěné v blízkosti hranic okresu, jejichž signál je 

využíván některými z 83 koncových prvků varování. Stávající pokrytí signálem je 

momentálně dostačující a rozšíření infrastruktury by pravděpodobně bylo nezbytné jen 

v případě rozsáhlé výstavby nových koncových prvků. [5] 

Co se týče vyrozumívacích center, v okrese Bruntál bylo využíváno jediné. Bylo součástí 

operačního a informačního střediska, avšak v roce 2010 došlo k plošnému zrušení všech 

okresních středisek, jako bylo toto, a tím pádem na Bruntálsku žádné vyrozumívací centrum 

pro ostrou aktivaci KPV nezůstalo. Nejedná se však o změnu, která by omezila chod procesu 

varování a kterou by obyvatelé území jakkoliv pocítili.  

4.2 Koncové prvky varování 

Převážnou většinu koncových prvků využívaných na Bruntálsku tvoří staré rotační sirény, 

které byly instalovány v době vzniku JSVIO. Jedinou jejich výhodou jsou nízké pořizovací 

náklady a náklady na provoz. Zato nevýhod mají hned několik. Především jsou schopné 

odvysílat pouze varovný signál, nikoliv reprodukovat tísňovou informaci. Další problém 

nastává při výpadku elektrického proudu, na kterém jsou tyto sirény závislé. Nemají záložní 

zdroj elektrické energie, ze kterého by byly schopné čerpat energii na práci v nouzovém 

režimu. Komplikaci také občas způsobují rotační prvky, které mohou v zimě zamrzat. Je to 

především způsobeno kombinací několika nepříznivých podmínek, jako jsou povětrnostní 
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vlivy, způsob umístění a poloha sirény, klimatické podmínky dané oblasti aj. V současné době 

se nové rotační sirény neinstalují. [5]  

Moderní alternativou KPV jsou elektronické sirény. V okrese se nacházejí sirény německých 

výrobců SiRcom a HÖRMANN. Obecně mezi výhody elektronických sirén patří nižší 

energetická náročnost, vyšší účinnost a především schopnost reprodukovat verbální 

informaci, a to jednak přednastavenou v paměti prvku nebo fyzicky pomocí mikrofonu 

v řídící skříni. Technické parametry zde využívaných sirén SiRcom momentálně nedovolují 

dálkově vstupovat s tísňovou informací z vyneseného ovládacího terminálu, což může činit 

jistou nevýhodu. Naopak velkou předností elektronických sirén je nezávislost 

na elektrorozvodné síti až po dobu 72 hodin. Tu zajišťuje záložní akumulátor s možností 

automatického dobíjení. Navíc na rozdíl od rotačních sirén lze pro kontrolu 

provozuschopnosti a technického stavu provádět tzv. „tichý“ test, pomocí něhož dojde 

k diagnostice stavu jednotlivých komponent systému a celý proces je pro okolí takřka 

neslyšitelný. Drobnou nevýhodou jsou oproti rotačním sirénám větší požadavky na servis. 

[15] 

Jako třetí možný KPV může sloužit místní informační systém připojený do JSVIO. Dříve byl 

tento systém založený na bázi sto voltového rozhlasu, v současnosti se upřednostňuje 

provedení bezdrátové. Na trhu existuje řada výrobců nabízejících různé kombinace principů 

dle požadavků zákazníka. Systém je soustavou zdrojů akustického signálu a jeho vlastnosti 

jsou obdobné jako u elektronické sirény, přičemž nabízí několik dalších výhod. Velkou 

předností je víceúčelovost. MIS neslouží pouze jako běžný obecní rozhlas, tedy 

pro poskytování informací o dění v obci, ale také funguje jako prostředek varování 

obyvatelstva. Varovná informace může být reprodukována stejně jako u elektronických sirén 

a navíc starosta obce má možnost přímého hlasového vstupu z mobilního telefonu, není tedy 

nezbytná jeho fyzická přítomnost u zadávacího terminálu. Vzhledem k jednoduchosti 

konstrukce je možné pomocí menších reproduktorů signál distribuovat i do domácností, škol 

či specializovaných zařízení, což ocení zejména obce, které mají mezi svými obyvateli osoby 

s postižením. [5] 

Na obrázku 2 je znázorněno pokrytí celého okresu varovným signálem a verbální informací 

z koncových prvků varování připojených do JSVIO. 
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Obrázek 2 – Pokrytí okresu Bruntál varovným signálem a tísňovou informací (HZS MSK, 

ÚO Bruntál, Patrik Mana) 
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Mimo koncové prvky fungující v JSVIO jsou však stále využívány i sirény a obecní rozhlasy, 

které si obce zřídily pro vlastní varování a dosud je nepřipojily do jednotného systému 

varování a informování obyvatelstva. Důvodem je zpravidla nedostatek financí, jelikož 

připojení do systému vyžaduje pořízení a instalování koncových prvků SSRN. Vlastní 

prostředky varování obcí však nejsou hasičským záchranným sborem dokumentovány 

a na mapě pokrytí se mohou tyto lokality jevit jako nezabezpečené. Příkladem jsou obce 

a místní části spadající pod městský úřad Rýmařov a městský úřad Břidličná na výřezu mapy 

okresu – obrázek 3. 

 

Obrázek 3 – Mapa koncových prvků varování na Rýmařovsku (HZS MSK, ÚO Bruntál, Patrik 

Mana) 

Mezi zdánlivě „hluchá místa“ patří Ondřejov a Jamartice, nevelké místní části Rýmařova. 

Varování obyvatel je zde realizováno pomocí „hnízd“ reproduktorů, které jsou součástí 

rýmařovského MIS. [10] Stejně tak městský úřad Břidličná, spravující na mapě nepokrytý 
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Vajglov a Albrechtice u Rýmařova, nechal před dvěma lety vystavět nový bezdrátový obecní 

rozhlas a jeho reproduktory byly umístěny i do odloučených částí. Díky této úpravě je 

zabezpečeno předání varovné informace i obyvatelům těchto oblastí. [7] 

Naopak v případě jiných místních částí Rýmařova, Stránského a Harrachova, se skutečně 

jedná o nepokryté oblasti a při vzniku mimořádné události je nutné osoby zde žijící varovat 

pomocí megafonů. [10] Tato alternativa způsobuje zpoždění v přenosu informací na ohrožené 

osoby a vyžaduje síly a prostředky, které by v případě existence koncového prvku varování 

mohly být využity jinak. 

Analýza způsobů varování a pokrytí varovným signálem na Rýmařovsku slouží jako názorný 

příklad funkce celé oblasti v působnosti HZS MSK, ÚO Bruntál. Podobně zabezpečené jsou 

i ostatní obce a jejich místní časti, na některých místech je varování zmodernizováno, jinde 

dosud fungují staré systémy a nové se teprve plánují. Vzhledem k odpovědnosti obcí 

za zabezpečení varování, vyplývající ze zákona [18], však neexistuje sebemenší zástavba, kde 

by osoby byly nechráněny.  

4.3 Další prostředky varování 

Do této skupiny jsou zařazeny prostředky, které je možné připojit do JSVIO jako zařízení 

doplňkové nebo sloužící pro varování specifické skupiny osob, a to zejména osob 

se sluchovým postižením. Jedná se o nejobtížněji varovatelnou menšinu a mnohdy bývá právě 

z toho důvodu opomíjena. Pro analýzu byly vybrány takové systémy, se kterými se můžeme 

setkat v okrese, ale i zajímavé možnosti řešení ze světa. 

Varování osob se sluchovým postižením 

Firmy provádějící instalaci místních informačních systémů nabízejí několik nástavbových 

prvků. Jedním z nich je informační tabule pro neslyšící, zobrazená na obrázku 4. Toto zařízení 

obsahuje koncový prvek SSRN a je schopné předat varovnou informaci osobám se sluchovým 

postižením. Jeho aktivace je možná dálkově z vyrozumívacího centra nebo místně 

z ovládacího pultu instituce provozující tento panel. V klidovém režimu se na tabuli zobrazuje 

aktuální čas, datum, případně i teplota vzduchu. V případě mimořádné události se pak 

zobrazují informace o hrozícím či nastalém nebezpečí, pokyny k evakuaci apod. [3] 
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Obrázek 4 – Informační tabule pro neslyšící s použitím uvnitř budov [3] 

Ačkoliv je toto zařízení v dobré víře i přes vysokou cenu budováno na obecních úřadech 

několika obcí Bruntálska provádějících modernizaci JSVIO, takto umístěná informační tabule 

se míjí účinkem. Přednostně je určena osobám se sluchovým postižením, avšak neexistuje 

způsob, jak by se tyto osoby o nebezpečí dozvěděly. Vhledem k faktu, že je tabule většinou 

umístěna ve vestibulu obecního úřadu, slouží převážně jako zdroj času lidem pohybujícím se 

v budově.  

Zahraniční prostředky varování osob se sluchovým postižením 

Národní správa oceánů a atmosféry (NOAA) je orgán Spojených států amerických, který 

provádí výzkumy v oblasti atmosféry a hydrosféry a informuje občany o změnách prostředí, 

které je obklopuje. Jako jeden z prostředků využívá i rádiové vysílání zaměřené na zprávy 

o počasí. Frekvenci tohoto vysílání je možné naladit na 97% Spojených států amerických, 

a proto je využíváno pro varování před blížícím se nebezpečím. Jedná se o rádiové přijímače, 

do kterých přichází varování z úřadů předpovědi počasí o hrozících přívalových deštích, 

tornádech, ale i průmyslových haváriích apod. Tyto přijímače mohou být vybaveny 

speciálními konektory, které spouští varovná zařízení neslyšících. Mezi nejvyužívanější patří 

vibrační podložky do postelových matrací a polštářů, sirény nebo osvětlení vydávající ostré 

záblesky. Varování probíhá následujícím způsobem: místní úřady nebo prognostici 

předpovídající počasí zjistí, že se blíží nebezpečí ve formě přírodního živlu, chemické, 

biologické, radiační či nukleární hrozby a rozhodnou se varovat osoby v ohrožené oblasti. 

Informace je okamžitě vložena do počítače, který varovné informace rozešle do rádiových 

přijímačů dané lokality. Ty se automaticky zapnou, spustí alarm a další externí zařízení, která 

jsou na ně připojena, a na displeji zobrazí konkrétní tísňovou informaci. [11] 

Varování osob s postižením je problematickou oblastí a v České republice je dosud 

podceňováno. Na území spadajícím do působnosti HZS MSK, ÚO Bruntál neexistuje 
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zařízení, které by opravdu spolehlivě předávalo postiženým varovný signál. Řešení americké 

NOAA je přitom jednoduché a účinné. Využití rádia a státního rozhlasu pro aktivaci 

varovných prvků je účinný způsob, jak do systému ochrany osob začlenit maximální počet 

obyvatel. Konkrétní druhy připojených systémů už jsou na osobním zvážení každé 

domácnosti. Obrázek 5 je ukázkou vibračního alarmu, který představuje ochranu v době 

spánku, a to nejen osob se sluchovým postižením. Zařízení je možné využít i v bezdrátové 

úpravě, ta zaručuje větší komfort a variabilitu použití, ale je nezbytné hlídat stav baterie. 

 

Obrázek 5 – Vibrační alarm [4] 

Pro osoby s lehkou až středně těžkou ztrátou sluchu mohou být pro denní alarm využity 

sirény, u kterých se dá podle potřeby regulovat hlasitost výstrahy. Obvykle stačí jedna siréna 

do každého patra. V případech těžké ztráty nebo hluchoty je třeba využít optického způsobu 

varování, a to například stroboskopických světel nebo výrazně svítících signalizací. Varování 

takto postižených osob je mnohem obtížnější, varovná světla je pro maximální bezpečnost 

třeba umísťovat do každé místnosti domácnosti. 

Další prostředky varování využívané v zahraničí 

Americká firma Database Systems Corp. se považuje za předního poskytovatele 

telekomunikačních služeb a mimo jiné nabízí službu nouzového vysílání. Jedná se o software, 

do něhož jsou zadána telefonní čísla členů organizace, firmy či spolku využívajícího tento 

servis a v případě mimořádné události nebo jakékoliv nečekané situace jsou rozesílány 

textové nebo hlasové zprávy, které jsou předem nahrané a uložené do paměti systému. 

V ojedinělých případech mohou zprávy obsahovat telefonní číslo, na němž je možné zjistit 

bližší informace a doporučený postup činnosti. Hlasové zprávy lze naprogramovat i tak, aby 
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při nevyzvednutí adresátem byly v nastaveném časovém intervalu opětovně odesílány až 

do doby potvrzení přijetí. [2] 

Předností systému se zdá být komplexnost, rychlost a jednoduchost. Podle dostupných 

informací představuje tento software možnost, jak předat varovnou informaci všem 

zainteresovaným osobám pomocí jednoho či více operátorů. Jeho integrace se jeví výhodná 

například do průmyslových podniků, kde existuje soustavné nebezpečí havárie a rychlé 

varování všech zaměstnanců je nezbytné. Využitelné je ovšem i ve všech dalších oblastech. 

Nepříliš jednoznačná je však alternativa zasílaného telefonního čísla, na kterém mají být 

podávány doplňující informace. Výrobce na svých webových stránkách neuvádí, jak toto 

probíhá, ale nabízejí se dvě varianty. První z nich je přepojení na operátory, kteří mají volající 

odbavovat jednotlivě, což musí nutně vést k neustálé obsazenosti telefonních linek. Tato 

varianta je nevýhodná a nic neřešící. Druhou možností je telefonní číslo směřující na automat, 

na který je operativně nahrána zpráva o aktuálním stavu a doporučených postupech jednání. 

Tato možnost je efektivnější a řešila by situace, kdy přednastavené informační textové nebo 

hlasové zprávy neodpovídají nastalým okolnostem a varování je nutné specifikovat.  

4.4 Monitorovací systém koncových prvků 

MSKP je systém doplňující druhý směr komunikace systému selektivního rádiového 

návěštění. Jeho využití je výhodné zejména pro ověření, zda koncový prvek skutečně příkaz 

obdržel a následně jej vykonal. V případě poruchy koncového prvku je MSKP schopné 

problém včas odhalit, což by se bez využití obousměrné komunikace zjistilo až při zkoušce 

sirén nebo při pravidelné revizi KPV. Generování informací diagnostiky a monitoringu je 

prováděno třemi způsoby. Po vyslání dotazu z vyrozumívacího centra, při změně provozního 

nebo funkčního stavu KPV, nebo periodicky v přednastaveném intervalu. [15] 

Obrázek 6 je názornou ukázkou toho, jak důkladný přehled má obsluha MSKP o všech 

napojených koncových prvcích varování. Na pozadí je přehled všech monitorovaných KPV 

v Moravskoslezském kraji a otevřeny jsou detaily stavů dvou elektronických a dvou rotačních 

sirén. V levém sloupci jsou aktuální stavy a okna tvořící pravý sloupec ukazují vybranou 

historii prvku. 
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Obrázek 6 – Kopie obrazovky monitorovacího systému koncových prvků (HZS MSK, Martin 

Štrublík) 

Provoz monitorovacího systému koncových prvků vyžaduje existenci přijímačů sběru dat 

(PSD), starším názvem koncentrátorů, a takových koncových prvků systému selektivního 

rádiového návěštění, které se systémem dokážou komunikovat. Princip fungování MSKP je 

znázorněn na obrázku 7. Signál koncových prvků varování není dostatečně silný, aby se 

dostal až ke stanici MASTER MSKP, proto musí být zesilován pomocí jednoho nebo více 

PSD. Teprve MASTER může informaci o stavu KPV uložit na SQL server, na který mají 

přístup klienti a nadále s ní pracují. Klienty MSKP jsou obsluhy všech úrovní vyrozumívacích 

center. [14] 



26 

Datová síť HZS ČR

SQL

   Server
Koncentrátor

 - repeatr č. 1

Koncentrátor

 - repeatr č. 3

Koncentrátor

 - repeatr č. 41 2... ...N

   Klient MSKP

Koncentrátor

 - repeatr č. 2

Klienti

MSKP

Rotační

siréna

Elektronická

siréna

Master

MSKP

Koncentrátor

 

Obrázek 7 – Princip monitorovacího systému koncových prvků [15] 

MSKP je možné využít pro monitoring všech typů KPV, avšak ne u každého je to vzhledem 

k výši nákladů výhodné. Provozuschopnost rotační sirény je závislá na dodávce elektrického 

proudu, bez níž nemůže pracovat, a to funkci MSKP značně omezuje. Místní informační 

systémy jsou ve správě obcí a ty také zabezpečují jejich provoz. Monitoring Hasičským 

záchranným sborem ČR není proto nezbytný. Vhodné využití představuje teprve sběr dat 

z elektronických sirén. Mají záložní zdroj, jsou plně délkově ovladatelné a jejich schopnost 

provozu může být narušena různými faktory, které tento monitorovací systém dokáže odhalit. 

Pokrytí Bruntálska MSKP vyžaduje především dostavbu přijímačů sběru dat 

a vybavení koncových prvků varování přijímači MSKP, které umožní komunikaci druhým 

směrem (prvek – vyrozumívací centrum). Ve vývoji jsou již přijímače MSKP II. generace 

spojující obě cesty přenosu informace dohromady a konečně zajišťující obousměrnou 

komunikaci. Jejich integrace do systému zjednoduší a zkvalitní proces varování a je jen 

otázkou času a prostředků, kdy dojde k jejich instalaci. 
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Koncové prvky měření (senzory) 

Další výhodou monitorovacího systému koncových prvků je schopnost zajistit monitoring 

fyzikálních veličin pomocí instalace koncových prvků měření. Zjišťuje se tak výška hladiny 

vodního toku, množství škodlivin v ovzduší nebo koncentrace uniklých nebezpečných látek. 

Mezi klady senzorů patří zejména rychlá a přímá komunikace se systémem. Pokud dojde 

k překročení limitních hodnot, je tato skutečnost okamžitě signalizována obsluze a po zvážení 

ohrožení daného území může dojít k varování obyvatel. Nevýhodou využívání koncových 

prvků měření jsou vysoké požadavky na údržbu. Jelikož senzory pracují nepřetržitě 

a v nastavených intervalech předávají své výsledky obsluze, je nezbytné, aby jejich funkce 

byly nepoškozené. 

Alternativou nahrazující koncové prvky měření mohou být údaje Českého 

hydrometeorologického úřadu (ČHMU), který na svých stránkách uvádí aktuální hodnoty 

stavu ovzduší a hydrologickou situaci. Veškeré naměřené údaje jsou přehledně vkládány 

do grafů a jsou přístupné široké veřejnosti. Problém je, že v okrese Bruntál je na vodních 

tocích umístěno pouze sedm hydrologických stanic a stanice měřící index kvality ovzduší se 

zde nevyskytuje žádná. Výsledné údaje pro tuto oblast jsou jen výsledkem modelace 

předpokládaných vlivů. [12] 

4.5 Dílčí závěr 

V této kapitole byla provedena analýza jednotného systému varování a informování 

obyvatelstva. Důkladný rozbor jednotlivých částí systému hledal výhody i nevýhody 

zkoumaných prostředků a systémů a připravil tak podklady pro další kapitolu, ve které bude 

navržena technická modernizace JSVIO. 

Analýzou prvního pilíře JSVIO, systému selektivního rádiového návěštění, bylo vyhodnoceno 

následující: vysílací infrastruktura zajišťuje kvalitní pokrytí území rádiovým signálem 

a stávající síť základnových stanic je dostatečně hustá pro zabezpečení pokrytí všech 

koncových prvků varování. Vyrozumívací centra se již v okrese Bruntál nevyužívají, proto 

ani nebyla provedena jejich analýza. Systémem selektivního rádiového návěštění se návrhová 

část nebude dále zabývat. 

Koncové prvky varování tvoří druhý pilíř JSVIO a byly podrobeny důkladnému rozboru. 

Nejprve byly hodnoceny jejich technické možnosti. U rotačních sirén byla odhalena celá řada 
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nedostatků. Celkově lze říct, že při moderních možnostech varování není rotační siréna plně 

vyhovující. Druhým typem KPV jsou elektronické sirény. Rozbor ukázal, že u těchto prvků 

došlo k eliminaci problémů vyskytujících se u rotačních sirén a technicky proto elektronické 

sirény představují vhodný prostředek varování. Poslední využívaný typ koncových prvků 

varování je obecní rozhlas s vlastnostmi elektronické sirény. Jedná se o víceúčelové zařízení 

vhodné zejména pro menší obce. U všech prostředků varování je na zvážení obce, zda je 

vybaví přijímačem SSRN a tím pádem budou součástí JSVIO, nebo zda si ponechá starost 

o varování plně ve své kompetenci. Jednodušší a spolehlivější je samozřejmě KPV zařadit 

do systému, vyžaduje to však ochotu a možnost obcí investovat další finance. 

Následující podkapitola byla věnována analýze dalších prostředků varování. Zaměřena byla 

především na varování osob se sluchovým postižením, jelikož se jedná o menšinu, která bývá 

v České republice v souvislosti s ochranou často opomíjena. Pro rozbor byla jako první 

vybrána hojně instalovaná informační tabule. Zařízení bývá umisťováno na obecní úřady či 

do jiných veřejných budou, ale nikdo už se nepozastavuje nad tím, jak se informace běžící 

na takové tabuli dostane k lidem, pro které je toto jediná cesta, jak se o mimořádné události 

dozvědět.  

Naproti tomu Spojené státy americké mají systém varování neslyšících výborně zaběhnutý. 

Využito je rádiové vysílání, pomocí něhož jsou v případě ohrožení reprodukovány varovné 

informace. Na rozdíl od českého systému doplňkového varování Českým rozhlasem, jsou 

americké rádiové přijímače vybaveny funkcí automatického zapnutí a současného vysílání 

textové zprávy na digitální obrazovce rádia. Navíc je možné na přijímače připojit externí 

zařízení, která se aktivují zároveň s rádiem. Osoby se sluchovým postižením se takto mohou 

dovybavit vyhovujícími alarmy. Na první pohled je zřejmé, že tento systém předání varovné 

informace osobám v ohrožení je důmyslný, jednoduchý a nevynechává žádnou skupinu osob. 

Další zajímavý prostředek varování nabízí společnost Database Systems Corp. Jedná se 

o rozesílání textových zpráv na mobilní telefony osob využívajících tuto službu, ať už jsou to 

zaměstnanci firmy či členové určité organizace. Zpráva obsahuje přednastavený text 

informující o druhu mimořádné události a základní pokyny pro prvotní ochranu. V případě, že 

přednastavená šablona neodpovídá nastalé situaci, je možné do zprávy vložit telefonní číslo, 

na kterém budou informace konkretizovány. Ačkoliv se tato metoda varování může jevit 
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nedokonalá, alespoň některé její prvky stojí za zvážení integrace do českého systému 

varování.  

Monitorovací systém koncových prvků, jako poslední oblast analýzy, je zařízení odstraňující 

hlavní nedostatek SSRN, kterým je jednosměrná komunikace. To z MSKP činí vhodný prvek 

pro zajištění moderního způsobu varování. Především ověřuje, zda příkaz vyslaný 

z vyrozumívacího centra byl koncovým prvkem obdržen a vykonán, dále diagnostikuje stav 

KPV a signalizuje obsluze jeho poruchu. Významnou funkcí je také doplnění JSVIO 

o senzory, které monitorují fyzikální veličiny ve sledované oblasti. Pomocí MSKP jsou pak 

výsledky tohoto monitoringu posílány do vyrozumívacího centra. Ačkoliv je využitelnost 

senzorů diskutabilní, v oblastech nepokrytých stanicemi ČHMÚ, jako je například právě 

okres Bruntál, mají koncové prvky měření jistě svoje místo.  
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5 NÁVRHOVÁ ČÁST 

V této části je na základě výsledků analýzy navržena technická modernizace jednotného 

systému varování a informování obyvatelstva na území, které je v působnosti HZS MSK, ÚO 

Bruntál. Vzhledem k neustále se vyvíjejícím technologiím je nutné držet krok ve všech 

odvětvích a zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany osob a majetku. Způsobů realizace 

varování se objevuje stále více a po důkladném zhodnocení v předchozí kapitole je v této části 

práce navržena implementace těch nejzajímavějších a neefektivnějších prostředků 

do jednotného systému varování a informování obyvatelstva okresu Bruntál. Některé návrhy, 

zvláště v oblasti dalších prostředků varování, mohou mít celorepublikový charakter. 

Návrhová část již nepracuje se systémem selektivního rádiového návěštění, jelikožjeho 

současný stav je plně vyhovující a nevyžaduje žádné inovativní návrhy. V případech ostatních 

částí JSVIO, nabízejících několik možností řešení, je zohledňován faktor ekonomický, který 

se snaží nový návrh držet v mezích ekonomické realizovatelnosti, a faktor účinnosti, který 

předpokládá maximální možnou bezpečnost obyvatelstva. 

5.1 Koncové prvky varování 

KPV představují koncové zařízení předávající osobám zprávu o hrozící nebo již nastalé 

mimořádné události. Jejich ovladatelnost, technické možnosti i poloha ovlivňují kvalitu 

předávané informace. Pro maximalizaci výkonů těchto prvků je třeba přizpůsobit jejich typ 

a umístění požadavkům na ochranu potencionálně ohrožených osob. Oblastí modernizace 

koncových prvků varování je navrženo několik a pro přehlednost jsou členěny 

do samostatných odstavců.  

Dokrytí území 

Na základě analýzy bylo zjištěno, že ačkoliv je většina území zabezpečena koncovými prvky 

varování začleněnými do JSVIO, popřípadě KPV spravovanými samotnými obcemi, existuje 

stále určité procento zastavěné plochy nepokryté žádnými stálými prostředky. Většinou 

se jedná o malé místní části obcí, pro které je obtížné zavést prostředky varování na vzdálená 

a často málo obydlená místa. Varování je zde realizováno hasičským záchranným sborem, 

sborem dobrovolných hasičů či jinými členy krizového řízení. Tím však vznikají prodlevy 

a obyvatelé mají o to méně času na zajištění bezpečí a případnou evakuaci. Předně je tedy 
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důležité dokrýt tyto oblasti výstavbou KPV. Obce často namítají, že výstavba sirény na místě 

obydleném jen několika málo budovami je, co se týče nákladů, neadekvátní. Ochrana života 

by však měla být vždy na prvním míst a z hlediska účinnosti by nejlepším řešenímbylo 

vystavět novou sirénu, nejlépe elektronickou. Ekonomický faktor nabízí schůdný kompromis 

– rozšíření místního informačního systému, který většinou v takových obcích zaveden je. 

V krajním případě lepší slyšitelnost může zajistit posílení výkonu elektronických sirén 

v blízkém okolí. 

Výměna KPV 

Má-li dojít k technické modernizaci koncových prvků varování, musí být v první řadě 

zastaralé prvky vyměněny za nové. Týká se to zejména rotačních sirén, které zastupují 68% 

z celkového počtu KPV v okrese Bruntál. Předchozí analýza ukázala, že rotační sirény jsou 

vhodné pouze pro vysílání varovného signálu a verbální informace je nutné reprodukovat 

jinou formou. V případě lokálního ohrožení nejčastěji pomocí megafonů, při vzniku 

mimořádné události většího rozsahu je již možné osoby odkázat na doplňkové tísňové 

informování Českým rozhlasem a Českou televizí, kteří jsou smluvně zavázáni tuto pomoc 

poskytovat. [17] Výměna rotačních sirén za modernější prvky by umožnila zároveň 

s varovným signálem neprodleně odbavit i verbální informaci, především by se zvýšilo 

procento území pokryté tísňovou informací, které je v současné době velice nízké a síly a 

prostředky jinak nasazené kvůli reprodukci informací by mohly být využity účelověji. 

Pro větší města a hustě zastavěné oblasti je vhodné využití elektronických sirén, jejichž 

výhoda spočívá především ve vysoké účinnosti. V případě malých obcí, pro které není 

výhodné stavět elektronické sirény z důvodů geografických či jiných, nabízí se možnost 

místních informačních systémů, které sirény plně nahrazují. Nové MIS se instalují 

v bezdrátovém provedení, které ve srovnání se starším sto voltovým rozhlasem umožňuje 

větší variabilitu umístění reproduktorů a zároveň zajišťuje bezpečné spojení jednotlivých 

prvků. V případě doplňování a rozšiřování stávajících rozhlasů je vhodné zvolit toho výrobce, 

který již instaloval původní systém, čímž se zabrání možným problémům s funkcemi systému. 

Připojení do jednotného systému varování a informování obyvatelstva 

V okrese Bruntál se stále nachází velké množství KPV, které nejsou součástí JSVIO. 

Příkladem mohou být výše zmíněné obce, které mají sirény a MIS ve své působnosti a stejně 

tak jejich servis a obsluhu. To je zároveň spojeno s plnou odpovědností za uskutečnění 
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varování osob. Ačkoliv nejsou známy případy selhání takto prováděného varování, 

doporučeno je pořízení přijímače SSRN, který umožní připojení prvku do JSVIO a přenese 

povinnosti spojené s obsluhou a revizemi na Hasičský záchranný sbor České republiky. 

5.2 Další prostředky varování 

V této podkapitole jsou uplatněny rozbory českých i zahraničních systémů varování. 

Zajímavé možnosti z různých oblastí jsou implementovány do samostatných návrhů a celkově 

je zhodnocena jejich náročnost i jejich přínos. V první části jsou navrženy prostředky 

pro ochranu osob prostřednictvím rozhlasového vysílání, druhá část se zabývá ochranou osob 

se sluchovým postižením. 

Využití rádia pro varování osob 

V analytické části bylo uvedeno řešení Spojených států amerických, které pro varování 

obyvatelstva využívají celostátní rádio. Navrhovaný model by v České republice vypadal 

následovně: při vzniku mimořádné události či při její hrozbě se automaticky zapnou 

radiopřehrávače v domácnostech, autech a na dalších jimi vybavených místech a odvysílají 

varovnou informaci, která je dosud reprodukována pouze elektronickými sirénami a místními 

informačními systémy. Dojde tak k maximálnímu možnému rozšíření varovné informace. 

Po konzultaci s technikem Českého rozhlasu [1] o proveditelnosti podobného systému 

v České republice bylo zjištěno, že teoreticky tato možnost realizovatelná je, ale vyskytuje se 

několik technických překážek, které by musely být odstraněny. 

V první řadě je důležité, že varovnou informaci rozhlasem předat lze. Kromě doplňujících 

tísňových informací vysílaných Českým rozhlasem 1 Radiožurnál existují postupy zapojení 

rozhlasu coby prostředku varování v případě havárií jaderných elektráren. Technicky není 

problém oblast varování rozšířit i na další mimořádné události, musel by však být vytvořen 

komunikační kanál mezi vyrozumívacími centry a rozhlasem. Oblast vysílání varovné 

informace by v případě tohoto způsobu varování byla celostátní. Omezit by šla maximálně 

regionálním vysíláním na území kraje. V případě okresu Bruntál by rádia chytala signál 

vysílače na Pradědu, který má dosah po celé severní a střední Moravě. Při vzniku lokální 

mimořádné události by tedy využití rozhlasu značně přesahovalo ohroženou oblast. [1] 

Zajímavou předností amerického rádia NOAA je funkce automatického zapnutí domácích 

přijímačů. Dle zjištěných informací se dosud nevyskytuje rádio, které by takhle fungovalo.  
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Je-li však možné automatické zapnutí radiobudíku v nastaveném čase nebo funkce 

dopravního hlášení „zelená vlna“, neměl by být problém navrhnout zařízení, které bude 

obdobně reagovat při obdržení varovné informace. Je jen třeba vznést požadavek na výrobce 

tohoto druhu elektroniky. Podobný problém je s možností připojení externích zařízení, jako 

jsou vibrační alarmy, domácí sirény, stroboskopická svítidla apod. Dosud není na trhu 

výrobce, který by něco takového zajišťoval. Pokud by však byl tento nový způsob varování 

právně zakotven, vznikla by po této funkci poptávka a v brzké době by tato zařízení jistě byla 

v prodeji. [1] 

Pro sdělení varovné informace mohou být využívány digitální displeje rádií. Problém s touto 

technologií by být neměl, jelikož komerční rádia často displeje využívají pro uvedení názvu a 

autora vysílané skladby. Vyskytují se však také rádia jen s malým okénkem pro digitální 

informaci, nebo dokonce přijímače úplně postrádající tento doplněk. Ty by pro varování 

sluchově postižených byly nevhodné a musely by být nahrazeny jinými. Výrobci takové 

elektroniky by však jistě byli schopni uspokojit poptávku a do nových rádií by displeje byly 

montovány příhodnější. 

Využitelnost tohoto druhu varování by byla i většinou místních informačních systémů, které 

mají zabudovanou funkci rádia, a varovná informace by mohla být předána automaticky 

bez další nutnosti zadání verbální informace. Nejen že by totéž varování bylo slyšitelné 

v domácnosti z každého rádia, ale také venku z obecního rozhlasu. Tato funkce MIS 

samozřejmě může, ale nemusí být využita. 

Další výhodou zavedení nového způsobu ochrany osob a majetku prostřednictvím varování 

by bylo zajištění předání informace těm, kteří dosud byli nějakým způsobem znevýhodněni. 

K informacím by takto měli přístup i lidé žijící na okraji dosahu sirén či v místech 

nepokrytých signálem. Stejně tak posádky dopravních prostředků jedoucích mimo městské 

komunikace a obyvatelé s lehkou ztrátou sluchu izolovaní od venkovního dění tlumivým 

efektem plastových oken či jinak.  

Jak již bylo nastíněno, nevýhodou tohoto systému je, že Český rozhlas 1 Radiožurnál 

technicky není schopen vysílat zprávu pouze v ohrožené lokalitě. Proto i kdyby byla zajištěna 

cesta přenosu varovné informace z lokálních krizových štábů do rozhlasu, rádio by ji nebylo 

schopné odvysílat pouze v požadované oblasti. Využitelnost tohoto prostředky varování je 

tedy spíše celorepubliková, maximálně celokrajská.  
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Prostředky pro varování osob se sluchovým postižením 

Osob s určitým postižením se na území České republiky vyskytuje asi půl milionu. Setkat se 

s nimi můžeme kdekoliv, oblast bruntálského okresu nevyjímaje. Ačkoliv jejich práva 

a svobody se od práv a svobod zdravých lidí nijak neliší, málokdy se setkáme se zařízením, 

které by sloužilo k jejich ochraně prostřednictvím varování. Vzhledem k tomu, že signál 

všeobecné výstrahy i varovné informace jsou akustické povahy, největší problém mají osoby 

se sluchovým postižením. Dosud neexistuje všeobecně využívaný systém, který by chránil 

i tuto menšinu, a proto se technická modernizace JSVIO bude částečně zaobírat i touto 

problematikou.  

V současné době funguje předání varovné informace neslyšícím cestou obecního úřadu, což 

předpokládá existenci databáze takto postižených lidí a domluvený způsob komunikace 

(SMS, fax apod.), cestou rodinných příslušníků, sousedů nebo přátel, vyžadující dobré vztahy 

a cestou zaměstnavatelů či školských, zdravotnických a sociálních zařízení, která je většinou 

nejspolehlivější. Lidé trávící čas v zaměstnání či ve zmíněných ústavech jsou v kolektivu, kde 

se o jejich postižení ví a v případě výskytu mimořádné události postupují podle pokynů 

vedoucích pracovníků. [20] 

Problém nastává ve větších městech, kde zaměstnanci obecního úřadu ztrácí o obyvatelích 

svého města přehled, a u lidí žijících osaměle. Ti se v takovém případě nemohou spolehnout 

na nikoho, kdo by je včas varoval. Snahy o zajištění varování mají obce, které při pořizování 

nového MIS dají na doporučení výrobce a instalují na obecní úřady informační tabule 

pro neslyšící. Avšak jak ukázala analýza, tyto prostředky svůj účel neplní. Jejich umístění by 

bylo vhodné maximálně ve speciálních centrech, ve kterých se neslyšící scházejí, ale i tam je 

personál, který má za své členy odpovědnost a v případě výskytu mimořádné události 

se o přítomné postará. 

Jednou z možností je vytvoření databáze osob se sluchovým postižením lidí v rámci města či 

okresu, která by byla spravována obecním úřadem či okresním zpracovatelem. Ten by ručil 

za jeho aktuálnost a postupoval by seznamy neslyšících s telefonními čísly jejich mobilních 

telefonů HZS kraje a starostům obcí. Autority realizující varování by tím byly zbaveny 

starosti o vedení databáze a pouze by vedle vysílání varovného signálu hromadně rozesílaly 

varovné textové zprávy. Toto řešení by bylo rychlé a efektivní, možnost jeho využití by měl 

každý neslyšící, který by se do databáze přihlásil. Principiálně tento návrh připomíná způsob 
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vyrozumění příslušníků HZS, který dříve probíhal prostřednictvím pagerů, nyní došlo 

k přechodu na mobilní telefony. Ty už sice nejsou součástí jednotného systému varování 

a vyrozumění, avšak využitím stejných principů na něj navazují. 

Nezbytnou úpravu by vyžadoval obsah varovných zpráv. U jedinců s vrozeným těžkým 

sluchovým postižením nebo u osob raně ohluchlých je pravděpodobné, že nebudou zcela 

schopni porozumět složitěji psanému textu. Varovný text rozesílaný na mobilní telefony by 

bylo třeba po domluvě se surdopedistou, Českou tlumočnickou komorou nebo nejlépe 

samotnou komunitou Neslyšících upravit do tvaru, který by byl pochopen i takto postiženými 

osobami. Obecně lze říci, že by zpráva neměla obsahovat odborné výrazy a skloňování.  

K varování osob se sluchovým postižením mohou sloužit i externí zařízení připojitelná 

na rádio, jak již bylo zmíněno v předchozí části. Jelikož se potřeby každého jedince liší, 

výhoda těchto přídavných prostředků spočívá zejména v možnosti výběru i umístění.  

5.3 Monitorovací systém koncových prvků 

Pro zajištění obousměrné komunikace systému selektivního rádiového návěštění 

v bruntálském okrese je třeba vytvořit podmínky pro přenos informací od koncového prvku 

do vyrozumívacího centra. K tomu složí monitorovací systém koncových prvků, avšak jeho 

provoz dosud není na tomto území technicky zajištěn.  

Analýza možnosti vystavění MSKP na území působnosti HZS MSK, ÚO Bruntál ukázala, že 

je nejprve nezbytné vybudovat síť přijímačů sběru dat, které by sloužily k zesílení signálu 

a jeho postupnému předání MASTERu MSKP. Odtud by se zjištěná data uložila na SQL 

server, kde by byla přístupná všem klientům, především krajskému Integrovanému 

bezpečnostnímu centru. 

Dále by bylo třeba dovybavit koncové prvky varování přijímači, které by byly schopné 

v monitorovacím systému pracovat. Na území okresu by bylo vhodné připojit do MSKP 

zejména elektronické sirény. Místní informační systémy mají pod neustálou kontrolou obce 

a rotační sirény by nepodávaly natolik významné údaje, aby se jejich připojení vyplatilo. 

Jednalo by se tedy o připojení 15 stávajících koncových prvků varování, případně dalších 

nově instalovaných. 

Z ekonomického hlediska se jedná o náročnou přestavbu, avšak hodnota jejích přínosů 

počáteční vklad několikanásobně převyšuje. MSKP zvýší kvalitu jednotného systému 
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varování a informování obyvatelstva zajištěním stálé provozuschopnosti koncových prvků. 

Obsluha bude mít pod kontrolou všechny KPV a bude moci kdykoliv ověřovat jejich funkce 

a stavy.  

Jak již bylo zmíněno v analýze, ve vývoji je MSKP II. generace, který umožňuje skutečný 

obousměrný provoz. Pro jeho zavedení by bylo nezbytné vyměnit přijímače SSRN v každém 

prvku a nahradit je novým přijímačem, který je obousměrné komunikaci přizpůsoben. 

Na rozdíl od přidání přijímače MSKP umožňujícího pouze zpětný tok informací, by tak byla 

tato varianta výhodnější v několika směrech. Předně by se komunikace spojením dvou dosud 

na sobě nezávislých cest stala kontinuálnější a přehlednější, a především by přímou instalací 

těchto nových přijímačů MSKP byl přeskočen jeden vývojový krok, přijímače MSKP I. 

generace, díky čemuž by systém byl na té nejmodernější úrovni. Investice do MSKP II. 

generace by sice byly vyšší, zato by se v důsledku snížily tím, že by byla přeskočena 

přestavba MSKP I. generace. 

Koncové prvky měření 

Mezi nejvyužívanější senzory patří povodňové senzory monitorující výšku hladiny vodního 

toku, senzory pro měření znečišťujících látek v ovzduší, senzory měřící koncentraci uniklé 

nebezpečné látky a senzory seismické. Analýza ukázala, že hladiny vodních toků jsou 

v okrese hlídány Českým hydrometeorologickým úřadem na sedmi místech šesti řek a potoků, 

tudíž instalace koncových prvků hydrologického měření není nutně nezbytná. Z hlediska 

účinnosti, na rozdíl od toho ekonomického, by však několik povodňových senzorů 

umístěných do míst častých povodní dokázalo včasně varovat a lépe tak ochránit osoby a 

jejich majetek. Mezi nejohroženější oblasti patří severní část okresu. Často zatopeny bývají 

Karlovice, Široká Niva, Nové Heřmínovy, Brantice a další obce ležící na řece Opavě tekoucí 

do Krnova a města a vesnice ležící na Opavici, přítoku Opavy, zejména Holčovice a Město 

Albrechtice. Poslední ohroženou oblastí jsou obce jako Dívčí Hrad nebo Osoblaha situované 

na vodním toku Osoblaha. Zbytek území leží v horách, nebo je chráněn Slezskou Hartou. 

Návrh na instalaci povodňových koncových prvků měření by obsahoval několik senzorů, 

instalovaných na zmíněných řekách. 

Stanice ČHMÚ měřící množství znečišťujících látek v ovzduší, jako jsou oxid siřičitý, oxid 

dusičitý, oxid uhelnatý, polétavý prach a další, zmíněné v kapitole věnované analýze, 

se na území působnosti HZS MSK, ÚO Bruntál nevyskytují. Jejich výstavba a napojení 
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do JSVIO by však žádný význam neměly, jelikož znečišťující látky nezpůsobují mimořádnou 

událost, pouze zhoršují podmínky k dýchání a okres Bruntál patří díky své poloze k méně 

znečištěným oblastem České republiky.  

Co se týče senzorů pro měření koncentrace nebezpečných látek, množnou příčinou úniku 

nebezpečné látky může být silniční přeprava po silnici I. třídy, vedoucí na hraniční přechod 

pro kamionovou dopravu Bartultovice, především z důvodu jejího špatného stavu v některých 

úsecích. Koncové prvky měření však nemá smysl zde instalovat. Nehoda dopravního 

prostředku převážejícího nebezpečné látky předpokládá okamžitou snahu o likvidaci 

hasičským záchranným sborem, který v případě ohrožení obyvatel realizuje jejich varování. 

V okrese se však vyskytuje několik zimních stadionů, ze kterých může dojít k úniku 

amoniaku. Blízké okolí těchto zařízení by bylo třeba monitorovat, aby v případě úniku bylo 

možno včas varovat obyvatelstvo ohroženého území. 

Senzory pro měření seismické aktivity nejsou ve zkoumané oblasti navrženy jako nezbytná 

součást JSVIO. Ačkoliv se zde vyskytuje poměrně velké množství čtvrtohorních sopek, 

obzvláště kolem Bruntálu, všechny jsou dávno vyhaslé a jejich opětovná aktivita je vysoce 

nepravděpodobná. Příkladem je Venušina sopka, Uhlířský vrch, Velký a Malý Roudný.  

Pro shrnutí tohoto úseku lze říci, že modernizace v oblasti koncových prvků měření je 

z hlediska maximální účinnosti navržena v oblasti hydrologické, a to instalací několika 

povodňových senzorů pro zvýšenou ochranu povodněmi často ohrožených oblastí v okolí 

vodních toků Opava, Opavice a Osoblaha. Faktor ekonomický tuto výstavbu neupřednostňuje, 

jelikož zmíněné vodní toky jsou po mnoholetých zkušenostech v rizikových obdobích hlídány 

Českým hydrometeorologickým úřadem, samotnými obcemi a na okamžitý zásah je připraven 

i Hasičský záchranný sbor ČR a místní sbory dobrovolných hasičů.  

Oblastí akutněji vyžadující monitoring je okolí zimních stadionů, kde hrozí únik amoniaku. 

V rámci modernizace by se jednalo o zabezpečení stadionů čtyř měst okresu, a to v Bruntále, 

Krnově, Rýmařově a Horním Benešově.  

5.4 Dílčí závěr 

V rámci této kapitoly byl naplněn cíl práce, tj. zpracování návrhu technické modernizace 

JSVIO na území, které je v působnosti HZS MSK, ÚO Bruntál. Bylo uvedeno několik návrhů 

týkajících se koncových prvků varování, které je nezbytné modernizovat neustále. Zejména 
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se jedná o kontrolu pokrytí nebo o využití konkrétních typů, kde je třeba neustále držet krok 

s potřebami obyvatel. Dále byly rozpracovány návrhy dosud nevyužitých prostředků 

varování, mimo jiné i pro osoby se sluchovým postižením. Pozornost byla věnována také 

monitorovacímu systému koncových prvků, který se v okrese dosud nevyskytuje. Jeho 

zavedení by přitom bylo výhodné pro celý systém. 

V případě, že by se podařilo integrovat všechny výstupy navržené v této práci, jednotný 

systém varování a informování obyvatelstva by se značně rozrostl a byl by schopen 

zprostředkovat varování různými způsoby (viz obrázek 8). 

 

 

Obrázek 8 – Schéma návrhu varování 

 

  



39 

ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo navrhnout technickou modernizaci jednotného systému varování 

a informování obyvatelstva v okrese Bruntál, který je v působnosti HZS MSK, ÚO Bruntál. 

Po důkladné analýze stávajícího systému a zajímavých možností řešení v zahraničí, 

především ve Spojených státech amerických, byly navrženy změny, které by měly 

ze současného systému vytvořit plně funkční, všestranný a jednoduše odbavitelný souhrn 

orgánů, technologií a postupů, jejichž hlavním úkolem je ochránit osoby a majetek včasným 

varováním.  

Pro bruntálský JSVIO jsou navrženy změny v oblasti koncových prvků varování, dalších 

prostředků varování a monitorovacího systému koncových prvků. Co se týče KPV, 

nejdůležitějším bodem je dokrytí celého území, a to pomocí nových sirén, nejlépe 

elektronických, nebo rozšířením místních informačních systémů (pokud se v obci nacházejí). 

Dále vyšly najevo nedostatky rotačních sirén, které stále představují většinu počtu KPV. Pro 

zvýšení efektivity varování je nezbytná jejich výměna za elektronické sirény nebo za obecní 

rozhlasy s vlastnostmi elektronických sirén, nejzávaznějším důvodem je neschopnost starých 

motorových sirén reprodukovat verbální informace. Obcím, které vlastní koncové prvky 

varování bez připojení do JSVIO je doporučeno, aby pro usnadnění procesu varování byly 

v budoucnosti do JSVIO začleněny pořízením přijímačů SSRN. 

V části zabývající se dalšími prostředky varování je navržen varovný systém šíření pomocí 

rozhlasu, který po přijetí varovné informace automaticky sepne rádiové přijímače koncových 

uživatelů a informaci odvysílá. Zároveň na displeji zobrazí text varování a případně aktivuje 

další externě připojené prostředky varování, určené zejména osobám se 

sluchovým postižením. Může se jednat o vibrační alarmy zajišťující bezpečný spánek, 

stroboskopická světla či domácí sirény s nastavitelnou frekvencí a hlasitostí. 

Takto postiženým osobám je věnován samostatný oddíl, ve kterém je zpracován návrh 

na realizaci varování přes mobilní telefony. Neslyšící by poskytovali údaje zpracovateli 

(jméno, telefonní číslo, adresa, případně další údaje), který by vedl jejich aktuální databázi. 

Tu by postupoval Hasičskému záchrannému sboru České republiky a starostům obcí, aby 

v případě mimořádné události mohli vedle tradičních cest varování předat informaci textovou 

zprávou i neslyšícím obyvatelům. Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje způsob, jak osoby se 
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sluchovým postižením varovat, jednalo by se o průlomový systém. Dosud se uplatňují pouze 

informační tabule zobrazující varovnou zprávu, bývají však nevhodně umístěny. Jejich 

účinnost by se zvýšila přemístěním do specializovaných center pro neslyšící nebo na jiná 

místa, kde se předpokládá zvýšený výskyt těchto osob. Příkladem mohou být vlaková 

a autobusová nádraží  

V poslední podkapitole návrhové části je vypracován návrh na rozšíření monitorovacího 

systému koncových prvků i do okresu Bruntál. To by zajistilo obousměrnou komunikaci 

systému selektivního rádiového návěštění a následnou možnost kontroly stavu a prováděných 

činností koncových prvků. Jako součást MSKP je navržena instalace povodňových senzorů 

do míst ohrožených záplavami, jimiž jsou obce podél vodních toků Opava, Opavice 

a Osoblaha a senzorů monitorujících škodliviny v okolí zimních stadionů.  

Všechny popsané možnosti zlepšení systému varování jsou přirozeně závislé na finančních 

podmínkách obcí a ministerstva vnitra a na vývoji technologií. Kupříkladu rádia dosud 

nedisponují funkcí automatického zapnutí, ani dosud na trhu není výrobce nabízející zařízení 

na rádia připojitelná. Teoreticky však tyto funkce možné jsou a k rozšíření jejich výroby by 

stačilo právně zakotvit způsob varování neslyšících, nebo jednoduše seznámit obyvatelstvo 

s takovými možnostmi, čímž by vznikla poptávka po nových prostředcích varování.  

Závěrem je nutno říci, že ochrana osob a majetku při mimořádných událostech je jedním 

z nejvýznamnějších úkolů státní správy. Ať už je tato ochrana realizována jakoukoli formou, 

vždy by měla být provedena zodpovědně a důsledně, neboť je důležitým prvkem 

přispívajícím k utváření bezpečné společnosti. 
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