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1 Úvod 

Povodně jsou významný hydrometeorologický jev, který se v klimatických 

podmínkách České Republiky vyskytuje nejčastěji. O nevypočitatelnosti přívalových dešťů se 

zmiňuje uţ Kosmova kronika a ani devět století po jejím sepsání se věda nenaučila dokonale 

předpovídat, které oblasti ţivel zasáhne. Nad vědou stále vítězí příroda. Jinak řečeno, 

meteorologové patnáct aţ deset minut před náporem přívalového deště vědí, kde přibliţně si 

déšť najde cíl, neurčí ovšem přesně místa, kam pustošivá průtrţ mračen dopadne. 

Snad nejvýraznější vlastností povodní z krátkodobých sráţek velké intenzity je značná 

rychlost jejich vzniku. Pro nezasvěcené pozorovatele se totiţ dostavují třeba jen během 

desítek minut. Mnohdy se objeví doslova jako „blesk z čistého nebe“ (viz anglický termín 

flash floods – bleskové povodně). Povodně z přívalových dešťů zpravidla ovlivní plochu jen 

několika km
2
. Vyznačují se rychlým vzestupem vodních stavů na menších tocích, coţ je 

spojeno s bouřlivými, ale jen místně devastujícími průtoky. Tento druh povodní lze sice ze 

synoptických situací předpokládat, ale doposavad je přesná předpověď nereálná. Na předání 

informací zjišťovaných varovnými systémy je zpravidla málo času. To je také podstatná 

odlišnost přívalových povodní od záplav, které jsou vyvolávány dlouhotrvajícími 

několikadenními vlnami oblastních dešťů. 

Dostavba a modernizace Jednotného systému varování a vyrozumění na území okresu 

Opava ohroţeného povodněmi je zaměřen na modernizaci a dostavbu stávajícího varovacího 

systému provozovaného HZS MSK na území kraje. Díky této realizaci bude moţno včas 

a efektivně varovat a tísňově informovat obyvatelstvo v oblastech ohroţených povodněmi, 

coţ ve svém konečném důsledku bude mít pozitivní dopad na minimalizaci ztrát na lidských 

ţivotech, škodách na majetku, na infrastruktuře, na ochranu ţivotního prostředí 

a konkurenceschopnost regionu. 

Na základě provedené analýzy povodňového rizika a stávajícího pokrytí ohroţeného 

území varovným signálem a verbální tísňovou informací bude řešena dostavba a modernizace 

JSVV na území okresu Opava. 

Pořízením elektronických sirén nebo jejich modernizací bude dosaţeno spolehlivého 

a efektivního koncového prvku varování, který umoţní aktivní přenos varovného signálu 

tísňových verbálních informací obyvatelstvu o ohroţení v reálném čase. 
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Z předcházejícího textu je patrné, ţe hlavním faktorem povodňových opatření je 

funkční systém, který dokáţe včas varovat zodpovědné osoby o blíţícím se nebezpečí, které 

zahájí evakuaci dle příslušného plánu evakuace. Zmiňovanou problematikou se budu zaobírat 

v této diplomové práci. 

 

Cíle práce: 

Analýza stávajícího stavu pokrytí varovným signálem a verbální informací v oblastech 

s moţným vznikem přívalové povodně na území Opavského okresu a navrhnout projekt na 

obměnu a dostavbu koncových prvků varování. 

 analýza současného stavu zabezpečení varování obyvatelstva v okresu Opava 

v oblastech s moţným vznikem přirozených, nebo zvláštních povodní se zaměřením 

na přívalové povodně; 

 obměna rotačních sirén za elektronické na území, kde povodně ohroţují zdraví 

a majetek občanů;  

 doplnění elektronických sirén na místa bez pokrytí varovným signálem; 

 vytvoření mapových výstupů; 

 finanční rozvaha projektu; 

 efektivity projektu. 
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2 Rešerše 

Daňhelka, J., Kubát, J. Vyhodnocení povodní v červnu a červenci 2009 na území 

České Republiky, [Souhrnná zpráva projektu], 1. vyd. Praha: ČHMÚ,  2009.ISBN: 978-

80-86690-75-9[8] 

Publikace byla zpracována v rámci projektu „Vyhodnocení povodní v červnu 

a červenci 2009 na území České Republiky“. Obsahuje informace čerpané z dílčích zpráv 

tohoto projektu a zaobírá se příčinami vzniku povodní z roku 2009 (bleskové povodně) jejích 

následky a způsoby jak těmto povodním předcházet. 

 

Kozák, J., a další. Povodně v Českých zemích, 1. Vyd. místo neznámé : 

Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-39-9.[7] 

Tato kniha popisuje historické a současné povodně na území České republiky. 

Obsahuje především podrobné informace o tom, jak povodně vznikají a jaké mají důsledky, 

ale i důleţité informace o chování obyvatelstva v době povodní. Kniha je doplněna grafy 

a mnoţstvím obrazového materiálu. Publikace je určena laické i odborné veřejnosti při 

získávání poznatků o historii povodní. 

 

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

znění pozdějších předpisů[3] 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro 

hospodárné vyuţívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových 

a podzemních vod, vytvořit podmínky pro sniţování nepříznivých účinků povodní a sucha 

a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. 

 

Flood Warning, Forecasting and Emergency Response, Berlin: Springer, 2008. ISBN: 

978-3-540-77853-0 

 V této knize jsou popsány aspekty, které doprovázejí povodně. Varovný systém a s tím 

související technické zabezpečení. Dále je zde popsán princip hlásného systém. 
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3 Základní pojmy 

V následujícím textu jsou uvedeny pojmy související s varováním a vyrozuměním 

obyvatelstva při povodňové situaci. Některé pojmy jsou pouţívány v diplomové práci a bylo 

by dobré je znát. 

 

Vyrozumění – souhrn organizačních a technických opatření vedoucí k včasnému předávání 

informací o hrozící nebo jiţ probíhající mimořádné události orgánům krizového řízení, 

právnickým, podnikajícím, nebo fyzický osobám podle krizových plánů, nebo havarijních 

plánů.[1] 

Varování – souhrn organizačních a technických opatření zabezpečující funkční a včasné 

varování obyvatelstva orgány veřejné správy na moţné ohroţení, nebo jiţ probíhající 

mimořádnou událost a stav vyţaduje realizaci opatření k ochraně obyvatelstva a majetku. 

Obsahuje především varovný signál, po jehoţ vykonání je neodkladně realizováno 

informování obyvatelstva o vlastnostech nebezpečí a opatřeních vedoucí k ochraně ţivota, 

zdraví a majetku.[1] 

Stav nebezpečí – nejniţší stupeň krizové situace, kdy na místo povodňových komisí 

nastupují krizové štáby.[2] 

Třetí stupeň povodňové aktivity – vyhlašuje ho příslušný povodňový orgán v době povodně 

při bezprostředním nebezpečí, nebo při vzniku závaţných škod, ohroţení ţivotů a majetek 

v záplavové oblasti.[3] 

Druhý stupeň povodňové aktivity – vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán, pokud 

nebezpečí povodně narůstá v povodeň a v době povodně, kdyţ však ještě nedochází ke 

škodám mimo koryto a rozměrnějším rozlivům.[3] 

První stupeň povodňové aktivity – vyhlašuje se při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, 

pokud pominou příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá taktéţ situace 

označená předpovědní povodňovou sluţbou ČHMÚ.[3] 

přívalová povodeň – povodeň nastávající bezprostředně po přívalových sráţkách, 

charakteristická svým rychlým vývojem. V časovém období desítek minut aţ několika hodin. 

Jednotný systém varování a vyrozumění (dále jen „JSVV“) – je technicky, provozně 

a organizačně zabezpečen vyrozumívacími centry, telekomunikačními sítěmi a koncovými 

prvky varování a vyrozumění.[5] 
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Varovný signál – je stanovený způsob akustické aktivace koncových prvků varování 

obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí.[4] 

Tísňová informace – informace pro obyvatelstvo, kterou se sdělují údaje o bezprostředním 

nebezpečí vzniku nebo jiţ nastalé mimořádné události a nutných opatřeních k ochraně ţivota, 

zdraví a majetku. Je předávána bezodkladně po vyhlášení varovného signálu.[5] 

Verbální informace je tísňová informace se stanoveným obsahem uloţená v paměti 

koncového prvku varování.[5] 

Koncový prvek varování (dále jen „KPV“) – technické zařízení schopné vydávat 

varovný signál, např. siréna, MIS.[4] 

Koncový prvek vyrozumění – technické zařízení schopné předat informaci orgánům 

krizového řízení, např. mobilní telefony a pagery.[5] 

Vyrozumívací centra (dále jen „VyC“) – jsou místa pro technické, organizační a provozní 

zabezpečení varování, vyrozumění a předání tísňových informací, zajišťují sběr, uloţení 

a zobrazení diagnostických dat a dat získaných od koncových prvků měření.[5] 

Zařízení pro tísňové informování obyvatelstva – jsou všechna zařízení vyuţívaná pro 

informování o povaze hrozícího nebezpečí a způsobech ochrany v hlasové, textové nebo 

obrazové podobě.[5] 
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4 Povodně 

Povodně tvoří mezi přírodními riziky, která se na území ČR vyskytují, nejzávaţnější 

přímé nebezpečí. Vyskytují se nepravidelně v prostoru i čase s odlišným stupněm ohroţení. 

Za povodeň se označuje stav, při němţ mnoţství protékající vody přesáhne průtočnou 

kapacitu koryta z různých příčin. Nejčastěji se tak děje v důsledku sráţek, ale i zmenšením 

koryta např. bariérou ze splavených překáţek, ledovou zácpou, atd. V okamţiku, kdy se voda 

vylije z koryta a začne zaplavovat okolní území, stává se škodlivým ţivlem. Problém nastává 

aţ v momentu, kdy se jí do cesty postaví lidské aglomerace a vzniknou povodňové škody. 

4.1 Povodně podle vodního zákona 

Povodněmi se pro účely tohoto zákona rozumí „přechodné výrazné zvýšení hladiny 

vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda jiţ zaplavuje území mimo koryto 

vodního toku a můţe způsobit škody“.
1
 Povodní je i stav, kdy voda můţe způsobit škody tím, 

ţe z určitého území nemůţe dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je 

nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku sráţkových vod. 

Povodeň můţe být způsobena přírodními jevy, zejména táním sněhu, dešťovými sráţkami 

nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, 

která můţe vést aţ k jeho havárii (protrţení) nebo nouzovým řešením kritické situace na 

vodním díle (zvláštní povodeň).[3]
 

 

Obrázek 1:Dlouhodobé průměry srážkových úhrnů (mm)[13] 

                                                 

1
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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4.2 Rozdělení povodní  

Povodně v České Republice rozdělujeme do dvou kategorií. Na povodně přirozené a zvláštní. 

4.2.1 Přirozená povodeň 

Nejpravděpodobnější příčinou povodňové situace. Povodně na území 

Moravskoslezského kraje vznikají především v letním období po déletrvajících deštích 

plošného rozsahu. Vliv tání sněhu na jejich vznik se projevuje spíše v jesenické části povodí. 

S ohledem na klimatické změny v důsledku globálního oteplování, lze očekávat její stále 

četnější výskyt a navíc s ničivějšími projevy.[7] 

Přirozené povodně vznikají z: 

 přívalových dešťů, které se nedají prostorově ani časově předpovídat a které způsobují 

lokální katastrofy s krátkým a strmým průběhem (mnohdy se jedná o desítky minut). 

Často se z přívalových dešťů u malých vodotečí stanou odtokové cesty, na kterých 

vodní ţivel ničí vše, co mu stojí v cestě. Dochází přitom spíše k tzv. „blátivým“ 

záplavám, k lokálním sesuvům, vznikají štěrkové kuţely, erozivní rýhy a jinde 

nánosy; 

 regionálních dešťů, které trvají desítky hodin aţ několik dnů a postihují rozsáhlejší 

území; 

 ledové povodně vznikající rychlým táním sněhu, často jsou umocněny výskytem 

dešťových sráţek, případně zámrzy koryt. Povodně vytvářejí obvykle lokální 

ohroţení. 

4.2.2 Zvláštní povodeň 

Rozumí se povodeň, způsobená poruchou či havárií (protrţením) vodního díla 

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

díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem. 

Zvláštní povodně členíme na tři základní typy a to podle charakteru situace, která můţe při 

stavbě nebo provozu vodního díla nastat: 

 zvláštní povodeň typu 1 – vzniká protrţením hráze vodního díla; 

 zvláštní povodeň typu 2 – vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních nebo 

výpustných zařízení vodního díla; 
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 zvláštní povodeň typu 3 – vzniká nouzovým řešením kritické situace ohroţující 

bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody 

z vodního díla. 

Povodňová vlna zvláštní povodně 

Je nebezpečná nemalými destrukčními účinky (zničení ţeleznic, cest, mostů, budov, 

přehrad, ochranných hrází), vysokou rychlostí (10 aţ 50 km/hod), značnými průtoky 

(převyšují hodnoty tzv. stoleté povodně), ohroţením rozlehlých území (mohutně přesahuje 

stanovená záplavová území u přirozených povodní), velkou pravděpodobností smrti 

veškerého ţivota v zaplavovaném území.[17] 

4.3 Přívalové povodně 

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jak napovídá jejich označení, se 

objeví jako blesk z čistého nebe a disponují velmi rychlým vývojem. V časovém rozpětí 

desítek minut aţ několika hodin dochází především na menších vodních tocích k náhlému 

vzestupu hladiny, ovšem po její kulminaci zpravidla dochází k analogicky rychlému poklesu. 

Zvýšení výšky hladin v tocích předchází obvykle rozsáhlý odtok vody po svazích nebo jinak 

vyschlými údolnicemi.  

Ohroţení těchto přívalových povodní záleţí především v jejich rychlém a často 

neočekávaném nástupu, ale také ve značné rychlosti proudu, který s sebou mimoto nese 

mnoţství ničivého materiálu, jako jsou kusy stromů, větví, ale i části zbořených domů, mostů 

atd. Škody nevznikají jen zaplavením, ale také dynamickou silou proudící vody.  

Ve chvíli, kdy začne výška hladiny náhle stoupat, zbývají mnohdy jen minuty na 

okamţitou evakuaci lidí před devastujícím ţivlem, neţ voda započne zaplavovat příbytky, 

nebo znepřístupní únikové cesty. Rychle proudící voda dokáţe i při malé hloubce podráţet 

lidem nohy, převracet a unášet jedoucí automobily do proudu, ve kterém jiţ není moţné 

plavat a nepustí vás zpět na břeh.  

Nastávají ihned po napršení příčinné sráţky a díky jejich velmi rychlému vývoji není 

umoţněno efektivní předpovídání. Proto přicházejí neočekávaně.[8] 

4.3.1 Vznik přívalové povodně 

Nejčastější příčinou vzniku jsou intenzivní přívalové sráţky spjaté s výskytem silných 

letních bouřek. Cirkulace atmosféry v mírnějších zeměpisných šířkách je výrazně nestálá, 

přitom ve střední Evropě zřetelně převaţuje přenos vzduchových mas ze západu na východ. 
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Na území České Republiky se v letních měsících nachází velké mnoţství bouřek v důsledku 

přechodu studených či okluzních front od západu. Ty s sebou nesou vlhký vzduch z Atlantiku 

nad rozehřátý kontinent, coţ vytváří optimální podmínky ke vzniku a vývoji bouřek 

a intenzivních sráţek.  

Vznik intenzivních sráţek a bouřek je důsledkem konvekce, tedy s vzestupem vzduchu 

teplejšího do atmosféry vyšších vrstev. Při tom dochází k jeho ochlazování a následné 

kondenzaci vodní páry, kterou obsahuje. Tímto procesem vznikají vodní kapky, nebo ledové 

krystalky, které jsou viditelné jako bouřkové oblaka.[21] 

 

 

Obrázek 2: schéma vzniku bouřek[21] 

Extrémní dešťové úhrny obvykle nevznikají v jediné bouřce, ale při liniovém 

seskupení bouřek, tzv. train effect. Důsledkem je opakovaný přechod sráţek přes totéţ území. 

Tento efekt se vyskytl nad oblastí Novojičínska v červnu 2009 i na Opavsku v červenci 1997. 

Extrémní sráţky mohou na našem území vypadnout kdekoliv. Při vzniku tragických 

přívalových povodní závisí i na dalších nepříznivých faktorech, které jsou dále rozepsány. 

4.3.2 Faktory ovlivňující vznik přívalových povodní 

Největší vliv na intenzitu povodně má především charakteristika reliéfu a krajiny. Čím 

je sklonitost území větší, tím rychleji voda ze svahů stéká a plní koryta menších toků, kde 
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získává svou důleţitou kinetickou energii. Důleţitou roli hraje rozhodně retenční schopnost 

krajiny. Na loukách, orných půdách je mnoţství zadrţené vody v terénu malé, na zpevněném 

asfaltovém povrchu pak téměř zanedbatelný, kdeţto v lese je objem zachycené vody velký 

a to díky korunám stromů, hrabance i díky prohlubněmi mezi kořeny. (Příloha č. 1) 

Faktor, který hraje velmi významnou roli, je také aktuální nasycení povodí vodou. Tento 

pojem vyjadřuje, jak moc je retenční schopnost krajiny jiţ nasycena vodou z předešlých 

spadlých sráţek. 

 

Terén 

Při odtoku sráţek z povrchu se voda zachytává v úţlabích a strouhách. Hovoříme tedy 

o retenční schopnosti krajiny. Na zaplavených územích můţe voda zůstat stát a neodtékat 

ihned do koryt řek. V terénních nerovnostech či prohlubních se zachytí 1 aţ 5 l/m
2
, coţ odtok 

zpomalí. U rovinatých terénů je retenční schopnost vetší neţ ve svaţitém a příkrém terénu, 

kde v opačném případě voda odtéká ze svahů do údolí a menších toků, v nichţ hladina rychle 

stoupá a nabírá kinetickou energii.[20]  

Půda 

Půda má schopnost nasávat vodu jakou houba a její rozornění ovlivňuje retenční 

vlastnosti. Tyto vlastnosti se mění podle druhu půdy, mnoţství humusu a síly zhutnění. Ke 

sníţení rizika povodní je velmi příznivé, pokud má půda schopnost přechodně zadrţet velké 

mnoţství sráţek. U přívalových povodní je ovšem obvyklé, ţe během krátké doby prší velice 

intenzivně. Retenční schopnost půdy nemusí být ještě vyčerpána, ale intenzita sráţek je tak 

obrovská, ţe se voda dostatečně rychle nevsakuje a odtéká z ní pryč. K vyjádření situace 

nasycení půdy se v hydrologické praxi pouţívá „index předchozího nasycení“.[20]  

Porost 

Za normálního stavu v přírodě jsou sráţky zachytávány na stromech, keřích 

a rostlinách, u kterých zpočátku listoví a jehličí vůbec vodu nepropouští. Teprve po nějaké 

době začíná voda pozvolna prosakovat a déšť proniká k půdě. Na louce se průměrně zachytí 

2 mm, v lese aţ 5 mm vody a posléze se tato voda opět odpaří.  

Odpařováním z porostu vrací vlhkost z méně intenzivních sráţek zpět do atmosféry. Část 

vláhy spotřebuje i vegetace a díky tomu se do půdy dostane relativně málo vody. Tato půda 

dobře vysychá a dokáţe zadrţet opětovné sráţky. Suchá půda je schopna vstřebat 30-40 mm 

vody za den a díky tomu dokáţe zmírnit povodňový odtok. Největší schopnost vsakování má 

lesní porost a rovinatá lesní půda dokáţe vsáknout 60 aţ 70 l/m
2  

za hodinu. Ojediněle porostlá 



11 

 

pastvina má schopnost pojmout pouze 20 litrů. Daleko menší moţnost pojmout vodu je 

u půdy, na které se pěstují obilí, okopaniny, nebo pícniny.[20] (Příloha č. 1) 

4.3.3 Preventivní opatření 

Není moţné zabránit vzniku přírodních katastrof a to platí i o přívalových povodní, lze 

ovšem částečně zmírnit nebo omezit jejich nepříznivé dopady. 

 retenční schopnost krajiny se výrazně liší ve vztahu k rozdílným charakteristickým 

vlastnostem reliéfu, vegetace a půd. I kdyţ krajina není schopná na 100% zachytit 

všechny sráţky, nalézají se v ní místa, kde je voda zadrţována na delší dobu. Nicméně 

i zadrţení vody na krátkou dobu je příznivé, protoţe se intenzita kinetické energie 

rozptyluje a zmírňuje se koncentrace odtoku do koryt vodních toků. Nejpříznivější 

vlastnosti na zpomalení odtoku mají lesní porosty a z tohoto důvodu je vhodné na 

zemědělských půdách, nacházejících se v rizikových oblastech povodní, omezovat 

výsadbu kukuřice a jiných širokořádkových plodin ve svaţitém terénu; 

 prostor k rozlivu. V neposlední řadě je důleţité nechat vodě prostor tam, kde škodí 

minimálně, zejména v nivě mimo zastavěné oblasti. Podporovat dočasné zadrţení 

sráţek v suchých poldrech, rybnících a malých vodních nádrţích; 

 preventivně dodrţovat omezení výstavby obydlí, rozšiřování měst a obcí 

v záplavovém území vodních toku.[8] 

4.4 Dopady povodní 

Následky závisí především na formě a intenzitě povodňové situace. Tu ovlivňují 

fyzicko-geografické faktory: sklon toku, velikost a tvar povodí, nadmořská výška, tvar říční 

sítě, hydrogeologické a půdní poměry. Z vegetačních poměrů jde v první řadě o lesnatost 

a schopnost půdy nasáknout vodou. V neposlední řadě jsou povodně podstatně ovlivňovány 

lidskou činností. 

Dopady na zdraví osob a životy  

 moţné zranění, ublíţení na zdraví a úmrtí velkého počtu osob, které se nestihly 

evakuovat; 

 nesnadno proveditelné aţ nemoţné vyhledání osob; 

 těţké psychické oslabení evakuovaných osob, které jsou delší dobu bez jakýchkoliv 

prostředků; 

 nouze pitné vody, ale i vody určené pro osobní hygienu; 
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 vznik epidemie, epifytie, epizoofie vyplývající ze značných ztrát zvěře, domácích 

zvířat a rozkladu organických látek i v okolním území, coţ rozšiřuje ohroţené území 

a zvyšuje negativní následky na zdraví a ţivot obyvatelstva. 

Znehodnocení nebo zničení majetku 

 negativní vliv na systém prvků dopravní infrastruktury a logistiky. Zpustošení, nebo 

silné poškození budov, majetku a výrobních kapacit na zasaţeném území; 

 havárie vodních děl, jejich poškození nebo nesprávná funkce v případě opětovné 

následující povodně. 

Devastace životního prostředí 

 poškození ţivotního prostředí velkého rozsahu z důvodu vzniku silných nánosů bahna;  

 sloţitá obnova ţivotního prostředí z důvodu upřednostňování prioritněji ekonomické 

obnovy následků povodně; 

 obtíţný návrat fauny, flory do původního stavu a lokalit jehoţ součástí je i obnova 

chráněných území. 

Dopady Ekonomické  

 ztráty nebo značné poškození všech výrobních kapacit, zemědělské produkce a sluţeb, 

které jsou významné k ekonomické stabilitě a přinesou velký negativní dopad na 

ekonomiku státu; 

 zvedání pojišťovacích sazeb a případné odmítání pojištění objektů a zařízení 

v záplavových oblastech. 

Ostatní dopady 

 nezvládnutí udrţení pořádkové situace v průběhu evakuace z důsledku paniky; 

 převyšující nároky na správní úřady zabezpečující ţivot všech kategorií obyvatelstva. 

Obzvláště na evidenci postiţeného obyvatelstva, s cílem následného zabezpečení 

veškerých sluţeb a správních opatření. 

4.5 Shrnutí kapitoly 

Po zhlédnutí dopadů je zřetelné, jak velké ohroţení povodně na jednotlivá odvětví 

představují. Pokud tyto hodnoty převedeme do finanční oblasti, pohybujeme se v řádech sta 

miliónů. Rozsah škod závisí ve velké míře na poloze ohroţeného území, hydrologických 

podmínkách, hospodářském vývoji, atd. Proto bude v následující kapitole popsána 

charakteristika okresu Opava. 
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5 Charakteristika okresu Opava 

Sídlem je statutární město Opava a dnes je opavský okres součástí Moravskoslezského 

kraje, který vznikl k 1. 1. 2000 jako Ostravský, ale Ústavním zákonem č. 176/2000 Sb. byl 

tento název změněn na Moravskoslezský. Tvoří jej 77 obcí, které se člení na 149 částí obcí 

a 139 katastrálních území. Sedm z nich má statut města a v nejlidnatějším – statutárním městě 

Opavě – ţije téměř 60 tisíc obyvatel. Kromě tohoto základního administrativního členění jsou 

na území okresu utvořeny 3 mikroregiony (Hlučínsko, Moravice a Matice Slezská) a část 

okresu Opava je součástí euroregionu Silesia (spolu s částmi okresu Bruntál a Nový Jičín na 

české straně a Ratibořska s Hlubčiskem na polské straně). Tyto celky jsou určitou formou 

spolupráce územní samosprávy (mikroregiony), resp. příhraničních regionů (euroregion) 

a jejich cílem je především hospodářská spolupráce, rozvoj infrastruktury, ochrana ţivotního 

prostředí, kulturně vzdělávací činnost a turistika. Přibliţně 48 % obcí má méně neţ 1 000 

obyvatel. Malé obce jsou především v západní a jihozápadní části okresu. Počtem obyvatel 

přes 177 tis. je čtvrtým v rámci kraje a desátým v republice.[17]  

 

 Obrázek 3: Administrativní rozdělení okresu[18] 
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5.1 Geomorfologické podmínky  

Území okresu je charakterizováno dvěma přírodními útvary. Pahorkatinou Nízkého 

Jeseníku v jihozápadní části okresu s průměrnou nadmořskou výškou 400 aţ 500 m n. m. 

a s nejvyšším bodem okresu Červenou Horou (749 m n. m.) a oblastí Hornoslezské níţiny 

v severovýchodní části okresu s průměrnou nadmořskou výškou 300 m a s nejniţším bodem 

198 m n. m. v místě, kde řeka Odra opouští území okresu v katastru obce Šilheřovice.[22] 

5.2 Klimatické podmínky 

Podnebí daného území je dáno jeho zeměpisnou polohou. Území je otevřeno 

baltickému klimatu, do něhoţ proniká vliv podnebí kontinentálního. Počasí se vyznačuje 

mírnějším létem, teplým podzimem a dostatečnými sráţkami. Dešťové sráţky jsou na území 

okresu rozděleny nepravidelně. Nejméně prší na územích v dešťovém stínu Hrubého Jeseníku 

na severozápadě území, v místě obcí Holasovice, Loděnice a u Neplachovic. Nejniţší 

mnoţství sráţek je 620 mm, především v jiţ vymezeném území a blízkém okolí, největší 

roční průměr 810 mm sráţek je na nejvyšším místě okresu, Červené Hoře. V okresu je 

140 aţ 160 sráţkových dní v roce. Průměrná roční teplota území je 7 aţ 8 °C. Vedle 

zemědělské půdy je v okresu podle stavu k 31. 12. 2009 celkem 30 899 ha lesní půdy, tj. 27,8 

% z celkové výměry.[18] 

5.3 Nerostné bohatství  

Na území okresu je zastoupeno lignitem, rašelinou, sádrovcem, ţáruvzdornými písky, 

pokrývačskou břidlicí, slévárenskými písky, drobnými pískovci, ţulou, štěrkopísky 

i minerálními prameny. Vyuţití těchto zdrojů je celkem malé. Důleţité místo však okres 

zaujímá ve vodním hospodářství (oblastní zdroj pitné vody).[22] 

5.4  Hospodářské podmínky  

Důleţitou součástí tohoto procesu byla také privatizace bývalých státních podniků. 

V okresu je 5 470 firem zabývajících se průmyslovou výrobou (coţ je 17,8 % průmyslových 

firem v kraji. Stavebnictví v okresu zabezpečuje 5 249 vesměs soukromých firmem s menším 

počtem zaměstnanců. Opava patří stále k převáţně zemědělským oblastem a tvoří jádro 

zemědělské produkce kraje. Z celkové výměry cca 69 064 ha zemědělské půdy připadá 

zhruba 81,5 % na ornou půdu. Výrobu v současné době zabezpečují menší společnosti, které 

v průběhu let vznikly vyčleněním z velkých druţstev a Státních statků a také mnoho 
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samostatně hospodařících rolníků. K 31. 12. 2009 bylo v okresu Opava 1 530 jednotek 

zabývajících se zemědělstvím, lesnictvím nebo rybářstvím. 

Výraznou většinu ekonomických subjektů v okresu tvoří fyzické osoby nezapsané 

v obchodním rejstříku, z právnických osob jsou nejvýznamnější skupinou společnosti 

s ručením omezeným. Ve struktuře ekonomických subjektů posuzovaných podle odvětví 

připadá největší podíl na obchod, dále pak na průmysl a sluţby pro podniky 

a stavebnictví.[22] 

5.5 Dopravní infrastruktura 

Okresem prochází hlavní ţelezniční tah ve směru od Ostravy na Krnov a Bruntál 

s intenzivní přepravou nákladů i osob. Rozsah a hustota dopravní sítě je dobrá s rezervami 

v dopravní obsluţnosti okrajových částí okresu a podnikatelských subjektů. Silniční část 

dopravní infrastruktury je ve většině případů vedena středem obcí a měst. Vytváří se tak 

systémově nevyhovující řešení, které má negativní vliv nejen na ţivotní prostředí, ale rovněţ 

na bezpečnost silničního provozu. Komunikační skelet je tvořen silnicemi I. třídy s napojením 

na dálnici D 47 a Polskou republiku.[22] 

5.6 Demografická charakteristika okresu Opava 

Počet obyvatel v okresu Opava znázorňuje (Graf 1), který je členěn dle jednotlivých 

obcí nad 1000 obyvatel. Nejvíce osídlenou obcí je Opava, která je taktéţ statutárním 

městem.[18] 

 

Graf 1:Grafické znázornění výskytu obyvatel[18] 
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5.7 Hydrologické podmínky 

Celé území okresu Opava je odvodňováno řekou Odrou do Baltského moře. Ţádný 

z významných vodních toků nepramení na území Okresu. Hlavní vodní osou okresu je řeka 

Opava, která vzniká spojením Bílé, Střední a Černé Opavy u Vrbna v Hrubém jeseníku.  

Řeka Opava přijímá na území Opavy zprava větší přítoky, jako Číţinu, Hořinu, 

Heraltický potok a přítok Velkou, která odvodňují Stěbořickou kotlinu, řeku Moravici 

a několik drobnějších přítoků z Polomské plošiny, jako je Raduňka, Sedlinka, Ohrzima 

a Hrabyňka. Významným vodním tokem okresu je také řeka Moravice, pramenící na příkrých 

svazích Velké kotliny pod Vysokou holí (1464 m. n. m.) v Hrubém jeseníku. Údolí Moravice 

je hluboké, s příkrými zalesněnými svahy. Od přehradní zdi vodní nádrţe Kruţberk po Hradec 

nad Moravicí (Ţimrovice) tvoří řeka na 15,5 km dlouhém pruhu celkem 36 hluboko 

zaklesnutých meandrů, dále k ústí do Opavy je její tok jiţ přímý. Na řece je několik jezů. Po 

celé délce svého toku má Moravice charakter horské řeky. Na území Opavy přijímá Moravice 

zprava Hradečnou se Záviliším potokem a 5 menších potoků, zleva pak kromě několika 

drobnějších přítoků Melčský potok, Meleček a Hvozdnici. Na řece Moravici je vybudovaná 

soustava vodních nádrţí Slezká Harta - Kruţberk s výrazným protipovodňovým účelem. 

Na území okresu Opava je poměrně hodně rybníků na Raduňce u Raduně, dále ve 

Stěbořicích, Slavkovský rybník, Pilný rybník a Jankův rybník podél Hvozdnice jiţně od 

Slavkova, v Uhlířově, Štáblovicích, Mladecku, v Hradci n. Moravicí. Tyto rybníky nemají 

výrazný protipovodňový účel. [16]  

 

Tabulka 1: Vybrané vodní díla významná z hlediska povodňové ochrany[16] 

Název nádrže Kategorie VD Tok Vlastník, Správce 

Slezská Harta I. Moravice Povodí Odry 

Kruţberk I. Moravice Povodí Odry 

Šance I. Ostravice Povodí Odry 

Morávka II. Morávka Povodí Odry 

Ţermanice I. Lučina Povodí Odry 

Hlučín IV. Opava Město Hlučín 

Pocheň III. Číţina Zemědělská vodohospodářská správa 
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6 Historie povodňové situace v okresu Opava 

Tato kapitola popisuje chronologický sled povodní v povodí řeky Opavy, která se 

s rozlohou 2088,8 km
2
 řadí mezi středně velká povodí. Řeka Opava se vlévá do řeky Odry 

a náleţí tedy do úmoří Baltského moře. První zmínky povodně jsou datovány jiţ od roku 1472 

aţ do roku 2010.  Opavský region postihla v červenci roku 1997 doposud největší povodeň. 

V závěru kapitoly tuto tragickou událost rozeberu, protoţe svým rychlým nástupem 

charakterizuje přívalovou povodeň. [6],[7] 

 

1472 Povodeň na Jesenicku 

 Patrně nejstarší zpráva o povodni se vztahuje k Jesenicku. Bohuţel bliţší informace 

a podrobnosti nejsou známy. 

1501 Povodeň z vícedenních dešťů 

 Vícedenní deště zasáhly mimo jiné i část Slezska a to Opavu a Těšín. Jednalo se prý 

o extrém a voda měla trvat 3 týdny 

1714 Předměstí Opavy 

 zasáhla dešťová povodeň a zničila 100 usedlostí. 

1813 Dešťová povodeň z trvalých srážek 

 Srpnové deště a povodně zasáhly velkou část střední Evropy, obrovské záplavy byly v celém 

povodí Odry. Na Opavsku po pětidenním nepřetrţitém lijáku stovky lidí přišly o přístřeší. 

1854 Srpen 

 Velká vody Opavy, levostranného přítoku Odry dne 20. Srpna, zaplavila část Jaktařského 

a Ratibořského předměstí Opavy, Karlovec a Kateřinky, kde zcela zničila 18 domů. 

1880 Srpen 

 Povodeň zasáhla celé povodí řeky Odry. Po rekonstrukci tehdejších podmínek a dalších 

údajů plyne, ţe je tuto povodeň moţno srovnat se záplavami v roce 1997. Dala impuls 

k soustavnému měření vodních stavů. 

1897 Červenec 

 Dešťová povodeň v průběhu 20. aţ 30. dne po několikadenním vytrvalém dešti zaplavila 

Opavu. Škody byly vysoké a Vídeňská vláda poskytla pomoc ve výši 10 000 zl. 

1903 Červenec 

 Dešťová povodeň z trvalých sráţek v povodí Odry představovala pro tento region velkou 

přírodní katastrofu. Na Jesenicku tehdy napršel rekordní sráţkový úhrn a to 240,2 litrů na 
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m
2
, který je platný dodnes. V Opavě nastala kulminace povodně dne 10.7. Zaplaveny byly 

níţe poloţené části města 

.  

Obrázek 4: Opava, Ratibořská ulice, dům po levé straně na konci stojí dodnes[19] 

1940 Květen 

 Pršelo především v Beskydech a v Jeseníkách, kde škody dosáhly menšího rozsahu. Nejvíce 

škod záplavy napáchaly na úpravách horských toků a na zahrazených bystřinách. Dne 

20. května voda zaplavila Palhanec a vodárenské studny, takţe vznikla kalamita s pitnou 

vodou. 

 

1997 Červenec 

 Největší přívalová povodeň. Detailněji rozepsána na nadcházející stránce 

2006 Březen 

 Jarní povodeň způsobená táním sněhu společně se sráţkovou činností docílila kulminačního 

průtoku velikosti 5-letých vod. V Opavě byl naměřen o velikosti 90 m
3
.s

-1
. 

 

2007  Září 

 Sráţky po dlouhém suchém období dosáhly v Opavě kulminační průtok 266 m
3
.s

-1
. Nejvíce 

byly zasaţeny sídla na Opavici mezi Městem Albrechticemi a Krnovem.  
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1997 – Opavsko a červencová povodeň 

 Tato povodeň představovala zcela výjimečný přírodní jev a mimořádnou katastrofu. 

Lze ji jednoznačně povaţovat za největší hydrologický extrém 20. století. Jak rychle přišla, 

tak odešla. Vyděsila vše ţivé, měla na svědomí lidské ţivoty i miliardové škody. Vodní ţivel 

trhal koryta řek, ničil obydlí, ţelezniční tratě, mosty, silnice. 

 Mimořádné povodně vyvolaly extrémně silné regionální sráţky, které neustávaly. Vše 

začalo sráţkami ze 4. na 5. července, kdy za čtyři dny napršelo 602 mm sráţek, coţ je tolik 

jako za čtyři aţ pět měsíců. Záplavy přišly navíc po jarních vydatných deštích, kdy byla půda 

uţ částečně nasycená předešlými sráţkami. Koryta velkých i menších toků se rozlila a zem 

vodou jiţ nasáklá, se dala do pohybu. V krátkém čase nastala rozsáhlá erozní činnost, vývraty 

stromů a splachy půd.[6]  

 

Obrázek 5: Opava červenec 1997 [19] 

Tabulka 2: Škody v Kč způsobené červencovou povodní 1997[22] 

Oblast Škody v Kč Oblast Škody v Kč 

Ţivoty 7 Sm. energetika 6 000 000 

Státní majetek 10 970 000 Zdravotnictví 12 548 000 

Soukromý majetek 673 893 000 Územní orgán MZ ČR 130 258 000 

Podniky a firmy 288 521 000 Povodí Odry 159 000 000 

Majetek obcí 184 412 000 České dráhy 18 000 000 

Další subjekty 20 062 000 Lesy ČR 10 900 000 

Sm. vody a kanalizace 13 606 000 Školský úřad 15 500 000 

Správa a údrţba silnic 17 123 000 Armáda- sloţka Opavy 1 173 000 

Sm. plynárenská 11 550 000 Státní meliorační správa 1 059 000 
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7 Hodnocení dopadu povodní v povodí Odry 

V této kapitole jsou (Tabulka 3) znázorněny různé druhy povodní s jejich souvisejícími 

dopady a stupni rozsahu na své okolí. Na nadcházející stránce je zobrazena mapa (Obrázek 6) 

s příslušnými toky. 

 

Druh povodně: [13] 

A - regionální povodeň s prvky přívalové povodně a několika povodňovými epizodami  

B - dešťová regionální povodeň s dvěma povodňovými epizodami 

C - série přívalových povodní ve třech oblastech 

D - dešťová regionální povodeň, největší zdokumentovaná povodeň na Moravě 
 

 

Obrázek 6: Oblast povodí Odry[13] 
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Tabulka 3: Charakter povodní v povodí Odry[13] 
n
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A Luţická Nisa, 

Smědá 
1 1, 2 1, 2 13,4 57,8 50 3 2 N 3 8 2010 22 

B Odra, Ostravice, 

Olše 
1 1, 2 2 44 131 >>100 2 2 N 3 5 2010 21 

C Novojičínsko, 

Jesenicko 
1 1, 2 1 5,6 54 >100 3 3 N 3 6 2009 11 

D Odra, Opava, 

Ostravice, Olše 
1 1,2, 3 2 215 598 50-100 3 3 N 3 7 1997 18 

 

 

Legenda: typ zaplavení stupeň nepříznivých účinků 

Zdroj 1 – říční N – neznámý, nevýznamný 

 2 – mimo říční síť 1 – nízký 

 3 – zvláštní 2 – vysoký 

Mechanizmus 1 – přirozené překročení 3 – extrémní 

 2 – překročení kapacity ochranného prvku  

 3 – havárie ochranného prvku  

Charakter 1 – přívalová  

 2 – přírodní (regionální sráţky)  

 3 – sněhová (tání příp. s deštěm) 
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8 Systém varování 

Trvalá existence rizik ohroţující ţivoty a zdraví obyvatelstva a jeho majetek vyţaduje 

zřízení a provozování systému umoţňujícího varovat před hrozícími nebo jiţ vzniklými 

mimořádnými situacemi a krizovými situacemi a poskytovat prvotní tísňové informace. 

Varování lze definovat jako komplexní souhrn organizačních, technických 

a provozních opatření zabezpečujících včasné upozornění obyvatelstva orgány veřejné správy 

na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost, vyţadující realizaci opatření na ochranu 

obyvatelstva, majetku a ţivotního prostředí. 

8.1 Varování obyvatelstva 

Za základní způsob varování obyvatelstva je povaţováno vyhlášení varovných signálů 

a za základní prostředek poplachové rotační (motorové) sirény, elektronické sirény a další 

zařízení s vlastnostmi elektronických sirén (např. obecní rozhlasy). Obecně tyto prvky 

nazýváme jako koncové prvky varování. Po provedení varovného signálu je neprodleně 

realizováno verbální tísňové informování. 

Včasné a správné provedení varování a prvotního tísňového informování je jednou ze 

základních podmínek úspěšné realizace opatření na ochranu obyvatelstva a zahájení 

komunikace orgánů krizového řízení s obyvatelstvem v ohroţení.  

Pro zabezpečení tohoto úkolu je na území ČR budován a provozován Jednotný systém 

varování a vyrozumění (JSVV).[9] 

8.2 Právní rámec 

Z hlediska mezinárodního práva vyplývá realizace opatření varování a vyrozumění 

obyvatel z Dodatkového protokolu k Ţenevským úmluvám ze dne 12. 8. 1949 o ochraně obětí 

mezinárodních konfliktů, kde je definováno jako hlásné sluţby a jsou uvedeny na prvním 

místě všech opatření civilní obrany. 

Právní základ: 

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

znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených chemickými látkami nebo 

chemickými přípravky; 
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 zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţívání jadrné energie a ionizujícího záření (atomový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

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

znění pozdějších předpisů; 

 vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb; 

 vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování 

a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu; 

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

 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinnost varovat obyvatelstvo uloţena orgánům 

kraje, orgánům obce s rozšířenou působností, starostům obcí a určeným právnickým osobám 

a podnikajícím fyzickým osobám vůči svým zaměstnancům. V případě kraje a obce 

s rozšířenou působností je povinnost zabezpečit varování delegována na hasičské záchranné 

sbory krajů. Uvedený zákon také stanovuje povinnost provozovatelů hromadných sdělovacích 

prostředků uveřejňovat tísňové informace (§32). 

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

zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, MV – HZS České republiky.  

Konkrétní opatření v této oblasti jsou, v souladu s Vyhláškou MV č.328/2001 Sb., 

o některých podrobnostech zabezpečení IZS, zahrnuty do plánů konkrétních činností jako 

součást havarijního plánu kraje.[9] 

8.3 Plán varování obyvatelstva 

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

zabezpečení IZS je dán obsah plánu varování. 

Obsahuje: 

 způsob varování obyvatelstva o moţném vzniku nebezpečí; 

 způsob předání tísňových informací; 

 způsob informování o ukončení nebezpečí ohroţení; 

 přehled vyrozumívacích center a KPV; 

 rozdělení odpovědnosti za provedení varování obyvatelstva; 

 varovný signál a jeho význam a náhradní způsob varování. 
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9 Současný stav JSVV v okresu Opava 

Na území Moravskoslezského kraje je od roku 1993 budován neveřejný Jednotný 

systém varování a vyrozumění na principu selektivního rádiového navěštění. Tento systém má 

za úkol umoţnit včasné a efektivní varování a vyrozumění obyvatelstva a sloţek IZS 

podílejících se na záchranných a likvidačních pracích v případě vzniku krizového stavu, nebo 

mimořádné situace. Je tvořen těmito hlavními součástmi[15]: 

 systémem selektivního rádiového návěštění (SSRN), kterým je zabezpečováno 

ovládání koncových prvků varování a vyrozumění; 

 koncovými prvky varování a vyrozumění, kterými je prováděno vlastní varování 

obyvatelstva a vyrozumění určených osob. 

9.1 Vymezení odpovědnosti za provedení varování obyvatelstva v okresu 

Opava 

Odpovědnost za provedení varování obyvatelstva na území Statutárního města Opava, 

jakoţto obce s rozšířenou působností má primátor Statutárního města Opava, úkoly spojené 

s tímto opatřením zabezpečuje prostřednictvím příslušného SOPIS ÚO (CTV) nebo KOPIS. 

Odpovědnost za provedení varování obyvatelstva na území jednotlivých obcí okresu Opava 

mají starostové těchto obcí. Úkoly spojené s tímto opatřením zabezpečují prostřednictvím 

příslušného SOPIS ÚO, KOPIS. 

V případě akutní potřeby a při informativním (nikoli varovném) charakteru sdělení 

obyvatelstvu (např. vyvrácení poplašné zprávy) prostřednictvím terminálu na územním oboru 

Opava, můţe dát pokyn k odvysílání informace ředitel územního oboru nebo řídící dispečer 

ve sluţbě, s dodatečným souhlasem starosty. Text sdělení stanoví osoba vydávající pokyn. 

Odpovědnost za varování vůči svým zaměstnancům u subjektů provozujících technické 

zařízení při havárii má jejich provozovatel.(§ 24 zákona č.239/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). 

Odpovědnost za provozní a organizační zabezpečení „Jednotného systému varování 

a vyrozumění“ na území kraje má HZS Moravskoslezského kraje. 

Způsob aktivace koncových prvků pro potřeby varování obyvatelstva je specifikován 

„Pokynem KŘ HZS Moravskoslezského kraje č.18 ze dne 16.5.2002 – Směrnice pro činnost 

operačních a informačních středisek“.[17]  
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9.2 Systém selektivního rádiového návěštění 

Systém selektivního rádiového návěštění tvoří základ JSVV. Jedná se o neveřejný 

systém, který umoţňuje varování obyvatelstva a vyrozumění osob zařazených do sloţek IZS, 

podílejících se na záchranných a likvidačních pracích v případě vzniku mimořádné události. 

Jde o plně digitální systém, který umoţňuje dálkové selektivní ovládání koncových 

prvků varování včetně vysílání krátkých textových zpráv osobám vybaveným osobními 

přijímači (pagery).[10] 

Základními prvky systému jsou: 

 vysílací infrastruktura; 

 zadávací terminály; 

 přenosové cesty; 

 koncové prvky SSRN. 

  

 

Obrázek 7: Mapa pokrytí území signálem SSRN[15] 

9.2.1 Vysílací infrastruktura 

Je tvořena sítí základnových stanic, které pokrývají zájmovou oblast (kraj) rádiovým 

signálem SSRN. V MSK je do systému zapojeno celkem 17 samostatných rádiových stanic. 

Z toho 2 v oblasti okresu Opava (Tabulka 4) a v jedné síti můţe pracovat aţ 32 stanic.[15] 
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Tabulka 4: vysílače SSRN začleněné do rádiové sítě MSK v okresu Opava[15] 

Stanoviště Majitel Typ ZS 
Nadmořská 

výška (m) 

Výška 

antény (m) 

GPS souřadnice 

N: E: 

HZS MSK 

Výškovická 
HZS MSK 

MASTER 

CASIUM 
247 6 49°48, 09´ 18°134,79´ 

Opava SOU 

stavební 
MSK 

SLAVE 

CASIUM 
265 55 49°55,837´ 17°54,707´ 

Červená u 

Libavé 
ČHMÚ 

SLAVE 

MICRO 
749 13 49°46,608´ 17°32,497´ 

 

Ve vysílací infrastruktuře jsou vyuţívány základnové stanice typu DAU MICRO 

a CASIUM (Obrázek 8). V síti plní jedna ze stanic hlavní funkci základnové stanice. Nazýváme 

ji MASTER je typu CASIUM, generuje informaci a je umístěna na KŘ HZS. Ostatní stanice 

pouze předávají informaci, kterou obdrţely a jsou podřízené – SLAVE. Tyto stanice jsou 

rozmístěny tak, aby bylo rádiovým signálem pokryto co největší území.[10]  

 

 

Obrázek 8: Řídící základová stanice CASIUM[15] 

Rádiová síť má kruhovou topologii, šíření signálu pomocí řízených cest a rádiový 

signál se řízenými cestami šíří formou datového rámce (datagram) tzv. token, který je 

generován MASTERem. Kaţdý token obsahuje informaci o řízené cestě, adrese volaných 
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koncových prvků, identifikační číslo vysílající stanice, identifikační číslo stanice, která jej má 

předávat, příkaz pro aktivaci sirény, obsah zpráv pro pagery a dále pořadové číslo tokenu. 

Token generovaný hlavní základnovou stanicí je přijat všemi základnovými stanicemi, 

které se nacházejí v dosahu jejího signálu. Základnové stanice překontrolují identifikační 

údaje a ta ze stanic, která je v tokenu uvedena jako následující vyšle token dále. Vysílání 

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

Takto je postupně předáván token z jedné základnové stanice na druhou, aţ se v kruhové síti 

vrátí zpět na hlavní stanici (MASTER), která jej generovala. V tomto případě hovoříme 

o šíření rádiového signálu řízenou cestou. V případě problémů s oběhem tokenu můţe token 

obíhat také chybovou cestou, podmíněnou cestou a reverzní cestou.[10] 

 

 

Obrázek 9: princip činnosti SSRN[10] 

Pokrytí území rádiovým signálem je dle HZS MSK dostačující a v příštím období se 

nepočítá s výstavbou nových stanic. 

9.2.2 Zadávací terminály a přenosové cesty 

Prostřednictvím zadávacích terminálů – vyrozumívacích center (VyC) se umoţnuje 

vstup do systému a realizace poţadavků na aktivaci KPV. Všechny zadávací terminály 

předávají volání do sítě základnových stanic prostřednictvím svého připojení přes 
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počítačovou síť na řídící pracoviště kraje, kde je umístěna hlavní stanice CASIUM – 

MASTER, jak uţ bylo výše zmíněno. Terminály se obecně rozlišují podle svého umístění 

v systému do 4 úrovní:[11] 

 zadávací terminál I. úrovně (celostátní); 

 zadávací terminály II. úrovně (krajské, řídící); 

 zadávací terminál III. úrovně (okresní); 

 zadávací terminál IV. úrovně (další uţivatel). 

 

Okres Opava spadá do III. úrovně, jehoţ zadávací terminály jsou umístěny na ÚO 

Opava a to na Hasičské stanici v Opavě, Hlučíně a Vítkově. Z těchto zadávacích terminálů lze 

volat na adresy koncových prvků v případě splnění přidělených oprávnění přes řídící 

pracoviště IBC Ostrava (KOPIS) a záloţní pracoviště KŘ HZS MSK. Jsou datově propojeny 

prostřednictvím datové virtuální sítě MPLS. (Příloha č. 3) 

Přenosové cesty zabezpečují datové propojení mezi řídícím pracovištěm a ostatními 

zadávacími terminály. Je zabezpečeno datovou sítí HZS ČR;[15] 

 

9.2.3 Koncové prvky varování  

Koncové prvky varování (KPV) jsou zařízení schopná generovat stanovené zvukové 

varovné signály a některé z nich umoţňují vysílat verbální tísňové informace. Tyto prvky lze 

ovládat dálkově pomocí přijímačů pro ovládání sirén ze zadávacích terminálů (KOPIS, KŘ 

HZS,…) nebo je spouštět místními ovládacími prvky (terminály, tlačítka,…) případně 

kombinací obou uvedených způsobů. 

Do Jednotného systému varování a vyrozumění jsou začleňovány tyto typy KPV: 

 rotační sirény; 

 elektronické sirény; 

 místní informační systémy (obecní rozhlasy); 

 mobilní elektronické sirény. 
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Tabulka 5:Počty KPV začleněných do JSVV v Okresu Opava[16] 

 Koncové prvky varování V majetku Počet koncových prvků varování 

Elektronické sirény 

HZS kraje 90 

Obce 1 

Ostatní subjekty 0 

CELKEM 91 

Elektronické rotační sirény 

HZS kraje 45 

Obce 1 

Ostatní subjekty 0 

CELKEM 46 

Místní rozhlasy 

HZS kraje 0 

Obce 15 

Ostatní subjekty 0 

CELKEM 15 

CELKEM 152 

 

Mimo výše uvedené stacionární KPV je pro zabezpečení varování v oblastech, které 

nejsou pokryty těmito prostředky, vyuţíváno 2 mobilních elektronických sirén. 

 

Rotační sirény  

Rotační sirény mají z hlediska současných poţadavků jen nízké uţitné vlastnosti. 

Jejich hlavní nevýhodou je trvalá závislost na dodávce elektrické energie. Vzhledem k tomu, 

ţe tyto sirény jsou při správné údrţbě schopny poměrně dlouhé funkční ţivotnosti, mohou být 

i v budoucnosti vyuţívány v lokalitách s jen nízkou či blíţe nespecifikovanou úrovní rizika.  

Dále mohou být i nadále vyuţívány pro svolávání jednotek poţární ochrany sboru 

dobrovolných hasičů.[15] 

Nejčastější elektronickou rotační sirénou v Opavském okresu je typ DS 977 
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Obrázek 10 rotační siréna DS 977 s přijímačem dálkového ovládání DSE 200/8[15] 

 

Elektronické sirény  

Elektronické sirény jsou moderní a kompaktní, tudíţ provozně spolehlivá zařízení 

s poměrně vysokými uţitnými vlastnostmi. Elektronické sirény jsou schopny nejen vyhlásit 

stanovený varovný signál, ale i reprodukovat verbální informace uloţené v paměti sirény. 

Kromě toho mohou šířit tísňové informace z externího zdroje modulace (např. VKV-FM 

přijímače rozhlasové stanice) nebo informace sdělované prostřednictvím vestavěného 

mikrofonu.[15] 

Mimo uvedeného mají i řadu dalších příznivých vlastností, zejména:  

 nezávislost na elektrorozvodné síti, k tomu vyuţívají vestavěné akumulátory jako 

záloţní zdroj napájení. U těchto sirén je plánovaná minimální provozuschopnost 72 

hodin od výpadku proudu;  

 niţší energetickou náročnost a vyšší účinnost;  

 diagnostiku základních součástí svého systému s moţností dálkové diagnostiky stavu 

sirény;  

 moţnost integrace s jinými systémy a zařízeními (např. s obecním rozhlasem). 
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Obrázek 11:  Elektronická siréna a řídící jednotka [16] 

 

Místní informační systémy (obecní rozhlasy)  

Kromě elektronických sirén se v současné době do JSVV zařazují i další koncové 

prvky s vlastnostmi elektronických sirén, která jsou často uváděna pod souhrnným názvem 

místní informační systémy (MIS). Jsou to systémy různých principiálních řešení na bázi 100V 

rozvodů (drátový obecní rozhlas s ústřednou místního rozhlasu), nebo bezdrátových rozhlasů, 

přičemţ původní technologie je rozšířena o komponenty (hardwarové nebo softwarové), 

zajišťující uţitné vlastnosti elektronických sirén, nebo alespoň velmi podobných.  

Společným principem místních informačních systémů je to, ţe signál je zpravidla 

reprodukován z audiopaměti řídící jednotky nebo ze zvukových souborů řídícího počítače a je 

distribuován příslušnou technologií a na zvuk přeměněn v elektroakustických měničích 

(tlakových reproduktorech).  

Jsou schopny odbavit všechny pouţívané varovné signály, včetně naprogramovaných 

verbálních informací a jejich umístění je vhodné zejména pro lokality, kde se nachází nízká 

koncentrace obyvatel na velké ploše; 

Nejčastěji uţívané – BOR,  ORKAN, VISIO, SARAH, SATURN, OBR 
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Mobilní siréna  

Mobilní elektronická siréna je zařízení pro zabezpečení varování obyvatelstva včetně 

předání verbálních tísňových informací při vzniku mimořádné události. Její pouţití se 

prioritně předpokládá v místech, kde je nedostatečné pokrytí stacionárními KPV a jejich 

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

z ekonomického hlediska neefektivní. 

 

Obrázek 12: Mobela 150 – Digital[16] 

9.2.4 Monitorovací systém koncových prvků  

Provozovaný SSRN je jednosměrným tzn., ţe zajišťuje pouze předávání aktivačních 

příkazů pro varování a vyrozumění koncovými prvky (sirény, pagery). Systém neumoţňuje 

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

stavu se nacházejí. 

S ohledem na zvýšení operativnosti JSVV je nutné mít trvalý přehled o činnosti 

a technickém stavu (připravenosti) koncového prvku varování. Proto je od roku 2001 na 

území kraje budován Monitorovací systém koncových prvků (MSKP), který umoţňuje ověřit, 

zda koncový prvek varování vyslaný příkaz skutečně přijal a uskutečnil varování. Důleţitou 

funkcí je také moţnost kontrolovat provozní stav koncového prvku varování. 

V současnosti je tímto systémem monitorováno 143 KPV (132 elektronických 

a 8 rotačních sirén), které jsou dislokovány na území okresů Frýdek-Místek, Karviná, Nový-

Jičín, Opava a městě Ostrava. Stávající území, na kterém je moţno provádět monitoring KPV, 

je limitováno počtem Přijímačů sběru dat (dále jen PSD). Stávající rádiovou síť MSKP tvoří 

4 PSD (koncentrátory). 



33 

 

10 Užívané signály 

Systém selektivního radiového navěštění vyuţívá signály s předem stanoveným 

akustickým znamením-signálem, po jehoţ přijetí jsou realizována ochranná opatření 

a činnosti. Po provedení signálu je realizováno verbální tísňové informování obyvatelstva. 

Charakteristika a pouţití jednotlivých signálů na území ČR je upraven Vyhláškou MV 

č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva a pokynem generálního 

ředitele HZS ČR č.42/2001 a jeho doplňku č.7/2002.[16] 

Přehled platných signálů (Příloha č. 3) včetně verbálních informací (Příloha č. 4) pro 

elektronické sirény a místní rozhlasy  jsou:  

 všeobecná výstraha; 

 poţární poplach; 

 zkušební tón. 

Všeobecná výstraha   

Varovný signál, pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné 

události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu  140 sekund. U 

elektronických sirén je signál doplněn o verbální informaci upřesňující druh ohroţení.  

Po akustickém tónu sirény při vyhlášení varovného signálu „VŠEOBECNÁ 

VÝSTRAHA“ bude následovat tísňová informace z hromadných sdělovacích prostředků pro 

vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události. 

Požární poplach 

Není varovným signálem, je určen  ke svolání jednotek poţární ochrany. Signál je 

vyhlašován přerušovaným tónem po dobu 60 sekund.  

Zkouška sirén 

Signál slouţící k ověřování provozuschopnosti JSVV. Signál je vyhlašován 

nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund. Funkčnost JSVV je na území České republiky 

ověřována v souladu s Vyhláškou MV 380/2002 Sb., kaţdou první středu v měsíci v 12:00 

hodin. Zkouška je prováděna aktivací všech koncových prvků varování signálem ZKOUŠKA 

SIRÉN. Na všech prvcích systému se provádí pravidelné servisní prohlídky a revize (zpravidla 

1x ročně). 
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11 Důležitost varovného systému ve vztahu k odhadu srážkových 

úhrnů do budoucna 

Z porovnání ročního chodu sráţek nad Českou Republikou v obdobích 1961–1990 

a 1991–2010 (Graf 2) vyplývá, ţe průměrný roční sráţkový úhrn se v období 1991–2010 zvýšil 

oproti období 1961 – 1990 přibliţně o 5 %. Hlavní rysy ročního chodu sráţek zůstaly 

zachovány: maximum sráţkových úhrnů připadá na letní období, minimum se vyskytuje 

v zimě. Dochází však k jisté redistribuci měsíčních sráţkových úhrnů během roku. Pokles 

sráţek v období od dubna do června je do značné míry kompensován nárůstem sráţkových 

úhrnů v červenci, resp. v březnu a září.  

 

Graf 2: Změny měsíčních srážkových úhrnů na Moravě v období 1961 – 2010 [14] 

 

Rozdíly mezi Čechami a Moravou (s výjimkou srpna a září) nebyly významné. 

Z uvedeného je patrné, ţe k výraznějším změnám sráţkového reţimu v obou směrech dochází 

zejména na přelomech mezi létem a podzimem, resp. zimou a jarem.  

Porovnáním průměrných trendů změn sráţkových úhrnů mezi obdobími 1991–2010 

a 1961–1990 naznačuje, ţe v posledních dvou dekádách se objevuje náznak změn v ročním 

rozloţení sráţek. K rychlejším změnám průměrných sráţkových úhrnů dochází ve druhé 

polovině jara a v létě, naopak na podzim jsou změny minimální. Z důvodu odhadu byla 

tabulka logicky doplněna hodnotami od roku 2010 do 2030. (Graf 3) Po jejich zpracování jsou 

výsledky znatelnější. [14] 
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Graf 3: změny měsíčních srážkových úhrnů na Moravě v období 1961 – 2030 [14] 

Pro červnové sráţkové úhrny je z hlediska trendů charakteristický jejich další pokles 

(červeně zvýrazněný sloupec VI), coţ jde ruku v ruce s vysušováním půdy. Vytvářejí se tím 

příznivé podmínky ke vzniku přívalových povodním, kdy vyprahlá půda nedokáţe absorbovat 

velké mnoţství vody a dochází ke splavování sráţek, jak je uváděno v kapitole 4.3.2 Faktory 

ovlivňující vznik přívalových povodní 

 Úplným opakem je nadcházející měsíc (červeně zvýrazněný sloupec VII), ve kterém 

je sráţkový úhrn nadprůměrný. Rozdíl sráţkových úhrnů jsem stanovil na 35 mm coţ se 

rovná 35 l/m
2
. Z grafu je tedy patrné, ţe rozdíl sráţek můţe být do budoucna mezi měsíci 

markantnější a míra rizika vzniku přívalové povodně větší. Proto se zvyšuje i důleţitost 

systému varování. Jeho analýze pokrytí v Opavském okresu se budu věnovat v nadcházející 

kapitole.  
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12 Analýza pokrytí území kraje varovným signálem a verbální 

informací 

Analýza pokrytí varovným signálem a verbální tísňovou informací v oblastech 

ohroţených povodní je v okresu Opava zaměřena na území ORP Kravaře a Hlučín. K této 

specifikaci jsem přistoupil z důvodu větší rizikovosti těchto území z pohledu moţného vzniku 

přívalové povodně. 

Analýza je provedena:  

1. Analýzu jsem zpracoval pomoci geografického informačního systému (GIS), kde jsem 

na mapových podkladech analyzoval zvolená data a to průnik vrstev území 

ohroţených zvláštní a přirozenou povodní (stoletá voda) s vrstvou dosahu varovného 

signálu a verbální informace generované stávajícími KPV, které se nacházejí na takto 

ohroţených územích, nebo toto území významnou měrou ovlivňují. Analýza 

stávajícího pokrytí území varovným signálem a verbální tísňovou informací jsem 

podrobně zpracována na mapovém podkladu. (Příloha č. 6) 

 

2. V tabulkách (Tabulka 6, Tabulka 7) jsem analyzoval jednotlivé dotčené lokality - 

ohroţené ORP s pohledu dostatečnosti vybavení KPV pro zabezpečení úkolů 

včasného a efektivního varování. Tabulky a uváděná data jsem vytvořil, na základě 

zjištěných informací z mapového podkladu pokrytí okresu Opava varovným signálem 

a verbální informací. (Příloha č. 6) 

Tabulka 6: Analýza potřeby KVP na území ohroženém povodní [vlastní práce] 

 ORP KRAVAŘE 

Obec Umístění Ulice/čp 

Počet 

ohroţené 

osob 
Druh KPV 

Typ 

KVP 
Výkon 

Dosah [m] 

Signál 
Verbální 

informace 

Kravaře MěÚ Náměstí 405 

600 

Elektronická 

siréna 
ESP 1500W 1400 700 

Kravaře MěÚ Náměstí 405 

Místní 

informační 

systém 

VISO  1500 0 

Kravaře HZ 
Štěpánkovícká 

923 
Rotační siréna DS977 3,5KW 1500 0 

Kravaře-

Dvořisko 
ZŠ 

Ivana 

Kubinceho 8 

Elektronická 

siréna 
HR 600W 1000 500 
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Tabulka 7: Analáza potřeby KVP na území ohroženém povodní [vlastní práce] 

 

 

3. Dále jsem navrhl opatření nutná k dokrytí ohroţeného území a to formou obměny 

stávajících rotačních sirén za elektronické, či výstavbu nových elektronických sirén. 

Dokrytí vybraných území jsem realizována na základě vlastního úsudku pod dohledem 

příslušníka HZS MSK kpt. Ing. Martina Štrublíka. Výsledkem je dokrytí oblastí 

SUDICE, ZÁBŘEH, DĚHYLOV a DOBROSLAVICE 

 

4. K určení druhu sirén jsem zvolil kritérium ekonomické efektivnosti, ve kterém je 

stanoven počet osob ohroţených povodní. Limit pro výstavbu (obměnu) jsem stanovil 

minimálně 50 ohroţených osob. Pro lokality nesplňující toto kritérium jsem navrhl 

zabezpečení varování s vyuţitím mobilních sirén. Dále jsem bral v úvahu stávající 

pokrytí KPV v ohroţené oblasti. 

 ORP HLUČÍN 

Obec Umístění Ulice/čp 

Počet 

ohroţených 

osob 

Druh KPV 
Typ 

KVP 
Výkon 

Dosah [m] 

Signál 
Verbální 

info. 

Zábřeh ZŠ Nádraţní 80 60 
Rotační 

siréna  
DS977 3,5KW 1500 0 

Dolní 

Benešov 
HZ Opavská 152 

70 

Elektronická 

siréna 
HR 600W 1000 500 

Dolní 

Benešov 
KD 

Nám.Svobody 

82 

Elektronická 

siréna 
HR 600W 1000 500 

Kozmice ZŠ Por. Hoši 59 50 
Elektronická 

siréna 
HR 1200W 1300 650 

Dobroslavice MŠ Slezská 41 30 
Rotační 

siréna 
DS977 3,5KW 1500 0 

Děhylov HZ Porubská 72 80 
Rotační 

siréna 
DS977 3,5KW 1500 0 

Hlučín 
Dům s 

PS 
1. Máje 852 

350 

Elektronická 

siréna 
HR 600W 1000 500 

Hlučín 
Panelový 

dům 

Dukelská 

1615 

Elektronická 

siréna 
HR 600W 1000 500 

Hlučín MěÚ 
Mírové nám. 

24 

Elektronická 

siréna 
HR 600W 1000 500 

Hlučín 
Panelový 

dům 
Písečná 1339 

Rotační 

siréna 
DS977 3,5KW 1500 0 
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5. Souhrnné výsledky z provedené analýzy jsem uvedl v (Tabulka 8) a vyplynuly z ní tyto 

skutečnosti:  

 na území ORP Kravaře a Hlučín ohroţeném povodní ţije cca 61 tis. obyvatel;  

 pro zabezpečení varování se v současnosti v ohroţených oblastech vyuţívá celkem 13 

KPV začleněných do JSVV. Z tohoto počtu je 4 rotačních sirén, 8 elektronických sirén 

a 1 místní rozhlas. 

 

Tabulka 8: Souhrnné výsledky analýzy [vlastní práce] 

Obec 

s rozšířenou 

působností 

 

 

Počet 

žijících 

osob 

 

 

Počet 

ohrožených 

osob 

Stávající KPV Potřeba 

R
o
ta

čn
í 

si
ré

n
y

 

E
le

k
tr

o
n
ic

k
é 

si
ré

n
y

 

M
ís

tn
í 

in
fo

rm
ač

n
í 

sy
st

ém
 

C
el

k
em

 

O
b
n
o
v
a 

N
o
v
á 

v
ý
st

av
b
a 

C
el

k
em

 

Kravaře 21 271 600 1 2 1 4 1 0 1 

Hlučín 40 100 640 3 6 0 9 2 2 4 

 

 pro dokrytí analyzovaného území je nutno provést instalaci 4 ks nových 

elektronických sirén a to formou obměny stávajících rotačních sirén (3 ks) v oblasti 

SUDICE, ZÁBŘEH, DĚHYLOV a jejich instalací v nově vytypovaných lokalitách 

(1 ks) DĚHYLOV; 

 pro oblasti s podlimitním počtem obyvatel vyuţít pro varování mobilní sirény (1 ks) 

DOBORSLAVICE. 

  

12.1 Výstavba elektronických sirén 

Z provedené analýzy ohroţení území zvláštní a přirozenou povodní a jeho současného 

stavu pokrytí varovným signálem a tísňovou verbální informací vyplynula potřeba vybudovat 

celkem 4 ks elektronických sirén a to jako: 

 obměnu stávajících rotační sirén za elektronické - 3 ks; 

 výstavbu elektronických sirén v nových lokalitách, ve kterých dosud není 

ţádný koncový prvek varování - 1 ks. 
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Stanovení minimálních výkonových parametru k dosaţení spolehlivého pokrytí 

ohroţeného území a to s ohledem na hlukové poměry, konfiguraci terénu a typ zástavby, jsem 

zpracoval výpočtem na základě metodiky a dat naměřených ve spolupráci s HZS MSK. 

K tomuto výpočtu byl pouţit algoritmus verze 1.02 (C) 2009, Technologie 2000, Jablonec nad 

Nisou. 

Umístění elektronických sirén ve vybraných ohroţených lokalitách a výběr vhodných 

objektu pro jejich instalaci, jsem navrhl tak, aby daný objekt splňoval podmínku státního 

vlastnictví. Připadají tedy v úvahu základní školy, mateřské školky, obecní úřady, hasičské 

zbrojnice, apod. Pokud objekty náleţí soukromým vlastníkům, jsou od jejich majitelů 

vyţádány a získány písemné souhlasy s umístěním elektronické sirény a to i přes skutečnost, 

ţe právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny, dle zákona c. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisu, povinny strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na svých 

nemovitostech. 

Dodávané typy sirén budou kromě stanovených výkonových parametru splňovat 

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

prvky varování a vyrozumění vydaných MV GR HZS CR c. MV-24666-1/PO-2008 ze dne 

15. dubna a jeho změny c. 1 c. MV-15523-1/PO-2009 z 20. března 2009 a musí být schválené 

MV GR HZS CR pro provoz v JSVV. Sirény budou vybaveny obousměrnými sirénovými 

přijímací SSRN-MSKP 2. generace tak, aby nové instalované elektronické sirény mohly být 

začleněny také do krajského MSKP, provozovaného HZS MSK. Elektronické sirény budou 

vybaveny prostředky pro předávání verbálních informací prostřednictvím: 

 mikrofonu v ovládací skříni sirény; 

 rádiového FM přijímače; 

 GSM modulu integrovaného v ovládací skříni sirény. [15] 

Podle stavebního zákona výstavba elektronických sirén nepodléhá územnímu řízení 

(územnímu souhlasu), ani stavebnímu povolení či ohlášení. 

Cílový stav pokrytí varovným signálem a tísňovou verbální informací na území ORP 

Kravaře, Hlučín ohroţených přívalovými povodněmi jsem graficky zpracoval na mapovém 

podkladu. (příloha č. 7) 
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Zadání Hodnota Jednotka

Vzdálenost, ve které mají být srozumitelné verbální informace. 600 [m]

Prostředí šíření signálu (podle typu zástavby) -

Hluk pozadí (typizovaný podle prostředí) -

Výsledek Hodnota Jednotka

Minimální hladina akustického tlaku (ve 30 metrech od zdroje) 111,5 [dB]

(C) 2009, Technologie 2000, Jablonec nad Nisou. Verze algoritmu: 1.02

Výpočet by l realizov án na základě metodiky  a dat naměřených v e spolupráci s Institutem ochrany  oby v atelstv a Ministerstv a v nitra GŘ HZS ČR.

Výpočet minimální hladiny akustického tlaku zdroje zvuku pro 

dosažení srozumitelnosti verbálních informací v požadované 

vzdálenosti.

Lokalita

Sudice, Hlavní č.p. 147, HZ
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Obrázek 13: Výpočet minimální hladiny akustického tlaku v oblasti Sudice [vlastní práce] 
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Zadání Hodnota Jednotka

Vzdálenost, ve které mají být srozumitelné verbální informace. 700 [m]

Prostředí šíření signálu (podle typu zástavby) -

Hluk pozadí (typizovaný podle prostředí) -

Výsledek Hodnota Jednotka

Minimální hladina akustického tlaku (ve 30 metrech od zdroje) 119,0 [dB]

(C) 2009, Technologie 2000, Jablonec nad Nisou. Verze algoritmu: 1.02

Výpočet by l realizov án na základě metodiky  a dat naměřených v e spolupráci s Institutem ochrany  oby v atelstv a Ministerstv a v nitra GŘ HZS ČR.

Výpočet minimální hladiny akustického tlaku zdroje zvuku pro 

dosažení srozumitelnosti verbálních informací v požadované 

vzdálenosti.

Lokalita

Dolní Benešov - Zábřeh, Nádražní č.p. 80, ČD
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Obrázek 14: Výpočet minimální hladiny akustického tlaku v oblasti Zábřeh [vlastní práce] 
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Zadání Hodnota Jednotka

Vzdálenost, ve které mají být srozumitelné verbální informace. 500 [m]

Prostředí šíření signálu (podle typu zástavby) -

Hluk pozadí (typizovaný podle prostředí) -

Výsledek Hodnota Jednotka

Minimální hladina akustického tlaku (ve 30 metrech od zdroje) 107,2 [dB]

(C) 2009, Technologie 2000, Jablonec nad Nisou. Verze algoritmu: 1.02

Výpočet by l realizov án na základě metodiky  a dat naměřených v e spolupráci s Institutem ochrany  oby v atelstv a Ministerstv a v nitra GŘ HZS ČR.

Výpočet minimální hladiny akustického tlaku zdroje zvuku pro 

dosažení srozumitelnosti verbálních informací v požadované 

vzdálenosti.

Lokalita

Děhylov, Porubská č.p. 72, HZ

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

H
la

d
in

a
 a

k
u
s
ti
c
k
é
h
o
 t

la
k
u
 s

ig
n
á
lu

 [
d
B

]

Vzdálenost od zdroje signálu [m]

Graf útlumu hladiny akustického tlaku v daném prostředí 
(v horizontální rovině)

Hladina ak. tlaku v daném prostředí Potřebná hladina Požadovaná vzdálenost srozumitelnosti

 

Obrázek 15: Výpočet minimální hladiny akustického tlaku v oblasti Děhylov [vlastní práce] 
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Zadání Hodnota Jednotka

Vzdálenost, ve které mají být srozumitelné verbální informace. 500 [m]

Prostředí šíření signálu (podle typu zástavby) -

Hluk pozadí (typizovaný podle prostředí) -

Výsledek Hodnota Jednotka

Minimální hladina akustického tlaku (ve 30 metrech od zdroje) 107,2 [dB]

(C) 2009, Technologie 2000, Jablonec nad Nisou. Verze algoritmu: 1.02

Výpočet by l realizov án na základě metodiky  a dat naměřených v e spolupráci s Institutem ochrany  oby v atelstv a Ministerstv a v nitra GŘ HZS ČR.

Výpočet minimální hladiny akustického tlaku zdroje zvuku pro 

dosažení srozumitelnosti verbálních informací v požadované 

vzdálenosti.
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Děhylov, Porubská č.p. 1, ČD
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Obrázek 16: Výpočet minimální hladiny akustického tlaku v oblasti Děhylov [vlastní práce] 
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12.2 Pořízení mobilních sirén 

Pro zabezpečení varování a vyrozumění obyvatelstva v oblastech ohroţených 

povodněmi, kde není dostatečné pokrytí stacionárními varovacími prostředky Jednotného 

systému varování a vyrozumění a kde budování elektronických sirén by bylo s ohledem na 

počty ohroţených obyvatel nebo charakter osídlení neekonomické, jsem navrhl pořízení 

mobilní elektronické sirény. Tyto sirény se také mohou vyuţít i při vzniku jiných typu 

mimořádných událostí a to například při: 

 úniku nebezpečných látek; 

 vyhlášení a řízení evakuace; 

 poţárech v zastavěných oblastech a poţárech výškových budov; 

 nebezpečí teroristických útoku (např. na parkovištích obchodních center apod.). 

 

Mobilní sirénu lze vyuţívat také při zabezpečení bezpečnosti sportovních, 

společenských a jiných akcí na otevřeném prostranství, kde je soustředěno velké mnoţství 

osob. 

Hlavními kritérii pro výběr technologie bylo především: [15] 

 dobrá slyšitelnost a srozumitelnost verbálních informací; 

 všesměrové vyzařování akustického výkonu; 

 moţnost přímého předávání verbálních informací (hlášení) prostřednictvím mikrofonu 

nebo odvysílání předem připravených hlášení z paměti sirény, popřípadě z externího 

zdroje modulace; 

 jednoduchá manipulace a časové nenáročná instalace na vozidlo v místě zásahu; 

 intuitivní ovládání, bez nutnosti sloţitého zaškolování obsluh sirény; 

 kompatibilita se stávajícími mobilními sirénami, které jsou vyuţívány HZS MSK.  

 

Stanovil jsem pořízením 1 ks této sirény, která bude umístěna dle potřeby na hasičské 

stanici v Hlučíně. Toto umístění zabezpečí včasné nasazení mobilní sirény v obci 

DOBROSLAVICE, ve které dle předchozí analýzy hrozí moţná přívalová povodeň. 

Nákup těchto prostředku je z hlediska časového nejrychlejší a nejefektivnější opatření 

pro operativní zvládání varování a tísňového informování obyvatelstva v místech ohroţených 

povodněmi, včetně řízení evakuace obyvatel a dalších záchranných a likvidačních prací. 
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Mobilní siréna bude dodána v takové konfiguraci, která umoţní:[15] 

 Odbavení 4 signálu (všeobecná výstraha, poţární poplach, zkušební tón, rezerva); 

 Opakované odvysílání minimálně 32 verbálních informací v délce min. 1 minuty 

z paměti zařízení; 

 Přímé vysílání verbálních informací pomocí mikrofonu; 

 Připojení externího zdroj modulace (např. bezdrátový mikrofon, rádiový přijímač 

apod.); 

 Plynulou regulaci hlasitosti reprodukce textových zpráv; 

 Reprodukovat akustické signály ve třech úrovních hlasitosti; 

 Napájení z palubní zásuvky vozidla nebo z cigaretového zapalovače. 

 

Řídící jednotka sirény bude vybavena:[15] 

 Slotem pro paměťovou kartu (např. SD, MCC kartu), z které je moţno opakovaně 

odvysílat zvolenou zvukovou stopu (nahrávku) a to ve zvukových formátech (např. 

wav, mp3); 

 Konektorem USB pro připojení PC, z kterého bude moţno nahrát verbální informace 

do interní paměti ve zvukovém formátu (např. wav, mp3); 

 Mikrofonem pro přímé vysílání verbálních informací a pro záznam hlášení do vnitřní 

digitální paměti zařízení; 

 Vnitřním kontrolním reproduktorem pro kontrolu připravených hlášení, či hlášení 

vysílaná pres vstup AUX; 

 Konektorem pro připojení externího zdroje modulace. 

 

Všesměrový (kulový) reproduktor bude schopen: 

 vyvinout akustický výkon minimálně 96 dB (A)/30m; 

 zabezpečit rovnoměrné šíření zvuku v horizontální i vertikální rovině; 

 bezpečné přichytit na střechu vozidla pomocí magnetu. 

 

Součástí mobilní elektronické sirény bude dodávka přepravního a ochranného obalu 

s polstrováním proti poškození zařízení otřesy a manuálu pro ovládání v českém jazyce.  

Nákup těchto prostředku je z hlediska časového nejrychlejší a nejefektivnější opatření 

pro operativní zvládání varování a tísňového informování obyvatelstva v místech ohroţených 
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povodněmi, včetně řízení evakuace obyvatel a dalších záchranných a likvidačních prací 

v těchto oblastech. 

 

12.3 Finanční náklady 

Finanční náklady na modernizaci JSVV na území ORP Kravaře, Hlučín v oblastech 

ohroţených povodněmi jsem stanovil z průzkumu cen obvyklých na trhu a jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

Položka Množství 
Cena včetně DPH 20% [Kč] 

Za jednotku Celkem 

Výstavba elektronických sirén 

(kompletní dodávka a instalace) 
4 240 000 960 000 

Demontáţ rotačních sirén v rámci 

obměny za elektronické sirény 

3 

 
8 000 24 000 

Pořízení mobilních sirén 1 190 000 190 000 

Celkem 1 174 000 

Obrázek 17: Finanční kalkulace [vlastní práce] 

Celkové náklady na realizaci projektu Dostavba a modernizace Jednotného systému 

varování a vyrozumění na území ORP Kravaře a Hlučín ohroženého povodněmi jsou 

vyčísleny na částku 1 174 000 Kč. 

K finančnímu krytí tohoto projektu lze moţno vyuţít dotace z operačního programu 

ţivotního prostředí. Výše pokrytí můţe dosáhnout aţ 90% z poţadované částky. Zbývajících 

10% je nutno hradit z rozpočtu HZS MSK. 
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13 Závěr 

Připravenost povodňových orgánu a orgánu krizového řízení, aktuální informace a 

kvalitně zpracované povodňové plány jsou základní podmínkou k úspěšnému zvládnutí 

povodňové situace, avšak včasné a správné provedení varování a tísňové informování 

obyvatelstva je prvotní opatření na ochranu obyvatelstva a zahájení komunikace orgánu 

krizového řízení s obyvatelstvem v ohroţení. 

Při zpracování diplomové práce jsem se drţel cílů, které byly mnou v začátku 

stanoveny a proto je práce rozdělena do pěti následných částí. 

Úvodní část je věnována povodním, kde je popsáno rozdělení povodní do kategorií dle 

vzniku, jejich dopady a důsledky nejen na ţivotní prostředí, ale i na majetky a lidské zdraví. 

Druhá část práce je zaměřena popisu okresu Opava a s tím související 

geomorfologické, klimatické, hospodářské geografické, demografické, dopravní a 

hydrologické údaje okresu. Důleţitou součástí je rovněţ povodňová historie okresu Opava, ve 

které jsem se zaměřil na červencovou povodeň z roku 1997, protoţe nabývá podstaty 

přívalové povodně. 

Ve Třetí části diplomové jsem se zaobíral systémem varování, jenţ je v okresu Opava 

aplikován. Jsou zde podrobně popsány veškeré součásti a náleţitosti systému ke správnému 

plnění funkce varování obyvatelstva. Dále jsem zde zpracoval odhad sráţkových úhrnů do 

roku 2030 na území České Republiky, který jasně ukazuje značný rozdíl sráţkových úhrnů 

mezi měsíci červen – červenec a to 35l/m
2
. Tento jev napomáhá vytvářet ideální podmínky 

k přívalovým povodním a zdůrazňuje potřebu kvalitního systému varování. 

Čtvrtou část jsem vyuţil k analýze současného stavu zabezpečení varování 

obyvatelstva v okresu Opava v oblastech s moţným vznikem přirozených, nebo zvláštních 

povodní se zaměřením na přívalové povodně. Dle mapových podkladů a odborné konzultace 

na HZS MSK jsem shledal systém varování dostačující aţ na tři místa a to DOLNÍ 

BENEŠOV – ZÁBŘEH, SUDICE, DĚHYLOV, kde je vhodná obměna rotační sirény za 

elektronickou a jednoho místa na stanici Českých drah v DĚHYLOVĚ, kde je zapotřebí nová 

výstavba elektronické sirény. Obec DOBROSLAVICE nesplňuje předem daný limit 50 

ohroţených osob na území ohroţeného přirozenými i zvláštními povodněmi a proto je zde 

aplikována mobilní siréna, která je umístěna na hasičské stanici v Hlučíně. 
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V poslední páté části jsem zpracoval finanční kalkulaci na pořízení 4 nových 

elektronických sirén, demontáţ 3 rotačních sirén a pořízení 1 nové mobilní sirény. Kalkulace 

počítá s cenami vycházejících z průzkumu cen obvyklých na trhu. Celková suma tedy činní 

zhruba 1 174 000 Korun. Částky lze dosáhnout v 90-ti % z dotace operačního programu 

ţivotního prostředí a zbývajících 10% je nutno hradit z rozpočtu HZS MSK. 

Tímto byl splněn cíl diplomové práce, kterou by šlo v praxi vyuţít jako podmět k 

zpracování projektu na modernizaci systému varování i pro ostatní okresy České republiky. 
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14 Seznam zkratek 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ORP Obec s rozšířenou působností 

ZVHS  Zemědělská vodohospodářská správa 

MČ  městská část 

KŠ Krizový štáb 

SO  správní obvod 

SPA  stupeň povodňové aktivity 

LVS lokální výstraţný systém 

JSVV  jednotný systém varování a vyrozumění  

HZS Hasičský záchranný sbor 

MSKP monitorovací systém koncových prvků 

GMSK Gaussian Minimum Shift Keying (síť s diferenčním fázovým klíčováním) 

MSK Moravskoslezský kraj  

KP Krizový plán  

PP Povodňový plán  

POVIS Povodňový informační systém  

HP Havarijní plán  

GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky  

IZS Integrovaný záchranný systém  

KOPIS Krajské operační a informační středisko  

IBC Integrované bezpečnostní centrum  

SSRN Systém selektivního rádiového návěštění  

KPV Koncový prvek varování  

PSD Přijímač sběru dat  

GIS Geografický informační systém  

KŘ Krajské ředitelství  

ÚO Územní odbor  
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