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ANOTACE 

KOLIBA, Radim. Plán varování zaměstnanců. [Bakalářská práce]. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014. 49 s.  

Bakalářská práce popisuje současný stav systému varování zaměstnanců ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Dále je provedena revize bodu vnitřního havarijního plánu "Plán 

varování zaměstnanců" obsažený ve stávající dokumentaci společnosti a technický stav 

zařízení varování využívaných na území areálu. Na základě zjištěných údajů jsou vytvořeny 

návrhy inovací a doplnění pokrytí území společnosti koncovými prvky varování a 

informování. 

Klíčová slova: Varovný signál, koncové prvky varování; verbální informace; plán 

 

ANNOTATION  

KOLIBA, Radim. Plan for Warning the Employees. [Bachelor thesis]. Ostrava: VŠB – 

Technical University Ostrava, Faculty of safety engineering, 2014. 49 p.  

The bachelor thesis describes the current state of emergency warning plan of employees in  

ArcelorMittal Ostrava a.s.. Further,  examination of internal emergency plan  point "Plan 

warning  Employees" is performed as a part of the current documentation of the company and 

the technical condition of the warning equipment used on the premises. On the basis of  

detected details, develop proposals for the innovation and for the completion of the  

company´s  premises coverage with the terminal warning elements and information elements 

are created. 

Keywords: Warning signal, ending warning elements; verbal information; plan. 
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 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

4/VTD AMEO Energetický dispečink 

AMO a.s. ArcelorMittal Ostrava akciová společnost 

AMEO s.r.o. ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. 

CO Oxid uhelnatý (chemická látka) 

DS Dceřiná společnost 

GIS Geografický informační systém 

GŘ Generální ředitel 

IT Information Technology - Informační technologie 

IMS Integrated Management System - Integrovaný systém řízení 

HZSP Hasičský záchranný sbor podniku 

JHZSP Jednotka hasičského záchranného sboru podniku 

JSVV Jednotný systém varování a vyrozumění 

KPV Koncový prvek varování 

KŘ HZS Krajské ředitelství hasičského záchranného sboru 

MIS Místní informační systém 

MV Ministerstvo vnitra 

OS HZS Operační středisko hasičského záchranného sboru 

OS N-3-192 Organizační směrnice (interní dokument) 

PC Personal computer - Osobní počítač 

PO Požární ochrana 

PTHK Požárně technická havarijní komise 

RZP Rychlá záchranná služba 

ŘZ Ředitel závodu 

SMS Short message service - Služba krátkých textových zpráv 

SSRN Systém selektivního rádiového návěštění 

V Operativní řízení a dispečink 

VKV Velmi krátké vlny (elektrotechnika) 

VRZ Výstražné a rozhlasové zařízení 
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ÚVOD 

V těžkém průmyslu nelze nikdy vyloučit nehodu nebo havárii. Průmyslové stavby a 

budovy jsou každodenně vystavovány vnějším vlivům, stroje a zařízení zase podléhají stárnutí 

či opotřebení. Nesmíme opomenout, že i člověk může selhat, a to v důsledku vlastního 

pochybení nebo únavy. Takové selhání je často doprovázeno únikem chemické látky do 

vnějšího okolí, kde svými účinky ohrožuje nejen obyvatelstvo, ale i životní prostředí.  

Pro potřeby přípravy a včasné reakce na vzniklou havárii, se zpracovávají různé druhy 

plánů. Jedním z těchto plánů je vnitřní havarijní plán, který ze zákona zpracovávají firmy, 

podniky nebo společnosti, u kterých je možnost vzniku závažné havárie. Tímto plánem se 

stanoví opatření k zabránění vzniku, a při vzniku k zmírnění dopadů závažné havárie v areálu 

nebo objektu. Při vzniku mimořádné situace se plánem řídí zaměstnanci podniku včetně 

hasičského záchranného sboru podniku případně další přizvané složky IZS. 

Cílem práce je revize  jednoho bodu vnitřního havarijního plánu organizace 

ArcelorMittal Ostrava a.s., a to „Plánu varování zaměstnanců“. Identifikovat slabá místa 

stávajícího systému varování a informování, např. místa, která nejsou pokryta. Následně 

zhodnotit a posoudit současný stav systému varování a informování zaměstnanců, zda 

vystačuje potřebám podniku, zjistit funkčnost koncových prvků varování a informování, 

popřípadě provést návrh inovací a doplnění pokrytí území vybrané organizace vhodnými 

koncovými prvky varování a informování. Výsledek práce poslouží HZSP ArcelorMittal 

Ostrava a.s., jako podnět k řešení stávajícího stavu. 

Hlavní cíle práce: 

 Identifikace slabých míst stávajícího systému varování a informování 

 Návrh inovací a doplnění pokrytí území vybrané organizace 

 Revize plánu varování  
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1 REŠERŠE 

Při zpracování bakalářské práce jsem čerpal z doporučené literatury, interních 

dokumentů vybrané organizace, prezentací a učebních materiálů použitých na přednáškách 

týkajících se ochrany obyvatelstva, krizového a havarijního plánování. Technických 

dokumentů různých výrobců koncových prvků varování a informování i materiálů dostupných 

na internetové síti.  

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. 1. vydání. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2005. 138 s. SPBI SPEKTRUM. ISBN 80-86634-70-1. [8] 

Publikace se zabývá ochranou obyvatelstva od jejího vzniku až po současnost, včetně 

mnoha historických změn, které toto odvětví doprovázela. V dalších kapitolách jsou 

zpracovány jednotlivé oblasti ochrany obyvatelstva. Jedna z kapitol se věnuje varování a 

vyrozumění. Vzhledem k tomu, že se ve své bakalářské práci problematikou zabývám, měla 

pro mne velký přínos. 

 

SMETANA, Marek, KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše ml., KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. 

Havarijní plánování: Varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. 1. vydání. 

Brno: Computer Press, a.s., 2010. 165 s. ISBN: 978-80-251-2989-0. [9] 

Publikace se zabývá zpracováním různých druhů plánů, kterými se řídí, a podle 

kterých postupují organizace zpracovávající tyto plány. Všechny popsané plány v této 

publikaci slouží k přípravě na zmírnění dopadu různých druhů mimořádných událostí. V knize 

je také popsán vnitřní havarijní plán i plán varování a právě z této části publikace jsem čerpal 

při tvorbě bakalářské práce.  
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2 PRÁVNÍ RÁMEC VAROVÁNÍ 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon opravňuje operační a informační střediska 

IZS, provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území. Definuje 

úkoly pro orgány kraje a obce, které zajišťují připravenost na mimořádné události, provádění 

záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. Jedním z úkolů je zabezpečení 

varování a vyrozumění. Dále povinnosti pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby 

v případech vzniku MU nebo havárie, podílet se na varování osob. [1] 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Zákon ukládá povinnost 

provozovateli zpracovat vnitřní havarijní plán v součinnosti se zaměstnanci objektu nebo 

zařízení zařazeného do skupiny B a stanovit opatření uvnitř objektu nebo zařízení při vzniku 

závažné havárie vedoucí ke zmírnění jejich dopadů. Vnitřní havarijní plán obsahuje i způsob 

varování osob. [2] 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 256/2006 Sb., o podrobnostech 

systému prevence závažných havárií Vyhláška obsahuje způsob a strukturu zpracování 

vnitřního havarijního plánu. Postup je stanoven v příloze č. 5 této vyhlášky. Plány varování 

zaměstnanců včetně uvedení výčtu prostředků varování, způsobu varování, druhy varovných 

signálů atd.. Součást položky, plány konkrétních činností, operativní část. [3]  

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

zabezpečení integrovaného záchranného systému. Vyhláškou je stanovena koordinace 

složek integrovaného záchranného systému na různých úrovních, zásady spolupráce a úkoly 

operačních středisek a návaznost na základní složky. Jedním z bodů vyhlášky je přijetí 

odpovídajících opatření v místech, kde se očekávají účinky předpokládaného šíření vzniklé 

mimořádné události, a tím i nutnost zajistit informování nebo varování obyvatelstva 

nacházejících se na území ve směru možné ohrožené oblasti účinky mimořádné události. [4] 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002Sb., k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva.  Vyhláškou jsou stanoveny postupy, způsoby a zásady k provádění 
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plnění úkolů ochrany obyvatelstva. V části třetí dokumentu: technické, provozní a organizační 

zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění a způsob poskytování tísňových 

informací, je specifikace koncového prvku varování a vyrozumění jako zařízení, jeho 

umístění, připojení atd..  Tvar signálu a jeho význam je uveden v příloze č. 2. [5] 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky k 

realizaci technických požadavků na koncové prvky varování připojované do jednotného 

systému varování a vyrozumění. Dokument je zaměřen na technické požadavky a parametry 

koncových prvků varování a vyrozumění, včetně jejich užitných vlastností. Závěrem se 

zabývá procesem schvalováním koncových prvků varování pro připojení do JSVV a 

následnou kontrolou zařízení. [6] 

Zásady dalšího rozvoje jednotného systému varování a informování obyvatelstva 

v České republice po roce 2010. Dokument úvodem přibližuje historii varování a 

vyrozumění obyvatelstva, následnou analýzou současného stavu zpracovanou pro 

zabezpečení, přechází k zásadám dílčího rozvoje jednotného systému varování a informování 

obyvatelstva. České republice po roce 2010. Závěrem přehledně poukazuje na ekonomickou 

stránku, při obměně zařízení. [7] 
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3 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Na základě zpracovávaného tématu jsem vybral pojmy, které se v práci opakují, a 

proto je potřebuji definovat. 

 Objekt je celý prostor, popřípadě soubor prostorů, v němž je umístěna jedna nebo více 

nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících 

infrastruktur a činností, v užívání právnických osob a podnikajících fyzických osob; [2] 

 Zařízení je technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka 

vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje také 

všechny části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací 

tankoviště, stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory; [2] 

 Provozovatel je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo bude 

užívat objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, 

přepravována nebo skladována nebezpečná látka v množství stejném nebo větším, než je 

množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo 

tabulky II, nebo který byl zařazen do skupiny A nebo skupiny B rozhodnutím krajského 

úřadu; [2] 

 Nebezpečná látka je vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, 

uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce I nebo splňující kritéria 

stanovená v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce II a přítomné v objektu nebo 

zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch 

látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v případě havárie; [2] 

 Závažná havárie je částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená 

událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik 

bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná 

látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k 

vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat
8)

 

a životní prostředí nebo k újmě na majetku; [2] 

aspi://module='ASPI'&link='59/2006%20Sb.%2523P%25F8%25EDl.1'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='59/2006%20Sb.%2523P%25F8%25EDl.1'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='59/2006%20Sb.%2523P%25F8%25EDl.1'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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 Zdrojem rizika (nebezpečím) je vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální 

situace vyvolávající možnost vzniku závažné havárie; [2] 

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

organizačně zabezpečen vyrozumívacími centry, telekomunikačními sítěmi a koncovými 

prvky varování a vyrozumění; [6] 

  Varování je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné 

upozornění obyvatelstva orgány veřejné správy na hrozící nebo nastalou mimořádnou 

událost, vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva a majetku. Zahrnuje 

zejména varovný signál, po jehož provedení je neprodleně realizováno informování 

obyvatelstva o povaze nebezpečí a o opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku; [6] 

 Tísňová informace je informace pro obyvatelstvo, kterou se sdělují údaje o 

bezprostředním, nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a nutných 

opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku. Je předávána bezodkladně po vyhlášení 

varovného signálu; [6] 

 Verbální informace je tísňová informace se stanoveným obsahem uložená v paměti 

koncového prvku varování; [6] 

 Varovný signál je stanovený způsob akustické aktivace koncových prvků varování 

obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí; [6] 

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

varovný signál, např. siréna; [6] 

 Odbavení je schopnost zařízení spustit danou funkci KPV; [6] 

 Zařízení pro tísňové informování obyvatelstva jsou všechna zařízení využívaná pro 

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

obrazové podobě; [6] 

 Telekomunikační sítě jsou linkové a rádiové sítě zabezpečují přenos povelů z 

vyrozumívacích center pro aktivaci koncových prvků varování, vyrozumění, přenos 

tísňových informací a přenos diagnostických dat od koncových prvků varování a dat od 

koncových prvků měření. [6] 
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4 VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ JAKO PROCESY  

Abychom předešli v době ohrožení újmě na zdraví, či ztrátám na životech 

obyvatelstva nebo dalším hodnotám, slouží jako jedno základních opatření, včasné a správné 

varování a poskytnutí prvotní tísňové informace. 

Jedním ze zdrojů rizika jsou i společnosti mající objekty s technologickým zařízením, 

které mohou být možnou příčinou vzniku mimořádné události. I tyto společnosti jsou 

zahrnuty do jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV). Také na území těchto 

společností se nalézají koncové prvky varování. Jimi je zabezpečováno varování osob a 

zaměstnanců, kteří se nalézají v areálu společnosti. 

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

zákonem č. 239/2000 Sb. MV - Hasičský záchranný sbor České republiky. [8] 

Tuto povinnost má i Hasičský záchranný sbor, který je součástí podniku. 

4.1 Varování  

Varování lze definovat jako komplexní souhrn organizačních, technických a 

provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo 

již vzniklé MU nebo KS vyžadující realizaci opatřením ochranu životů a zdraví obyvatelstva, 

majetku a životního prostředí. Zahrnuje varovný signál, po jehož zaznění bezprostředně 

následuje verbální tísňová informace obyvatelstvu, konkretizující charakter události, a to 

prostřednictvím rozhlasu, televize, místních (obecních) rozhlasů, mobilními rozhlašovacími 

prostředky, které zpravidla tvoří rozhlasové vozy, megafony apod.. Základním prostředkem 

pro vyhlašování signálů je síť koncových prvků varování (sirény, místní rozhlasy) 

začleněných do JSVV. [6] 

Charakter varovné informace může být akustický, verbální nebo optický. Tvar signálu 

varovné informace je často předem stanoven. Po obdržení signálu následuje realizace 

smluvených činností a ochranných opatření. 
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4.2 Varovné signály  

K varování obyvatelstva je stanoven jediný signál, který platí pro celé území České 

republiky, a to všeobecná výstraha. Mimo tento signál je v koncových prvcích (sirénách) 

definováno několik dalších signálů, např. požární poplach a zkušební tón. Tyto signály jsou 

určené k jiným účelům než k varování. Jejich charakteristika a použití je upraveno vyhláškou 

MV 380/2002 Sb. [5] 

4.2.1 Signál Všeobecná výstraha  

Pro signál je charakteristický kolísavý tón trvající 140 sekund, kdy je motor rotační 

sirény opakovaně na dobu 4 sekund zapínán a na dobu 3 sekund vypínán. Vyhlašován může 

být třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.[5] Elektronická siréna a místní rozhlasy 

vytváří signál kombinací tónu 180 Hz a 400 Hz, po němž následuje doplňující verbální 

informace konkretizující případný druh ohrožení. [8] 

 

Obrázek 1 Tvar signálu rotační sirény všeobecná výstraha [5]  

 

Obrázek 2 Tvar signálu elektronické sirény všeobecná výstraha [5] 

4.2.2 Signál Požární poplach  

K svolávání jednotek sboru dobrovolných hasičů je určen signál požární poplach. Pro 

signál je charakteristický tón trvající 60 sekund, kdy je motor rotační sirény 25 sekund zapnut a na 

10 sekund vypnut, a zase zapnut na 25 sekund. Elektronická siréna vytváří signál střídavým 

přepínáním tónu 200 Hz a 400 Hz v intervalu 2 sekund a může být doplněn o verbální informaci. 

[8] 
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Obrázek 3 Tvar signálu rotační sirény požární poplach [5] 

 

Obrázek 4 Tvar signálu elektronické sirény požární poplach [5] 

4.2.3 Zkušební tón  

K ověření provozu JSVV je určen v souladu s vyhláškou MV 380/2002 Sb. signál 

zkušební tón, který se provádí ve 12 hodin každou první středu v měsíci. Po ukončení signálu z 

elektronických sirén a místních rozhlasů následuje doplňující verbální informace. [5] 

 

Obrázek 5 Tvar signálu rotační sirény zkušební tón [5] 

4.3 Verbální informace 

Elektronickou sirénu nebo rozhlas doplňuje verbální informace o krátkou 20-ti 

sekundovou informaci, která je přehrána na počátku signálu a také po jejím konci. Tyto 

verbální informace jsou standardizovány a mohou být generovány po zaznění signálu nebo i 

samostatně, upřesňují důvod použití sirén, případně další činnost obyvatelstva. V digitální 

paměti řídící skříně elektronických sirén je uloženo celkem 7 používaných verbálních 

informací. K reprodukci verbálních informací se lze použít připojením k řídící skříni vlastního 

mikrofonu nebo externího zdroje modulace např. rozhlasový VKV přijímač. [8] 

Verbální informace: [6] 

 „Zkouška sirén“  
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 „Všeobecná výstraha“  

 „Nebezpečí zátopové vlny“  

 „Chemická havárie“  

 „Radiační havárie“  

 „Konec poplachu“  

 „Požární poplach“ 

4.4 Koncové prvky varování  

Koncové prvky varování jsou taková zařízení, která jsou schopna generovat stanovené 

zvukové varovné signály a vysílat verbální informace. Jejich aktivace je možná dálkově a to 

prostřednictvím zadávacích terminálů nebo místně. [8] 

Koncové prvky dle principu činností dělíme na: [8] 

 rotační sirény  

 elektronické sirény  

 místní informační systémy (MIS-místní rozhlasy) 

4.4.1 Rotační sirény 

U rotačních sirén vzniká zvuk rozkmitáním vzduchové masy rotací akustické části, 

poháněné elektrickým motorem. Do JSVV jsou začleňovány sirény o minimálním výkonu 

3kW. Tyto sirény mají z hlediska současných požadavků nízké užitné vlastnosti. Rotační 

sirény jsou ovládány dálkově, pomocí přijímačů dálkového ovládání, tlačítky místního 

ovládání či jde o kombinaci obou způsobů. Velkou nevýhodou těchto sirén je jejich závislost 

na dodávce elektrické energie. [8] 
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Obrázek 6 Rotační siréna [13] 

4.4.2 Elektronické sirény 

U elektronických sirén je signál generován v tónovém generátoru řídící jednotky nebo 

je reprodukován z audiopaměti (verbální informace), zesílen výkonovými zesilovači a na 

zvuk přeměněn v elektroakustických měničích (tlakových reproduktorech). Elektronické 

sirény jsou řízeny příkazy pro dálkové ovládání, které přijímač předá řídící jednotce sirény a 

ta je zpracuje dle vlastního programu. Sirénu lze také ovládat místně ovládacími prvky na 

řídící jednotce (ovládací panel) nebo tlačítkem místního ovládání, které aktivuje spuštění 

přednastavitelného signálu. [8] 

Výhody elektronických sirén: [8] 

 provozuschopnost i při výpadku elektrické energie až 72 hodin díky vlastnímu 

záložnímu zdroji 

 nižší energetickou náročnost a vyšší účinnost 

 silný zdroj akustického signálu 

 kombinace s jinými systémy varování a informování (např. místní rozhlasy 

 

Obrázek 7 Elektronická siréna [14] 
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4.4.3 Místní informační systémy 

K zabezpečení varování a informování obyvatel se využívá i místních informačních 

systémů (MIS). I tyto systémy jsou přijímači dálkového ovládání SSRN připojovány do 

JSVV. Jsou schopny odbavit všechny používané varovné signály, včetně naprogramovaných 

verbálních informací. Principem místních informačních systémů je, že signál se elektronicky 

generuje v tónovém generátoru nebo je reprodukován ze zvukových souborů řídícího 

počítače, distribuován příslušnou technologií a na zvuk přeměněn v tlakových 

reproduktorech. Možná kombinace s elektronickou sirénou. [8] 

 

Obrázek 8 Obecní rozhlas (vlastní zdroj) 

 

V koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 (schválené 

usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února 2008) je zdůrazněna potřeba modernizace a výstavby 

jednotného systému varování obyvatelstva. Tato koncepce je impulsem k výměně stávajících 

rotačních sirén za elektronické sirény nebo MIS s vlastnostmi elektronických sirén. Všechny 

koncové prvky varování zařazené do jednotného systému varování musí být centrálně 

ovladatelné. [9] 

4.4.4 Náhradní způsob varování a informování 

Náhradní způsob varování a informování je organizován v místech, která nejsou 

pokryta varovným signálem, nebo v případě výpadku či poruše koncových prvků JSVV. Pro 

tento případ lze využít všech dostupných komunikačních prostředků uvedených s ohledem na 

konkrétní podmínky. [15] 
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Varovná informace má charakter akustický (zvukový), verbální (mluvený) nebo 

optický (obrazový). 

Pro jejich šíření se využívají: [15] 

 Rozhlasové a televizní vysílání – umožňuje plošnou informovanost a varování 

obyvatelstva na území kraje při vzniku mimořádné události; 

 Mobilní vyhlašovací prostředky (mobilní sirény HZS, VRZ na služebních vozidlech 

HZS, Policie ČR a Městské policie); 

 Telefonní zprávy a textové zprávy SMS na mobilní telefony; 

 Přímé varování občanů příslušníky složek IZS, případně dalšími pověřenými osobami; 

 Spojky – osoby pověřené k zabezpečení přímého (osobního) předání varovné 

informace obyvatelům ohrožené oblasti. 

Existují i další možné prvky pro jejich šíření, mezi které patří např. amplióny, megafony, 

světelné informační panely, reklamní poutače, letáky z letadel, regionální tisk, internet. 

 

Obrázek 9 Megafon [18] 
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5 POPIS VYBRANÉHO OBJEKTU 

5.1 Historie společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Společnost vznikla jako samostatný národní podnik ke dni 31. 12. 1951 se sídlem v 

Ostravě – Kunčicích, a to rozšířením stávající strojírny a dokončením rozestavěné válcovny 

trub. V roce 1989 došlo k přeměně na státní podnik, který byl v roce 1992 transformován na 

akciovou společnost. V roce 1989 došlo ke změně názvu společnosti. Původní název Nová 

huť Klementa Gottwalda, n.p. byl změněn na NOVÁ HUŤ, s.p. a v roce 1992 bylo při 

založení akciové společnosti zapsáno její obchodní jméno jako NOVÁ HUŤ, a.s Určujícím 

faktorem dalšího rozvoje však bezesporu je postupná privatizace společnost a vstup 

strategického partnera LNM Holding Group. Cílem nového vedení společnosti pod novým 

názvem Ispat Nová Huť, a.s., později Mittal Steel Ostrava a.s. a od 01. 08. 2008 došlo v rámci 

propojení a sjednocení skupin Mittal a Arcelor ke změně názvu na ArcelorMittal Ostrava a.s.. 

[10] 

5.2 Současná podoba společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

ArcelorMittal Ostrava a.s. (dále jen AMO a.s.) je největší hutní firmou v České 

republice a je součástí největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Výrobní činnost 

společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní 

druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. [11] 

Výroba je realizována ve výrobních závodech [11]: 

 10 - Koksovna,  

 12 - Vysoké pece, 

 13 - Ocelárna,  

 14 - Válcovny  

 64 - Válcovna pásu. 
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Dceřiné společnosti AMO a.s. 

Společnost AMO a.s. prošla v minulých letech restrukturalizačním procesem. 

V současné době se společnost skládá z jednotlivých samostatných subjektů, které společně 

vytváří jednu z poboček nadnárodní ocelářské skupiny ArcelorMittal.  

AMO a.s. se skládá z: [11] 

 ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. – největší výrobce trubek v České 

republice; 

 ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. – výrobce dlouhých 

 a plochých výrobků za studena 

 ArcelorMittal Energy Ostrava, s.r.o. – výrobce energetických médií; 

 ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. – zajišťuje výrobu a montáž 

strojních dílů, zařízení, ocelových konstrukcí, vyhrazených technických zařízení 

zdvihacích, plynových a tlakových, válců a železničního dvojkolí, výrobu odlitků z 

litiny a oceli, tepelné zpracování, opravy elektrických strojů, úpravu odpadů metodou 

nízkoteplotní desorpce a svářečská školení. 

Pomocné organizační jednotky 

Ve prospěch základní hutní výroby působí organizační jednotky s převážně obslužným 

charakterem své činnosti: [11] 

 závod 3 - Údržba; 

 závod 5 - Doprava; 

 provoz 124 - Hutní energetika; 

 závod 6 - Investice; 

 odborně a profesně specializované útvary (oddělení, provozy) AMO a.s. a DS. 
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Management 

Úroveň „vedení a. s.“ (podniková úroveň) je výkonným aparátem představenstva; tato 

úroveň řízení v čele s generálním ředitelem zabezpečuje běžné řízení AMO a.s. a je tvořena 

odbornými útvary, které zabezpečují odborné činnosti pro celou AMO a.s. 

Úroveň „výrobní jednotky“ (závodová úroveň) zabezpečuje výrobní nebo obslužné 

činnosti při realizaci předmětu podnikání AMO a.s.; je tvořena organizačními jednotkami 

typu závod a výrobní jednotka.[12] 

5.3 Základní informace o umístění objektu a jeho okolí 

Společnost AMO a.s. leží na jihozápadním okraji Ostravy v lokalitě Ostrava – Kunčice 

mezi dvěma vodními toky.  Na západní straně ve vzdálenosti cca 3 km se jedná o řeku 

Ostravici, na východní straně ve vzdálenosti 50 - 150 m se jedná o říčku Lučinu.  

 

Obrázek 10 Ortodomapa AMO a.s. a jeho okolí (GIS AMO a.s.) 

Dle územního plánu se jedná o průmyslovou zónu. Rozloha areálu je cca 750 ha. Na 

severní straně se nachází ulice Rudná, která spojuje Ostravu s Havířovem. Za silnicí leží 
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městská čtvrť Ostrava-Kunčičky, která se rozprostírá do vzdálenosti cca 1 km severně. Na 

jihu je město Vratimov, které začíná cca 300 metrů od areálu AMO a.s. Z jihovýchodní strany 

přiléhá bezprostředně k areálu vlakové nádraží Ostrava-Kunčice. Z východní strany leží ve 

vzdálenosti cca 1.5 km městské čtvrti Ostrava-Radvanice a Ostrava-Bartovice. Podél 

východní strany probíhá v těsné blízkosti areálu (mimo) ulice Šenovská. Na západní straně 

leží městská čtvrť Ostrava-Kunčice vzdálená od hranice areálu cca 800 metrů poblíž 

vlakového nádraží Ostrava-Kunčice.[10] 

5.4 Nebezpečné látky v objektu nebo zařízení 

Na základě fyzikálních a chemických vlastností a s ohledem na skladované množství 

byla určena skupina nebezpečných látek spadajících do působností zákona č. 59/2006 Sb., 

které v případě vzniku závažné havárie mohou ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců 

objektu společnosti a mohou mít nepříznivý vliv na životní prostředí.[12] 

V areálu AMO a.s. se nachází různé druhy nebezpečných látek, které nejsou přímým 

produktem výroby, ale naopak jsou dopravovány do areálu AMO a.s. jako surovina. Dalším 

druhem nebezpečných látek jsou vedlejší produkty výroby. U obou druhů nebezpečných látek 

hrozí případ vzniku závažné havárie a mohou ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců 

v organizaci. Vzhledem povaze a projektovanému množství některých látek nacházejících se 

v areálu, by v případě havárie nešlo pouze o lokální zasažení, ale o zasažení větší rozlohy 

podniku. Pokud by k takové situaci došlo, následovaly by různá opatření vedoucí k ochraně 

zdraví a záchraně životů. Jedním z takových opatření je aktivace koncových prvků varování, 

mezi které patří sirény a podnikový rozhlas v majetku AMO a.s. 

Spuštění sirén s varovným signálem „Všeobecná výstraha“ se ve společnosti AMO a.s. 

provádí pouze v případě vzniku závažné havárie způsobené únikem nebezpečných látek. 

Těmito látkami jsou průmyslové plyny (viz Tabulka 1) vyráběné nebo používané v různých 

fázích výroby. Tyto plyny se dopravují potrubními cestami ve velkých objemech a jejich únik 

by ve větší koncentrací mohl ohrozit životy a zdraví zaměstnanců, majetek i životní prostředí. 

Včasným a kvalitním varováním osob nacházejících se v areálu je možno předejít jednak 



 

 

27 

 

 

škodám přímým jako je např. úmrtí zaměstnance, ale i škodám nepřímým jako jsou soudní 

pře, náklady na odškodné atd.. 

Pokud vlastníme kvalitní prvky pro varování a informování, a umíme je včas použít, 

nemusíme se obávat velkých potenciálních škod, a to jak přímých, tak nepřímých.  

V následující tabulce jsou uvedeny jen ty nejzávadnější nebezpečné látky a jejich 

krátká charakteristika. Tyto látky se vyskytují v areálu AMO a.s., a mohou způsobit ohrožení 

většího počtu zaměstnanců. 

Tabulka 1 Údaje o nebezpečných látkách [12] 

Údaje o nebezpečných látkách 

Látka (VP) Charakteristika Nepříznivé účinky 

VYSOKOPECNÍ PLYN 
směs oxidu uhelnatého, oxidu 
uhličitého a malého množství 

vodíku 

Toxický při vdechování. 

Nebezpečí vážného poškození 
zdraví při dlouhodobé expozici 

vdechováním. Může poškodit plod 

v těle matky. 

KOKSÁRENSKÝ PLYN 
směs vodíku, metanu, dusíku, 

oxidu uhelnatého a oxidu 

uhličitého 

Toxický při vdechování. 

Nebezpečí vážného poškození 
zdraví při dlouhodobé expozici 

vdechováním. 

SMĚSNÝ PLYN 
(vysokopecní, koksárenský, 

degazační, zemní) 

směs vysokopecního, 
koksárenského, degazačního 

a zemního plynu 

 

Toxický při vdechování. 

Nebezpečí vážného poškození 
zdraví při dlouhodobé expozici 

vdechováním. Akutní účinek se 

projevuje bolestmi hlavy, 

závratěmi, otupěním myšlení, 
zvracením, křečemi, bezvědomím 

a až poruchami dýchání a úmrtí. 

Poznámka:VP – vedlejší produkt  

5.5 Počty, evidence a pohyb osob v areálu AMO a.s. 

Počet zaměstnanců pracujících v objektu 

Společnost AMO a.s. zaměstnává zhruba 4500 osob. Areál společnosti je rozdělen na 

jednotlivé závody a provozy. Na některých závodech a provozech je zaveden nepřetržitý 

provoz nebo jiný pracovní režim, který ovlivňuje počty pracujících zaměstnanců v objektech 
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během jednotlivých dnů v týdnu. Dále v areálu pracuje přibližně 7500 osob, které 

zaměstnávají externí nebo agenturní firmy. I tyto subjekty mají své pracovní režimy, a proto 

se nezdržují v celém počtu v areálu AMO a.s. 

Evidence zaměstnanců a externích osob v objektu 

V minulém roce byl v AMO a.s. spuštěn projekt pro evidenci osob v areálu. Tento 

systém je plně elektronický. Je složen z průmyslových kamer, turniketů pro pěší, 

elektronických brán pro vozidla s výstupem na průmyslovou televizi, kde zaměstnanci ostrahy 

mohou provést dodatečnou vizuální kontrolu vstupující osoby do areálu AMO a.s.. Tento 

systémem funguje obousměrně, a proto v maximální míře omezuje možností 

nekontrolovatelného vstupu a pohybu cizích osob v areálu AMO a.s.. 

Doprava v AMO a.s. 

K dopravě/přepravě zaměstnanců AMO a.s., agenturních a externích pracovníků je 

zřízená vnitropodniková linka. Zajišťuje ji jeden linkový autobus, který smyčkově jezdí po 

trase autobusových zastávek situovaných uvnitř areálu. Tento spoj během své cesty neopouští 

areál AMO a.s. 
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6 EXISTUJÍCÍ SYSTÉM VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ 

Společnost AMO a.s. (dle Vnitřního havarijního plánu) ve svém areálu využívá pro 

potřeby varování zaměstnanců prostředky mezi, které patří sirény civilní ochrany, podniková 

datová síť, podnikový rozhlas, podniková telekomunikační síť včetně dispečerských linek. 

6.1 Varování a informování pomocí sirén 

Podle vnitřního havarijního plánu má společnost v celém areálu rozmístěno celkem 

osm sirén. Dvě sirény jsou součástí JSVV a prostřednictvím SSRN jsou ovládány dálkově 

z KŘ HZS. Šest sirén je ovládáno místně z operačního střediska HZS podniku.[12] Pro případ 

potřeby společnosti se sirény ovládají z operačního střediska HZS podniku. Pro zajištění 

verbálních informací slouží elektronická (hlasová) siréna typu HÖRMANN 1200W umístěná 

na střeše administrativní části budovy Kovák, která se nachází mimo areál podniku a zbylých 

7 rotačních sirén typu DS 977 je rozmístěno uvnitř areálu. Geografické rozmístění 

jednotlivých sirén ve společnosti je znázorněno na Obr. 11. 

 

Obrázek 11 Rozmístění sirén ve společnosti AMO a.s. (převzato z [12 ]; upravil autor) 
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V případě vzniku závažné havárie nebo ohrožení je možnost využití sirén k vyslání 

varovného signálu. OS HZS podniku spouští sirény pouze při přijetí informace o závažné 

havárii, která by mohla ohrozit zaměstnance či osoby, nacházejících se v ohrožené oblasti 

podniku. Tuto informaci předává dispečer podnikového dispečinku po dohodě s velitelem 

zásahu, který o spuštění sirén rozhoduje. 

6.2 Varování a informování pomocí podnikové datové sítě 

Společnost AMO a.s. má k dispozici veřejnou datovou síť INTERNET a také svou 

podnikovou komunikační datovou síť zvanou INTRANET, která obsahuje různé další 

aplikace. (např. GIS) Přístup do obou síti je až po ověření identity zaměstnance přes PC. 

Touto sítí jsou distribuovány veškeré informace o dění ve společnosti i mimo ní. Podniková 

datová síť slouží i k potřebám např. monitoringu CO v ovzduší, kdy naměřené výsledné 

hodnoty všech čidel jsou zasílány vyhodnocovacích ústředen k zpracování a dále 

vizualizované na přehledových obrazovkách počítačů pracovišť jako je podnikový dispečink, 

energetický dispečink a OS HZS podniku. V případě ohrožení nebo při vzniku závažné 

havárie OS HZS podniku rozesílá varovnou informaci pomocí e-mailu na určená pracoviště, 

z kterých je distribuována pomocí odpovědných zaměstnanců (např. směnových mistrů) dále 

mezi ostatní zaměstnance. 

6.3 Varování a informování pomocí podnikového rozhlasu 

V areálu společnosti je rozmístěn místní informační systém (podnikový rozhlas), 

kterým bylo možné v případě ohrožení nebo při vzniku závažné havárie předat varovnou 

tísňovou informaci osobám nacházejících se v areálu podniku. Tento systém byl součástí 

systému varování a informování zaměstnanců, ale již se nevyužívá a nepočítá se s obnovením 

jeho funkčnosti. 
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6.4 Varování a informování pomocí dispečerských  

Společnost AMO a.s. disponuje velkým počtem dispečerských pracovišť různých 

úrovní a typů včetně telekomunikační sítě, kterou je možnost varovat a informovat své 

zaměstnance potažmo osoby nacházející se v areálu podniku. Při závažných havarijních 

situacích se předpokládá vzájemná spolupráce mezi dispečerskými pracovišti např. výrobního 

dispečinku, centrálního energetického dispečinku, dispečinku dopravního závodu, dispečinku 

ostrahy podniku a ostatních závodních či provozních dispečinků. Závodní dispečinky 

spolupracují s podnikovým dispečinkem, kterému poskytují informace v určitých časových 

intervalech, o aktuální situaci v různých částech podniku. Pro zajištění komunikace mezi nimi 

jsou k dispozici komunikační systémy, jako je podniková telefonní síť – pevná linka, přímé 

telefonní linky na jednotlivá dispečerská pracoviště a telefonní linky vyvedené na jednotlivá 

pracoviště. Vybraní vedoucí zaměstnanci jsou mimo jiné vybaveni pagery a služebními 

mobilními telefony, na které v případě potřeby jsou doručovány ve formě SMS zpráv, 

základní informace o všech výjezdech HZS podniku např. druh akce, místo zásahu a další 

upřesňující informace o vzniklé situaci.  

 

Obrázek 12 Informační tok varovné informace ve vybrané organizaci (převzato z [12 ]; upravil autor) 
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Některá pracoviště využívají rádiového spojení – přenosných radiostanic 

s přednastavenou frekvencí. Všechny tísňové telefonní linky v podniku jsou svedeny na 

telefonní ústřednu OS HZS podniku, kde se naléhavost tísňového volání vyhodnotí. Spojení 

se složkami Integrovaného záchranného systému zabezpečuje OS HZS podniku přes 

integrované bezpečnostní centrum. 
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7 POSOUZENÍ ÚČINNOSTI EXISTUJÍCÍHO SYSTÉMU 

VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ 

Jednotlivé druhy koncových prvků varování a informování ve společnosti AMO a.s. 

jsou udržovány v provozuschopném stavu, a to systémem plánovaných revizních kontrol a 

zkoušek. 

7.1 Účinnost poplachových sirén 

Dle vnitřního havarijního plánu jsou ve společnosti zastoupeny dva druhy sirén (jedna 

elektronická a sedm rotačních), které akustickým varovným signálem pokrývají celé území 

společnosti, a část území mimo areál (viz Obr. 13). Z celkového počtu jsou dvě sirény 

součástí JSVV, a pro potřeby ochrany obyvatelstva jsou ovládány dálkově z KŘ HZS (Obr. 

13, vyznačeno tučnou čarou). 6 sirén je ovládáno místně (z OS HZS).[12] Zkouška systému 

probíhá každou první středu v měsíci akustickým zkušebním tónem ve 12 hodin. 

 

 Obrázek 13 Pokrytí území AMO a.s. koncovými prvky varování a informování (převzato z [12 ]; upravil autor) 
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Systém se jeví jako velice účinný pro potřeby včasného varování zaměstnanců a osob 

nacházejících se v areálu společnosti, a to díky svému pokrytí akustickým varovným signálem 

a svou variabilitou spouštění koncových prvků z OS HZS podniku nebo na příkaz velitele 

zásahu. Vysokou účinnost tohoto systému snižuje fakt, že většina zaměstnanců pracuje uvnitř 

objektu (výrobní haly) s různým druhem výroby. Další z významných faktorů ovlivňující 

slyšitelnost akustického varovného signálu je hluk na pracovištích, spojený s výrobou, a tím i 

nutnost používaní předepsaných osobní ochranných pracovních prostředků, jako jsou chrániče 

sluchu. Dále nesmím zapomenout na obecnou neznalost významu jednotlivých akustických 

varovných tónů, a to i přes školení zaměstnanců, které probíhá ve 2 letých lhůtách.(součást 

školení o PO a prevenci závažných havárií, popsáno v organizační směrnici OS N-3.192 

v platném vydání)  

Proto se mohu domnívat, že tento systém je účinný pouze pro zaměstnance a osoby, 

které se nacházejí mimo hlučná místa a umí reagovat na akustický varovný signál z rotačních 

sirén. 

7.2 Účinnost podnikové datové sítě 

Datová síť podniku je vytvořená a provozována pro potřeby všech zaměstnanců, a 

proto koncová informační technika (PC) je umístěná na vybraných pracovištích nebo místech 

k tomu určených. Mezi vybraná pracoviště jsou zařazeny např. podnikové dispečinky, 

pracoviště s nepřetržitou obsluhou a neposlední řadě kanceláře vedoucích a technických 

pracovníků. Datovou sítí lze šířit jakoukoliv informaci včetně té varovné, a proto patří mezi 

důležité prvky varování a informování. 

Tento systém dle mého názoru má informativní charakter a v případě vzniku závažné 

havárie je pro další komunikaci nezastupitelný. 

7.3 Účinnost podnikového rozhlasu 

Toto zařízení bylo součástí systému varování a informování zaměstnanců, ale 

v současné době se již nevyužívá, viz kapitola 6.3. Jediným zařízením  odbavující verbální 
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informaci, je elektronická siréna umístěná na střeše budovy Kovák. (viz. Obr. č. 11) Zkouška 

probíhá společně s akustickou zkouškou sirén, každou první středu v měsíci ve 12 hodin. 

Tento systém je zcela neúčinný, protože jeden KPV nepokryje celý areál verbální 

informací. 

7.4 Účinnost dispečerských pracovišť včetně telekomunikačních sítí 

Společnost AMO a.s. má propracovanou síť složenou z dispečinků různých typů a 

úrovní jak je popsáno v kapitole 6.4. Tyto pracoviště v případě vzniku závažné havárie slouží 

jako operační střediska a zastávají nenahraditelnou úlohu při vedení dalších opatření a 

postupů. K plnění úkolů je využívaná telekomunikační síť, kterou jsou distribuovány potřebné 

informace. Výhodou je možnost konkretizovat aktuální situaci a po-té reagovat pomocí 

různých opatření a snižovat další rizika. Postupy předávaní informací se řídí platnými 

interními podnikovými pokyny, směrnicemi a dispečerskými pokyny. 

Předností je zpracování a vyhodnocení vstupních informací a rychlost předání 

potřebného výstupu, kterým může být prvotní informace o vzniku závažné havárii, za kterou 

by následovalo varování a informování zaměstnanců. 

Dle mého názoru je tento systém prověřen léty provozu a stále zdokonalován. 

V kombinaci s moderní technologií patří k nejefektivnějším a nejúčinnějším systémům pro 

varování zaměstnanců tak velkého podniku jakým je AMO a.s. 
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8 NÁVRH NA ZMĚNY  

Existují systémy, které fungují spolehlivě a jsou poplatné době, ale také jsou systémy, 

které již nefungují, a proto vybízí mysl k novým řešením. 

8.1 Možná řešení pro poplachové sirény 

Zjištěný stav: 

Společnost AMO a.s. má pokryto celé území podniku akustickým varovným signálem, 

a to z větší části rotačními sirénami. Tyto koncové prvky varování prozatím splňují pro 

společnost požadovanou funkci, a to vysílání varovného signálu (tónu). Přesto se v dohledné 

době tato zastaralá technika bude muset modernizovat. 

Dalším faktorem, který snižuje účinnost jednotlivých systémů a prvků zastoupených 

ve společnosti AMO a.s. je hluk na pracovištích uvnitř výrobních hal. V případě vzniku 

závažné havárie by se akustický varovný signál nebo varovná tísňová informace nemusela 

vůbec dostat k ohroženým zaměstnancům. 

Po případném vyslání varovného signálu z rotačních sirén, by se tento signál mohl 

minout účinkem, důvod viz Kapitola 7.1 druhý odstavec. 

Zmiňovaný systém je účinný pouze pro zaměstnance a osoby, které se nacházejí mimo 

hlučná místa a umí reagovat na akustický varovný signál z rotačních sirén.  

Navrhované řešení:  

Prvním z možných řešení je výměna stávajících rotačních sirén za sirény elektronické, 

které jsou konstruovány nejen k vyslání varovného signálu, ale i k předání doplňující verbální 

informace z vestavěné paměti.  

Druhým řešením je možnost obměny podnikového rozhlasu za bezdrátový místní 

informační systém s vlastnostmi elektronických sirén, kterým lze výše uvedené elektronické 

sirény plně nahradit. Dnešní trh nabízí širokou škálu tohoto zařízení ovládané pomocí 

moderních technologií, s výběrem přenosu signálu. 
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Obrázek 14 Bezdrátový obecní rozhlas [16] 

 

Obrázek 15 Varovný bezdrátový systém [16] 

1 - rozhlasová ústředna; 2 - ovládací pult; 3 - akustické hlásiče; 4 - retranslační stanice; 5 - nadřízené ovládací 

centrum [16] 

Posouzení účinnosti a náročnosti zavedení: 

Na základě srovnání výše uvedených navrhovaných řešení jsem usoudil, že 

požadované vlastnosti, funkčnost i náklady na údržbu jsou na stejné úrovni. V porovnání 

účinností akustického výkonu se již hodnoty značně liší, a to v neprospěch bezdrátového 

místního informačního systému (rozhlasu), kdy rozdíl v dosahu je až několikanásobný. 

Dalším rozdílem mezi těmito koncovými prvky varování jsou pořizovací náklady spojené 

s obměnou a realizací systému. 

Náklady na pořízení elektronických sirén se pohybují v řádu stovek tisíc korun (dle 

vybavení a výrobce), ale vzhledem k malému počtu sirén potřebných k pokrytí areálu AMO 

a.s. je cena přijatelná. Pokud zohledníme možnost umístění elektronických sirén na místa 
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nynějších rotačních sirén a výhody s tím spojené, např. možnost připojení na existující 

zdokumentovanou kabeláž, půjde pouze o výměnu starého KPV za nový.  

Výhody elektronických sirén: [17] 

 Elektronické sirény nemají žádné pohyblivé části (jako např. rotor jako staré 

rotační sirény), které vyžadují pravidelnou a relativně častou údržbu 

 Nenáročná údržba elektronických sirén, která se zužuje v podstatě jen na 

výměnu akumulátorů v pravidelných předepsaných intervalech 

 Možnost instalovat sirény různých akustických výkonů v jednotlivých 

lokalitách (podle intenzity hluku v dané lokalitě) 

 Elektronické sirény jsou schopné provozu i při výpadku elektrické energie 

 Malá spotřeba elektrické energie (elektrickou energii využívají jen k dobíjení 

akumulátorů, v případě poplachu se odběr elektrické energie nezvýší, protože 

využívají energii z akumulátorů) 

 Jsou schopné reprodukovat mimo výstražných signálů i hlasové zprávy  

 Je možnost připojit na externí zdroj signálu, který reprodukují – mikrofon, 

telefon, radiostanici, rádio apod.  

 Umožňují pokročilé funkce autotestovaní – případná porucha se zjistí včas. 

Dalším plusem, kterého by se výměnou docílilo, je splnění technických požadavků dle 

pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky k realizaci 

technických požadavků na koncové prvky varování připojované do jednotného systému 

varování a vyrozumění. 

Bezdrátový místní informační systém (rozhlas) lze sice pořídit v řádu desetitisíců za 

jeden KPV (dle vybavení a výrobce), a má mnohé společné charakteristiky jako elektronické 

sirény, ale díky slabšímu akustickému výkonu, je zapotřebí jejich velkého počtu, k docílení 

stejného  pokrytí území jako u stávajících rotačních sirén. S velkou pravděpodobností lze 

odhadnout, že prostředky vynaložené na pokrytí požadovaného území budou vyšší než u sirén 

elektronických. 
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Dle mého názoru, vhodnou variantou pro obměnu stávajícího systému varování je 

výměna rotačních sirén za sirény elektronické. Prvotní investice na pořízení těchto koncových 

prvků varování je sice velká, ale je nutno zmínit některé atributy tohoto zařízení, kterými jsou 

velká účinnost a malé náklady na provoz a údržbu, které se zhodnotí v budoucnu. 

8.2 Možná řešení pro podnikové datové sítě 

Zjištěný stav: 

Datová síť ve společnosti AMO a.s. je na vysoké úrovni. Systém slouží nejen 

k varování a  informování při vzniku závažné havárie, ale i k přenosu dat a informací mající 

zcela jiný charakter. Např. přenos dat z monitorovacích prvků, do vyhodnocovacích center, 

přenos dat spojených výrobním procesem atd. 

 Systém se neustále vyvíjí a doplňuje o další moderní technologie a zařízení. 

Navrhované řešení: 

Neshledal jsem důvod k návrhu řešení. 

8.3 Možná řešení pro podnikový rozhlas 

Zjištěný stav: 

Po případném vyslání varovného signálu z rotačních sirén, nebude předána verbální 

informace z důvodu nefunkčnosti, viz Kapitola 7.3. 

Varování a informování zaměstnanců akustickou technikou, je složitější v uzavřených 

objektech, kde hluk doprovází výrobní technologii, nežli v okolním relativně klidném 

prostředí. Prostup akustického signálu (tónu) z okolí do prostor budov je vlivem hluku a 

skladby materiálu konstrukce budovy značně eliminován. 

Navrhované řešení: 

Jedním z řešení pro zajištění verbální informace, se nabízí varianta obměny KPV typu 

rotačních sirén za sirény elektronické, viz Kapitola 8.1 první řešení 
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Jako druhé řešení volím systém bezdrátového obecního rozhlasu, který by mohl nalézt 

uplatnění, jako prostředek pro varování a informování zaměstnanců pracujících v objektech 

(výrobních halách), viz Kapitola 8.1 druhé řešení. 

Dalším řešením pro varování a informování zaměstnanců pracujících v objektech bych 

navrhoval následující. Do vytypovaných dobře viditelných míst a prostorů umístit světelné 

majáky nebo stroboskopické varovné prvky vybavené zařízením k předání akustického 

varovného tónu. (prvky používá např. Policie ČR)  

Spouštění navrhovaných prvků by bylo možné jen z dispečinků nebo vybraných 

pracovišť, a to při obdržení informace o vzniku závažné havárie. 

Posouzení účinnosti a náročnosti zavedení: 

Elektronické sirény po vyslání varovného signálu umí reprodukovat verbální 

informaci, a proto je jejich účinnost v tomto případě dostačující. Náročnost na zavedení 

tohoto řešení je popsána v kapitole 8.1 druhý odstavec. Pro informování zaměstnanců a osob 

pohybujících se v areálu je tato volba ideální, (což neplatí pro hlučné výrobní haly a provozy). 

Bezdrátový místní informační systém by mohl být jistým řešením pro zajištění 

verbálních informací, a to jak pro areál, tak pro hlučné haly a provozy, ale díky vysokým 

nákladům na zavedení, se stává toto řešení nereálným. 

Porovnáním prvních dvou řešení se jednoznačně přikláním k variantě elektronických 

sirén, protože areál společnosti bude pokryt jak varovným signálem, tak verbální informací.  

U druhého a třetího řešení preferuji  mnohem levnější variantu, kterou v tomto případě 

je ta třetí, což jsou světelné majáky a stroboskopické prvky vybavené akustickým zařízením. 

Právě v hlučných halách nebo provozech, by zařízení mohlo najít uplatnění. Ceny těchto 

prvků jsou přijatelné, k úloze, kterou by plnily v halách jednotlivých závodů či provozů. 
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Obrázek 16 Maják včetně sirény [19] 

8.4 Možná řešení pro dispečerská pracoviště včetně telekomunikačních sítí 

Zjištěný stav: 

Síť dispečerských pracovišť a telekomunikačních sítí ve společnosti AMO a.s. je 

stejně jako datová síť na vysoké úrovni. Je to systém, který reaguje na vývoj ve společnosti a 

neustále se doplňuje o nové technologie a zařízení. 

Navrhované řešení: 

Neshledal jsem důvod k návrhu řešení. 

8.5 Náhradní způsob předání varovné informace 

Tento způsob varování zaměstnanců by se prováděl pouze v případě selhání všech 

možných systémů, kterými společnost AMO a.s. disponuje, což je velmi nepravděpodobné, 

ale v této práci jsem se zabýval i touto variantou. 

Zjištěný stav: 

HZSP nevlastní žádné prostředky, pro náhradní zajištění varovného signálu nebo 

verbální informace.  

Navrhované řešení: 

Šíření varovné informace přes dispečinky na vedoucí zaměstnance (nadřízené), kteří 

by na základě ověřené informace o vzniklé závažné havárii, šířili zprávu dál pomocí ručního 

megafonu. Tato činnost by se vykonávala až do doby příjezdu příslušníků JHZSP. 
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Společnost AMO a.s. provozuje přehledně značenou dopravní síť, a tím je zaručená 

rychlá dostupnost k jakémukoliv objektu v areálu pro příslušníky JHZSP. Na místo zásahu 

jsou schopni dorazit do několika minut od nahlášení. 

 

Obrázek 17 Ortodomapa s přehledem přístupových cest k jednotlivým objektům v AMO a.s.(GIS AMO a.s.) 

Posouzení účinnosti a náročnosti zavedení: 

Účinnost navrhovaného řešení, s přihlédnutím na fakt, že v současné době společnost 

nemá žádný koncový prvek pro sdělení verbální informace, by nemuselo být bezvýznamnou 

záležitostí. Tento prvek může zaujmout vzniklé volné místo po nefunkčním podnikovém 

rozhlasu, hlavně pro svou finanční nenáročnost a stát se přenosným vybavením každého 

závodu či provozu v AMO a.s. 
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ZÁVĚR 

Cílem zpracované bakalářské práce byla revize plánu varování vybrané organizace, 

dále identifikovat slabá místa stávajícího systému varování a informování a na základě 

zjištěných skutečností zpracovat návrh inovací a doplnění území vybrané organizace. 

Hlavní cíle práce byly zpracovány a dosaženy. Ve vybrané organizaci patří k  

nebezpečným látkám především průmyslové plyny s velkým obsahem CO, které doprovází 

proces výroby oceli. Právě tyto plyny jsou potencionálními zdroji možného ohrožení životů 

nebo zdraví zaměstnanců. K schopnosti včasné a efektivní reakce na vzniklou situaci, je nutné 

mít zpracovaný plán varování, který je součástí vnitřního havarijního plánu, (v mém případě 

společnosti AMO a.s.) podle kterého budeme schopni varovat a informovat zaměstnance 

v ohroženém území. 

Jedním z cílů této práce bylo identifikovat slabá místa stávajícího systému varování a 

informování ve výše zmiňované společnosti. Dle vnitřního havarijního plánu společnosti 

k těmto prostředkům patří: sirény civilní ochrany, podnikový rozhlas, podniková datová síť, 

podniková telekomunikační síť včetně přímých dispečerských linek. U posledních dvou 

zmíněných systémů varování a informování jsem neshledal žádné nedostatky, naopak tyto 

systémy jsou plně funkční, a proto i hodnocení je pozitivní. U KPV došlo k výskytu jistých 

nedostatků, které by mohly v budoucnu ovlivnit systém varování a informování ve 

společnosti.  

Jedním z těchto nedostatků je absence doplňující verbální informace po zaznění 

varovného tónu, která je zapříčiněna omezenou funkcí rotačních sirén a nefunkčním 

podnikovým rozhlasem. V návrhu možných řešení jsem navrhl bezdrátový obecní rozhlas a 

elektronickou sirénu. Posouzením účinnosti a náročnosti zavedení je konečným výstupem 

výměna stávajících rotačních sirén za moderní elektronické sirény. Dalším nedostatkem je 

chybějící systém varování pro zaměstnance nacházející se v hlučném prostředí výrobních hal. 

Nejvhodnější variantou z možných navrhovaných řešení je instalace světelných majáků nebo 

stroboskopických prvků vybavené akustickým zařízením. Pro nefunkčnost podnikového 

rozhlasu a omezené funkce rotačních sirén, vzniká prostor pro náhradní řešení k šíření 
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varovného signálu nebo verbální informace. V tomto případě se nabízí jako řešení šířit 

informaci pomocí dispečinků, k vedoucím zaměstnancům (nadřízeným), kteří by na základě 

ověření informace o vzniklé závažné havárii, šířili zprávu dál, pomocí ručního megafonu. 

Úkolem je, v případě ohrožení varovat a informovat zaměstnance, kteří by se nacházeli 

v hlučných prostorech hal nebo v prostorech s omezenou slyšitelností. 

Zmíněné návrhy řešení poslouží jako návrhy inovací a doplnění území vybrané 

organizace, což byl taky jeden bodů cílů práce. 

Posledním cílem práce byla revize stávajícího plánu varování společnosti AMO a.s.. 

Během získávání podkladů potřebných k zpracování práce jsem našel v plánu varování, který 

je součástí vnitřního havarijního plánu, jisté obsahové chyby. Jedna z nich se nachází v popisu 

výčtu prostředků varování, kde je začleněn podnikový rozhlas, který ve skutečnosti není 

funkční, a proto by se v tomto seznamu neměl nacházet. Další obsahovou chybou je  popis 

ovládání sirén, kdy se v textu nachází ovládání místní, ale ve skutečnosti se jedná o ovládání 

dálkové (všech osm sirén je začleněno do JSVV). Na tyto obsahové chyby jsem upozornil 

zodpovědného pracovníka. Jelikož se tyto chybné informace nachází i v jiných současných 

interních dokumentech, byl na základě zjištěných nesrovnalostí iniciován proces aktualizace 

podnikových dokumentů. 

Tato práce byla zpracovávána pro potřeby organizace ArcelorMittal Ostrava a.s. jako 

materiál pro další práci HZSP v oblasti ochrany zaměstnanců. 

Jednou z rozhodujících priorit společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. je bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci. Tuto oblast považuje za jednu z klíčových při dalším rozvoji 

společnosti.[13] 
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