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Anotace 
Hradil, T. Analýza systému varování v zónách havarijního plánování na území MSK. VŠB – 

TU Ostrava, 2008 

Klíčová slova: koncové prvky varování, jednotný systém varování a vyrozumění, systém 

selektivního rádiového návěštění, varovný signál, verbální informace, zóna havarijního 

plánování. 

Diplomová práce poskytuje přehled současného stavu varování v zónách havarijního 

plánování v MSK a návrhem dokrytí území varovným signálem a verbální informací. Úvodní  

část práce pojednává o rozdělení způsobů a druhů varování, varovné signály a možnosti 

náhradního dokrytí varovným signálem a verbální informací. Vlastní část práce hodnotí 

aktuální rozmístění  elektronických a rotačních sirén a obsahuje doporučení na eventuelní 

náhradu a dostavbu koncových prvků varování. Navržená opatření dostavby a náhrady jsou 

doplněna finanční rozvahou činností. Součástí výstupu práce jsou mapové podklady. 

Annotation 
Hradil, T. The Analysis of Warning System in Emergency Planning Zones in the Area of 

Moravia-Silesian Region. VŠB – TU Ostrava, 2008 

Key words: end elements warning, uniform system warning and notification, system 

selective radio signalling, high sign, parol information, zone wrecking crane scheduling 

Graduation theses deal with survey contemporary state warning in zones wrecking crane 

scheduling in MSK and proposal to the-protection territory warning signal and parol 

information. In preamble work is processed partition way of and kinds warning, alarm system 

signals and possibilities reserve to the-protection warning signal and parol information. 

Personal volume of work values actual placement  electronic and rotary sirens and includes 

recommendation on Everett compensation and annex end elements warning. Designed 

procuration annex and stopgaps are supplemented financial balance-sheet activity. Part of exit 

work are map groundwork. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 

Obsah 
Úvod..................................................................................................................................- 7 - 

Rešerše ..............................................................................................................................- 8 - 

1. Legislativa ............................................................................................................... - 10 - 

2. Definice pojmů ........................................................................................................ - 12 - 

3. Jednotný systém varování a vyrozumění .................................................................. - 14 - 

3.1. Systém selektivního rádiového návěštění (SSRN)............................................. - 14 - 

3.1.1. Vysílací infrastruktura .............................................................................. - 15 - 

3.1.2. Zadávací terminály  a přenosové cesty...................................................... - 20 - 

3.1.3. Koncové prvky SSRN............................................................................... - 22 - 

3.2. Koncové prvky varování .................................................................................. - 23 - 

3.2.1. Rotační sirény........................................................................................... - 24 - 

3.2.2. Elektronické  sirény .................................................................................. - 27 - 

3.2.3. Místní informační systémy (místní rozhlasy) ............................................ - 30 - 

3.3. Monitorovací systém koncových prvků ............................................................ - 31 - 

3.4. Mobilní prostředky varování ............................................................................ - 32 - 

3.5. Signály............................................................................................................. - 37 - 

3.6. Tísňové informace............................................................................................ - 39 - 

4. Analýza posuzovaného území .................................................................................. - 40 - 

4.1. Charakteristika Moravskoslezského kraje ......................................................... - 40 - 

4.2. Stav JSVV v MSK............................................................................................ - 45 - 

4.3. Analýza pokrytí varovným signálem a verbální informací ................................ - 47 - 

4.3.1. Charakteristiky podniků............................................................................ - 49 - 

4.3.2. Výsledky provedené analýzy .................................................................... - 58 - 

4.3.3. Finanční rozvaha navrhovaných opatření .................................................. - 65 - 

Závěr ............................................................................................................................... - 67 - 

Seznam použité literatury................................................................................................. - 68 - 

Seznam příloh.................................................................................................................. - 70 - 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


- 7 - 

Úvod 

Potřeba varování obyvatelstva a prvotního tísňového informování vyplývá z přítomnosti 

rizika vzniku mimořádných událostí. Za hlavní zdroj rizika s ohledem na zaměření této 

diplomové práce můžeme považovat právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které 

vyrábějí, zpracovávají, používají, přepravují nebo skladují nebezpečnou látku a 

produktovody.  

S neustálým rozvojem průmyslu a technologií vyžadujících přítomnost nebezpečných látek 

v provozech je třeba vyvíjet a zdokonalovat technologie a postupy umožňující včasné a 

efektivní varování obyvatelstva ohroženého rizikem vzniku mimořádné události. Důležitým 

faktem podporujícím včasné varování obyvatelstva je časté umístění výrobních a 

zpracovatelských provozů s přítomností nebezpečných látek v blízkosti zástavby.  

Za další zdroje rizika můžeme považovat vodní toky, vodní díla, silniční a železniční síť a 

klimatické jevy. Nezanedbatelným bodem ve výčtu rizik je i hrozba teroristických útoků. 

 

Cílem práce je: 

• analýza stávajícího stavu pokrytí varovným signálem a verbální informací v zónách 

havarijního plánování v MSK 

• v zónách nepokrytých varovným signálem a verbální informací vyžadujících 

pokrytí navrhnout umístění nových elektronických popřípadě rotačních sirén nebo 

obměnu rotačních sirén za elektronické 

• vytvoření mapových výstupů  

• finanční rozvaha všech navrhovaných opatření 
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Rešerše 

KRATOCHVÍLOVÁ D., Ochrana obyvatelstva, 1.vydání, Ostrava:Edice SPBI Spektrum, 

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

Kniha se zabývá ochranou obyvatelstva, přehledně informuje o varování a vyrozumění 

obyvatelstva, evakuaci, nouzovém přežití, poskytování úkrytů, individuální ochraně, 

zjišťování a označování nebezpečných oblastí, dekontaminaci, realizaci opatření ochrany 

obyvatelstva a požadavcích ochrany obyvatelstva. 

KOVAŘÍK J., Teorie civilní ochrany, Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2002. 99 s. 

Publikace poskytuje ucelenou informaci o teoretických základech civilní ochrany. V úvodní 

části je popsána civilní ochrana z historického hlediska. Další části pojednávají o úkolech 

civilní ochrany od informování obyvatelstva, přes dekontaminaci až po budování 

improvizovaných úkrytů.  

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

znění pozdějších předpisů 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.  

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

chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví systém 

prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná 

chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit 

následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a 

majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. 

Vyhláška MV č.103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a 

o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. 

Vyhláška MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
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Tato vyhláška v návaznosti na zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

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

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

fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich 

provedení, technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a 

vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací, způsob provádění evakuace a jejího 

všestranného zabezpečení, zásady při postupu a poskytování úkrytů a způsob a rozsah 

kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva, požadavky ochrany obyvatelstva v územním 

plánování a stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené 

požadavky civilní ochrany. 

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. 

Tento protokol pojednává o ochraně obyvatelstva za válečného stavu. 
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1. Legislativa 

Do konce 90. let 20. století bylo  varování obyvatelstva součástí opatření k přípravě státu a 

společnosti k obraně před následky konfrontační války za použití zbraní hromadného ničení. 

Hlavním dokumentem byl  článek 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.). Zabývá se však pouze ochranou obyvatelstva za válečného stavu a varování 

je zde definováno jako hlásné služby na prvním místě všech opatření civilní obrany.  

Na území ČR je Varování a vyrozumění v současnosti zabezpečeno Jednotným systémem 

varování a vyrozumění (JSVV), který je neustále rozšiřován.  Ministerstvo vnitra a Hasičský 

záchranný sbor České republiky zodpovídají za bezproblémový chod tohoto systému (dále 

stanoví způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, 

připravovaných opatřeních, způsobu a době jejich provedení). Tuto povinnost jim ukládá 

zákon 239/2000 sb. o integrovaném záchranném systému.  

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

stanovuje, z pohledu varování, způsob informování právnických a fyzických osob o 

charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení a 

technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění a 

způsob poskytování tísňových informací. [10] 

Provozovatelé hromadných sdělovacích prostředků mají za povinnost uveřejňovat tísňové 

informace. Tuto povinnost jim nařizuje zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, § 32; č. 240/2000 Sb. - krizový zákon, § 30; zákon č. 239/2000 Sb. o 

IZS, § 32; a zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, část věnovaná ochraně před povodněmi. 

Opatření varování, zahrnující plánování, organizování, zabezpečování a informování 

obyvatelstva před hrozícím nebo vzniklým nebezpečím jsou obsažena v plánu varování 

obyvatelstva, který je součástí havarijního plánu kraje. [1] 

Provozovatel užívající objekt nebo zařízení má dle zákona č. 59/2006 Sb. celou řadu 

povinností. Mezi ně patří zpracování seznamu, ve kterém je uveden druh, množství, 

klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení. 

Na základě seznamu provozovatel navrhne zařazení objektu nebo zařízení do příslušné 

skupiny (A nebo B) v případě, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo 
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zařízení je stejné nebo větší, než je množství uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 59/2006 Sb. 

Návrh zařazení objektu nebo zařízení schvaluje krajský úřad. Provozovatel zařazený do 

skupiny B má za povinnost zpracovat bezpečnostní zprávu, kterou předkládá ke schválení 

krajskému úřadu. Součástí bezpečnostní zprávy jsou informace nezbytné pro vypracování 

vnějšího havarijního plánu. Podle podkladů předaných provozovatelem stanoví krajský úřad 

zónu havarijního plánování. Krajský úřad rovněž zajišťuje zpracování vnějšího havarijního 

plánu. 
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2. Definice pojmů 

• Varování - souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné 

upozornění na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost, vyžadující realizaci 

opatření na ochranu obyvatelstva a majetku [11]. 

• Varovný signál - způsob akustické aktivace koncových prvků varování 

obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí [10]. 

• Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) - 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 

[11]. 

• Vyrozumívací centra (VyC) - místa pro organizační, technické a provozní 

zabezpečení varování, vyrozumění a informování. Prostřednictvím těchto center 

realizují obsluhy systému požadavky na volání (aktivaci koncových prvků 

varování) [11]. 

• Koncové prvky systému selektivního rádiového návěštění (SSRN) -  přijímače, 

které realizují požadavky obsažené ve volání [4]. 

• Koncové prvky varování (KPV) - technická zařízení schopná vydávat varovný 

signál, např. sirény [10]. 

• Koncový prvek vyrozumění - zařízení zabezpečující předání informace určeným 

osobám [11].  

• Volání - data obsahující adresy přijímačů, kterým je vysílání určeno a vlastní 

informaci, jakou činnost mají přijímače realizovat [4]. 

• Tísňové informování obyvatelstva - informace pro právnické a fyzické osoby o 

charakteru ohrožení a prováděných opatřeních k eliminaci následků mimořádné 

události předána ihned po ukončení varovného signálu [11]. 

• Provozovatel - 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 zákonu č. 59/2006 Sb. v části 

1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, nebo který byl zařazen do skupiny A nebo 

skupiny B rozhodnutím krajského úřadu[9]. 
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• Objekt -  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[9]. 

• Zařízení -  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 [9]. 

• Nebezpečná látka - vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, 

uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 59/2006 Sb.v části 1 tabulce I nebo splňující 

kritéria stanovená v příloze č. 1 k zákonu č. 59/2006 Sb. 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 [9]. 

• Zdroj rizika (nebezpečí) - vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální 

situace vyvolávající možnost vzniku závažné havárie [9]. 

• Riziko - pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému 

dojde během určité doby nebo za určitých okolností [9]. 

• Závažná havárie - mimořádná, 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 a životní prostředí nebo k 

újmě na majetku[9]. 

• Skladování - umístění určitého množství nebezpečných látek pro účely uskladnění, 

uložení do bezpečného opatrování nebo udržování v zásobě[9]. 

• Zóna havarijního plánování - území v okolí objektu nebo zařízení, v němž 

krajský úřad, v jehož působnosti se nachází objekt nebo zařízení, uplatňuje 

požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu[9]. 
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3. Jednotný systém varování a vyrozumění 

Výstavba JSVV na platformě SSRN byla zahájena v roce 1992. Sirény byly ovládány 

místně nebo centrálně linkovým zařízením do roku 1994.  

Po záplavách v roce 1997 na území Moravy a Slezska došlo k největšímu nárůstu systému. 

Finance pro budování systému byly poskytnuty nejen z prostředků civilní ochrany (od r. 2001 

HZS), ale také z prostředků okresních úřadů, měst a obcí. Jako příklad lze uvést území 

Moravskoslezského kraje, kde se aktivně podílely okresy, města a obce na výstavbě JSVV a 

ze svých rozpočtů investovali v letech 1997 – 2001 finanční prostředky ve výši cca 48 mil. 

Kč. Investované prostředky se příznivě odrazily zejména na počtech elektronických sirén.[4] 

JSVV na území České republiky je tvořen: 

Systémem selektivního rádiového návěštění (SSRN), který slouží pro ovládání koncových 

prvků varování a vyrozumění; 

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

vyrozumění obyvatelstva. 

3.1. Systém selektivního rádiového návěštění (SSRN) 

Systém selektivního rádiového návěštění je základem jednotného systému varování a 

vyrozumění. Jde o systém neveřejný, sloužící 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. Jde o plně digitální systém 

umožňující 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(Obrázek 1).  [4] 

Základními prvky SSRN jsou: 

• Vysílací infrastruktura 

• Zadávací terminály a přenosové cesty 

• Koncové prvky   
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Obrázek 1   Mapka krajských subsystémů SSRN [13] 

3.1.1. Vysílací infrastruktura 

Základním stavebním kamenem SSRN je vysílací infrastruktura složená ze sítě 

základnových stanic, které pokrývají zájmové území rádiovým signálem. Rozsah pokrytí 

rádiovým signálem je pro představu zobrazen na přehledové mapce (Obrázek 2). [4] 

 

 
Obrázek 2   Mapka pokrytí území ČR signálem SSRN [13] 
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Jak již bylo výše uvedeno, je síť základnových stanic rozdělená na samostatné krajské 

subsystémy. Síť základnových stanic krajského subsystému tvoří uzavřený kruh. V jedné síti 

může pracovat až 32 stanic – tento počet závisí na čísle vysílače (DAU ID) určeném 

k jednoznačné identifikaci základnové stanice v síti, které může mít hodnotu 001 - 032. Jedna 

síť může tedy obsahovat max.  32 základnových stanic. Ve vysílací infrastruktuře jsou 

využívány základnové stanice typu DAU MICRO (Obrázek 3), NUCLEUS (Obrázek 4) a 

CASIUM (Obrázek 5). [14] 

 

 

  

 

 

 

 

Obrázek 3   Základnová stanice typu DAU MICRO [14] 

Obrázek 4   Základnová stanice NUCLEUS [14] 
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Jedna ze stanic v síti plní funkci hlavní základnové stanice, která generuje informaci a 

označujeme ji jako MASTER (hlavní). Tato stanice je umístěna na řídícím pracovišti systému 

na KŘ HZS MSK. Ostatní stanice pouze předávají informaci, kterou obdržely – jsou 

označovány jako SLAVE (podřízená). [4] 

V síti (kruhu) obíhá radiový signál formou informačního bloku – tokenu, který je vyslán 

(generován) MASTERem vždy, když převezme od některého vyrozumívacího centra 

požadavek na volání (Obrázek 6). Hovoříme-li v našem případě o volání, jde o data obsahující 

adresy přijímačů, kterým je vysílání určeno a vlastní informaci, jakou činnost mají přijímače 

provést. Každý token obsahuje  mimo dat volání identifikační číslo sítě, do které vysílající 

stanice patří, identifikační číslo vysílající stanice, identifikační číslo stanice, která jej má 

předávat dále a pořadové číslo tokenu. [4] 

Token generovaný hlavní základnovou stanicí je přijat všemi základnovými stanicemi, 

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

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

následující stanice je pro předcházející potvrzením, 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 případě problémů s oběhem tokenu může token 

obíhat také chybovou cestou, podmíněnou cestou a reverzní cestou. [4] 

 

Obrázek 5   Základnová stanice CASIUM [14] 
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Obrázek 6   Principielní schéma systému [vlastní práce] 

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 DOHLED u řídícího pracoviště (Obrázek 7)a zaznamenána do paměti. [4] 
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Obrázek 7   Řídící pracoviště dohledu [13] 

Legenda: 

A. PC se softwarem CENTRUM, JPO 

B. PC se softwarem DOHLED, DUPLEX(sledování stavu koncových prvků varování) 

C. Pracovní PC 
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3.1.2. Zadávací terminály  a přenosové cesty 

Pomocí zadávacích terminálů (vyrozumívacích center - VyC) zadává obsluha 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 

vysílač MASTER CASIUM, který zabezpečuje předání požadavku do rádiové sítě 

vysílačů.[2] 

Rozlišujeme 4 úrovně zadávacích terminálů. Kritériem je umístění v systému a územní 

působnost [13]: 

zadávací terminál I. úrovně (VyC celostátní)  

• nachází se na pracovišti GŘ HZS ČR. Z tohoto terminálu lze zadávat volání do 

všech krajských systémů; 

zadávací terminály II. úrovně (VyC krajské, řídící)  

• jsou umístěny na krajských operačních a informačních střediscích (dále jen 

KOPIS). Obsluha může pomocí těchto terminálů zadávat volání určená pro 

přijímače, jejichž adresy spadají pod daný kraj.  

• Součástí řídícího pracoviště je pracoviště DOHLEDu, jehož prostřednictvím se 

provádí monitoring 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. V případě poruchy nebo problému informuje neprodleně 

obsluhu pracoviště, zaznamenává do paměti a souběžně tiskne na připojené 

tiskárně. Součástí každého poruchového hlášení je i návod k řešení vzniklých 

problémů. Zjištěné stavy průběžně analyzuje a vypracovává časové statistiky o 

činnosti systému; 

zadávací terminál III. úrovně  (VyC okresní)   

• jsou umístěny na operačních a informačních střediscích územních odborů HZS 

(dále jen OPIS). Prostřednictvím tohoto terminálu lze zadávat volání přijímačů, 

jejichž adresy jsou přiděleny danému území (okresu); 
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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  

• na pracovištích provozovatelů nebezpečných sil  

• dalších určených provozovatelů.  

Z těchto zadávacích terminálů lze volat adresy koncových prvků dle přidělených oprávnění. 

Zadávací terminály I. až III. úrovně jsou do systému připojeny prostřednictvím virtuální 

datové sítě typu MPLS (dříve síť typu NEXTEL Frame Relay). Zadávací terminály IV. 

úrovně mohou být do systému připojeny pevným datovým okruhem prostřednictvím 

terminálu vyšší úrovně nebo stejným způsobem jako terminály vyšší úrovně prostřednictvím 

MPLS. [13]  

Přenosové cesty v datové síti MPLS jsou využívány nejen pro datové spojení zadávacích 

terminálů, ale i pro elektronickou poštu a přenos informací v informačním systému, přenosy 

dat pro centrální správu dat databází přijímačů na zadávacích terminálech apod. Princip 

datového přenosu spočívá v tom, že vyslané údaje jsou na zadávacím terminálu zpracovány 

do souboru, který je transportován na krajskou řídící stanici MASTER. Pro přenos je 

využíván síťový protokol TCP/IP. [13] 
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3.1.3. Koncové prvky SSRN 

Každý koncový prvek SSRN ( dále přijímač ) je jednoznačně identifikován svou adresou, 

čímž je zajištěna potřebná selektivita varování. Přijímačům lze, na rozdíl od základnových 

stanic, přidělit několik adres. Přidělením několika adres lze dosáhnout vytvoření skupin 

přijímačů, kdy je několika přijímačům přidělena shodná adresa. Tímto se při volání na 

skupinové adresy urychlí činnost systému. [4] 

V systému jsou používány tyto koncové prvky SSRN: 

• přijímače pro ovládání koncových prvků varování 

 Jsou určeny pro dálkové ovládaní rotačních sirén, elektronických sirén a dalších 

varovacích zařízení.  
• osobní přijímače (pagery)  

 Jsou schopny přijímat a zobrazovat přijatou zprávu. V SSRN jsou standardem 

alfanumerické přijímače. V současnosti se v MSK používají pagery od firmy Motorola. Jedná 

se o typ SCRIPTOR LX2 (Obrázek 8a), který je nejrozšířenější a také novější, než typ 

ADVISOR (Obrázek 8b), u kterého již končí životnost a bude stahován. [13] 

 

  

Obrázek 8   Pagery 

a) SCRIPTOR LX2 [15]                                                          b) ADVISOR [16] 

               

Jak je patrno z obrázků, má pager SCRIPTOR rovněž menší počet ovládacích prvků než 

ADVISOR, je cca o polovinu menší, čímž má pochopitelně i nižší hmotnost.  

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. [10]   
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3.2. Koncové prvky varování 

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

varovné signály a vysílat verbální informace.  

Podle principu činnosti je dělíme na: 

• rotační sirény; 

• elektronické sirény;  

• místní informační systémy (místní rozhlasy). 

Pro začlenění určitého typu KPV do Jednotného systému varování a vyrozumění platí 

stejná pravidla  jako u koncových prvků SSRN (přijímače dálkového ovládání, pagery). 

Výrobci a dodavatelé KPV musí respektovat stanovené podmínky MV GŘ HZS ČR (č.j. PO-

1084/KIS-2001). Každý výrobce (dodavatel), jehož zařízení má být do tohoto systému 

zařazeno, si musí u GŘ HZS ČR zažádat o povolení  začlenění do JSVV.  
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3.2.1. Rotační sirény 

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

poháněné elektrickým motorem. Do JSVV jsou začleňovány sirény o minimálním výkonu 3 

kW. Nejčastěji využívaným typem rotační sirény v ČR je DS 977 (Obrázek 9, Obrázek 10) o 

výkonu 3,5 kW, dalším méně rozšířeným typem je MEZ (Obrázek 11), která má výkon 4,5 

kW.  

Jako zástupce zahraničních značek mohu jmenovat firmu Klaxonsignals (Příloha č. 12) a 

Americansignal (Příloha č. 13, Příloha č. 14). 

 
Obrázek 9   Foto rotační sirény DS 977 [19] 
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Obrázek 10   Detailní foto rotační sirény DS 977 [20] 

 
Obrázek 11   Foto rotační sirény MEZ [vlastní práce] 
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Rotační sirény jsou ovládány dálkově pomocí přijímačů dálkového ovládání, tlačítky 

místního ovládání, případně  jde o kombinaci obou způsobů. Nevýhodou těchto sirén je 

především nepřetržitá závislost na dodávce elektrického proudu, nemožnost předávání 

verbální informace. [13]   
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3.2.2. 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). [4]   

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. Tlačítko místního ovládání je budováno na 

vyžádání. U vybraných elektronických sirén v Ostravě je možno kvůli zjednodušení provést 

aktivaci prostřednictvím přenosné radiostanice Motorola. Je možno generovat signály požární 

poplach, všeobecnou výstrahu a po zaklíčování (stisknutí tlačítka pro hovor) může být 

vyhlášena verbální informace (Obrázek 12). 

 
Obrázek 12   Radiostanice firmy Motorola [vlastní práce] 
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Elektronická siréna umožňuje kromě generování varovného signálu reprodukci verbálních 

informací a to: 

• z vlastního zdroje modulace – digitální paměti verbálních informací v řídící skříni 

koncového prvku varování ; 

• prostřednictvím vlastního mikrofonu v řídící skříni elektronické sirény; 

• připojením externího zdroje modulace (rozhlasový VKV přijímač s předladěným 

vysílacím kmitočtem, radiostanice). [13]   

Na rozdíl od ostatních koncových prvků varování jsou elektronické sirény provozuschopné 

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 podmínkami MV GŘ HZS ČR (č.j. PO-1084/KIS-2001) požadována minimální 

provozuschopnost 72 hodin od výpadku proudu. [10]   

Vezmeme-li jako skutečnost fakt, že se jedná o silný zdroj akustického signálu, jsou 

elektronické sirény vhodné zejména do lokalit s velkou hustotou obyvatelstva jako jsou 

městská a obchodní centra, sídliště apod. [4]   

V současné době jsou v ČR instalovány a provozovány především elektronické sirény od 

výrobců:  

• HÖRMANN (Příloha č. 15) 

• SiRcom  

• TESLA Blatná  

• PSE  

• Telegrafia (Obrázek 13) 

 

Ve spojených státech se používají např. sirény firem Americansignal (Příloha č. 16), 

Federalsignal (Příloha č. 17) nebo Safetycom (Příloha č. 18, Příloha č. 19). 
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Obrázek 13   Foto elektronické sirény PAVIÁN 1200W [24] 
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3.2.3. Místní informační systémy (místní rozhlasy)  

Další možností k zabezpečení varování a vyrozumění obyvatel je využití místních 

informačních systémů (MIS), které jsou přijímači dálkového ovládání SSRN připojovány do 

JSVV. MIS jsou schopny odbavit všechny používané varovné signály, včetně 

naprogramovaných verbálních informací. [13]   

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. 

Pro distribuci signálu se využívají technologie[13]  : 

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

• bezdrátový rozhlas 

• televizní kabelové rozvody 

Vzhledem k tomu, že se jedná o distribuovaný zdroj akustického signálu, jsou místní 

informační systémy vhodné zejména pro lokality, kde se nachází nízká koncentrace obyvatel 

na velké ploše, jako jsou obce vesnického typu. [13]   

Jsou využívány především MIS: 

• BOR (B plus TV a.s.) 

• ORKAN (Noel v.o.s.) 

• VISIO (Vegacom a.s.) 

Všechny prvky napojované do SSRN musí z důvodu zachování kompatibility systému 

splňovat podmínky stanovené MV - GŘ HZS ČR (č.j. PO-1084/KIS-2001). Každý výrobce 

(dodavatel), který usiluje o zařazení MIS do JSVV,  musí projít schvalovacím řízením a GŘ 

HZS ČR vydá rozhodnutí o schválení (připojení) prvku do systému. [10]   
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3.3. 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. S ohledem na zvýšení operativnosti JSVV je nutné mít trvalý přehled o činnosti a 

technickém stavu (připravenosti) koncového prvku varování [13].  

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

realizován na území Moravskoslezského kraje jako pilotní projekt. 

MSKP umožňuje[13]: 

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

varování,  

• kontrolovat provozní stav koncového prvku varování, 

• 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 [13].  

Generování zpětných zpráv provádí koncový prvek MSKP: 

• na základě dotazu nebo po aktivaci ze SSRN 

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

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

rozmezí. 

 

Přezkušování JSVV 

Funkčnost JSVV je na území České republiky ověřována v souladu s Vyhláškou MV 

380/2002 Sb., každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin. Zkouška je prováděna aktivací 

všech koncových prvků varování zkušebním tónem. Na všech prvcích systému se provádí 

pravidelně (zpravidla 1x ročně) servisní prohlídky a revize. [10]   
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3.4. Mobilní prostředky varování     

Je třeba vzít v úvahu, že varování pomocí sirén nemusí být slyšet v dané oblasti (extrémní 

klimatické podmínky, závada, chyba vlivem lidského faktoru…) a varování prostřednictvím 

sdělovacích prostředků zastihne jen ty ohrožené osoby, které sdělovací prostředky právě 

sledují [3].  

Proto je třeba, aby sirény byly doplněny o mobilní varianty : 

• Mobilní elektronické sirény 

• Rozhlasové vozy 

• pěší varovací služby.  

To umožní např. vzbudit spící osoby nebo informovat tam, kde sirény nejsou dobře slyšet, 

či nejsou slyšet vůbec.  

Nasazení mobilních prostředků varování však vyžaduje provést předem odpovídající 

plánování a doplnění technickými prostředky, např. [3]  : 

• vybavení okamžitě použitelných vozidel rozhlasovým zařízením, záznamovým 

médiem s uloženými informacemi pro obyvatelstvo, popřípadě mikrofonem 

napojeným přímo na rozhlasové zařízení (Obrázek 18) 

• rozdělení území do varovacích okrsků – o každém varovacím okrsku je třeba znát 

údaje o počtu obyvatel, údaje o obsazení rizikových objektů (počty zaměstnanců, 

pacientů, žáků a pacientů ve školách…), grafické znázornění 

• určení jízdních tras varovacích vozidel a jejich vazbu na varování zvlášť důležitých 

objektů, např. školy, velké podniky 

• vybavení všech vozidel odpovídajícími plánovacími podklady 

• uzávěry ohroženého území. 

 

Mobilní elektronické sirény 

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 varovacími 

prostředky Jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV). Její nasazení se přednostně 

předpokládá na území Statutárního města Ostrava [13]. 
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Typy mimořádných událostí s předpokladem využití sirény: 

• únik nebezpečné látky 

• nebezpečí povodně – vyhlášení evakuace 

• požár v zastavěné oblasti (pokyny občanům ve vyšších patrech budov) 

• nebezpečí teroristického útoku (např. na parkovištích obchodních center apod.) 

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

slova je  přibližně 250 až 300m. U signálů je dosah přibližně dvojnásobný. V zástavbě je 

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

[13]. 

 
Obrázek 14   Mobílní siréna typ MOBELA [13] 

V současnosti jsou u HZS MSK k dispozici dvě mobilní sirény typu MOBELA (Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.), které jsou umístěny na centrální hasičské stanici Ostrava-Zábřeh 

(výbava na vozidle 2T8 9945, stříbrný kufr v zadní části vozu vpravo)(Obrázek 16, Obrázek 

17) a na Hasičské stanici č. 2 Ostrava-Fifejdy (výbava na vozidle OVZ 84-36, stříbrný kufr 

v zadní části vozu vpravo). 

Sirény lze z vozidel dočasně zapůjčit a umístit na jakémkoliv jiném vozidle dle potřeby [13]. 
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Obrázek 15   Umístění sirény na vozidle [vlastní práce] 

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

a návod k obsluze. 

Reproduktor se při použití zpravidla instaluje na karosérii vozidla pomocí 

magnetu(Obrázek 15). Siréna využívá napájení 12 V z baterie vozidla. Vozidlo může být 

v pohybu rychlostí max. 30 km/hod [13].  

 
Obrázek 16   Siréna s příslušenstvím ve složeném stavu [vlastní práce] 
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Obrázek 17   Umístění sirény ve vozidle 2T8 9945 [vlastní práce] 

Siréna umožňuje reprodukci signálů: 

• varovný signál Všeobecná výstraha (kolísavý tón) 

• Požární poplach  

• Zkouška sirén (trvalý tón) 

Dále siréna umožňuje reprodukci verbálních informací a to jak připravených (nahrávky), 

tak i s pomocí mikrofonu. 

Obsluhu sirény zajišťuje hasič technik spojové služby na směně. 

Obsluhu může také provádět: 

• pracovník oddělení komunikačních systémů 

• příslušník v pohotovosti- Odbor  ochrany obyvatelstva a krizového řízení  

• příslušník v pohotovosti- Odbor komunikačních a informačních systémů -  varování 

Tyto osoby jsou k používání sirény jsou proškoleny. 
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Siréna umožňuje odvysílat 4 předdefinované nahrávky, každá v délce max 30 s.  Jsou 

vytvořeny tyto nahrávky [13]: 

• evakuace 

• únik nebezpečné látky 

• odvolání opatření 

• volná pro aktuální nahrávku dle konkrétní situace  

Texty předdefinovaných nahrávek (tísňových informací): 

1. Evakuace 

Pozor – mimořádná zpráva! Je nařízena okamžitá evakuace. Vezměte nejnutnější věci a 

opusťte místo, kde se právě nacházíte. Dbejte pokynů hasičů a policistů. Poskytněte pomoc 

starým a nemocným osobám.  

2. Únik nebezpečné látky 

Pozor – mimořádná zpráva! Chemická havárie. Došlo k úniku nebezpečné látky. Ukryjte se 

v budovách a nevycházejte. Utěsněte okna a dveře, vypněte ventilaci. Dbejte pokynů hasičů a 

policistů.  

3. Odvolání opatření 

Pozor! Je konec  akutního nebezpečí. Jsou odvolána opatření k ochraně obyvatelstva. Pozor! 

Je konec  akutního nebezpečí. Jsou odvolána opatření k ochraně obyvatelstva. 

      

 

Obrázek 18   Mobilní výstražné a rozhlasové zařízení AZD 700 a přídavný 

reproduktor ART 050 - 50 / 8 [25] 
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3.5. Signály  

Na území České republiky se pro aktivaci KPV využívá celkem tří signálů, pro varování 

obyvatelstva však slouží jen jeden z nich. Jedná se o signály [13]: 

• Všeobecná výstraha 

• Požární poplach 

• Zkušební tón  

Charakteristika a použití jednotlivých signálů je upravena Vyhláškou MV číslo 380/2002 

Sb. a Pokynem generálního ředitele HZS ČR č.42/2001 a jeho doplňku č.7/2002. 

Všeobecná výstraha 

Signál všeobecná výstraha je jediný platný varovný signál pro varování obyvatelstva. Je 

charakterizován kolísavým tónem po dobu 140 sekund, kdy je motor rotační sirény 

opakovaně na dobu 4 sekund zapínán a na dobu 3 sekund vypínán. Elektronická siréna a 

místní rozhlasy vytváří  signál kombinací tónu 180 Hz  a 400 Hz elektronickým generováním 

nebo reprodukcí zvukového souboru. Schématický průběh signálu je patrný z Příloha č. 20. 

U elektronických sirén a místních rozhlasů je varovný signál po jeho skončení doplněn 

verbální informací, která upřesňuje o jaké ohrožení se jedná. Činnost obyvatelstva se řídí 

podle tísňových informací následujících za signálem [13]. 

Požární poplach  

Signál požární poplach je určen pro svolání jednotek sboru dobrovolných hasičů. Signál je 

charakterizován přerušovaným tónem po dobu 60 sekund, kde motor rotační sirény je 25 

sekund zapnut, na  10 sekund vypnut a po té opět na 25 sekund zapnut. Elektronická siréna 

vytváří signál střídavým přepínáním tónu 200 Hz a 400 Hz v intervalu 2 sekund a je doplněn 

verbální informací (Příloha č. 21) [13]. 

Zkušební tón 

Zkušební tón je určen pro přezkušování JSVV v souladu s Vyhláškou MV 380/2002 Sb. a 

není určen pro varování veřejnosti. Je charakterizován trvalým tónem po dobu 140 sekund. U 

elektronických sirén a místních rozhlasech je po jeho skončení doplněn verbální informací. 

Schématický průběh signálu je patrný z Příloha č. 22 [13]. 
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Verbální informace  

Verbální informace doplňují signál  generovaný elektronickou sirénou nebo rozhlasem o 

krátkou asi 20-ti sekundovou informaci, která je uvozena na počátku a jejím konci gongem. 

Verbální informace mohou být reprodukovány po zaznění signálu, nebo i samostatně. Celkem 

je používáno 7  informací se standardním obsahem a jsou uloženy v paměti elektronických 

sirén. Charakteristika a použití jednotlivých signálů na území ČR je upravena Vyhláškou MV 

číslo 380/2002 Sb. a Pokynem generálního ředitele HZS ČR č.42/2001 [13].Úplné znění 

verbálních informací je uvedeno v příloze č.23. 

V JSVV se používají tyto verbální informace: 

Verbální informace č.1 – „Zkouška sirén“  

Verbální informace č.2 – „Všeobecná výstraha“  

Verbální informace č.3 – „Nebezpečí zátopové vlny“  

Verbální informace č.4 – „Chemická havárie“  

Verbální informace č.5 – „Radiační havárie“  

Verbální informace č.6 – „Konec poplachu“ 

Verbální informace č.7 – „Požární poplach“  
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3.6. Tísňové informace  

Informování obyvatelstva organizuje a za obsah informací zodpovídá ten, kdo nařídil 

varování obyvatelstva daného území. 

Provozovatelé hromadných sdělovacích prostředků jsou povinni odvysílat tísňové 

informace.Tato povinnost vyplývá sdělovacím prostředkům ze zákona: 

• č. 231/2001 Sb. [7], § 32; 

• č. 239/2000 Sb. [5], § 32; 

• č. 240/2000 Sb. [6], § 30; 

• č. 254/2001 Sb. [8]. 

Pro předávání tísňových informací lze využít [13]: 

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

zajištěno vysílání na programových okruzích ČT 1, ČT 2 a ČRo 1 Radiožurnál;  

• soukromé regionální rozhlasy a televizní společnosti; 

• městské, obecní a objektové rozhlasy; 

• elektronické sirény – jsou schopny vysílat informace prostřednictvím vlastního 

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

přijímače, radiostanice, …);  

• místních kabelových televizí; 

• mobilních rozhlasových prostředků – např. rozhlasové vozy, megafony. 
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4. Analýza posuzovaného území 

4.1. Charakteristika Moravskoslezského kraje 

Moravskoslezský kraj leží na severovýchodě České republiky. Na severu a východě hraničí 

s polskými vojvodstvími – Slezským a Opolským, na jihovýchodě s Žilinským krajem na 

Slovensku. V rámci krajského uspořádání ČR na jihozápadě sousedí s Olomouckým krajem  a 

na jihu sousedí se Zlínským krajem [1].  

Krajské město Ostrava leží na 50°05´31´´ s. z. š. a 18°17´34´´ v. z. d. v členitém terénu 

Ostravské pánve. Region je územím sevřeným na západě masívem Hrubého Jeseníku, jež 

postupně přechází ve výškově nižší Nízký Jeseník a Oderské vrchy. Na východě ohraničují 

toto území Moravskoslezské Beskydy. Uprostřed daného teritoria je sníženina mezi 

Karpatskou soustavou a Českou vysočinou otevřená na sever do Polské nížiny a spojená s 

jihem úzkým koridorem, Moravskou bránou [1]. 

Rozloha Moravskoslezského kraje  je 5 535 km2. Svou rozlohou zaujímá 7,0 % území celé 

České republiky a řadí se tak na 6. místo mezi všemi kraji v ČR [1]. V  Tabulka 1 jsou 

uvedeny mezní nadmořské výšky v MSK. 

Tabulka 1   Mezní nadmořské výšky v MSK [1] 

Nadmořská výška m n. m. Komentář 

Střední 450   

Nejvyšší 1 491 vrchol Pradědu 

Nejnižší 195 Odra u Antošovic na výtoku do Polska 

  

Významné vodní toky 

Nejvýznamnějšími toky v MSK jsou Odra, Ostravice, Opava a Moravice. Moravskoslezský 

kraj má také zdroje minerálních vod i nadregionálního významu - Ondrášov, Velká Štáhle, 

Hostašovice, Veřovice, které v některých lokalitách umožnily vybudování lázeňských zařízení 

(Bílá, Karlova Studánka, Karviná -Darkov) [1]. 
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Vodní díla  

Tabulka 2   Vodní díla [1] 

Poř.čís. Vodní dílo - 
název 

Umístění 
VD na 
území 
okresu 

Název 
VD na 
vodním 

toku 

Povodí 

Nebezpečí 
zátop. a 
průlom. 
vlny v 

okresech 

Max. 
bezp.objem  
v (mil.m3) 

Délka 
koruny 
v (m ) 

1. Šance F-Místek Ostravice Odry FM,OV 61,753 342 

2. Žermanice F-Místek Lučina Odry FM,OV 25,574 500 

3. Morávka F-Místek Morávka Odry FM,OV 11,301 396 

4. Baška F-Místek Baštice Odry FM 1,082   

5. Olešná F-Místek Olešná Odry FM 4,409   

6. Kružberk Opava Moravice Odry Opava 35,525 280 

7. Těrlicko Karviná Stonávka Odry Karviná 27,387 617 

8. 
Slezská 

Harta 

Bruntál Moravice Odry BR,OP,OV 218,74 540 

  Celkem kraj         385,77   

Zemědělství 

Více než polovinu území kraje zaujímá zemědělská půda, na dalších více než 35 % se 

rozprostírají lesní pozemky (především v horských oblastech Jeseníků a Beskyd). Z celkové 

rozlohy kraje zaujímá zemědělská půda 51,4 %, lesní půda 35,4 % (z toho porostní půda 

98 %) a vodní plochy přes 2,1 %. Zastavěné a ostatní plochy činí pouze 11,2 %. Na území 

Moravskoslezského kraje jsou dva ucelené komplexy lesa, a to na severozápadě část Jeseníků 

a na jihovýchodě Moravskoslezské Beskydy. Největší lesnatost je v okrese Frýdek - Místek 

(49,3 %) a Bruntál [1]. 

Sídelní celky 

Moravskoslezský kraj je počtem 1.257 554 obyvatel ( stav k 31.12.2004) nejlidnatější 

v ČR. Se svými 299 obcemi však patří k regionům s nejmenším počtem sídel. Tomu odpovídá 

i hustota osídlení 230,7 obyvatel na km2, přičemž týž údaj pro celou ČR je 129,4 obyvatel na 

km2 (k 31. 12. 2002). Průměrná rozloha katastru obce 18,3 km2 je druhá největší v 

republice.V obcích do 499 obyvatel bydlí jen 1,8 % obyvatel, v obcích od 500 do 4 999 

obyvatel 23,3 % obyvatel, v obcích od 5 000 do 19 999 obyvatel žije 12,9 % občanů kraje. 

Většina obyvatel kraje (62,0 %), což je v rámci ČR výjimečné, žije ve městech nad 20 tisíc 
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obyvatel. V krajské metropoli Ostravě žije 313 088 obyvatel (stav k 31. 12. 2003), tj. zhruba 

čtvrtina obyvatel kraje. Dalšími velkými městy jsou Havířov (84 914 obyvatel), Karviná (63 

677 obyvatel), Opava (60 252 obyvatel) a Frýdek-Místek (60 290 obyvatel) [1]. 

Klimatická a hydrologická charakteristika kraje 

Podnebí území lze charakterizovat jako klima severního mírného pásu, otevřenost území 

směrem k severu usměrňuje větrné proudění při zemi, takže převládajícím větrem je 

jihozápadní směr. Roční průměrná teplota v závislosti na nadmořské výšce se pohybuje do 

9°C, roční srážkový úhrn od 650 mm do 1 500 mm [1] 

Na základě klimatických charakteristik je možné vyčlenit mírně teplou oblast ve 

sníženinách a chladnou oblast v horských oblastech, přičemž nejvyšší hora Beskyd Lysá hora 

(1323 m n.m.) má dlouhodobě vysoký průměrný roční úhrn srážek (1 627,6 mm) [1].  
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Obrázek 19   Mapa klimatických oblastí [1] 

Klimatické oblasti [1]: 

CH 4 - léto velmi krátké, chladné a vlhké, přechodné období velmi dlouhé s chladným jarem 

a mírně chladným podzimem, zima velmi dlouhá, velmi chladná, vlhká s velmi dlouhým 

trváním sněhové pokrývky.  

CH 6 - léto je velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké až velmi vlhké, přechodné období 

dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem, zima je velmi dlouhá, mírně chladná, 

vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.  

CH 7 - velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké, přechodné období je dlouhé, mírně 

chladné jaro a mírný podzim. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou 

pokrývkou.  

MT 2 - krátké léto, mírné až mírně chladné, mírně vlhké, přechodné období krátké s mírným 

jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálně 

dlouhou sněhovou pokrývkou.  
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MT 3 - krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období 

normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírná až 

mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.  

MT 7 - normálně dlouhé, mírné, mírné suché léto, přechodné období je krátké, s mírným 

jarem a mírně teplým podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá 

s krátkým trváním sněhové pokrývky.  

MT 9 - dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným až mírně 

teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním 

sněhové pokrývky.  

MT 10 - 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.  

Mapa klimatických oblastí je uvedena na Obrázek 19. 
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4.2. Stav JSVV v MSK 

Stav JSVV v MSK k 31.12. 2007 [13]: 

• vysílací infrastruktura – vysílací infrastrukturu tvoří síť 17 základnových stanic. 

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

nepočítá s výstavbou nových stanic; 

• zadávací terminály – do systému je připojeno 10 pracovišť, z kterých je možno 

provést aktivaci KPV; 

• koncové prvky varování - do JSVV MSK je zařazeno celkem 665 koncových prvků 

varování. Počty jednotlivých druhů jsou patrny z Tabulka 3. Z Obrázek 20 je patrna 

jejich struktura. 

 

Tabulka 3   Počty koncových prvků v MSK [13] 

Dálkově Místně CELKEM

HZS kraje 116 0 116

Elektronické Obce 66 0 66

 sirény Ostatních subjektů 1 0 1

CELKEM 183 0 183

HZS kraje 397 40 437

Elektrické rotační Obce 7 0 7

sirény Ostatních subjektů 6 0 6

CELKEM 410 40 450

HZS kraje 0 0 0

Místní Obce 30 0 30

rozhlas Ostatních subjektů 0 0 0

CELKEM 30 0 30

CELKEM 623 40 663

Počet KPV ovládanýchKoncové prvky 
varování V majetku
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5%
28% 67%

rotační sirény

elektron.sirény

rozhlas

 
Obrázek 20   Struktura KPV začleněných do JSVV v MSK [13] 

 

• mobilní sirény – 2 kusy mobilních sirén typu MOBELA , které jsou umístěny na 

centrální hasičské stanici Ostrava-Zábřeh  a na Hasičské stanici č. 2 Ostrava-

Fifejdy. 

• pagery – v systému je využíváno 411 ks pagerů převážně pro svolání členů JSDH v 

okrese Nový Jičín a městě Ostrava; 

• monitorovací systém koncových prvků (MSKP) –v současnosti je tímto systémem 

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.  

• Systém FLOODY – umožňuje nezávisle na SSRN provádět aktivaci elektronických 

sirén HÖRMANN, kontrolovat jejich technický stav a pomocí přímého hlasového 

vstupu předávat tísňové informace. Do tohoto systému  je začleněno ve městě 

Ostrava 54 a v okrese Opava 43 sirén. Ovládací ústředny jsou umístěny na KŘ HZS 

MSK a na ÚO HZS MSK v Opavě. 
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4.3. Analýza pokrytí varovným signálem a verbální informací  

Analýza pokrytí území MSK  varovným signálem a verbální informací  (dále jen pokrytí) 

v zónách havarijního plánování byla provedena na základě: 

1. Geografického informačního systému (GIS) průnikem vrstev:  

• zón havarijního plánování jednotlivých podniků (Tabulka 4) 

• dosahu varovného signálu a verbální informace KPV, které se nacházejí v zóně 

havarijního plánování  

2. VHP dotčených podniků (Tabulka 4) 

Zóna havarijního plánování je území, pro které se zpracovává vnější havarijní plán. Zóna 

nezahrnuje území, pro které provozovatel zpracovává vnitřní havarijní plán. Půdorysný obvod 

území, pro které provozovatel zpracovává vnitřní havarijní plán, tvoří vnitřní hranici zóny [1].  

Vnější hranice zóny stanovil Magistrát města Ostravy na základě zásad pro stanovení zóny 

havarijního plánování dle Vyhlášky MV č. 383/2000 Sb. a na základě "podkladů pro 

stanovení zóny havarijního plánování a vypracování vnějšího havarijního plánu" 

zpracovaných a předaných provozovatelem. HZS MSK  tyto hranice upravuje podle 

aktualizovaného množství nebezpečných látek a místních urbanistických, katastrálních, 

terénních a demografických poměrů. Krajský úřad MSK musí takto upravenou hranici zóny 

havarijního plánování schválit [1]. 
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Tabulka 4   Podniky uvedené v krizovém plánu 

Společnost Sídlo 

1. 
BorsodChem MCHZ, s. r. o.  

 

Chemická 1/2039  
Ostrava - Mariánské Hory  
709 03  

2. ČEZ Energetické služby s.r.o. Výstavní 1144/103  
706 02  Ostrava - Vítkovice 

3. ArcelorMittal Ostrava, a.s. 
Vratimovská 689  
Ostrava - Kunčice  
707 02 

4. 
OKD, OKK, a. s.- Koksovna 

Svoboda Koksární ulice 1112, 702 24  Ostrava - Přívoz 

5. 
OKD, OKK, a. s.- Koksovna 

Jan Šverma Koksární ulice 1112, 702 24  Ostrava - Přívoz 

6. Čepro, a.s. Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice 

7. 
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, 

a.s. 
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Třinec - Staré Město, 
Průmyslová 1000, 739 70  

8. 
PRIMAGAS s.r.o., Horní 

Suchá 
Dělnická  
735 35 Horní Suchá 

9. 
BOCHEMIE, s. r. o. , 

Bohumín 

Lidická 326  
Nový Bohumín 
735 95  Bohumín 
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4.3.1. Charakteristiky podniků 

1. BorsodChem MCHZ, s. r. o. [1] 

Výrobní činnost 

Výrobní program BC-MCHZ tvoří především výrobky organické chemie jako je anilin, 

cyklohexylamin, kyselina šťavelová, dietyloxalát a speciální aminy. Z výrobků anorganické 

chemie jde především o vodík, kyselinu dusičnou 55 - 56 %-ní, koncentrovanou kyselinu 

dusičnou (98 - 99%-ní) a  rajský plyn.  

Ohrožující nebezpečná látka – zdroj rizika 

Amoniak 

Zkapalněný amoniak je skladován v 9 ocelových ležatých zásobnících o objemu po 100 m3, 

umístěných v tankovišti. Maximální plnění jednoho zásobníku je 50 t. 

Amoniak je do BC-MCHZ dopravován v železničních  cisternách. Na vlečce v areálu 

podniku se může pohybovat až 12 cisteren s amoniakem o objemu jedné cisterny 50 t. Stáčení 

amoniaku probíhá na vyhrazeném místě. 

Při skladování kapalného amoniaku neprobíhají žádné chemické procesy ani děje. Mění se 

jen fyzikální podmínky jako jsou změna tlaku a teploty. Možný únik amoniaku je 

monitorován 4 čidly, jejichž údaje, spolu se signalizací překročené hodnoty, jsou vyvedeny do 

velínu a na dispečink. 

Rozloha 

Rozloha areálu BC-MCHZ , a.s. je cca 100 ha. 

 

2. ČEZ Energetické služby s.r.o. [1] 

Výrobní činnost 

Hlavní výrobní činnosti:  

• výroba elektrické energie a tepla,  

• rozvod elektřiny a tepla,  

• rozvod plynů a vody.  

Společnost Energetika Vítkovice, a.s. vyrábí tepelnou energii ve formě páry, horké a 

koupací vody, elektrickou energii, stlačený vzduch a demineralizovanou vodu. Dále zajišťuje 

nákup a distribuci elektrické energie, koksového a zemního plynu, konvertorového plynu, 
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pitné vody. Odvádí odpadní vody, provozuje čistírnu odpadních vod a další vodohospodářská 

zařízení (složiště popelovin, čerpací stanice, provozní vody). K významným činnostem 

společnosti patří i údržba a opravy provozovaných zařízení a rozvodů. 

Ohrožující nebezpečná látka – zdroj rizika 

Výrobní činnosti v objektu Energetika Vítkovice, a. s. se zaměřují na výrobu a rozvod 

elektrické energie a tepla a na rozvod plynů. Výrobní činnost společnosti vyžaduje přítomnost 

vybraného okruhu nebezpečných chemických látek a přípravků, které mohou způsobit 

průmyslovou havárii a jsou zdrojem rizik. Významnými nebezpečnými látkami jsou zejména 

koksárenský plyn a konvertorový plyn. Zdroji rizika, které mohou způsobit závažnou havárií 

a jejichž následky lze očekávat za hranicemi objektu jsou: 

• plynojem MAN – koksárenský plyn,  

• plynojem JÍMÁNÍ - konvertorový plyn, 

• potrubí koksárenského plynu (středotlaké a nízkotlaké). 

• zásobníky kyseliny chlorovodíkové. 

Rozloha 

Objekty podniku Energetika Vítkovice, a.s. se rozkládají na ploše o délce cca 4 km ze 

západu na východ a v šířce cca 2 km ze severu na jih. 

 

3. ArcelorMittal Ostrava, a.s. [1] 

Výrobní činnost 

• výroba železa, ocele a feroslitin  

• jiné prvotní zpracování surového železa a oceli  

• výroba trubek  

• výroba ocelových trubek  

• tváření za studena  

• výroba dílů a příslušenství pro auta a motory automobilů  

• výroba ostatního kovového zboží  

• výroba a rozvod elektřiny  

• výroba a rozvod páry a teplé vody  

• zpracování kovového odpadu a šrotu  

• zpracování nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu  

• velkoobchod s kovy a kovovými rudami  
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• velkoobchod se zbytkovým materiálem, odpadem a šrotem  

• zpracování tuhých a plynných paliv  

• hutní druhovýroba  

• výroba a rozvod pitné a užitkové vody  

• demolice a zemní práce  

• podnikání v oblasti nakládání s odpady  

• technickoorganizační činnost v oblasti požární ochrany  

Ohrožující nebezpečná látka – zdroj rizika 

Ohrožujícími nebezpečnými látkami, které mohou způsobit závažnou havárii nebo svými 

účinky přesáhnout areál podniku Mittal Steel Ostrava, a.s. jsou: koksárenský plyn, 

vysokopecní plyn, směsný plyn a benzol. 

Zdroji rizika, které mohou způsobit závažnou havárií a jejichž následky lze očekávat za 

hranicemi objektu jsou: 

• Plynojem MAN (koksárenský plyn)  

• Potrubí  koksárenského plynu středotlaké  

• Potrubí vysokopecního plynu středotlaké  

• Potrubí směsného plynu středotlaké  

• Zásobníky benzolu  

• Železniční vlečka, po které je benzol dopravován ze stáčiště  

Rozloha 

Rozloha areálu společnosti je cca 750 ha. 

 

4. OKD, OKK, a. s.- koksovna Svoboda [1] 

Výrobní činnost 

Předmět podnikání OKK a.s. je vymezen Stanovami společnosti, rozsah povolení a 

oprávnění pro provádění jednotlivých činností je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku – 

jde o: 

• zpracování tuhých a plynných paliv – výrobu koksu a ostatních výrobků  

• těžba uhelných kalů  

• investorská a inženýrská činnost  

• zámečnictví  
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• kovoobrábění  

• revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob  

• revize a zkoušky vyhrazených plyn. zařízení  

• revize elektrických zařízení  

• projektování elektrických zařízení  

• pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb  

• pronájem strojů  

• technické testování a analýza  

• ostatní vzdělávání dospělých  

• jiné ubytovací možnosti  

• reklama, propagace, inzerce  

• nákup a prodej za účelem dalšího prodeje a prodej  

• podnikání v oblasti nakládání s odpady  

• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady  

Ohrožující nebezpečná látka – zdroj rizika 

Ohrožujícími nebezpečnými látkami, které mohou způsobit závažnou havárii nebo svými 

účinky přesáhnout areál podniku OKD, OKK, a.s. - Koksovna Svoboda jsou: koksárenský 

plyn a benzol. 

Zdroji rizika, které mohou způsobit závažnou havárií a jejichž následky lze očekávat za 

hranicemi objektu jsou: 

• Plynojem MAN (koksárenský plyn)  

• Středotlaké potrubí koksárenského plynu (v úseku možného ohrožení 

dominoefektem)  

• Zásobníky benzolu  

Rozloha 

0,32 km2 
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5. OKD, OKK, a. s.- Koksovna Jan Šverma [1] 

Výrobní činnost 

Předmět podnikání OKK a.s. je vymezen Stanovami společnosti, rozsah povolení a 

oprávnění pro provádění jednotlivých činností je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku – 

jde o: 

• Zpracování tuhých a plynných paliv – výroba koksu a ostatních koksochemických 

výrobků  

• Zámečnictví  

• Pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb  

• Pronájem strojů  

• Reklama, propagace, inzerce  

• Podnikání v oblasti nakládání s odpady (mimo nebezpečné)  

• Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady  

• Technické testování a analýzy  

• Ostatní vzdělávání v oboru koksárenství  

• Jiné ubytovací možnosti  

• Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej  

• Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako 

výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, 

karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí 

a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce 

toxické a toxické  

• Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako 

hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující  

• Prodej chemických látek chemických látek a chemických přípravků 

klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, 

karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí  

Ohrožující nebezpečná látka – zdroj rizika 

Ohrožujícími nebezpečnými látkami, které mohou způsobit závažnou havárii nebo svými 

účinky přesáhnout areál podniku OKD, OKK, a.s. - Koksovna Šverma jsou: koksárenský plyn 

a benzol. 
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Zdroji rizika, které mohou způsobit závažnou havárií a jejichž následky lze očekávat za 

hranicemi objektu jsou: 

• Plynojem MAN (koksárenský plyn)  

• Středotlaké potrubí koksárenského plynu (v úseku možného ohrožení 

dominoefektem)  

• Zásobníky benzolu  

Rozloha 

1,2 km2 

 

6. Čepro, a.s. [1] 

Výrobní činnost 

Předmět podnikání Čepro, a.s. sklad Sedlnice je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku – 

jde o: 

• nákup, prodej a skladování paliv a maziv  

• provozování čerpacích stanic  

• výroba a zpracování paliv a maziv  

• provozování skladů  

Ohrožující nebezpečná látka – zdroj rizika 

Ohrožujícími nebezpečnými látkami, které mohou způsobit závažnou havárii nebo svými 

účinky přesáhnout areál ČEPRO, a. s., sklad Sedlnice jsou: automobilový benzín (BA), 

motorová nafta (NM) a letecký petrolej (PL)(Obrázek 21). 

Zdroji rizika, které mohou způsobit závažnou havárií a jejichž následky lze očekávat za 

hranicemi objektu jsou: 

• Nádrž H 01 - H 08: automobilový benzín, motorová nafta  

• Nádrž H 09 - H 10: letecký petrolej  

• Místa s výskytem nebezpečné látky (NL) - výdejní a stáčecí čerpací stanice  
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Obrázek 21   Mapa skladu Čepro, a.s.  Sedlnice [1] 

Rozloha 

6,4 ha 

 

7. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. [1] 

Výrobní činnost 

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.  

Ohrožující nebezpečná látka – zdroj rizika 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. :  

• potrubní rozvody vysokopecního plynu, 

• potrubní rozvody koksárenského plynu, 

• potrubní rozvody směsného plynu, 

• nádrže s benzolem koksárenským. 
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Rozloha 

Rozloha areálu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s je 3,75 km2 

 

8. PRIMAPLYN spol. s r.o., odštěpný závod Horní Suchá [1] 

Výrobní činnost 

Areál odštěpného závodu slouží ke skladování PB (propanu-butanu), plnění zkapalněného 

topného plynu PB do lahví o obsahu 2 kg, 10 kg a 33 kg a čistého propanu v lahvích o obsahu 

10 kg a 33 kg, opravy a revize PB lahví, stáčení PB do autocisteren a doprava PB v 

autocisternách o kapacitě 6t až 15t k zákazníkům. Plnění lahví zajišťuje Fy Mlčůch Bronislav, 

Maletín, okr. Zábřeh na Moravě. Distribuci vyrobeného plynu a naplněných lahví zajišťuje 

společnost PROPANTRANS Havlíčkův Brod. Přeprava lahví je zajištěna vozidly ČSAD, v 

areálu mohou být současně pouze 4 vozidla ČSAD LIAZ s přívěsem pro přepravu PB lahví. 

Ostrahu zajišťuje firma Josef Adamek - ADAS, Havířov – Prostřední Suchá . 

Ohrožující nebezpečná látka – zdroj rizika 

Ohrožujícími nebezpečnými látkami, které mohou způsobit závažnou havárii nebo svými 

účinky přesáhnout areál odštěpného závodu PRIMAPLYN, s.r.o. jsou zkapalněné uhlovodíky 

(propan, butan a jejich směsi).. 

Zdroji rizika, které mohou způsobit závažnou havárií a jejichž následky lze očekávat za 

hranicemi objektu jsou: 

• Nadzemní ležaté zásobníky PB  

• Autocisterna PB  

• Stáčiště PB  

Rozloha 

4,5 ha. 

 

9. BOCHEMIE, s. r. o. , Bohumín [1] 

Výrobní činnost 

• Čisticí a dezinfekční prostředky (chloramin, řada výrobků SAVO, dále lihová 

dezinfekce, jodonaly, DESAMY a další biocidní přípravky)  

• Prostředky pro ochranu dřeva a stavebního materiálu (fungicidní přípravky - 

Bochemity, výrobková řada Pregnolitů)  
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• Hmoty pro zdroje elektrického proudu (výroba záporných akumulátorových hmot 

(kladné a záporné akumulátorové hmoty))  

• Materiály určené pro zušlechťování oceli (FEROPURY)  

• Mletí síry (výroba mleté síry, mleté síry olejované)  

• Sloučeniny zinku (výroba oxidu zinečnatého, výroba chloridu zinečnatého)  

• Další anorganické sloučeniny (výroba seleničitanů)  

Ohrožující nebezpečná látka – zdroj rizika 

Ohrožující nebezpečnou látkou je chlór. Zkapalněný chlór je do BOCHEMIE, s.r.o. 

dopravován v železničních cisternách. Na vlečce v areálu podniku se můžou pohybovat 2 

cisterny s chlorem o objemu jedné cisterny 40 t. Stáčení chlóru probíhá na vyhrazeném místě. 

Kapalný chlór je skladován v 1 ocelovým ležatým zásobníku o objemu 54 m3.  

Zdroje rizika: 

stáčiště a část železniční vlečky, po které je chlor v areálu BOCHEMIE, s.r.o. dopravován  

ocelový ležatý zásobník  

Při skladování kapalného chlóru  neprobíhají žádné chemické procesy ani děje. Mění se jen 

fyzikální podmínky jako jsou změna tlaku a teploty. Možný únik chlóru  je monitorován  

čidly, jejichž údaje, spolu se signalizací překročené hodnoty, jsou vyvedeny do velínu a na 

vrátnici. 

Rozloha 

10 ha 
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4.3.2. Výsledky provedené analýzy 

1. BorsodChem MCHZ, s. r. o. 

Počet zaměstnanců [1] 

Celkem – 890 osob 

• z toho na ranní směně – 760 osob 

• z toho na odpolední směně – 70 osob 

• z toho na noční směně - 60 osob 

• Počet cizích zaměstnanců pracujících ve firmě cca - 360 osob 

Průměrný počet návštěvníků firmy – 9 osob 

Obyvatelstvo [1] 

Počet obyvatel v zóně havarijního plánování je celkem 30 815. 

Hustota obyvatelstva [1] 

1.000 obyv./km2 

Pokrytí Varovným signálem a verbální informací 

Pokrytí varovným signálem a verbální informací nevykazuje prakticky žádné nedostatky. 

Navrhuji však výměnu rotační sirény o evidenčním čísle 6002 (Příloha č.1) za elektronickou. 

Na mapě je již zobrazená siréna typu HÖRMANN o výkonu 1200W po výměně, avšak 

postačující výkon by byl i 600W. V  Tabulka 5 je uvedena stávající rotační siréna. 

Tabulka 5 KPV v zóně havarijního plánování [1] 

Dosah [m] evid. 
číslo Umístění Druh KPV Typ 

KPV Výkon 
signál verb.inf. 

6001 BorsodChem MCHZ s.r.o. elektronická HR 1200 W 1300 650 
6002 Obytný dům Vršovců 

19/1144 
rotační DS 977 3,5 kW 1500 0 

6005 Obytný dům Ahepjukova 
6/2795 

elektronická HR 1200 W 1300 650 

6012 SOU obchodní-
Přívoz,Palackého 

elektronická HR 600 W 1000 500 

6051 ÚMOb Hošťálkovice rotační DS 977 3,5 kW 1500 0 
6072 Mateřská škola-

Lhotka,Kalinova 
elektronická HR 1200 W 1300 650 

6065 MST a.s. závod Třebovice 
(DALKIA a.s.) 

elektronická HR 600 W 1000 500 

6074 Základní škola-
Hošťálkovice, Výhledy 

elektronická HR 600 W 1000 500 
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2. ČEZ Energetické služby s.r.o. 

Počet zaměstnanců [1] 

Celkem - 565 zaměstnanců 

• na směně A (6.00 - 14.00) – 348 osob 

• na směně B (14.00 - 22.00) – 76 osob 

• na Směně C (22.00 - 06.00) - 74 osob 

• na směně D (volno) - 67 osob 

Obyvatelstvo [1] 

Počet obyvatel v zóně havarijního plánování je celkem: 13800 

Hustota obyvatelstva [1] 

1.100 obyv. / km2 

Pokrytí Varovným signálem a verbální informací 

Zóna havarijního plánování je téměř celá pokryta varovným signálem (Příloha č.2, Tabulka 

6). Další instalace KPV není třeba. Doplňkové dokrytí okrajových částí je možno řešit 

mobilními sirénami. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


- 60 - 

Tabulka 6   KPV v zóně havarijního plánování [1] 

Dosah [m] 
Umístění 

Evi
d. 
číslo 

Druh KPV Typ 
KPV 

Výko
n sign

ál 
verb. 
inf. 

Obytný dům Vršovců 19/1144 600
2 

rotační siréna DS 977 3,5 
kW 

1500 0 

Česká spořitelna, a.s. 600
3 

rotační siréna DS 977 3,5 
kW 

1500  0 

Základní škola-Hulváky, Matrosovova 600
4 

rotační siréna DS 977 3,5 
kW 

1500  0 

Dům vodohospodářů 600
7 

rotační siréna DS 977 3,5 
kW 

1500  0 

Kavárna Veronika (bývalá) 603
2 

rotační 
siréna 

DS 977 3,5 
kW 

1500  0 

Vítkovice a.s. - Staré ředitelství 603
4 

elektronická 
siréna 

HR 1200 
W 

1300 650 

Vítkovice a.s. Nové ředitelství 603
5 

elektronická 
siréna 

HR 1200 
W 

1300 650 

FERONA Ostrava 603
9 

rotační siréna DS 977 3,5 
kW 

   0 

Obytný dům 28.října 204/1093 606
7 

elektronická 
siréna 

HR 600 W 1000 500 

Obytný dům Novoveská 24/509 606
8 

elektronická 
siréna 

HR 600 W 1000 500 

Okresní správa sociálního zabezpečení 
Ostrava 

607
8 

elektronická 
siréna 

HR 1200 
W 

1300 650 

 

3. ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

Počet zaměstnanců [1] 

Celkový počet zaměstnanců 12 244, z toho:  

• jednosměnný provoz - 6 387 zaměstnanců  

• dvousměnný provoz - 368 zaměstnanců  

• třísměnný provoz - 140 zaměstnanců  

• nepřetržitý provoz - 4 872 zaměstnanců  

• dvanáctihodinové směny - 577 zaměstnanců  

Obyvatelstvo [1] 

Počet obyvatel v zóně havarijního plánování je celkem 620. 
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Hustota obyvatelstva [1] 

500 obyv./km2 

Pokrytí Varovným signálem a verbální informací 

Pokrytí varovným signálem a verbální informací nevykazuje nedostatky. Zóna havarijního 

plánování je ze ¾ shodná s vnitřní hranicí (Příloha č.3). Údaje o KPV viz. Tabulka 7 

 

Tabulka 7   KPV v zóně havarijního plánování [1] 

Dosah [m] 
Umístění Evid. 

číslo Druh KPV Typ KPV Výkon 
Dálkové 

ovládání signál verb. inf. 

Hotel KOVÁK 6031 elektronická siréna HR 1200 W ano 1300 650 
 

4. OKD, OKK, a. s.- koksovna Svoboda 

Počet zaměstnanců [1] 

• ranní směna - 352  

• odpolední směna - 72  

• noční směna - 72  

• cizí zaměstnanci pracující ve firmě - 65  

Obyvatelstvo [1] 

Počet obyvatel v zóně havarijního plánování je celkem 330. 

Hustota obyvatelstva [1] 

590 obyv./km2 

Pokrytí Varovným signálem a verbální informací 

Vzhledem k tomu, že je obydlena pouze okrajová část zóny havarijního plánování a počtu 

obyvatel, navrhuji v tomto případě dokrytí území mobilní sirénou (Příloha č.4).  

 

5. OKD, OKK, a. s.- Koksovna Jan Šverma 

Počet zaměstnanců [1] 

• raní směna – 304 zaměstnanců  

• odpolední směna - 72 zaměstnanců  

• noční směna – 72 zaměstnanců 
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Obyvatelstvo [1] 

Počet obyvatel v zóně havarijního plánování je celkem: 1 440 

Hustota obyvatelstva [1] 

280 obyv./km2  

Pokrytí Varovným signálem a verbální informací 

K pokrytí je využita jedna elektronická siréna typu HÖRMANN o výkonu 1200W, 

s evidenčním číslem 6001 (Příloha č.5,Tabulka 8).. Pro dokrytí území navrhuji použití 

mobilní sirény.  

Tabulka 8   KPV v zóně havarijního plánování [1] 

Dosah [m] 
Umístění Evid. 

číslo Druh KPV Typ 
KPV Výkon 

Dálkové 

ovládání signál verb. 
inf. 

BorsodChem MCHZ 
s.r.o. 6001 

elektronická 
siréna HR 1200W ano 1300 650 

 

6. Čepro, a.s. 

Počet zaměstnanců [1] 

• zaměstnanci Čepro a.s. denní směna - 8  

• zaměstnanci strážní služby denní směna - 2  

• zaměstnanci Čepro a.s. noční směna - 1  

• zaměstnanci strážní služby noční směna - 2  

Obyvatelstvo [1] 

V zóně havarijního plánování není přítomno žádné obyvatelstvo. 

Pokrytí Varovným signálem a verbální informací 

Vzhledem k umístění podniku a absenci obyvatelstva není nutné řešit varování (Příloha č.6). 
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7. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

Počet zaměstnanců [1] 

• Počet zaměstnanců všech dílčích objektů: 5 373 osob 

• Počet externích zaměstnanců: 900 osob 

• Počet návštěvníků za den: 300 osob 

Obyvatelstvo [1] 

Počet obyvatel v zóně havarijního plánování Třinec   je celkem : 8 609 

Hustota obyvatelstva [1] 

1380 obyvatel / km2 

Pokrytí Varovným signálem a verbální informací 

Zóna havarijního plánování je zcela pokryta varovným signálem a verbální informací 

(Příloha č.7). 

 

8. PRIMAGAS s. r.o., Horní Suchá 

Počet zaměstnanců [1] 

• 7 zaměstnanců - jednosměnný provoz zaměstnanců PRIMAGAS spol. s r.o. - o.z. 

Horní Suchá  

• 7 zaměstnanců - jednosměnný provoz zaměstnanců externích dodavatelských firem 

nacházejících se v areálu o.z.  

• 1 zaměstnanec - nepřetržitý provoz zaměstnanců Fy Josef Adamek - ADAS 

(ostraha)  

• 27 zaměstnanců - jednosměnný provoz zaměstnanců externích firem nacházejících 

se v areálu o.z.  

Obyvatelstvo [1] 

Počet obyvatel v zóně havarijního plánování je celkem: 119  

Hustota obyvatelstva [1] 

6,25 obyv./ha 

Pokrytí Varovným signálem a verbální informací 

Vzhledem k nízkému počtu obyvatelstva navrhuji k pokrytí zóny havarijního plánování 

mobilní sirénu (Příloha č.8). 
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9. BOCHEMIE, s. r. o. , Bohumín 

Počet zaměstnanců [1] 

Celkem: 395 osob 

• z toho na ranní směně – 305 osob  

• z toho na odpolední směně – 60 osob  

• z toho na noční směně - 30 osob  

• Počet cizích zaměstnanců pracujících ve firmě cca – 51-12-7 osob (rozdělení dle 

směn) 

• Průměrný počet návštěvníků firmy – 30 osob 

Obyvatelstvo [1] 

Počet obyvatel v zóně havarijního plánování je celkem: 17 211 

Hustota obyvatelstva [1] 

4 300 obyv./km2 

Pokrytí Varovným signálem a verbální informací 

Pokrytí je bez nedostatků, avšak v části Pudlov nemusí být již dobrá slyšitelnost, proto 

navrhuji eventuelní dokrytí mobilní sirénou (Příloha č.9) . Přehled KPV viz. (Tabulka 9) 

Tabulka 9   KPV v zóně havarijního plánování [1] 

Dosah [m] Obec Umístění Evid. 
číslo Druh KPV Typ KPV Výkon 

signál verb. inf.
Bohumín BOCHEMIE s.r.o. 3003 rotační siréna DS 977 3,5 kW 1200   
Bohumín 
  

BOCHEMIE s.r.o. 3082 elektronická 
siréna 

HR 1500 
W 

1500 700 

Bohumín Městský úřad Bohumín 3005 elektronická 
siréna 

HR 1000 
W 

1200 600 

Bohumín Budova pošty  Bohumín 
- Skřečoň 

3080 elektronická 
siréna 

HR 1500W 1400 700 

Bohumín ČD, železniční stanice 
Bohumín 

3064 rotační siréna DS 977 3,5 kW 1500   

Bohumín ŽDB a.s.,  Bohumín 3065 rotační siréna DS 977 3,5 kW 1500   
Bohumín Obytný dům č.p. 1143 3079 elektronická 

siréna 
HR 1500W 1400 700 

Bohumín Obytný dům čp. 760 3078 elektronická 
siréna 

HR 1500W 1400 700 
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4.3.3. Finanční rozvaha navrhovaných opatření 

Analýzou byla zjištěna potřeba výměny stacionárních KPV pouze v jednom případě 

(evidenční číslo 6002) a to u podniku BorsodChem MCHZ, s. r. o. Jak jsem již výše uvedl, 

navrhuji výměnu za elektronickou sirénu HÖRMANN 1200W, popřípadě 600W. 

Pro zabezpečení varování a vyrozumění obyvatelstva v zónách havarijního plánování, kde 

není dostatečné pokrytí stacionárními varovacími prostředky Jednotného systému varování a 

vyrozumění  a kde by budování elektronických sirén bylo s ohledem na počty obyvatel nebo 

charakter osídlení neekonomické, navrhuji pořízení mobilní elektronické sirény. Tyto sirény 

se také mohou využít i při vzniku jiných typů mimořádných událostí  a to například při: 

• varování obyvatelstva v oblastech ohrožených povodněmi 

• vyhlášení a řízení evakuace 

• požárech v zastavěných oblastech  a požárech výškových budov  

• nebezpečí teroristických útoků (např. na parkovištích obchodních center apod.) 

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

jiných akcí na otevřeném prostranství, s přítomností velkého množství osob. 

Hlavními kritérii pro výběr technologie bylo především: 

• dobrá slyšitelnost a srozumitelnost verbálních informací; 

• všesměrové vyzařování akustického výkonu; 

• možnost přímého předávání verbálních informací (hlášení) prostřednictvím 

mikrofonu nebo odvysílání předem připravených hlášení z paměti sirény,  

popřípadě z externího zdroje modulace;  

• jednoduchá manipulace a  časově nenáročná instalace na vozidlo v místě zásahu, 

• intuitivní ovládání, bez nutnosti složitého zaškolování obsluh sirény. 

Navrhuji pořízení 18 ks sirén Mobela digital 150, které budou nasazeny dle potřeby na 

hasičských stanicích jednotlivých ÚO HZS Moravskoslezského kraje. To znamená, že pro 

území každého okresu kraje by byly vyčleněny 3 mobilní sirény. 

Další podstatnou výhodou je téměř okamžitá realizace pořízení (cca. 6 měsíců) bez nutnosti 

přípravy technických projektů.  

Při kalkulaci cen jsem vycházel z cen obvyklých na trhu. Ceny jsou kalkulovány včetně 

DPH (Tabulka 10). 
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Tabulka 10   Finanční kalkulace 

Zařízení Kusů Cena/kus (Kč) Cena celkem (Kč) 

Elektronická siréna 1 450 000,- 450 000,- 

Mobilní siréna 18 180 000,- 3 240 000,- 

∑ 3 690 000,- 

Celkové náklady na pořízení jednoho kusu elektronické sirény a osmnácti kusů mobilních 

sirén činí 3 690 000,- Kč. 
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Závěr 

Jednou ze základních podmínek úspěšné realizace opatření na ochranu obyvatelstva je 

včasné a správné provedení varování, prvotního tísňového informování a zahájení 

komunikace orgánů krizového řízení s obyvatelstvem postiženým mimořádnou událostí. 

Velmi významnou měrou tak může být dosaženo snížení dopadů negativního působení 

mimořádné události. Včasné a správné provedení varování je však možné pouze v případě 

existence odpovídajícího technického vybavení.  

Zóny havarijního plánování v MSK, které jsem analyzoval po stránce pokrytí varovným 

signálem a verbální informací, se z celkového pohledu zdají být pokryty velmi dobře. 

V případě podniků OKD, OKK, a. s.- koksovna Svoboda a PRIMAGAS s. r.o., Horní Suchá 

je tak malá koncentrace obyvatelstva v zóně havarijního plánování, že by instalace stacionární 

elektronické sirény nebyla ekonomická. Bude proto adekvátní řešit pokrytí území pomocí 

mobilních sirén typu Mobela digital 150. V zóně havarijního plánování podniku BorsodChem 

MCHZ, s. r. o. jsem navrhl výměnu stávající rotační sirény za elektronickou typu 

HÖRMANN. Součástí výstupů práce jsou vyhotovené mapové podklady všech devíti výše 

zmiňovaných podniků. V případě podniku BorsodChem MCHZ, s. r. o. je v mapě zakreslena i 

elektronická siréna po výměně. 

Finanční prostředky pro realizaci navržených opatření je možno získat z investičních 

prostředků HZS ČR, prostředků Moravskoslezského kraje, dotací a Evropské unie.  

Ačkoliv je pokrytí zón havarijního plánování v MSK velmi dobré, je třeba jej neustále 

vylepšovat současně s vývojem nových technologií. Diplomová práce poskytuje možné řešení 

vylepšení pokrytí varovným signálem a verbální infromací 
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Příloha č. 20   Schémata průběhu signálů všeobecná výstraha [vlastní práce] 

 
Všeobecná výstraha - rotační siréna  

 

 
 

Všeobecná výstraha - Elektronická siréna, místní rozhlas  
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Příloha č. 21   Schémata průběhu signálů požární poplach [vlastní práce] 

 
Požární poplach - Rotační siréna  

 

 

 
Požární poplach - Elektronická siréna, místní rozhlas 
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Příloha č. 22   Schémata průběhu signálů zkušební tón [vlastní práce] 

 
Zkušební tón - Rotační siréna  

 

 
Zkušební tón - Elektronická siréna, místní rozhlas   

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


- 80 - 

Příloha č. 23   Verbální informace [13] 

Verbální informace č.1 – „Zkouška sirén“  

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

zkouška sirén, zkouška sirén.“ 

Verbální informace č.2 – „Všeobecná výstraha“  

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

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

všeobecná výstraha.“ 

Verbální informace č.3 – „Nebezpečí zátopové vlny“  

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

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

nebezpečí zátopové vlny.“ 

Verbální informace č.4 – „Chemická havárie“  

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

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

chemická havárie, chemická havárie.“ 

Verbální informace č.5 – „Radiační havárie“  

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

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

radiační havárie, radiační havárie.“ 

Verbální informace č.6 – „Konec poplachu“ 

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

televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu..“ 

Verbální informace č.7 – „Požární poplach“  

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

vyhlášen požární poplach, požární poplach..“ 
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