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Anotace 

Adamčíková, L. Systém varování obyvatelstva správního obvodu města Třince, VŠB – TU 

Ostrava, 2008 

 

Klíčová slova: varování, vyrozumění, verbální informace, mimořádná událost, sirény 

 

Tato diplomová práce se zabývá pokrytím ORP Třinec varovným signálem a verbální 

informací. Hodnotí současný stav, z hlediska efektivnosti. Důraz je kladen na území, kde 

může nastat přirozená povodeň a na zónu havarijního plánování. Na základě zpracovaných 

podkladů vynesených do datových vrstev v mapě je vytvořen návrh dokrytí území varovným 

signálem a verbální informací. Součástí návrhu je předběžná kalkulace cen. 

 

Annotation 

Adamčíková, L. A System of Warning the Population of the Administration District of the 

Town of Třinec, VŠB – TU Ostrava, 2008 

 

Key Words: Warning, notify, verbal information, emergency incident, sirens  

 

The thesis deals with the high sign and verbal information coverage of the administration 

district of the town Třinec. It evaluates the current state from the effectiveness point of view. 

The emphasis is put on the areas were natural floods may occur, or on the zone of emergency 

planning. Following the elaborated information and putting them into the map, a plan for the 

finish of the high sign and verbal information covering was created. The plan includes 

preliminary price calculations. 
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1. Úvod 

Od počátku existence lidstva se člověk potýká s působením přírodních sil (povodně, sesuvy 

půdy, orkány). V souvislosti s rozvojem techniky také roste množství nebezpečných látek a 

chemických přípravků používaných v technologiích, skladovaných a také dopravovaných 

mezi průmyslovými podniky a tím hrozí velké nebezpečí vzniku mimořádných událostí 

(hrozba radioaktivním zamořením po havárii v jaderných energetických zařízení, úniky 

dalších nebezpečných látek, výbuchy, teroristické útoky, rozsáhlé dopravní havárie, poruchy 

na produktovodech).  

Například v Moravskoslezském kraji existují ohrožení přirozené povodně (na řekách Odra, 

Ostravice, Opava, Moravice, Olše), ohrožení zvláštními povodněmi (z protržení hrází Slezská 

Harta, Kružberk, Šance, Žermanice, Těrlicko, Morávka, Olešná), nebo ohrožení únikem 

nebezpečných plynů a dalších látek (např. Bochemie Bohumín – chlór, BorsodChem MCHZ – 

čpavek). Jedním z prvořadých opatření ke snížení následků mimořádné události je včas 

varovat obyvatelstvo před hrozícím nebezpečím. 

Vždyť také ochrana života, zdraví, majetku a životního prostředí je jedním ze základních 

úkolů orgánů státní správy a samosprávy. 

Včasné a správné varování obyvatelstva a předání prvotní tísňové informace je jednou ze 

základních podmínek úspěšné realizace opatření na ochranu obyvatelstva a zahájení 

komunikace orgánů krizového řízení s obyvatelstvem, které je vystaveno nebezpečí. Patří 

k nejdůležitějším prostředkům jak minimalizovat ztráty na lidských životech a zdraví, škody 

na majetku a životním prostředím nebo těmto ztrátám a škodám úplně zabránit. 

Za základní způsob varování obyvatelstva je považováno vyhlášení varovného signálu 

prostřednictvím koncových prvků varování. 

 

Cíle této diplomové práce jsou: 

ü Popsat stávající systém varování obyvatelstva budovaného a provozovaného na území 

správního obvodu města Třince 

ü Vyhodnotit rizika ohrožující území obce s rozšířenou působností Třinec 

ü Posoudit, zda stávající systém varování je účinný a vyhovující 

ü Navrhnout jeho optimalizaci ve vazbě na současné možnosti finančních rozpočtů 

města Třinece a obcí ve správním obvodu města Třince  
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2. Rešerše 

2.1 Odborná literatura 

KRATOCHVÍLOVÁ, D. Havarijní plánování 1., 2., 3. část. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 

2002. 

Pro svou obsáhlost je problematika havarijního plánování rozdělena do tří tématických celků, 

a to obecné zásady havarijního plánování, havarijní plány dle současné legislativy a plány 

konkrétních činností. V publikaci je popsán obsah plánu varování obyvatelstva a obsah plánu 

vyrozumění. 

 

KOVAŘÍK, J. Teorie civilní ochrany. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2002. 

Ucelené informace o teoretických základech civilní ochrany. Informace o hlásné službě a 

informování obyvatelstva. 

 

ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V.: Právní rámec krizového řízení – Management záchranných 

prací, SPBI Spektrum, 2005, ISBN: 80-86634-25-6 

Autoři v knize seznamují zejména příslušníky a pracovníky služeb zařazených do 

Integrovaného záchranného systému s právním rámcem vymezujícím oblast krizového řízení. 

V publikaci jsou popsány i vzájemné vazby mezi jednotlivými orgány krizového řízení. Závěr 

publikace je věnován hospodářským opatřením pro krizové stavy. 

 

REKTOŘÍK,  J .  a kol.: Krizový management ve veřejné správě – Teorie a praxe, 

Nakladatelství Ekopress s. r. o., 2004, ISBN: 80-86119-83-1 

Záměrem knihy je zajistit doplnění znalostí o aktuálních problémech krizového řízení ve 

veřejné správě u zaměstnanců státní správy, úředníků a zastupitelů územních samosprávných 

celků. Důraz je kladen jak na legislativní bázi krizového řízení, tak na ekonomické 

souvislosti.  

 

2.2 Ostatní zdroje informací 

ORGÁNY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Krizový plán Moravskoslezského kraje. 1. 

leden 2008. 
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Krizový plán kraje obsahuje údaje o zpracovateli, charakteristiku organizace krizového řízení, 

výčet a hodnocení možných krizových rizik včetně zajištění krizových opatření, podklady a 

zásady doplňující krizový plán, přehled sil a prostředků, katalog krizových opatření, typové a 

operační plány, plán nezbytných dodávek, plán akceschopnosti, plán spojení, plány materiálně 

technického a zdravotnického zabezpečení a mapy s údaji pro krizové řízení. 

 

Dodatkový protokol I k Ženevským úmluvám, přijatý v Ženevě 8. června 1977 

Týká se ochrany obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů. Varování je zde uvedeno jako 

hlásné služby na prvním místě všech opatření civilní obrany. 
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3. Oblast varování 

Trvalá existence rizik ohrožující životy a zdraví obyvatelstva a jeho majetek vyžaduje zřízení 

a provozování systému umožňujícího varovat před hrozícími nebo již vzniklými 

mimořádnými situacemi a krizovými stavy a poskytovat prvotní tísňové informace. 

Za základní způsob varování obyvatelstva je považováno vyhlášení varovného signálu 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. 

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 ohrožení. 

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

varování a vyrozumění. Odpovědnost za jeho technické, provozní a organizační zabezpečení 

má v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo vnitra - Hasičský záchranný 

sbor České republiky. 

 

3.1 Legislativní východiska  

Varování bylo v předešlých letech chápáno především jako součást opatření k přípravě státu a 

společnosti k obraně před následky válečného konfliktu za použití zbraní hromadného ničení. 

K problematice ochrany obyvatelstva se přistupovalo z pohledu článku 61 Dodatkového 

protokolu I k Ženevským úmluvám (Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 

1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů, přijatý v Ženevě dne 8. června 

1977 a publikovaný sdělením FMZV č. 168/1991 Sb.). Jeho obsah je však orientován výlučně 

na ochranu obyvatelstva za válečného stavu a varování je zde uvedeno jako hlásné služby na 

prvním místě všech opatření civilní obrany. Přijetím zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 

240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

bylo vytvořeno právní prostředí i k řešení varování a vyrozumění v případě nevojenských 

krizových situací. Koncepcí ochrany obyvatelstva schválenou 22. dubna 2002 byly stanoveny 

další směry rozvoje ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015. Nyní 

existuje koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, a dne 25. 

února 2008 ji Vláda České republiky na zasedání schválila. 
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Zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, je povinnost varovat obyvatelstvo uložena orgánům kraje, 

orgánům obce s rozšířenou působností, starostům obcí (§ 16 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb.) 

a určeným právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vůči svým zaměstnancům (§ 24 

zákona č. 239/2000 Sb.). Povinnost zabezpečit varování a vyrozumění je u kraje a obce 

s rozšířenou působností delegována na Hasičské záchranné sbory krajů (§ 10 zákona č. 

239/2000 Sb.). Uvedený zákon také stanovuje povinnosti provozovatelů hromadných 

sdělovacích prostředků uveřejňovat tísňové informace, bez náhrady nákladů na základě 

žádosti operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému neprodleně 

a bez úpravy obsahu a smyslu (§ 32). 

 

Oblast využití médií pro poskytování tísňových informací je upravena zákony: 

ü Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 32 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 32 

ü Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, § 30 

ü Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, část věnovaná ochraně před povodněmi 

 

Organizační opatření varování obyvatelstva jsou stanovena v Plánu varování, který je součástí 

Havarijního plánu kraje jako plánu konkrétní činnosti. 

 

3.2 Základní definice a pojmy z ochrany obyvatelstva 

Varování je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné upozornění 

na hrozící nebo nestalou mimořádnou událost, vyžadující realizaci opatření na ochranu životů 

a zdraví obyvatelstva a majetku. [1] 

Vyrozumění je souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících 

předání informací o hrozící nebo již nastalé mimořádné události orgánům krizového řízení a 

dalším právnickým a podnikajícím fyzickým osobám určeným havarijním plánem. Probíhá 

mezi vyrozumívajícím a vyrozumívaným. [1] 
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Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací. [2] 

Závažná havárie mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově 

ohraničená událost, 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 která vede k bezprostřednímu nebo následnému 

závažnému poškození nebo ohrožení života a zdraví občanů, hospodářských zvířat, životního 

prostředí nebo ke škodě na majetku, která přesahuje limity uvedené v příloze č. 3 k tomuto 

zákonu. [2] 

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Základními složkami 

Integrovaného záchranného systému jsou Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární 

ochrany zařazené v plošném pokrytí území kraje, dále Policie ČR a zdravotnická záchranná 

služba ČR. Ostatními složkami Integrovaného záchranného systému jsou vyčleněné síly a 

prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, 

orgány ochrany veřejného zdraví, v době krizových stavů se stávají ostatními složkami také 

odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování specializované 

péče obyvatelstvu, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, 

neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. 

[2] 

Varovný signál je předem stanovené znamení, po jehož přijetí jsou realizována ochranná 

opatření a smluvené činnosti. Může mít charakter akustický, verbální nebo optický. [1] 

Tísňová informace je informace pro právnické osoby a fyzické osoby o charakteru ohrožení 

a provádění opatření k eliminaci následků mimořádné události předávaná ihned po ukončení 

varovného signálu. [1] 

Jednotný systém varování a vyrozumění je souhrn organizačních vazeb a technických 

zařízení zřizovaných a provozovaných Ministerstvem vnitra, je tvořen vyrozumívacími 

centry, přenosovými komunikačními sítěmi, koncovými prvky varování, vyrozumění a 

zařízeními pro tísňové informování obyvatelstva. [1] 

Koncový prvek varování je zařízení schopné generovat stanovený varovný signál na základě 

lokálního spuštění nebo dálkového spuštění z vyrozumívacích center. [1] 

Koncový prvek vyrozumění je zařízení zabezpečující předání informace určeným osobám. 

[1] 
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4. Jednotný systém varování a vyrozumění 

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

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

a vyrozumění obyvatelstva. [3]  

 

JSVV budovaný a provozovaný na území České republiky je tvořen těmito součástmi: 

ü Systémem selektivního rádiového návěštění, kterým je zabezpečováno ovládání 

koncových prvků varování a vyrozumění 

ü Koncovými prvky varování a vyrozumění, kterými je zabezpečováno vlastní varování 

a vyrozumění obyvatelstva 

 

4.1 Systém selektivního rádiového návěštění 

Systém selektivního rádiového návěštění tvoří základ Jednotného systému varování a 

vyrozumění. Jedná se o neveřejný systém, určen pro zabezpečení specifických úkolů varování 

obyvatelstva a vyrozumění osob zařazených do složek IZS, podílejících se na záchranných a 

likvidačních pracích v případě vzniku mimořádné události. 

Provozovaný SSRN je jednosměrný. 

SSRN je plně digitální. Umožňuje dálkové selektivní ovládání poplachových sirén, či jiných 

varovacích zařízení a vysílání krátkých textových zpráv osobám vybaveným osobními 

přijímači (pagery). 

SSRN je v České republice budován a provozován na krajské úrovni. V současné době je 

provozováno celkem 10 krajských subsystémů.  

 

Základními prvky SSRN jsou: 

ü Vysílací infrastruktura 

ü Zadávací terminály a přenosové cesty 

ü Koncové prvky  

 

Vysílací infrastruktura 

Základem SSRN je vysílací infrastruktura, kterou tvoří síť základnových stanic. Ty 

zabezpečují pokrytí zájmové oblasti radiovým signálem. 
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V MSK tvoří vysílací infrastrukturu síť 17 základnových stanic. Pokrytí území MSK 

rádiovým signálem je dostačující a v příštím období se nepočítá s výstavbou nových stanic 

(stav k 31.12. 2007).  

Z hlediska provozního zabezpečení je síť pokrývající území České Republiky rozdělena na 

samostatné krajské subsystémy. 

Síť základnových stanic krajského subsystému je koncipována tak, že tvoří uzavřený kruh. 

V jedné síti může pracovat až 32 stanic. Ve vysílací infrastruktuře jsou využívány základnové 

stanice typu NUCLEUS, DAU MICRO a CASIUM.  

Jedna ze stanic plní funkci hlavní základnové stanice, která generuje informaci a označujeme 

ji jako MASTER. Tato stanice je umístěna na řídícím pracovišti systému (KŘ HZS). Ostatní 

stanice pouze předávají informaci, kterou obdržely - jsou podřízené (SLAVE). 

V tomto kruhu obíhá radiový signál formou informačního bloku – tokenu, který je generován 

MASTERem vždy, když převezme od některého vyrozumívacího centra požadavek na volání. 

Voláním rozumíme data obsahující adresy přijímačů, kterým je vysílání určeno a vlastní 

informaci, jakou činnost mají přijímače realizovat. Každý token obsahuje identifikační údaje 

volaného (aktivovaného) prvku. 

Token generovaný hlavní základnovou stanicí je přijat všemi základnovými stanicemi, které 

se nacházejí v dosahu jejího signálu. Ty překontrolují identifikační údaje a ta ze stanic, která 

je v tokenu uvedena jako následující vyšle token dále. Vysílání následující stanice je pro 

předcházející potvrzením, že byl token předán na následující stanici. Takto je postupně 

předáván token z jedné základnové stanice na druhou, až se v kruhové síti vrátí zpět na hlavní 

stanici (MASTER), která jej generovala. V tomto případě hovoříme o šíření rádiového signálu 

řízenou cestou. V krajské síti může být konfigurováno až 16 řízených cest. 

V případě, že po delší dobu nejsou převzaty hlavní stanicí žádné požadavky na volání, 

generuje se v pravidelných nastavitelných intervalech systémový token. Ten slouží k získání 

diagnostických údajů o stavu jednotlivých stanic a průchodnosti celé sítě. Každá základnová 

stanice do systémového tokenu vkládá hlášení o svých případných závadách. Po doběhnutí 

systémového tokenu zpět na MASTER, jsou hlášení vyhodnocena a závady ohlášeny obsluze 

na terminálu DOHLEDu řídícího pracoviště a zaznamenána do paměti. 

V dané chvíli vysílání je v síti pouze jeden token, další je generován až po doběhnutí 

předchozího tokenu zpět na MASTER. Doba jeho oběhu řízenou cestou závisí na řadě faktorů 

jako je počet základnových stanic, velikost přenášené informace, stav sítě apod. [3] 
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Zadávací terminály a přenosové cesty 

Prostřednictvím zadávacích terminálů (vyrozumívacích center - VyC) realizují obsluhy 

systému požadavky na volání. Do jednoho systému lze připojit libovolné množství terminálů. 

Všechny zadávací terminály předávají volání do sítě základnových stanic prostřednictvím 

svého připojení přes počítačovou síť na řídící pracoviště kraje. Součástí tohoto řídícího 

pracoviště je jednotka MASTER CASIUM, která zabezpečuje předání požadavku do rádiové 

sítě vysílačů. 

Do systému je na území MSK připojeno 10 pracovišť, z kterých je možno provést aktivaci 

KPV (stav k 31.12.2007). 

Zadávací terminály se dělí do 4 úrovní podle svého umístění v systému a územní působnosti: 

ü zadávací terminál I. úrovně (VyC celostátní) - je umístěn na pracovišti GŘ HZS ČR. 

Z tohoto terminálu lze zadávat volání do všech krajských systémů; 

ü zadávací terminály II. úrovně (VyC krajské, řídící) - jsou umístěny na řídících 

pracovištích krajských subsystémů selektivního radiového návěštění (KŘ HZS). 

Obsluhy na těchto terminálech mohou zadávat volání určená pro přijímače, jejichž 

adresy jsou přiděleny danému kraji.  

Součástí řídícího pracoviště je pracoviště DOHLEDu, které slouží k monitorování činnosti a 

stavu systému, zaznamenává jednotlivá volání včetně jejich obsahu, registruje a vyhodnocuje 

provozní stavy základnových stanic sítě, komunikačních cest a všech připojených zadávacích 

terminálů. Výsledky kontrol zaznamenává do paměti. Veškeré zjištěné poruchy nebo 

problémy hlásí okamžitě obsluze pracoviště, zaznamenává do paměti a souběžně tiskne na 

připojené tiskárně. Součástí každého hlášení poruchy je i návod k řešení vzniklých problémů. 

Zjištěné stavy průběžně analyzuje a vypracovává časové statistiky o činnosti systému. Díky 

okamžitému zpracování všech informací je systém schopen odhalit provozní nedostatky a 

ohlásit je dříve, než dojde k závažnějším komplikacím; [3] 

ü zadávací terminál III. úrovně (VyC okresní) - jsou umístěny na dispečerských 

pracovištích územních odborů HZS. Prostřednictvím tohoto terminálu lze zadávat 

volání přijímačů, jejichž adresy jsou přiděleny danému území (okresu); 

ü zadávací terminál IV. úrovně (VyC další uživatel) - jsou zřizovány na dispečerských 

pracovištích integrovaného záchranného systému okresů, ve kterých je zřízeno již 

zadávací pracoviště III. úrovně, případně na pracovištích provozovatelů nebezpečných 

sil, případně dalších určených provozovatelů. Z těchto zadávacích terminálů lze volat 

adresy koncových prvků dle přidělených oprávnění. 
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Zadávací terminály v moravskoslezském kraji jsou umístěny na: 

ü KŘ HZS MSK (řídící pracoviště) 

ü KOPIS (CTV) Ostrava 

ü SOPIS Frýdek – Místek, Bruntál 

ü OPIS Karviná 

 

OPIS je operační a informační středisko IZS. Je to stálý orgán pro koordinaci složek IZS při 

společném zásahu.    

SOPIS je sektorové operační a informační středisko. Jedná se o sloučená operační a 

informační střediska. 

 

Koncové prvky  

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

přijímač je jednoznačně identifikován svou adresou, čímž je zajištěna potřebná selektivita 

varování. Přijímačům lze, na rozdíl od základnových stanic, přidělit několik adres. Této 

vlastnosti je využíváno pro vytváření skupin přijímačů, kdy je několika přijímačům přidělena 

jedna shodná adresa. Voláním na skupinové adresy je dosahováno zrychlení činnosti systému. 

Princip činnosti přijímače spočívá v tom, že je trvale na příjmu na kmitočtu krajské rádiové 

sítě. V okamžiku, kdy přijme rádiový signál vyhodnotí, zda je určen pro něj a to porovnáním 

vysílané a vlastních adres uložených v paměti přijímače. Souhlasí- li adresa, vyhodnotí obsah 

vysílání a provede určenou činnost. [3] 

 

V systému jsou používány tyto koncové prvky SSRN: 

ü přijímače pro ovládání koncových prvků varování, které jsou určeny pro dálkové 

ovládaní rotačních sirén, elektronických sirén a dalších varovacích zařízení.  

ü osobní přijímače (pagery) – jsou schopny přijímat a zobrazovat přijatou zprávu. 

V SSRN jsou standardem alfanumerické přijímače. V současnosti se používají pagery 

od firmy Motorola. Jedná se o typy: SCRIPTOR LX2, který je nejrozšířenější a 

ADVISOR. V systému MSK bylo k 31.12.2007 využíváno 411 ks pagerů převážně 

pro svolání členů JSDH a to především ve městě Ostrava a okrese Nový Jičín 

 

Z důvodu zachování kompatibility systému musí všechny prvky napojované do SSRN 

splňovat podmínky stanovené MV GŘ HZS ČR (č.j. PO - 1084/KIS - 2001). 
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Každý výrobce (dodavatel), jehož zařízení má být do JSVV zařazeno, musí projít 

schvalovacím řízením a GŘ HZS ČR vydá rozhodnutí o schválení (připojení) prvku do 

systému.  

 

Monitorovací systém koncových prvků 

Provozovaný SSRN je jednosměrným. Zajišťuje pouze předávání aktivačních příkazů pro 

varování a vyrozumění koncovými prvky (sirény, pagery). Systém neumožňuje získat přehled 

o tom, zda koncové prvky provedly požadovanou činnost a v jakém provozním stavu se 

nacházejí. 

Z ohledem na zvýšení operativnosti JSVV je nutné mít trvalý přehled o činnosti a technickém 

stavu (připravenosti) koncového prvku varování. V rámci JSVV neexistuje v současné době 

standard pro realizaci sběru informací z KPV. 

Jedním z možných řešení je Monitorovací systém koncových prvků (MSKP) kraje, který je 

realizován na území Moravskoslezského kraje jako pilotní projekt. 

V současnosti je tímto systémem na území MSK monitorováno celkem 139 koncových prvků 

varování, z toho je 131 elektronických a 8 rotačních sirén dislokovaných na území okresu 

Frýdek - Místek, Karviná, Nový - Jičín, Opava a města Ostrava (stav k 31.12.2007). 

Na území ORP Třinec je do monitorovacího systému koncových prvků připojeno celkem 8  

elektronických sirén. U nově vystavěných sirén je výhodné hned je zapojit do systému, 

protože finanční náklady jsou menší. 

 

Monitorovací systém koncových prvků umožňuje: 

ü ověřit, zda koncový prvek varování vyslaný příkaz skutečně přijal a uskutečnil 

varování,  

ü kontrolovat provozní stav koncového prvku varování, 

ü zajistit monitoring vybraných fyzikálních veličin v místě instalace koncového prvku – 

lze připojit jakákoliv čidla pro měření fyzikálních veličin s napěťovým, proudovým 

nebo binárním výstupem 

 

Princip činnosti spočívá v přenosu informací od koncových prvků MSKP na MASTER 

MSKP, kde jsou ukládány na SQL server. Uživatelé s těmito informacemi pracují pomocí 

klientských programů a v rámci počítačové sítě HZS ČR mohou s daty pracovat z libovolného 

místa v této síti. 
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Zpětné (duplexní) informace jsou přenášeny datagramem přenosovou rychlostí 9600 bitů/sec 

pomocí modulace GMSK v dvoumetrovém pásmu. Od vzdálených koncových prvků, které 

nejsou v přímé rádiové viditelnosti Masteru MSKP jsou data přenášeny pomocí koncentrátorů 

MSKP.  

 

Generování zpětných zpráv provádí koncový prvek Monitorovací systém koncových prvků: 

ü na základě dotazu nebo po aktivaci ze SSRN 

ü při změně stavu (výpadek napájení, změna měřené veličiny...) 

ü spontánně – periodicky v intervalu, který je nahodile generován ze zadaného rozmezí 

 

4.2 Koncové prvky varování  

Koncové prvky varování jsou zařízení schopná generovat stanovené zvukové varovné signály 

a vysílat verbální informace [3]. Jejich aktivace je možná dálkově ze zadávacích terminálů, 

nebo místně. Počty koncových prvků varování v Moravskoslezské kraji a České republice 

jsou uvedeny v tabulkách č. 1, 2, 3, 4. 

 

Do Jednotného systému varování a vyrozumění jsou začleňovány tyto typy : 

ü rotační sirény 

ü elektronické sirény 

ü místní informační systémy (obecní rozhlasy) 

ü mobilní elektronické sirény 
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Tabulka č. 1 - Počty KPV začleněných do JSVV v ČR - podle majitele (stav k 31.12.2005) [zdroj: materiály 

GŘ HZS ČR] 

Počet KPV ovládaných 
Koncové prvky varování V majetku 

Dálkově Místně CELKEM 

HZS kraje 413 1 414 

Obce 304 1 305 

Ostatních subjektů 165 8 173 

Elektronické 

sirény 

CELKEM 882 10 892 

HZS kraje 4 486 205 4 691 

Obce 106 1 515 1 621 

Ostatních subjektů 262 649 911 

Elektrické rotační 

sirény 

CELKEM 4 854 2 369 7 223 

HZS kraje 0 0 0 

Obce 267 2 475 2 742 

Ostatních subjektů 0 84 84 

Místní 

rozhlas 

CELKEM 267 2 559 2 826 

CELKEM  6 003 4 938 10 941 

 

Tabulka č. 2 - Počty KPV začleněných do JSVV v ČR - podle ovládání (stav k 31.12.2005) 

[zdroj: materiály GŘ HZS ČR] 

Ovládání Druh 

KPV dálkové místní 
Celkem 

Rotační siréna 4 854 2 369 7 223 

Elektronická siréna 882 10 892 

Místní (obecní) rozhlas 267 2 559 2 826 

Celkem 6 003 4 938 10 941 

 

Rotační sirény 

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

elektrickým motorem. Do Jednotného systému varování a vyrozumění jsou začleňovány 

sirény o minimálním výkonu 3 kW. Nejčastěji používaným typem rotační sirény je DS 977 o 

výkonu 3,5 Kw (jsou vyfoceny na obrázku č. 1, 2). Rotační sirény jsou ovládány dálkově, 

pomocí přijímačů dálkového ovládání, tlačítky místního ovládání, případně jde o kombinaci 
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obou způsobů. Nevýhodou této sirény je především nepřetržitá závislost na dodávce 

elektrického proudu. [3] 

Rotační sirény mají z hlediska současných požadavků jen nízké užitné vlastnosti. Jejich hlavní 

nevýhodou je trvalá závislost na dodávce elektrické energie. Vzhledem k tomu, že tyto sirény 

jsou při správné údržbě schopny poměrně dlouhé funkční životnosti, mohou být i 

v budoucnosti využívány v  lokalitách s jen nízkou či blíže nespecifikovanou úrovní rizika. 

Dále mohou být i nadále využívány pro svolávání jednotek požární ochrany sboru 

dobrovolných hasičů. 

 

 
Obrázek č. 1: DS 977, Moravská Ostrava, 

Varenská [zdroj: materiály HZS MSK] 

 

 
Obrázek č. 2: DS 977, Mořkov [zdroj: 

materiály HZS MSK] 

 

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 

přednastaveného signálu. [3] 
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Elektronická siréna umožňuje kromě generování varovného signálu reprodukci verbálních 

informací a to:  

ü z vlastního zdroje modulace- digitální paměti verbálních informací v řídící skříni 

koncového prvku varování 

ü prostřednictvím vlastního mikrofonu v řídící skříni elektronické sirény 

ü připojením externího zdroje modulace (rozhlasový VKV přijímač s předladěným 

vysílacím kmitočtem, radiostanice) 

 

Na rozdíl od ostatních koncových prvků varování jsou elektronické sirény provozuschopné po 

určitou dobu i po přerušení dodávky elektrické energie z elektrorozvodné sítě, jelikož 

používají vestavěný zdroj napájení (akumulátory). Navíc mají nižší energetickou náročnost a 

vyšší účinnost. U těchto sirén je požadována minimální provozuschopnost 72 hodin od 

výpadku proudu. Jsou vhodné do lokalit s velkou hustotou obyvatelstva jako jsou městská a 

obchodní centra, sídliště apod. (Z důvodu finančních nákladů.). V  současnosti jsou 

instalovány a provozovány především elektronické sirény od výrobců HÖRMANN (viz. 

obrázek č. 3), SiRcom (viz. obrázek č. 4), TESLA Blatná.  

 

 
Obrázek č. 3: HÖRMANN, Moravská Ostrava, 

Ahepjukova [zdroj: materiály HZS MSK] 

 

 
Obrázek č. 4: SiRcom, Suchdol 

 [zdroj: materiály HZS MSK] 
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Místní informační systémy 

Další možností k zabezpečení varování a vyrozumění obyvatel je využití místních 

informačních systémů, které jsou přijímači dálkového ovládání Systému selektivního 

rádiového návěštění připojovány do Jednotného systému varování a vyrozumění. Místní 

informační systémy jsou schopny odbavit všechny používané varovné signály, včetně 

naprogramovaných verbálních informací. Princip místních informačních systémů je to, že 

signál je elektronicky generován v tónovém generátoru nebo je reprodukován ze zvukových 

souborů řídícího počítače, distribuován příslušnou technologií a na zvuk přeměněn 

v tlakových reproduktorech. [3] 

 

 Pro distribuci signálu se využívají technologie:  

ü klasických 100 V rozvodů (drátový obecní rozhlas s ústřednou místního rozhlasu) 

ü bezdrátový rozhlas 

ü televizní kabelové rozvody 

 

Místní informační systém je vhodný zejména do lokality, kde se nachází nízká koncentrace 

obyvatel na velké ploše, jako jsou obce vesnického typu. Jsou využívány především místní 

informační systémy BOR, ORKAN, VISIO. 

 

Mobilní siréna 

Mobilní elektronická siréna je zařízení pro zabezpečení varování obyvatelstva včetně předání 

verbálních tísňových informací při vzniku mimořádné události. Její použití 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.  
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Tabulka č. 3 - Počty KPV začleněných do JSVV v MSK - podle majitele (stav k 31.12.2007) 

[zdroj: materiály HZS MSK] 

Počet KPV ovládaných Koncové prvky 
varování 

V majetku 
  

Dálkově Místně CELKEM 

HZS kraje 116 0 116 

Obce 66 0 66 

Ostatních subjektů 1 0 1 

  
Elektronické 

sirény 
  

CELKEM 183 0 183 

HZS kraje 397 40 437 

Obce 7 0 7 

Ostatních subjektů 6 0 6 

  
Elektrické rotační 

sirény 
  

CELKEM 410 40 450 

HZS kraje 0 0 0 

Obce 30 0 30 

Ostatních subjektů 0 0 0 

  
Místní 
rozhlas 

  
CELKEM 30 0 30 

CELKEM 623 40 663 

 

Tabulka č. 4 - Počty KPV začleněných do JSVV v MSK - podle ovládání (stav k 31.12.2007) 

[zdroj: materiály HZS MSK] 

Ovládání 
Druh KPV 

dálkové místní 
Celkem 

Rotační siréna 410 40 450 

Elektronická siréna 183 0 183 

Místní (obecní) rozhlas 30 0 30 

Celkem 623 40 663 
 

4.3 Přehled signálů 

Všeobecná výstraha 

Je to 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 ohrožení. [3] 

Po akustickém tónu sirény (viz obrázky č. 5, 6), při vyhlášení varovného signálu 

„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ bude následovat tísňová informace z hromadných sdělovacích 
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prostředků (republiková, regionální a místní působnost) pro vyrozumění obyvatelstva o 

hrozící nebo vzniklé mimořádné události. [3] 

  

a) rotační siréna (akustický signál)  

 
Obrázek č. 5: Akustický signál, všeobecná výstraha, rotační sirény 

 

b) elektronická siréna (akustický signál + verbální informace č.2, 3, 4, 5 a 6) 

 
Obrázek č. 6: Akustický signál, všeobecná výstraha, elektronické sirény 

 

Požární poplach 

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

přerušovaným tónem po dobu 60 sekund. Viz obrázky č. 7, 8. 

 

a)rotační siréna (akustický signál) 

 
Obrázek č. 7: Akustický signál, požární poplach, rotační sirény 
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b)elektronická siréna (akustický signál + verbální informace č.7) 

 
Obrázek č. 8: Akustický signál, požární poplach, elektronické sirény 

 

Zkouška sirén 

Signál sloužící k ověřování provozuschopnosti Jednotného systému varování a vyrozumění.  

Signál je vyhlašován nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund. Viz. obrázek č. 9. 

 

a)rotační siréna (akustický signál) 

b)elektronická siréna (akustický signál + verbální informace č.1) 

  

Obrázek č. 9: Akustický signál, zkouška sirén, rotační i elektronické sirény  

 

4.4 Obsah verbálních informací 

Elektronické sirény umožňují, kromě klasického houkání, i přenos mluvené řeči. Je to jedna 

z jejich výhod na rozdíl od rotačních sirén, které nejsou schopny reprodukovat mluvená slova. 

Existuje sedm verbálních informací, které mohou být puštěny. [4] 

  

verbální informace č. 1 

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

zkouška sirén, zkouška sirén.“ [4] 
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verbální informace č. 2 

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

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

všeobecná výstraha.“ [4] 

verbální informace č. 3 

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

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

nebezpečí zátopové vlny.“ [4] 

verbální informace č. 4 

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

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

chemická havárie, chemická havárie.“ [4] 

verbální informace č. 5 

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

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

radiační havárie, radiační havárie.“ [4] 

verbální informace č. 6 

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

televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.“ [4]  

verbální informace č. 7 

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

vyhlášen požární poplach, požární poplach..“ [4] 

 

4.5 Tísňová informace 

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 ohrožení. [3] 

 

Pro předávání tísňových informací lze využít [3]: 

ü televizní a rozhlasové stanice s celostátní působností - GŘ HZS ČR má smluvně 

zajištěno vysílání na programových okruzích ČT 1, ČT 2 a Český Rozhlas 1  

Radiožurnál;  
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ü soukromé regionální rozhlasy a televizní společnosti; 

ü městské, obecní a objektové rozhlasy; 

ü elektronické sirény – jsou schopny vysílat informace prostřednictvím vlastního 

mikrofonu nebo z externího zdroje modulace (např.VKV-FM rozhlasového přijímače, 

radiostanice, …);  

ü místních kabelových televizí; 

ü mobilní rozhlašovací prostředky – např. rozhlasové vozy, megafony. 

 

Sdělovací prostředky na území ORP Třinec 

Neprodlené tísňové informování obyvatelstva na tomto území zajišťuje Kabelová televize 

Třinec, spol. s. r. o. dále podnikový rozhlas, místní tisk (Třinecký hutník, týdeník Třineckých 

železáren, a. s. a Týdeník Horizont), internetové stránky města (www.trinecko.cz), a 

internetové stránky ostatních obcí ve správním obvodu města Třince. 

 

4.6 Výrobci sirén 

Do JSVV lze začlenit pouze koncové prvky varování, které splňují „Požadavky na koncové 

prvky napojované do jednotného systému varování a vyrozumění“ (č.j. PO-1084/KIS-2001) 

stanovené GŘ HZS ČR a prošly příslušným schvalovacím řízením. Mezi schválené 

elektronické sirény patří produkty firem SiRcom [5], HÖRMANN [6], PSE [7], Tesla Blatná 

[8] a Telegrafia [9].  

V podmínkách Moravskoslezského kraje jsou využívány v JSVV elektronické sirény SiRcom 

(ESP) a HÖRMANN (ECN). 

Webové stránky výrobců elektronických sirén: 

ü www.sircom.de 

ü www.hoermann-gmbh.de 

ü www.pse-elektronik.de 

ü www.tesla-blatna.cz 

ü www.telegrafia.sk 

 

Vznik firmy Tesla Blatná, se datuje rokem 1958. Na čtyřicetipětiletou tradici výroby 

odrušovacích prostředků pro motorová vozidla, součástek a dílů pro elektroniku a 

elektrotechniku navazuje současná produkce akciové společnosti. Stávající soukromá 

společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem dílů pro motorová vozidla, elektronických 
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součástek, dílů a zařízení a strojní výrobou. První elektronická siréna byla ve firmě vyrobena 

v roce 1998. Na uvedených činnostech se podílí přibližně 360 zaměstnanců ve výrobě a v 

souvisejících podpůrných útvarech. Rozvoj technické úrovně výrobků je podporován vlastním 

technickým oddělením. Uplatnění výrobků na trzích zajišťuje obchodní oddělení se 

zkušenostmi s obchodními operacemi v zahraničí. Export činí přibližně 50% z celkové 

produkce. 

Telegrafia a. s. se výrazně podílela na vytváření dějin radioelektroniky a obzvlášť na radiové 

komunikaci na území bývalého Československa. Před druhou světovou válkou se tu vyráběly 

především zařízení pro telekomunikaci a firma si rychle vybudovala vedoucí postavení na 

trhu. Po druhé světové válce byla společnost začleněna do koncernu Tesla a obor působnosti 

se postupně rozšiřoval o další špičkové produkty z oblasti radiolokace a radiokomunikační 

techniky a vyráběla se tu i spotřební elektronika. Telegrafia v současnosti zaměstnává 130 

zaměstnanců. 

Společnost SiRcom, pro varovné a informační systémy, byla založena v roce 1993. Hlavní 

obor působnosti této společnosti zahrnuje varování a informování obyvatelstva. Společnost 

nenabízí pouze produkty, ale také plný celosvětový servis na hlásné systémy dodané na klíč. 

Služba začíná posouzením skutečných potřeb pro daný projekt, nekončí uvedením systému do 

provozu, zahrnuje také školení zaměstnanců a servisní údržbu. 

Německá firma Hörmann je celosvětově vedoucí cenných papírů v produkci elektrických a 

elektronických produktů sirén. 
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5. Charakteristika vybraného správního obvodu 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala ORP Třinec. Bylo to z několika důvodů, nechtěla 

jsem hodnotit velké území, jako například celou Českou republiku nebo celý kraj, a na druhé 

straně jsem nechtěla hodnotit pouze jedno město. Proto jsem se rozhodla hodnotit obec 

s rozšířenou působností. Dále bylo mým kritériem dostupnost vzhledem k možnosti získávání 

údajů. Městský úřad v Třinci projevil zájem potřebě zpracovat nový návrh pokrytí jimi 

zpravovaného území sirénovým signálem a zvýšit tak bezpečnost obyvatel města.  

Třinec (polsky Trzyniec, německy Trzynietz) je město ležící na severovýchodě České 

republiky, ve Slezsku. Na obrázku č. 10 můžeme vidět letecký pohled na Třinecko. Dle 

správního členění patří do Moravskoslezského kraje, okres Frýdek-Místek. První historická 

písemná zmínka pochází z roku 1444. 

Třinec byl ještě v první polovině 19. století jednou z mnoha zemědělských obcí ve vlastnictví 

Těšínské komory, která spravovala na Těšínsku majetek Habsburků. 

Založení Třineckých železáren v roce 1839 se stalo jedním z hlavních mezníků historie obce a 

širokého okolí. Četná naleziště železné rudy, dostatek vodní energie a zdánlivě 

nevyčerpatelné zásoby dřeva v Beskydech přiměly Těšínskou komoru, tehdy ji vlastnil 

arcivévoda Karel Habsburský, zprovoznit železárny v Třinci. Byla vystavěna dřevouhelná 

vysoká pec a v okolních obcích zahájena těžba železné rudy a v lesích výroba dřevěného uhlí. 

Rozhodující význam pro další rozvoj města i huti měla výstavba Košicko – bohumínské dráhy 

v roce 1871, která spojila Třinec s novými ložisky rudy na Slovensku, umožnila dovoz 

kamenného uhlí z ostravsko – karvinských dolů a otevřela cestu k odbytu železa na 

vzdálených trzích. [10] 

 
Obrázek č. 10: Třinecko z letadla [zdroj: www.info-trinec.cz] 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.info-trinec.cz/
http://www.info-trinec.cz/
http://www.info-trinec.cz/
http://www.clicktoconvert.com


 28 

5.1 Geografická charakteristika ORP Třinec 

Město Třinec leží ve východní části Slezska, v podhorském prostředí. Dominantní je Javorový 

vrch, který má 1 032 metrů nad mořem. 

Na níže uvedeném obrázku č. 11, je uvedeno všech dvanáct obcí, které spadají do ORP 

Třinec. 

 

 
Obrázek č. 11: Mapa ORP Třinec [zdroj: www.trinecko.cz ]  

 

V tabulkách č. 5 – 8  je uvedena rozloha obcí, převažující charakter území, průměrná 

nadmořská výška s ohledem na výrazné převýšení, dále dominantní vrch obcí a je zde také 

uvedeno jaký je v obci terénní reliéf. 
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Tabulka č. 5: Geografická charakteristika správního území města Třinec (stav v roce 2004) [zdroj: materiály 

Městského úřadu Třinec] 

  Třinec Bystřice Hnojník 

Rozloha [ha] 8 547 1 600 641 

Charakter území zemědělská půda převažuje les zemědělská půda 

Průměrná nadmořská výška [m n.m.] 306 320-835 365 

Dominantní vrch [m n.m.] Javorový vrch, 1 932 Loučka, 835 Godula, 738 

Terénní reliéf kopcovitý až hornatý kopcovitý mírně kopcovitý 

 

Tabulka č. 6: Geografická charakteristika správního území města Třinec (stav v roce 2004) [zdroj: materiály 

Městského úřadu Třinec] 

  Komorní Lhotka Košařiska Nýdek 

Rozloha [ha] 1990 1719 2820 

Charakter území 
převažuje les 70%lesní půda 

převažuje lesní 

půda 

Průměrná nadmořská výška [m n.m.] 455 680 650 

Dominantní vrch [m n.m.] 
Godula, 738 Ostrý, 1044 

Velká Čantoryje, 

995 

Terénní reliéf Kopcovitý, hornatý hornatý kopcovitý, hornatý 

 

Tabulka č. 7: Geografická charakteristika správního území města Třinec (stav v roce 2004) [zdroj: materiály 

Městského úřadu Třinec] 

 Řeka Ropice Smilovice 

Rozloha [ha] 1348 1010,6 586 

Charakter území lesní půda orná půda zemědělská půda 

Průměrná nadmořská výška [m n.m.] 420 355,5 320 

Dominantní vrch [m n.m.] Ropice, 1080  Godula, 738 

Terénní reliéf 
údolí mezi horskými 

hřbety 

kopcovitý, 

členitý 
podhorský 
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Tabulka č. 8: Geografická charakteristika správního území města Třinec (stav v roce 2004) [zdroj: materiály 

Městského úřadu Třinec] 

 Střítež Vělopolí Vendryně 

Rozloha [ha] 617 298,7 2678,86 

Charakter území ostatní plochy 
zemědělská 

půda 
zemědělská půda 

Průměrná nadmořská výška [m n.m.] 359,5 325-386 350-800 

Dominantní vrch [m n.m.] Godula, 738  
Javorový vrch, 1 

932 

Terénní reliéf kopcovitý, členitý kopcovitý 
kopcovitý až 

hornatý 

 

Klimatická charakteristika 

Podle klimatického členění náleží území ORP Třinec do oblasti mírně teplé MT 10 tzn. 

dlouhé léto, teplé a mírně suché, krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně 

teplým podzimem, krátká zima mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. [Quitt E., Klimatické oblasti Československa. 1971 ] Viz. tabulky č. 9, 10 a obrázek 

č. 12, kde jsou uvedeny srážky, teploty a směr větru. [4] 

 

Tabulka č. 9 - Dlouhodobé průměrné měsíční a roční teploty vzduchu T [°C] a dlouhodobé průměrné měsíční 

a roční úhrny srážek SRA [mm], stav k říjnu 2005 [zdroj: krizový plán MSK]  

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 

SRA 

[mm] 
46,9 56,3 75,3 83,3 88,6 126,3 150,8 85,0 108,6 63,4 65,6 60,7 1010,2 

T [°C] -1,6 -0,2 2,1 7,5 12,9 15,6 17,4 17,5 12,4 8,6 2,5 -1,6 7,7 

 

Tabulka č. 10 - Dlouhodobé relativní četnosti směru větru [%], lokalita Lučina, období 1992-2001 [zdroj: 

krizový plán MSK]  

S SV V JV J JZ Z SZ klid suma 

27,0 5,3 1,6 1,5 2,7 9,4 25,7 9,4 17,5 100 
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Obrázek č. 12: Dlouhodobé relativní četnosti směru větru, lokalita Frýdeckomístecko, období 1992-2001 

[zdroj: krizový plán MSK] 

 

Průměrný úhrn ročních srážek: 568,3 mm [zdroj: krizový plán MSK, 2008] 

Průměrná roční teplota: 8,6 °C [zdroj: krizový plán MSK, 2008] 

Průměrná lednová teplota: -3,1 °C [zdroj: krizový plán MSK, 2008] 

Průměrná červencová teplota: +18,2 °C [zdroj: krizový plán MSK, 2008] 

 

Srážkové charakteristiky 

Srážkově je sledovaná oblast charakterizována jako oblast s jednoduchým ročním chodem 

srážkových úhrnů s maximem v červnu (105 mm) a minimem v lednu (25 mm). 

 

Bouřková činnost 

Bouřková činnost je omezena na období od února do listopadu. Největší četnost bouřek bývá 

v období červen až srpen, kdy bývají zaznamenány v jednotlivých dnech dvě i více bouřek.  

 

Vlhkost, mlhy, mráz 

Hodnoty relativní vlhkosti vzduchu jsou nejvyšší v zimních měsících (nejnižší průměrné 

denní teploty) a nejnižší na jaře a počátkem léta (duben - červenec).  
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Co se týče výskytu mlh, maximum mlhavých dnů bývá v listopadu a minimum v červenci. 

 

Ovzduší 

Kvalitu ovzduší a případné inverze ovlivňuje výrobní činnost Třineckých železáren, a. s. 

Hlavně obec Třinec je tímto výrazně ovlivněna, z části i obce Hnojník, Komorní Lhotka, 

Košařiska, Ropice, Milovice, Střítež a Vendryně. 

 

5.2 Demografická charakteristika 

V tabulkách č. 11 – 12 jsou uvedeny počty obyvatel v jednotlivých částech města Třince a 

v ostatních obcích ve správním obvodu města Třince. 

 

Tabulka č. 11 – Počet s osob v Třinci, s platným pobytem, podle jednotlivých městských částí (stav v roce 

2004) [zdroj: materiály Městského úřadu Třinec]  

 

Městská část Třince Počet obyvatel 

Staré Město 5711 

Konská 1582 

Kanada 1203 

Osůvky 427 

Dolní Líštná 4689 

Lyžbice 17490 

Kojkovice 271 

Horní Líštná 310 

Oldřichovice 3123 

Karpentná 704 

Tyra 425 

Guty 728 

Nebory 1520 
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Tabulka č. 12 – Počet s osob v ostatních obcích ve správním obvodu města Třinec, s platným pobytem (stav 

v roce 2004) [zdroj: materiály Městského úřadu Třinec]  

 

Obec Počet obyvatel 

Třinec 38183 

Bystřice 5158 

Hnojník 1475 

Komorní Lhotka 1145 

Košařiska 380 

Nýdek 1929 

Řeka 454 

Ropice 1383 

Milovice 633 

Střítež 997 

Vělopolí 237 

Vendryně 3988 

  celkem 55962 

 

5.3 Popis infrastruktury 

Údaje o infrastruktuře jsou vytaženy z materiálu [11]. 

Železniční síť. Městem Třinec prochází hlavní železniční trať českých drah č. 320 (Bohumín 

– Čadca – Žilina). Trať je dvoukolejná, elektrifikovaná a nalézají se na ní železniční zastávky 

Třinec a Třinec – Konská. Vlaky vyšších kategorií (EX, IC) ve stanicích nezastavují, pouze 

projíždějí. Maximální rychlost je zde 100 km/hod, minimální 80 km/hod. 

Kritická místa jsou zde železniční viadukt a nechráněné železniční přejezdy a mosty přes 

vodní toky. Vysoce kritické místo je lokalita před železniční stanicí Třinec, kde nad tratí ČD 

vede potrubí vysokopecního plynu do zásobníku, který je umístěn v městské části Třinec – 

Borek. 

Silniční síť. Z hlediska širších dopravních vztahů územím města Třinec prochází: 

Státní silnice I/11 (evropská síť E 75). Silnice je dvouproudová, realizuje se na ní převážně 

tranzitní doprava, z části mezinárodní doprava. 

Silnice I/68: Tošanovice – Hnojník – Nebory 

Silnice II/468: Třinec – Český Těšín – Karviná – Bohumín – Třebov (státní hranice) 
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Silnice II/476: Třinec – Horní Líštná – hraniční přechod s Polskem 

Město Třinec spravuje a udržuje 260 km místních komunikací a 75 km chodníků. 

Nejnebezpečnější místa na silnici I/11 jsou: 

Křižovatka s ulicí Frýdeckou 

Křižovatka s III/4681 

Křižovatka s ulicí Lidickou 

Křižovatka Nebory – Hnojník, přejezd obcí Nebory 

Vodovodní sítě. V Třinci je zhruba polovina potřebné pitné vody pro město dodávána 

z místních zdrojů Oldřichovice a Košařiska. Zbývající část pitné vody je dodávána 

z Ostravského oblastního vodovodu z přehrady Morávka přes úpravnu pitné vody Vyšné 

Lhoty přivaděčem Tošanovice – Nebory. Město se zásobuje vodou ze zdroje Tyra přes 

čerpací stanici Oldřichovice a vodojem Karpentná. Vodovodní síť je v dobrém stavu a je na ni 

napojeno cca 97 % obyvatelstva. Významným odběratelem užitkové vody jsou na území 

města pouze Třinecké železárny, a.s. Odběr je zajišťován z hlavního jezu na Olši (800 l/s), 

jako náhradní zdroj slouží přivaděč z Těrlické nádrže (80 l/s). 

Kanalizační sítě. Většina zastavěného území Starého města, Konské, Kanady, Oldřichovi a 

Lužnic je odkanalizovaná sítí veřejné kanalizace na městskou čistírnu odpadních vod 

v severní části území města. Hlavní kanalizační sběrač ve městě Třinec vede podél ulice 

Jablunkovské, přes Staré město, areál Třineckých železáren, a. s. a průmyslovou zónu na 

čistírnu odpadních vod. Nemocnice Třinec má vybudovanou vlastní čistírnu odpadních vod 

pro předčištění , na Novém Borku je starší lokální čistírna odpadních vod, malá čistírna byla 

rovněž vybudována pro lokalitu Dolní Líštná. V ostatních částech města jsou pouze kratší 

kanalizační stoky, zakončené vesměs biologickými septiky.  

Plynovody. Dodávky a distribuci plynu na území města Třinec zajišťuje Severomoravská 

plynárenská, a. s. provozní oblast Karviná.  

Zásobování elektrickou energií. Zásobování elektrickou energií zajišťuje severomoravská 

energetika, a. s.  

Zásobování  teplem. Na zásobování bytové a komunální sféry teplem v Třinci se 

rozhodujícím způsobem podílí horkovodní soustava centrálního zásobování teplem. Do této 

soustavy jsou zapojeny dva teplárenské zdroje Třineckých železáren a. s . ,  s  tím, že 

dodavatelem tepla je Distribuce tepla Třinec a. s., která dodává teplo na území města 

prostřednictvím 67 předávacích stanic a dále Energetika Třinec a. s., která dodává teplo na 

území města prostřednictvím 70 předávacích stanic. 
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Telefonní síť, rozhlasový a televizní signál. Provoz telekomunikační sítě zajišťuje Český 

Telecom, a. s. Síť je digitální. Území ORP Třinec je kvalitně pokryto sítěmi mobilních 

operátorů Telefónica O2, T-mobile a Vodafone. Ve městě se nachází celkem 96 veřejných 

telefonních automatů a 5 ohlašoven požáru. 
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6. Popis ohrožení území 

Na území správního obvodu města Třince se nachází několik ohrožujících objektů. Většina 

z nich se nachází přímo ve městě Třinec. Ostatní jsou v obcích Bystřice, Hnojník, Ropice, 

Řeka, Vendryně. Ohrožující objekty jsou vybrány z krizového plánu kraje. 

 

Mezi ohrožující objekty patří: 

ü Netis s. r. o., farma Bystřice 

ü Hunsgas s. r. o. 

ü Rozvodna distribuční soustavy Ropice 

ü Lesostavby a. s. F – M, kamenolom Řeka 

ü Slezský kámen a. s., kamenolom Řeka 

ü Argicoop a. s. Třinec 

ü Zimní stadion Třinec 

ü Linde Technoplyn a. s. Výrobní středisko Třinec 

ü Energetika Třinec a. s.  

ü Třinecké železárny a. s. Třinec 

ü Čerpací stanice 

 

6.1 Charakteristika ohrožujících objektů 

Firma Netis s. r. o., farma Bystřice není zařazena do skupiny A ani B dle zákona č. 59/2006 

Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 

nebo chemickými přípravky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Organizace způsobuje možné ohrožení epizootií, jako ohrožující faktor jsou jalovice, kterých 

je 300 ks. Firma je v klidné obytné oblasti. Není ohroženo životní prostředí ani majetek, 

pouze hospodářská zvířata. 

Hunsgas s. r. o. v Bystřici rovněž není zařazena do skupiny A nebo B. Jako zdroj rizika - 

podzemní zásobník, který může způsobit výbuch nebo požár. V zásobníku je 1940 litrů LPG. 

Ohrožen je majetek. Riziko nízké (I). 

V rozvodně distribuční soustavy Ropice se nachází 51 tun oleje, který může způsobit požár 

nebo výbuch. Poloměr smrtelné zóny je 25 metrů a zraňující zóny 50 metrů. Ohrožena je 

půda. Soustava je v řídké zástavbě, riziko nízké (I). 
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V organizaci Lesostavby a. s. F – M, kamenolom Řeka, je umístěno ve skladu 250 kg trhavin, 

hrozí tedy požár nebo výbuch. Poloměr smrtelné zóny – 27 metrů a zraňující zóny 54 metrů, 

objekt je ovšem v neosídlené zóně. 

Slezský kámen a. s., kamenolom Řeka, organizace, kde se nachází ve skladu 75 kg trhavin, je 

také ohrožena požárem nebo výbuchem.  

Argicoop a. s. Třinec, středisko Guty ohrožuje epizootií. V této organizaci, která se nachází 

v řídké zástavbě, žije 650 ks jalovic a dojnic. Ohrožena jsou hospodářská zvířata. 

Čerpací stanice PHM OMV Třinec, Lyžbice je umístěno v podzemním zásobníku 80 tun 

benzín, hrozí tedy požár nebo výbuch. Poloměr smrtelné zóny 60 m a zraňující zóny 120 m. 

Benzínová pumpa se nachází v rušné obytné oblasti, ohrožení hrozí na majetku a ohrožena je 

půda.  

Zimní stadion Třinec, v klidné obytné oblasti, má 800 kg amoniaku. Zdrojem rizika je v tomto 

případě zásobník a potrubí, typem ohrožení toxicita. Smrtelná zóna 250 m a zraňující 580 m. 

Ohrožena může být půda. 

Argicoop a. s. Třinec, středisko Nebory (100 ks dojnic a telat), farma Karpentná (96 ks dojnic 

a telat). Středisko se rozléhají v řídké zástavbě, ohrožena jsou zvířata epizootií. 

Linde Technoplyn a. s. Výrobní středisko Třinec, v průmyslové oblasti Staré Město,  je  

zařazeno do skupiny A dle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Umístěno je zde ve skladu 21 tun oleje, který 

může způsobit požár nebo výbuch. Smrtelná zóna 1 m, zraňující 2 m. Ohrožena půda. Dále je 

zde uloženo 280 kg amoniaku (toxicita). Smrtelná zóna 140 m, zraňující 330 m. 

Energetika Třinec a. s., ve Starém Městě je zařazena do skupiny B dle zákona č. 59/2006 Sb. 

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 

nebo chemickými přípravky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Více 

informací je uvedeno níže v tabulce č. 13. 

Třinecké železárny a. s. Třinec, ve Starém Městě, jsou rovněž zařazeny do skupiny B dle 

zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Bližší informace jsou uvedeny v tabulce č. 14, která je zobrazena níže. 

Argicoop a. s. Třinec, farma Vendryně, umístěná v řídké zástavbě, chová 515 ks skotu, který 

může být zdrojem epizootie, ohrožena jsou zvířata. 

Informace o čerpacích stanicích pohonných hmot jsou uvedeny v příloze 1, která je uvedena 

v závěru této práce. 
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Tabulka č. 13 – Charakteristika ohrožení v Energetice Třinec a. s. [zdroj: krizový plán MSK ]  

Energetika Třinec a. s. - Staré Město 

Ohrožující faktor / 
Poloměr zóny 

[m] 
Ohrožení Typ 

ohrožení 
Zařazení 

dle 59 
Zdroj 
rizika 

Množství / Jednotky smrtelná zraňující 

Typ území 
životní 

prostředí 
majetek 

hosp. 
zvířata 

Riziko 

požár \ 
výbuch 

skupina 
"B" 

plynojem 
konventorový 

plyn 
68 t 50 100 

rušná obytná 
oblast 

ne ne ne 
střední 

(II) 
požár \ 
výbuch 

skupina 
"B" 

plynojem vysokopecní plyn 68 t 50 100 
rušná obytná 

oblast 
ne ne ne 

střední 
(II) 

požár \ 
výbuch 

skupina 
"B" 

potrubí směsný plyn 2500 Pa 50 100 
průmyslová 

oblast 
ne ne ne nízké (I) 

požár \ 
výbuch 

skupina 
"B" 

potrubí koksárenský plyn 4500 Pa 75 150 
průmyslová 

oblast 
ne ne ne nízké (I) 

požár \ 
výbuch 

skupina 
"B" 

potrubí 
konventorový 

plyn 
8000 Pa 75 150 

rušná obytná 
oblast 

ne ne ne nízké (I) 

požár \ 
výbuch 

skupina 
"B" 

potrubí vysokopecní plyn 3500 Pa 75 150 
rušná obytná 

oblast 
ne ne ne nízké (I) 

toxicita 
skupina 

"B" 
plynojem 

konventorový 
plyn 

68 t 500 584 
rušná obytná 

oblast 
ne ne ne 

střední 
(II) 

toxicita 
skupina 

"B" 
plynojem vysokopecní plyn 125 t 158 254 

rušná obytná 
oblast 

ne ne ne 
střední 

(II) 

toxicita 
skupina 

"B" 
potrubí směsný plyn 2500 Pa 118 195 

průmyslová 
oblast 

ne ne ne nízké (I) 

toxicita 
skupina 

"B" 
potrubí koksárenský plyn 4500 Pa 240 466 

průmyslová 
oblast 

ne ne ne nízké (I) 

toxicita 
skupina 

"B" 
potrubí 

konventorový 
plyn 

8000 Pa 240 280 
rušná obytná 

oblast 
ne ne ne nízké (I) 

toxicita 
skupina 

"B" 
potrubí vysokopecní plyn 3500 Pa 195 314 

rušná obytná 
oblast 

ne ne ne nízké (I) 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 39 

Tabulka č. 14 – Charakteristika ohrožení v Třineckých železárnách a. s. Třinec [zdroj: krizový plán MSK ]  

 

Třinecké železárny a. s. Třinec 

Ohrožující faktor / Poloměr zóny [m] Ohrožení 
Zařazení 

dle 59 
Zdroj 
rizika Množství / Jednotky smrtelná zraňující 

Typ území životní 
prostředí 

majetek 
hosp. 

zvířata 

Riziko 

skupina "B" cisterna benzol 90 t 32 64 
průmyslová 

oblast 
ne ne ne nízké (I) 

skupina "B" 
nadzemní 
zásobník 

benzol 480 t 68 136 
průmyslová 

oblast 
ne ne ne nízké (I) 
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6.2 Výskyt rizika v ORP Třinec 

Na území správního obvodu města Třince jsou rizika ve formě přirozených povodní, úniku 

nebezpečných látek, přírodních požárů a také havárií v železniční dopravě. V tabulce č. 15 

naleznete konkrétní části obce Třinec a obcí, kde se tyto události mohou vyskytnout, podle 

míry výskytu jsou označeny křížky. Naopak toto území není ohroženo zvláštní povodní. 

 

Tabulka č. 15 – Výskyt rizik na území správního obvodu města Třince [zdroj: krizový plán MSK ]  

 Obec Část obce 
Povodeň 

(100-letá voda) 

Únik 
nebezpečných 

látek 

Přírodní 
požáry 

Havárie v 
žel. 

dopravě 

Třinec xxx xxx x xxx 

Dolní Lištná xxx  xx  

Guty   xxx  

Horní Lištná   xxx  

Karpentná   xxx  

Kojkovice xxx  x  

Nebory     

Oldřichovice xxx  xxx  

1. Třinec 

Tyra xxx  xxx  

2. Bystřice  xxx  xxx xxx 

3. Hnojník  xxx   xxx 

4. Komorní Lhotka  xx  xxx  

5. Košařiska  xxx  xxx  

6. Nýdek    xxx  

7. Ropice  xxx   xxx 

8. Řeka  x  xxx  

9. Smilovice  xxx  xxx  

10. Střítež  xxx   xxx 

11. Vendryně  xxx  xxx xxx 

12. Vělopolí      
 

Přirozená povodeň vzniká především v letním období po déletrvajících deštích plošného 

rozsahu nebo po přívalových deštích, které se nedají prostorově ani časově předpovídat a 

které způsobují lokální katastrofy s krátkým a strmým průběhem. U přívalových dešťů 

dochází spíše k tzv. „blátivým“ záplavám a k lokálním sesuvům. 
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7. Třinecké železárny, a. s. 

Třinecké železárny v Třinci patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby v 

České republice. Na obrázku č. 13 vidíme jejich historickou podobu. Byly založeny v roce 

1839 Těšínskou komorou, kterou v té době vlastnil arcivévoda Karel Habsburský. 

 

 
Obrázek č. 13: Nejstarší obraz železáren [zdroj: www.trz.cz] 

 

V roce 1906 se staly Třinecké železárny nejvýznamnější součástí Báňské a hutní společnosti. 

Z tohoto období pochází také ochranná známka „tři kladiva v kruhu“, která doprovází třinecké 

hutní výrobky i v dnešní době. 

Razantní modernizační politika kapitálově silné Báňské a hutní společnosti záhy změnila 

podobu železáren. Již ve dvacátých letech 20. století patřily železárny k nejmodernějším 

hutním závodům s uzavřeným hutním výrobním cyklem ve střední Evropě. V roce 1929 

představoval jejich podíl na československé výrobě surové oceli 23 % a válcovaného 

materiálu dokonce 31 %. 

V roce 1946 byly železárny, které nebyly II. světovou válkou významně poškozeny, 

znárodněny. Rozvoj železáren pokračoval i v období socialistického Československa, kdy se 

rozvoji těžkého průmyslu přikládal značný význam. 

Růst produkce oceli a válcovaného materiálu dosáhl svého historického vrcholu v 80. letech 

20. století. Vedle růstu produkce byl důraz také kladen na zavádění moderních hutních 

technologií. K nejvýznamnějším investicím tohoto období patří vybudování kyslíkové 

konvertorové ocelárny s následným blokovým a později i sochorovým kontilitím. Od roku 

1995 je veškerá ocel vyráběna v konvertorech nebo elektrických obloukových pecích, 

přičemž 90 % vyrobené oceli je kontinuálně odléváno. 

Třinecké železárny jsou dnes hutním podnikem s uzavřeným hutním výrobním cyklem, 

jejichž hlavní výrobní program tvoří dlouhé válcované výrobky. Na obrázku č. 14 je vyfocena 
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současná válcovna. Změna politického systému v Československu v roce 1989 vedla k 

postupné privatizaci Třineckých železáren. V roce 1991 byly Třinecké železárny převedeny 

na státní akciovou společnost. V průběhu let 1994–1996 byla kapitálová účast státu v 

železárnách postupně snižována. Od roku 1996 jsou Třinecké železárny zcela odstátněny a 

jejich majoritním vlastníkem je akciová společnost Moravia Steel. [12] 

 

 
Obrázek č. 14: Současná válcovna [zdroj: www.trz.cz] 

 

7.1 Základní identifikace a charakteristika provozovatele 

Areál Třineckých železáren byl historickým vývojem rozdělen do dvou částí řekou Olše, 

navzájem propojených páteřní komunikací, železniční vlečkou a inženýrskými sítěmi. Objekt 

Třinecké železárny, a.s. se nachází v severozápadní části města Třinec, v severozápadní části 

je vymezen oplocením objektu, na opačné straně železniční tratí Bohumín - Žilina. V části 

Starého Města, Kanady a zčásti Ropice navazuje na obytnou část území. Rozloha celého 

areálu je 3,75 km². Na obrázku č. 15 vidíme letecký snímek celého areálu. 

V tomto podniku je ve všech dílčích objektech 5 771 zaměstnanců. Železárny mají 900 

externích zaměstnanců a 5 200 osob pracuje v pronajatých objektech. Průměrný počet návštěv 

je 300 osob denně. 

Třinecké železárny, a.s tvoří uzavřený hutní cyklus výroby s výrobou koksu, aglomerátu, 

surového železa, ingotové plynule lité oceli, speciálních ocelí a válcovaných výrobků. Vlastní 

rovněž komplex zpracování hutního odpadu a železniční dopravu. [4] 
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Obrázek č. 15: Pohled na Třinecké železárny, a. s. a Energetiku Třinec, a. s. [zdroj: krizový plán MSK] 

 

V areálu se nachází tyto nebezpečné látky a zdroje rizika: 

ü sudy a tlakové láhve s chlorem 

ü potrubní rozvody vysokopecního plynu 

ü potrubní rozvody koksárenského plynu 

ü potrubní rozvody směsného plynu 

ü nádrže s benzolem koksárenským 
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8. Kritéria pro vyhodnocení pokrytí území varovným signálem a 

verbální informací 

Budování a modernizace JSVV v ohrožených oblastech je navrženo tak, aby po jeho realizaci 

byl splněn požadavek na efektivní varovací systém, který umožní včasné varování 

obyvatelstva. Tento návrh plně respektuje donedávna platnou Koncepci ochrany obyvatelstva 

do roku 2006 s výhledem do roku 2015, schválenou 22. dubna 2002 [13]. Uvádí se zde: „V 

oblasti organizačně technických opatření bude zvláštní pozornost věnována vytvoření 

Jednotného systému varování a vyrozumění a jeho doplnění infrastrukturou a koncovými 

prvky varování tak, aby 80 – 85 % území České republiky bylo pokryto varovným signálem. 

Modernizace tohoto systému bude prováděna obměnou elektrických sirén za elektronické 

v zónách vnějšího havarijního plánování a na územích ohrožených zvláštními povodněmi a 

vybudováním zpětné diagnostiky k nim.“ 

Na území ORP Třinec je také požadavek pokrýt záplavové území (stoletá voda).  

Jak jsem se již zmínila, existuje nová Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 

s výhledem do roku 2020, která byla schválená již v průběhu tvorby této diplomové práce. 

Na základě Koncepce jsem si stanovila tyto kritéria pro pokrytí území: 

ü Dokrýt území zóny havarijního plánování. 

ü Dokrýt území povodně (stoletá voda). 

ü Dokrýt území varovným signálem. 

 

Dle Koncepce je třeba dokrýt území zvláštní povodně, ale na území ORP Třinec není 

ohrožení zvláštní povodní, z tohoto důvodu jsem toto kritérium vynechala. 

K vyhodnocení pokrytí území varovným signálem a verbální informací jsem použila 

Geografický Informační Systém (GIS), v příloze 5 uvidíte obrázek práce s tímto programem, 

provozovaný na KŘ HZS MSK, kde do mapového podkladu hodnoceného území je zakreslen 

průnik tří datových vrstev.  

 

Jedná se o: 

ü vrstvu sirén umístěných na území ORP Třinec (začleněných do JSVV) s dosahy 

signálu a verbální informace  

ü vrstvu zóny havarijního plánování Třinecké železárny a. s. a Energetika Třinec a. s. 

ü vrstvu území ohroženého přirozenou povodní (stoletá voda) 
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9. Stávající stav pokrytí ORP Třinec varovným signálem a 

verbální informací 

Ve správním obvodu města Třince je v současné době umístěno celkem 28 koncových prvků 

varování. Osm elektronických dálkově ovládaných sirén (siréna v Třinci Podlesí a na MŠ 

Třinec Míru byla nainstalována v roce 2006, typ Esp, od výrobce SiRcom) a 20 rotačních 

sirén (DS 977, jedna je typ MEZ).  

V příloze 2 najdete umístění všech sirén, jejich adresu, druh, typ, výkon, zda je siréna 

ovládána dálkově či pouze místně a jejich dosah. A na mapě, v příloze č. 6, je zobrazeno 

jejich umístění. 

 

9.1 Varování pomocí elektronických sirén 

Všechny elektronické sirény je možno aktivovat z jednoho zadávacího pracoviště, které je 

umístěno na OPIS HZS MSK ÚO Frýdek-Místek. Elektronické sirény mají schopnost 

generovat stanovené akustické signály, reprodukovat verbální informace a poskytovat 

verbální informace prostřednictvím vestavěného mikrofonu. 

Přesné a úplné znění verbální informace může být předáno určené obci – městu Třinec ke 

zveřejnění, nebo může být vytvořeno v krizovém štábu určené obce - města Třince a to 

konkrétně v odborné skupině týlového zabezpečení a ochrany obyvatelstva. 

Konkrétní způsob varování obyvatelstva města Třince prostřednictvím elektronických sirén 

probíhá následovně. Vstup do ovládacího panelu každé z 8 elektronických sirén 

lokalizovaných na území správního obvodu města Třince, za účelem přečtení příslušné 

verbální informace, je možný za použití klíčů od příslušných dveří daného objektu a připojení 

přenosného mikrofonu do ovládacího panelu. Klíče od příslušných dveří jsou uschovány na 

pracovišti stálé pracovní skupiny krizového štábu. Z tohoto místa budou vydány 

pracovníkům, kteří budou číst prostřednictvím elektronických sirén verbální informaci. 

Všichni, kteří budou číst verbální zprávu v elektronických sirénách jsou proškoleni a jsou 

zaškolenými osobami oprávněnými ke spouštění elektronických sirén. Text verbální 

informace dostanou od vedoucího odborné skupiny týlového zabezpečení a ochrany 

obyvatelstva, po ukončení své činnosti podají tomuto vedoucímu hlášení o průběhu. [14] 
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9.2 Varování pomocí rotačních sirén 

Prostřednictvím rotační sirén je možno předávat neverbální akustické informace o hrozící 

nebo nastalé mimořádné události. V podstatě jde o jeden varovný signál “všeobecná 

výstraha“, po které následuje tísňová informace z hromadných sdělovacích prostředků. 

Tento výše uvedený varovný signál je spouštěn u všech dálkově ovládaných rotačních sirén 

současně a to operačním důstojníkem OPIS IZS. U lokálně ovládaných rotačních sirén je 

spouštěn individuálně prostřednictvím určených zodpovědných osob. [14] 

 

9.3 Specifické místní náhradní způsoby varování pro Třinec 

Podstata tohoto specifického způsobu varování spočívá v tom, že přečtení adekvátní verbální 

informace je realizováno prostřednictvím pojízdných hlásičů na předem určených trasách, 

které postihují celé území města. Projetí jedné trasy trvá zhruba hodinu a půl. 

Území města je rozděleno na 5 tras s tím, že na každé této trase jsou přesně určeny místa, u 

kterých bude přečtena verbální informace. 

Pro každou konkrétní trasu jsou vybráni 3 zaměstnanci Městského úřadu Třinec, kteří mají 

referentské zkoušky na služební automobil a bydlí v lokalitě dané trasy, což je předpoklad, že 

tuto trasu znají a jeden z nich bude v dané situaci zastižen v místě bydliště. 

Vedoucí odborné skupiny týlového zabezpečení a ochrany obyvatelstva krizového štábu 

určené obce-města Třince zabezpečí svolání těchto “řidičů a hlásičů“ na Městský úřad Třinec. 

Následně jim jsou přiděleny služební automobily, vydány megafony (na obrázku č.16 vidíte 

ukázku megafonu), mapy příslušných tras a obsah verbální informace k přečtení. Město 

Třinec vlastní v současné době 5 megafonů a dalších 5 – 6 náhradních megafonů je umístěno 

ve skladu městského úřadu města Třince. 

 

 

 

Obrázek č. 16– Fotografie magafonu [www.audioexpert.cz] 

 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 47 

Po ukončení činnosti podají příslušní “řidiči a hlásiči“ zprávu vedoucímu odborné skupiny 

týlového zabezpečení a ochrany obyvatelstva o průběhu a ukončení celé akce. 

 

9.4 Specifické místní náhradní způsoby varování pro ostatní obce 

V obci Nýdek je specifickou formou místního náhradního způsobu varování obyvatelstva 

místní rozhlas. 

V obci Bystřice je specifickou formou místního náhradního způsobu varování teletext 

v obecním televizním vysílání. 

V ostatních obcích správního obvodu města Třince jsou specifické formy místního 

náhradního způsobu varování individuální. 

 

V příloze č. 6 je provedeno graficky na mapovém podkladu vyhodnocení pokrytí území 

správního obvodu města Třince varovným signálem a verbální informací dle stanovených 

kritérií. 

 

9.5 Závěry analýzy 

Z provedené analýzy vyplývá: 

ü Pro zabezpečení varování na území ORP Třinec se v současné době používá 28 KPV 

začleněných do JSVV. Z tohoto počtu je 20 rotačních a 8 elektronických sirén 

ü Území zóny havarijního plánování je dostatečně pokryto varovným signálem i 

verbální informací 

ü Území v oblastech ohrožených přirozenou povodní je nutno dokrýt verbální informací 

ü Je nutné dokrýt varovným signálem území bez pokrytí 
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10. Návrh řešení dokrytí území  

Zlepšení systému varování obyvatelstva, na území správního obvodu města Třince, navrhuji v 

těchto krocích: 

ü Pořízení mobilní sirény pro dokrytí území, které není pokryto stacionárními KPV a 

budování těchto prostředků by bylo neekonomické 

ü Obměna stávajících rotačních sirén za elektronické sirény v oblastech ohrožených 

přirozenou povodní 

ü Výstavba nových elektronických sirén v oblastech ohrožených přirozenou povodní, 

tak kde území není vůbec pokryto verbální informací a tam, kde je zvýšený počet osob 

 

10.1 Pořízení mobilní sirény 

Pro zabezpečení varování a vyrozumění obyvatelstva v oblastech, kde není dostatečné pokrytí 

stacionárními varovacími prostředky Jednotného systému varování a vyrozumění, a kde 

budování elektronických sirén by bylo s ohledem na počty obyvatel nebo charakter osídlení 

neekonomické, je tato varianta finančně nejpřijatelnější, navrhuji pořízení mobilní  

elektronické sirény. 

Tuto sirénu lze využívat také při zabezpečení bezpečnosti sportovních, společenských a 

jiných akcí na otevřeném prostranství, kde je soustředěno velké množství osob. 

 

Hlavními kritérii pro výběr technologie bylo především: 

ü Dobrá slyšitelnost a srozumitelnost verbálních informací 

ü Vyzařování akustického výkonu do všech směrů 

ü Možnost přímého předávání verbálních informací prostřednictvím mikrofonu nebo 

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

modulace 

ü Jednoduchá manipulace a časově nenáročná instalace na vozidlo v místě zásahu 

ü Intuitivní ovládání, bez nutnosti složitého zaškolování obsluhy sirény 

 

Na základě doporučení odborníků (z jejich zkušeností) doporučuji nákup elektronické sirény 

Mobela digital 150, která v současnosti jako jediná svými vlastnostmi a technickým řešením 

plně odpovídá výše uvedeným kritériím. 

Nákup této sirény je z hlediska časového nejrychlejší a nejefektivnější opatření pro operativní 

zvládání varování a tísňového informování obyvatelstva v místech, kde je nedostatečné 
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pokrytí stacionárními koncovými prvky varování, včetně řízení evakuace a dalších 

záchranných a likvidačních pracech v těchto oblastech. 

Siréna šíří zvuk rovnoměrně všemi směry (vodorovně i svisle). Slyšitelnost mluveného slova 

je přibližně 205 až 300 metrů. U signálů je dosah přibližně dvojnásobný. V zástavbě je nutné 

počítat se sníženou slyšitelností v závislosti na typu zástavby a úrovni okolního hluku. 

Sestavu sirény tvoří kulový reproduktor, řídící jednotka s mikrofonem a napájecím kabelem a 

návod k obsluze. 

Reproduktor se zpravidla instaluje na karosérii vozidla pomocí magnetu. Sirény využívá 

napájení 12 V z baterie vozidla. Vozidlo může jet rychlostí max. 30 kilometrů v hodině. 

 

Siréna umožňuje reprodukci těchto signálů: 

ü Varovný signál Všeobecná výstraha (kolísavý tón) 

ü Požární poplach 

ü Zkouška sirén (trvalý tón) 

 

Dále siréna umožňuje reprodukci verbálních informací a to jak připravených, tak i s pomocí 

mikrofonu. 

V příloze 3 je prospekt mobilní sirény Mobela 150  je zde možno získat informace o mobilní 

siréně Mobela 150 / digital od výrobce HÖRMANN. A v příloze 4 je uveden návod k obsluze 

této mobilní sirény. 

 

10.2 Obměna sirén 

Na základě provedené analýzy jsem navrhla obměnu dvou stávajících rotačních sirén za 

elektronické sirény. Obě tyto sirény se nachází v oblastech ohrožených přirozenou povodní 

(ohrožujícími vodní toky jsou řeky Líštnice a Olše) , proto je potřeba dokrýt území i verbální 

informací. Jedna lokalita se nachází v Třinci v části obce Dolní Líštná, kde je stávající KPV 

umístěn na Hasičské zbrojnici SDH. Druhá lokalita je v obci Vendryně, kde je stávající 

rotační siréna umístěna na Motorestu Rosea Semerád Petr. Obě sirény jsou v majetku HZS. 

V příloze 7 je tento návrh dokrytí ORP Třinec varovným signálem a verbální informací 

zobrazen graficky na mapovém podkladu. 

A v tabulce č. 16 , která je uvedena níže, jsou shrnuty pro přehlednost údaje o těchto dvou 

rotačních sirénách. 
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Tabulka č. 16 – Obměna sirén 

Obměna rotačních sirén za elektronické 

Obec Část obce Umístění 
Číslo 

popisné 
Číslo 
KPV 

Druh 
KPV 

Typ Výkon 
Ohrožují
cí vodní 

tok 
Potřeba 

Třinec Dolní Líštná 
Hasičská 
zbrojnice 

292 2057 rotační DS 977 3,5 kW 
Líštnice, 

Olše 
elektronická 

siréna 

Vendryně Vendryně Motorest 880 2065 rotační DS 977 3,5 kW Olše 
elektronická 

siréna 

 

 

10.3 Výstavba elektronických sirén 

Dále z provedené analýzy vyplývá, že je třeba dokrýt území varovným signálem a verbální 

informací, kde se zatím žádný KPV nenachází, v místech ohrožených taktéž přirozenou 

povodní. Vytipovala jsem dvě místa. Jedno se nachází přímo v Třinci (ohrožující vodní tok je 

řeka Olše), na základní škole a druhé v obci Ropice (ohrožující tok jsou řeky Ropička a Olše). 

V příloze 7 je tento návrh dokrytí ORP Třinec varovným signálem a verbální informací 

zobrazen graficky na mapovém podkladu. 

V tabulce č. 17, která je uvedena níže, je pro přehlednost návrh výstavby elektronických sirén. 

Umístění elektronických sirén ve vybraných lokalitách, výběr vhodných objektů, stanovení 

jejich efektivních výkonů a to s ohledem na hlukové poměry, konfiguraci terénu a směrování 

ozvučnic (akustického výkonu) a na zástavbu, musí být zpracováno formou projektu 

ozvučení. Takto zpracovaná projektová dokumentace pak bude podkladem pro samotné 

výběrové řízení na dodavatele sirén. 

Při výstavbě sirén se předpokládá jejich vybavení obousměrnými sirénovými přijímači tak, 

aby mohly být začleněny do krajského Monitorovacího systému koncových prvků. 

 

Tabulka č. 17 – Výstavba sirén 

Výstavba nových elektronických sirén 

Obec Část obce Ohrožující vodní tok Možnost umístění 

Ropice Ropice Olše, Ropička obecní úřad 

Třinec Třinec Olše základní škola 
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11. Způsob realizace 

S ohledem na specifičnost jednotlivých technologií a systémů a s ohledem na logickou 

návaznost a finanční dostupnost je realizace mého návrhu dostavby a modernizace JSVV na 

území správního obvodu města Třince členěna do tří samostatných etap: 

 

I.  etapa – pořízení mobilní sirény – lze realizovat okamžitě, bez nutnosti přípravy 

technických projektů. Předpokládaná realizace do konce roku 2008, město Třinec má již 

vyčleněny na letošní rok finance ke koupi této mobilní sirény. 

  

II. etapa – obměna stávajících rotačních sirén za elektronické sirény – tato etapa je 

výhodnější než třetí v tom, že se můžou obměněné rotační sirény použít na jiném místě, 

například tam, kde nejsou stávající KPV. 

 

III. etapa – výstavba elektronických sirén – tato etapa je s ohledem na finance a přípravu 

podkladů (projektu) nejnáročnější, proto ji řadím až na poslední místo. 

 

V případě potřeby lze druhou a třetí etapu spojit dohromady v jednu etapu. 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


 52 

12. Finanční kalkulace  

Finanční rozvaha je rozdělena na dvě části. První část tvoří investiční náklady na realizaci 

výše uvedeného návrhu a druhá část je věnována kalkulaci udržovacích nákladů na provoz 

nově vybudovaných elektronických sirén. 

 

12.1 Kalkulace nákladů na dostavbu a modernizaci JSVV 

Finanční náklady na dostavbu a modernizaci JSVV v navržených oblastech vychází z cen 

obvyklých na trhu (podklady poskytnul HZS MSK) a je uvedena v následujících tabulkách č. 

18 - 20. Veškeré uváděné ceny jsou kalkulovány včetně DPH. 

 

Tabulka č. 18 – Kalkulace nákladů I. etapy – nákup mobilní sirény 

Činnost / zařízení Počet (ks) Jednotková cena (Kč) Cena celkem (Kč) 

Mobilní siréna 1 180 000 180 000 

I. ETAPA CELKEM 180 000,- 

  

Tabulka č. 19 – Kalkulace nákladů II. a III. etapy – obměna rotačních za elektronické sirény a výstavba 

elektronických sirén 

Činnost / zařízení Počet (ks) Jednotková cena (Kč) Cena celkem (Kč) 

Projekt ozvučení 1 20 000 20 000 

Elektronická siréna 4 250 000 1 000 000 

III. ETAPA CELKEM 1 020 000,- 

 

Tabulka č. 20 – Kalkulace celkových nákladů na dobudování a modernizaci JSVV 

Etapa Název Cena celkem (Kč) 

I. Nákup mobilní sirény 180 000 

II. Obměna rotačních sirén za elektronické 500 000 

III. Výstavba elektronických sirén 520 000 

CENA NÁVRHU CELKEM 1 200 000,- 

 

Celkové náklady na realizaci dostavby a modernizace JSVV na území správního obvodu 

města Třince, dle mého návrhu, jsou odhadovány na 1 200 000 Kč. 
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12.2 Kalkulace udržovacích nákladů na provoz JSVV 

Realizace a následné provozování sirén dle výše uvedeného návrhu si ve svém důsledku 

vyžádá po uplynutí garančních lhůt zvýšené provozní náklady na servis údržbu KPV. Celková 

výše navýšení je odhadnuta na cca 36 000 Kč ročně. 

Kalkulace předpokládaných nákladů na provoz, servis a údržbu je uvedena v tabulce č. 21. 

 

Tabulka č. 21 – Kalkulace nákladů na zabezpečení provozu JSVV 

Činnost / zařízení Počet (ks) Jednotková cena (Kč) Cena celkem (Kč) 

Servis sirén 4 4 700 18 800 

Náklady na údržbu a opravy 4 4 000 16 000 

Elektrická energie 4 300 1 200 

CELKEM 36 000,- 
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Závěr 

Včasné a správné provedení varování a prvotního tísňového informování obyvatelstva je 

jednou ze základních podmínek úspěšné realizace opatření k ochraně obyvatelstva a zahájení 

komunikace orgánů krizového řízení s obyvatelstvem v ohrožení. Realizací mého návrhu by 

došlo ke zkvalitnění JSVV na území správního obvodu města Třince. Zejména v oblastech 

ohrožených přirozenou povodní. 

Na území správního obvodu města Třince je v současné době 28 koncových prvků varování. 

Z toho 20 rotačních sirén a 8 elektronických sirén, které nepostačují k pokrytí celého tohoto 

území varovným signálem a verbální informací. 

Na území města Třince se nachází zóna havarijního plánování Třinecké železárny a. s. a 

Energetika Třinec a. s. Dále je toto území ohroženo přirozenou povodní. Dle Koncepce 

ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 má být právě v tomto území 

provedena obměna rotačních sirén za elektronické a provedena výstavba nových 

elektronických sirén tak, aby byly verbální informace a varovný signál předány co největšímu 

počtu obyvatel. 

Z těchto důvodů jsem navrhla obměnu dvou rotačních sirén za elektronické a výstavbu dvou 

nových elektronických sirén a pro ostatní oblasti pořízení jedné mobilní sirény, která 

zabezpečí varování v místech, kde nejsou koncové prvky varování. Zároveň lze tuto sirénu 

použít k jiným účelům. Demontované rotační sirény lze znovu použít v jiných oblastech. 

Součástí této diplomové práce je i finanční rozvaha navržených opatření. Vzhledem k objemu 

potřebných financí navrhuji výstavbu rozložit do více časových úseků dle stanovených priorit. 

Financovat výstavbu bude ORP Třinec. 
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