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Anotace 

 

Marek, J. Náhradní systémy varování a vyrozumění obyvatelstva. VŠB – TU Ostrava, 2008 

 

Klíčová slova : ORP Bílovec, jednotný systém varování a vyrozumění, systém 

selektivního rádiového návěštění, koncové prvky varování, varovný signál a verbální 

informace 

 

Bakalářská práce popisuje jednotný systém varovaní a vyrozumění na území ORP 

Bílovec a navrhuje řešení dostavby koncových prvků varování. První část se zabývá popisem 

stávajícího jednotného systému varování a vyrozumění. Další část řeší aktuální stav pokrytí 

varovným signálem území ORP Bílovec. Na základě provedených analýz je navrhnuto 

technické řešení pokrytí míst, která nejsou v dosahu koncových prvků varování. Mimo jiné se 

práce zabývá i rozpočtem potřebným pro realizaci navrhovaného technického řešení. Práce 

obsahuje mapy ohrožených míst a mapu pokrytí ORP Bílovec varovným signálem a verbální 

informací.  

 

Marek, J,. The Substitutional Systems of Warning and Notification of the Inhabitants.  

Key words: ORP Bílovec, the unified system of warning and notification, the 

system of the selective radio signalling, final warning components, a warning signal and parol 

information 

 

This bachelor’s thesis describes the unified system of warning and notification in 

ORP Bílovec and propose a solution to addition of final warning components. First part deals 

with a description of the recent unified system of warning and notification and the next part 

concerns about the actual situation of warning signal coverage in ORP Bílovec. A technical 

solution for the signal coverage at the places that are off the final warning components is 

based on an analysis that was made. This thesis also includes the budget necessary for the 

realization of the proposed solution. You can find there the maps of the emergency places and 

the map of warning signal coverage and of the verbal information in ORP Bílovec. 
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1. Úvod 

Narůstající počet mimořádných událostí na území České republiky, nelze 

podceňovat, naopak je nutné, abychom na ně byli připraveni. Jedny z hlavních ohrožujících 

faktorů jsou přírodní vlivy. Mohou se sice na první pohled zdát pro naší zeměpisnou polohu 

ojedinělé, avšak fakt, že jsme jim nuceni čelit stále častěji dokazuje, že opak je pravdou. 

V posledních letech se na území České republiky vystřídalo několik „extrémů“, například 

orkány, tornáda, přívalové deště, velká sucha v letním období a nebývale nízké teploty 

doprovázené hustým sněžením v období zimním. Nesmíme však opomenout vliv lidského 

působení v podobě silniční automobilové dopravy, železniční přepravy, technického, 

chemického i zemědělského průmyslu. Mezi další ohrožujícími faktory neodmyslitelně patří 

teroristické útoky a válečný konflikt. 

 

Obyvatelstvo je nutné před mimořádnými událostmi varovat, ovšem ne všechna 

osídlená místa jsou v dosahu varovného signálu. Včasné varování může zachránit lidské 

životy, zvířata i majetek, popřípadě snížit důsledky mimořádné události. Z toho důvodu je 

třeba pokrýt i tato „kritická místa“.   

 

Úkolem této bakalářské práce je zhodnotit technické prostředky využitelné pro 

předání varovného signálu a tísňových informací v oblastech, které nejsou pokryty 

stacionárními prostředky (koncovými prvky varování) jednotného systému varování a 

vyrozumění. Navrhnout náhradní způsoby varování a poskytování tísňových informací 

obyvatelstvu ve správním území ORP Bílovec. 

 

 

Cíle práce: 

• Zjistit „kritická místa“ v ORP Bílovec; 

• Vyhodnotit míru ohrožení jednotlivých míst; 

• Navrhnout náhradní způsoby varování a poskytování tísňových informací 

obyvatelstvu v ORP Bílovec; 

• Navrhnout výši finančních prostředků pro nákup potřebných prvků 

varování. 
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2. Rešerše 

KRATOCHVÍLOVÁ D., Ochrana obyvatelstva, 1.vydání, Ostrava:Edice SPBI Spektrum 42, 

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

Kniha popisuje ochranu obyvatelstva, zaměřuje se na jeho varování, evakuaci a nouzové 

přežití. Nalezneme zde i ostatní opatření nutná pro zabezpečení ochrany zdraví a majetku 

v mimořádných situacích.  

 

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

ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon popisuje integrovaný záchranný systém, stanoví jeho složky a působnost těchto 

složek v případě, že tak nestanoví zvláštní právní předpis, pravomoci státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických i 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 či válečného stavu. 

 

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

Tato vyhláška stanovuje postup při zřizování civilní ochrany a způsob informování 

právnických a fyzických osob o možném ohrožení. Definuje připravovaná opatření a způsob 

jejich provedení. Dále se věnuje technickému, provoznímu a organizačnímu zabezpečení 

jednotného systému varování a vyrozumění a způsobu poskytování tísňových informací, 

provádění evakuace. Vymezuje zásady, kterých je nutno se držet při poskytování úkrytů 

a způsob a rozsah kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva. 
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3. Legislativa 

Za hlavní dokument, týkající se varování obyvatelstva, byl dříve považován 

článek 61 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů, kde je varování definováno jako hlásné služby 

na prvním místě všech opatření civilní obrany 

 

Varování a vyrozumění zabezpečuje nyní na území ČR Jednotný systém varování 

a vyrozumění (JSVV). Za chod tohoto systému odpovídá Ministerstvo vnitra a Hasičský 

záchranný sbor České republiky. Tuto povinnost má ze zákona 239/2000 Sb. o integrovaném 

záchranném systému. 

 

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

stanovuje postup při zřizování civilní ochrany a způsob informování právnických a fyzických 

osob o charakteru možného ohrožení. Déle definuje připravovaná opatření a způsob jejich 

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

vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací.  

 

Varování obyvatel zajišťuje HZS kraje. Orgány obce zajišťují připravenost obce 

na mimořádné události a podílejí se na ochraně obyvatelstva. Ze zákona  239/2000 Sb., § 12 

a 15 vyplývá odpovědnost obecního úřadu za zajištění varování obyvatel na území obce. 

 

Opatření varování obyvatelstva jsou stanovena v plánu varování obyvatelstva, který 

je součástí havarijního plánu kraje.  

 

Provozovatelé hromadných sdělovacích prostředků jsou povinni uveřejňovat tísňové 

informace dle § 32 zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 

§ 32 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, § 30 zákona č. 240/2000 Sb. krizový zákon a zákona č. 254/2001 Sb. zákon o vodách, 

část věnovaná ochraně před povodněmi. 
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4. Definice pojmů 

 

• Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) 

Souhrn organizačních vazeb a technických zařízení zřizovaných a provozovaných 

Ministerstvem vnitra tvoří vyrozumívací centra, přenosové komunikační sítě, 

koncové prvky varování a vyrozumění a zařízení pro tísňové informování 

obyvatelstva. [3] 

 

• Koncové prvky systému selektivního rádiového návěštění (SSRN) 

Přijímače, které realizují požadavky obsažené ve volání. [5] 

 

• Koncové prvky varování (KPV) 

Zařízení schopná generovat stanovené zvukové varovné signály a vysílat verbální 

informace. Jejich aktivace je možná dálkově ze zadávacích terminálů, 

nebo místně. Jsou to například sirény. [3] 

 

• Koncový prvek vyrozumění 

Zařízení zabezpečující předání informace určeným osobám. [11]  

 

• Kritická místa 

Části, okraje měst, nebo i jednotlivé domy, které nejsou pokryty varovným 

signálem stávajících sirén. 

 

• Tísňové informování obyvatelstva 

Souhrn organizačních, technických a provozních opatření, která  povedou 

k předání informací bezodkladně po zaznění varovného signálu o zdroji, povaze 

a rozsahu nebezpečí a nutných opatření k ochraně života, zdraví a majetku a to 

především cestou masmédií, ale i dalšími způsoby. [3] 
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• 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 

stanovený způsob upozornění obyvatelstva na hrozící nebo nastalou mimořádnou 

událost ve zvukové, slovní nebo optické podobě. [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] 

 

• Volání 

Data obsahující adresy přijímačů, kterým je vysílání určeno a vlastní informaci, 

jakou činnost mají přijímače realizovat. [5] 
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5. Jednotný systém varování a vyrozumění  

S budováním JSVV na platformě systému selektivního rádiového návěštění (SSRN) 

bylo započato v  1992. Nejbouřlivější rozvoj zaznamenal systém po roce 1997, kdy bylo 

území Moravy a Slezska postiženo ničivými záplavami. Systém byl budován nejen 

z prostředků civilní ochrany (od r. 2001 HZS), ale také z prostředků okresních úřadů, měst 

a obcí. [3] 

 

JSVV budovaný a provozovaný na území České republiky je tvořen těmito součástmi: [3] 

• Systémem selektivního rádiového návěštění (SSRN), 

kterým je zabezpečováno ovládání koncových prvků varování a vyrozumění; 

 

• Koncovými prvky varování a vyrozumění 

kterými je zabezpečováno vlastní varování a vyrozumění obyvatelstva. 

 

5.1 Systém selektivního rádiového návěštění  

Systém selektivního rádiového návěštění (SSRN) tvoří základ JSVV. Jedná se 

o neveřejný systém, který je 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. SSRN je plně digitální. Umožňuje dálkové 

selektivní ovládání poplachových sirén, či jiných varovacích zařízení a vysílání krátkých 

textových zpráv osobám vybaveným osobními přijímači (pagery). [3] 

 

Základními prvky SSRN jsou: 

• Vysílací infrastruktura; 

• Zadávací terminály a přenosové cesty; 

• Koncové prvky. 
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5.1.1 Vysílací infrastruktura 

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

zabezpečují pokrytí zájmové oblasti radiovým signálem. Stávající úroveň pokrytí zájmového 

území ČR je zřejmá z obrázku číslo 1. Z hlediska provozního zabezpečení je síť pokrývající 

území České Republiky rozdělena na samostatné krajské subsystémy. [5] 

 

 
Obrázek č. 1. – Mapa pokrytí SSRN signálem [3] 

 

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. [3] 

 

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. [3] 
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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. [5] 

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. Princip činnosti Systému selektivního 

rádiového návěštění je patrný z obrázku číslo 2. [5] 

 

Obrázek č. 2. – Princip činností SSRN [6] 

02: volejte okamzite telefon
254 786 SoD

02: volejte okamzite telefon
254 786 SoD

zadávací
terminál

zadávací
terminál

přijímače pro ovládání
rotačních  sirén

základnová stanice

protokolování
    činnosti

dohled řídící
pracoviště
systému

další uživatel

RÚCO - hlavní místo zadávání

pager

master DAU

přijímač pro ovládání
 elektronickýchsirén



 - 14 - 

5.1.2 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. [3] 

 

Zadávací terminály (vyrozumívací centra) Se dělí do 4 úrovní podle svého umístění 

v systému a územní působnosti: 

• Zadávací terminál I. úrovně (VyC celostátní)  

Nachází se na pracovišti GŘ HZS ČR. Z této úrovně lze zadávat volaní do všech 

krajských subsystémů. 

• Zadávací terminály II. úrovně (VyC krajské, řídící) 

Nachází se na řídicích pracovištích krajských subsystému SSRN (KŘ HZS). 

Obsluha terminálu II. úrovně může zadávat volání pouze pro přijímače, které se 

nacházejí v daném kraji. Na této úrovni se nachází i pracoviště dohledu, které 

slouží k monitorování funkčností podřízeného systému a zaznamenávaní 

jednotlivých volání a jejich obsahu. Výsledky monitoringu se ukládají do paměti. 

Veškeré vzniklé poruchy jsou ihned nahlášeny obsluze, uloženy do paměti 

a souběžně se tisknou na připojené tiskárně. U každého hlášení poruch je i návod 

jak řešit vzniklou závadu. Díky včasnému zpracováni všech informací, je systém 

schopen odhalit provozní nedostatky a ohlásit je dříve než dojde k závažnějším 

komplikacím a poruchám na celém systému. 

• Zadávací terminály III. úrovně (VyC okresní) 

Nachází se na dispečerských pracovištích územních odborů HZS. Obsluha 

terminálu III. úrovně může zadávat volání pouze pro přijímače, které se nacházejí 

v daném okresu. 

• Zadávací terminály IV. úrovně (VyC další uživatel) 

Nachází se na dispečerských pracovištích IZS v jednotlivých okresech, kde se 

nachází terminál III. úrovně, nebo na pracovištích provozovatelů zdrojů 

nebezpečí, případně u dalších určených provozovatelů. Z těchto terminálů lze 
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zadávat volání na předem určené adresy koncových prvků podle přidělených 

oprávnění. 

 

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

datové sítě HZS. Zadávací terminály IV. úrovně mohou být do systému připojeny pevným 

datovým okruhem prostřednictvím terminálu vyšší úrovně nebo stejným způsobem jako 

terminály vyšší úrovně. [4] 

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. [4] 

Schéma zadávacích terminálů a princip funkcí všech čtyřech úrovní je znázorněn 

na obrázku číslo 3. 

 

 MV GŘ HZS ČR

ÚO HZS

KŘ HZS

ÚO HZS

Obec z rozšířenou
působností

Router

               Router

                  Router

Databáze
koncových

prvků

Databáze
koncových

prvků

Krajský
subsystém SSRN

               MASTER

Jaderná
 elektrárna

MODEM

MODEM

MODEMMODEM

ZADÁVACÍ
TERMINÁL

 III. ÚROVNĚ
(OKRESNÍ)

ZADÁVACÍ
TERMINÁL

IV. ÚROVNĚ
(DALŠÍ UŽIVATELÉ)

ZADÁVACÍ
TERMINÁL

 II. ÚROVNĚ
(KRAJSKÁ)

ZADÁVACÍ
TERMINÁL
I. ÚROVNĚ

(CELOSTÁTNÍ)

Další uživatel

Datová síť HZS ČR

                Router

Router

 
Obrázek č. 3. - Schéma datové sítě HZS ČR [3] 
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5.1.3 Koncové prvky systému selektivního radiového návěštění 

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. [3] 

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 adresy a vlastních adres uložených v paměti přijímače. Souhlasí-li 

adresa, vyhodnotí obsah vysílání a provede určenou činnost. [3] 

 

V SSRN se používají tyto koncové prvky: 

• Přijímače pro ovládání koncových prvků varování 

Tyto přijímače slouží k dálkovému ovládání koncových prvků varování (rotační 

sirény, elektronické sirény). Schválené typy přijímačů pro provoz v JSVV jsou 

v tabulce číslo 1. 

 

Tabulka č. 1. – Typy schválených přijímačů koncových prvků varování [4] 

Typ přijímače Označení Výrobce - dovozce 
Sirénový přijímač DSE 200/1 Sonnenburg elektronic 
Sirénový přijímač DSE 200/8 Motorola GmbH 
Sirénový přijímač DSE 300 x PSE Elektronic GmbH 
Sirénový přijímač DSE P2x RAL, spol. s.r.o. 
Sirénový přijímač MSK P2x RAL, spol. s.r.o. 
Sirénový přijímač DVP P3AC RAL, spol. s.r.o. 
Sirénový přijímač HRP 2 RSK spol. s.r.o. Praha 
Sirénový přijímač PES 2000 Tesla Blatná, a.s. 
Sirénový přijímač PES 200/X Tesla Blatná, a.s. 
Sirénový přijímač DSP T-9 T-2000 s.r.o. 

 

• Osobní přijímače (pagery) 

Tyto přijímače mohou přijímat a zobrazovat přijatou zprávu. V SSRN je 

standardem využívat alfanumerické přijímače, v současné době se používají 

přijímače od firmy Motorola (SCRIPTOR LX2, ADVISIOR). 
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Z důvodu zachování kompatibility systému musí všechny prvky napojované 

do SSRN splňovat podmínky stanovené MV GŘ HZS ČR (č.j. PO-1084/KIS-2001). 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. [3] 

5.1.4 Monitorovací systém koncových prvků [3] 

Provozovaný SSRN je jednosměrný. 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. Jedním z možných řešení je 

Monitorovací systém koncových prvků (MSKP) kraje. 

 

MSKP umožňuje: 

• 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. 

 

Zpětné (duplexní) informace jsou přenášeny datagramem  přenosovou rychlostí 9600 

bitů/sec pomocí modulace GMSK ve dvoumetrovém pásmu. Od vzdálených koncových 

prvků, které nejsou v přímé rádiové viditelnosti Masteru MSKP jsou data přenášeny pomocí 

koncentrátorů MSKP. Princip činnosti MSKP je patrný z obrázku číslo 4. 

 

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. 
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Datová síť HZS ČR
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Master
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Obrázek č. 4. - Schéma činnosti krajského MSKP 

 

5.2 Koncové prvky varování 

Koncové prvky varování (KPV) jsou prvky, které předávají předem stanovený 

zvukový varovný signál, nebo verbální informaci. 

 

Dělíme je na: 

• Rotační sirény; 

• Elektronické sirény; 

• Místní informační systémy. 

 

5.2.1 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  je DS 977 o výkonu 3,5 kW, která je vidět 

na obrázku číslo 5. [4] 
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Obrázek č. 5. – Rotační siréna [13] 

 

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

místního ovládání, případně  jde o kombinaci obou způsobů. Nevýhodou této sirény je 

především nepřetržitá závislost na dodávce elektrického proudu. [5] 

 

5.2.2 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). Siréna je 

zachycena na obrázku číslo 6.[3] 

 

 
Obrázek č. 6. - Elektronická siréna [13] 

 

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 
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ovládacími prvky na řídící jednotce (ovládací panel) nebo tlačítkem místního ovládání, které 

aktivuje spuštění přednastaveného signálu. [3] 

 

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). 

 

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 požadována minimální provozuschopnost 72 hodin 

od výpadku proudu. [5] 

Elektronické sirény se vyznačují tím, že mají velmi silný výstupní signál, proto jsou 

velice vhodné do lokalit s velkou hustotou obyvatekstva (centra měst, obchodní domy adt.) 

 

5.2.3 Místní informační systémy 

 

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. Princip MIS je takový, 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. [5] 



 - 21 - 

Pro distribuci signálu se využívají technologie: 

• 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. [3] 

 

5.3 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. [5] 

Proto je třeba, aby sirény byly doplněny o mobilní varianty – využití rozhlasových 

vozů, případně pěší varovací služby. To umožní např. vzbudit spící osoby nebo informovat 

tam, kde sirény nejsou dobře slyšet, či nejsou slyšet vůbec. [5] 

 

Nasazení mobilních prostředků varování však vyžaduje provést předem odpovídající 

plánování a doplnění technickými prostředky, např.: [5] 

• vybavení okamžitě použitelných vozidel rozhlasovým zařízením, 

záznamovým médiem s uloženými informacemi pro obyvatelstvo, popřípadě 

mikrofonem napojeným přímo na rozhlasové zařízení; 

• 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; 

• vybavení všech vozidel odpovídajícími plánovacími podklady. 
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5.3.1 Mobilní elektronická siréna Mobela 150 

Mobilní elektronická siréna Mobela 150 je autonomní mobilní zařízení určené k 

varování a vyrozumění obyvatelstva. Je uzpůsobeno především pro provoz v osobních či v 

dodávkových automobilech. Skládá se z kompaktní a snadno ovladatelné řídicí jednotky a ze 

speciálního kulového reproduktoru, který je patrný na obrázku číslo 7. Zařízení lze uvést do 

provozu bez nutnosti jeho montáže. Instalace a spuštění je velmi jednoduché a časově 

nenáročné. [15] 

Její použití se prioritně předpokládá v místech, kde je nedostatečné pokrytí 

stacionárními varovacími prostředky Jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV). 

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. [3] 

 

 
Obrázek č. 7. – Mobilní elektronická siréna Mobela 150 [15] 

 

Siréna umožňuje reprodukci signálů: 

• varovný signál Všeobecná výstraha (kolísavý tón); 

• Požární poplach; 

• Zkouška sirén (trvalý tón). 
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Siréna umožňuje odvysílat 4 předdefinované nahrávky, každá v délce max 30 s. Jsou 

vytvořeny tyto nahrávky: 

 

• 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.  

 

• 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.  

 

• Odvolání opatření 

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

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

k ochraně obyvatelstva. 

 

• volná pro aktuální nahrávku dle konkrétní situace 

 

 

5.4 Signály 

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

• 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. [4] 

 



 - 24 - 

5.4.1 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, viz obrázek číslo 8. 

Elektronická siréna a místní rozhlasy vytváří signál kombinací tónu 180 Hz  a 400 Hz 

elektronickým generováním nebo reprodukcí zvukového souboru, viz obrázek číslo 9. [3] 

 

 
Obrázek č. 8. - Průběh signálů „všeobecná výstraha“, rotační siréna [14] 

 

 
Obrázek č. 9. - Průběh signálu „všeobecná výstraha“, elektronická siréna [14] 

 

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

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

spočívá v urychleném provedení činností podle, za signálem následujících, tísňových 

informací. [3] 

5.4.2 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, viz obrázek 

číslo 10. Elektronická siréna vytváří signál střídavým přepínáním tónu 200 Hz a 400 Hz 

v intervalu 2 sekund a je doplněn verbální informací viz obrázek číslo 11. [3] 
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Obrázek č. 10. - Průběh signálu „požární poplach“, rotační siréna [14] 

 

 

 
Obrázek č. 11. - Průběh signálu „požární poplach“, elektronická siréna [14] 

 

 

5.4.3 Zkušební tón 

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

Sb.. Je charakterizován trvalým tónem po dobu 140 sekund. U elektronických sirén a místních 

rozhlasů je po jeho skončení doplněn verbální informací. Průběhy obou signálu jsou patrny na 

obrázcích číslo 12 a 13. [3] 

 

 
Obrázek č. 12. - Průběh signálu „zkušební tón“, rotační siréna [14] 

 

 
Obrázek č. 13. - Průběh signálu „zkušební tón“, elektronická siréna [14] 
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5.4.4 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. [3] 

 

Elektronická siréna umožňuje kromě generování varovného signálu reprodukci 

verbálních informací a to: [3] 

 

• 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.“ 
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• 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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5.5 Tísňové informace [3] 

 

Tísňové informování obyvatelstva lze chápat jako souhrn organizačních, technických 

a provozních opatření, která  povedou k předání informací bezodkladně po zaznění varovného 

signálu o zdroji, povaze a rozsahu nebezpečí a nutných opatření k ochraně života, zdraví 

a majetku a to především cestou masmédií, ale i dalšími způsoby. 

 

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

varování obyvatelstva daného území. 

 

Provozovatelé hromadných sdělovacích prostředků jsou ze zákona povinni odvysílat 

tísňové informace.Tato povinnost vyplývá sdělovacím prostředkům ze zákona: 

• č. 231/2001 Sb. (o provozování rozhlasového a televizního vysílání), § 32; 

• č. 239/2000 Sb. (zákon o IZS), § 32; 

• č. 240/2000 Sb. (krizový zákon), § 30; 

• č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách), část věnovaná ochraně před povodněmi. 

 

Pro předávání tísňových informací lze využít: 

• 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; 

• mobilní rozhlašovací prostředky – např. rozhlasové vozy, megafony. 
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6. Popis ORP Bílovec 

ORP Bílovec se nachází uprostřed trojúhelníku Ostrava – Opava – Nový Jičín. 

Rozlohou 162 m2 zaujímá 2,92% Moravskoslezského kraje. Reliéf je poměrně rozmanitý. 

Jižní až jihovýchodní část ORP je rovinatá, zatímco pro severní až severozápadní část je 

charakteristický kopcovitý terén. Severovýchodně se nachází krajské město Ostrava, severně 

až severozápadně leží statutární město Opava a jižně se nachází okresní město Nový Jičín. 

Počet obcí v tomto celku je 12. Z geografické mapy, která je na obrázku číslo 14, je 

patrné, že největší města v ORP Bílovec jsou Bílovec a Studénka. 

 

 
Obrázek č. 14. - Geografická mapa ORP Bílovec [8] 

 

Dopravní a železniční síť je středně vytížena. Vytížení silniční komunikace 

znázorňuje obrázek 15. Mezi městy Bílovec a Studénka se dostavuje dálnice D 47, která 

propojí ostravsko-karvinskou aglomeraci se stávající dálniční síti. Na okraji Studénky se 

nachází nádraží, které je součástí železničního koridoru mezi městy Přerov a Ostrava (trať 

270 – Česká Třebová – Olomouc (Přerov) – Bohumín – Český Těšín – Třinec – Jablunkov – 

Žilina (SR)).  



 - 30 - 

 
Obrázek č. 15. – Mapa vytížení silničních komunikací v roce 2005 v ORP Bílovec [8] 

 

 

Významným vodním tokem ORP Bílovec je řeka Odra, tekoucí kolem Studénky 

a Jistebníku. Podél řeky nalezneme rybníky, které mimo jiné slouží k udržování stálého 

průtoku vody a ke snižování rizika povodní. Ve Studénce byla vybudována tzv. suchá nádrž, 

která slouží k zachytávání dešťové vody při přívalových deštích. 

Počet obyvatel je v ORP Bílovec 26 140. Nad 1000 obyvatel má pouze Studénka, 

Bílovec a Jistebník. Ve Studénce žije 10 279 obyvatel, v Bílovci je to 7 656 obyvatel 

a v Jistebníku 1 508 obyvatel. V dalších obcích je pod 1 000 obyvatel. Tento stav obyvatel byl 

zjištěn k 31.12.2007. 

Na území se nenachází žádný těžký, nebo chemický průmysl. Okraje většiny obcí 

tvoří zemědělské oblasti. Další nemalá část území je pokryta lesními plochami, které jsou 

patrné na typologické mapě, viz obrázek číslo 16. 
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Obrázek č. 16. – Typologická mapa v ORP Bílovec [8] 

 

 

ORP Bílovec lze charakterizovat jako mírně teplou oblast. Průměrná roční teplota je 

8,5°C a průměrné srážky činí 873,5 mm, viz tabulka číslo 2Tabulka č. 2. - Dlouhodobé 

průměrné měsíční a roční úhrny srážek a teploty [7]. Z obrázku číslo 17 a z naměřených 

hodnot v tabulce číslo 3 vyplývá, že převládající směr větru je jihozápadní.  

 

Tabulka č. 2. - Dlouhodobé průměrné měsíční a roční úhrny srážek a teploty [7] 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 
SRA(mm) 35,9 33,8 55,9 73,1 81,9 109,0 147,9 73,6 97,8 56,8 60,6 47,2 873,5 

T (°C) -1,2 0,4 2,9 8,4 13,7 16,6 18,4 18,3 13,1 9,2 3,1 -1,0 8,5 
 

 

Tabulka č. 3. - Relativní četnost směru větru v %, lokalita Mošnov, období [7] 

S SV V JV J JZ Z SZ klid suma 
13,6 14,3 3,0 2,3 11,4 33,0 10,0 3,5 8,9 100,0 

 



 - 32 - 

 
Obrázek č. 17. – Graf relativní četnosti směru větru v procentech v ORP Bílovec [7] 
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6.1 Ohrožení ORP Bílovec 

Na území ORP Bílovec se nenachází těžký ani chemický průmysl, ale nesmíme 

zapomenout na nahodilé zdroje nebezpečí, jako je silniční a železniční doprava. 

Do nahodilých zdrojů nebezpečí zahrnujeme i přírodní vlivy, které mohou vyvolat 

mimořádnou událost, například povodně. 

Mezi ohrožení ORP Bílovec se neuvádí epizootie, extrémní sucho a další faktory, 

které mohou vyvolat mimořádnou událost většího rozsahu. Výše zmíněné faktory totiž 

vyvolávají mimořádnou událost na většině, nebo na celém území. Pro určení Úrovně opaření 

pro kritická místa uvažujeme o faktorech, které vyvolají lokální mimořádnou událost. 

Vyhodnocením mapového podkladu, na kterém jsou zakresleny místa ohrožené zvláštní a 

přirozenou povodní (stoletá voda) a dosahy varovného signálu a verbální informace KPV, 

získáme území, které nejsou pokryty varovným signálem. Dále u těchto míst posuzujeme 

míru ohrožení a zalidněnost.  

 

• Železniční doprava 

Železniční koridor (trať 270) představuje nahodilé nebezpečí, což je například 

únik nebezpečné látky. V případě že unikne do ovzduší nebezpečná látka, je nutné 

varovat obyvatelstvo v blízkém okolí co nejrychleji. 

• Silniční doprava 

Stejně jako u železniční dopravy může i u dopravy silniční vzniknout nahodilé 

nebezpečí, ovšem silniční síť je v ORP Bílovec více rozvinutá než železniční, 

takže je obtížnější předem odhadnout možný únik nebezpečné látky. Na obrázku 

číslo 14 vidíme vytížení silničních komunikací. S větší vytížeností silničních 

komunikací se zvyšuje i pravděpodobnost vzniku mimořádné události. 

• Povodně, průlomová vlna 

ORP Bílovec není záplavami extrémně ohrožena. Mezi rizikové oblasti patří 

jihovýchodní část Studénky, která by byla zasažena stoletou vodou, jižní část 

Studénky by byla zasažena průlomovou vlnou z protržené suché hráze a dále by 

hrozilo nebezpečí ve střední část Studénky – Butovicích. Další oblastí je 

jihozápadní část Velkých Albrechtic, kterou by ohrožovala jak dvacetiletá voda 

tak i stoletá. V obci Jistebník by byl stoletou vodou ohrožen statek a přilehlé 

budovy. 
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6.2 Kritická místa v ORP Bílovec 

Kritická místa jsou části, okraje měst, nebo i jednotlivé domy, které nejsou pokryty 

varovným signálem stávajících sirén. Tyto místa je nutno eliminovat pokud možno na 

minimum. Kritická místa vyplývají z mapového podkladu – Pokrytí ORP Bílovec varovným 

signálem a verbální informací. Je třeba stanovit 4 skupiny, mající rozdílné požadavky na 

zabezpečení varovným signálem. Zařazení do jednotlivých úrovní opatření ovlivňují dva 

faktory. Prvním je míra nebezpečí a druhým je hustota zalidnění. Na tuto problematiku je 

nutné pohlížet i z ekonomické stránky. Na základě zařazení kritických míst do úrovně 

opatření se vyhodnotí a určí efektivní opatření pro dané kritické místo.  

 

• I. Úroveň opaření 

- Podmínky pro zařazení: dva a více zdrojů ohrožení a současně nad 

50 obyvatel/kritické místo 

- Opatření: nutnost dostavby KPV (elektronická siréna) 

 

• II. Úroveň opatření 

- Podmínky pro zařazení: dva a více zdrojů ohrožení a současně 25 - 

49 obyvatel/kritické místo, nebo jeden zdroj ohrožení a současně nad 

50 obyvatel/kritické místo 

- Opatření: doporučená dostavba KPV (elektronická siréna) možná kompenzace 

mobilní sirénou 

 

• III. Úroveň opatření  

- Podmínky pro zařazení: dva a více zdrojů ohrožení a současně 10 - 

24 obyvatel/kritické místo, nebo jeden zdroj ohrožení a současně 25 - 

49 obyvatel/kritické místo 

- Opatření: nutnost nákupu KPV (mobilní siréna) 

 

• IV. Úroveň opatření 

- Podmínky pro zařazení: dva a více zdrojů ohrožení a současně do 

9 obyvatel/kritické místo, nebo jeden zdroj ohrožení a současně do 

24 obyvatel/kritické místo, nebo žádný zdroj ohrožení 

- Opatření: bez opatření 
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Obrázek č. 18.  - Schéma rozhodovacího procesu pro stanovení Úrovně opatření 

 

Pro zařazení kritického místa do Úrovně opatření byl navrhnut rozhodovací proces, 

který je patrný na obrázku číslo 18. Vstupními informacemi jsou možné ohrožení 

a zalidněnost kritických míst. Výstupem z diagramu je pak zařazení kritického místa do 

Úrovně opatření. Tento diagram je aplikovatelný nejen na území OPR Bílovec. 
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6.2.1 Kritické místo – Bílov – Pustějov 

Kritické místo – Bílov – Pustějov se nachází severně od obce Pustějov, na území obce 

Bílov. Jedná se o osadu rodinných domů. Pokrytí varovným signálem a vyznačená kritická 

místa jsou znázorněná na obrázku číslo 19. 

 

• Zdroje možného ohrožení 

Železniční koridor se nachází cca 3,5 km jižně vzdušnou čarou, silniční 

komunikace je vzdálena cca 2 km východně (1 000 – 3 000 vozidel/24 h) 

a ca 2 km severně (5 000 – 7 000 vozidel/24 h). Ohrožení záplavami není. 

 

• Zalidněnost  

Žije zde cca 15 obyvatel. 

 

 

 
Obrázek č. 19. - Kritické místo - Bílov – Pustějov [3] 
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6.2.2 Kritické místo – Dolní Nový Dvůr – Horní Nový Dvůr – Požaha 

Kritické místo – Dolní Nový Dvůr – Horní Nový Dvůr – Požaha se nachází západně 

od obce Stará Ves, na území města Bílovec. Jedná se o okrajovou část osady Dolní Nový 

Dvůr, kde je postaveno cca 5 chat a jeden rodinný dům, celou osadu Horní Nový Dvůr a část 

osady Požaha. Pokrytí varovným signálem a vyznačená kritická místa jsou znázorněna 

na obrázku číslo 20. 

 

• Zdroje možného ohrožení 

Železniční koridor se nachází cca 11 km jihovýchodně vzdušnou čarou, silniční 

komunikace je vzdálena cca 2 km východně (3 000 – 5 000 vozidel/24 h). 

Ohrožení záplavami není. 

 

• Zalidněnost  

Žije zde cca 50 obyvatel. 

 

 

 
Obrázek č. 20. - Kritické místo - Dolní Nový Dvůr - Horní Nový Dvůr – Požaha [3] 
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6.2.3 Kritické místo – Jistebník 

Kritické místo – Jistebník se nachází severovýchodně od obce Jistebník, na území 

téže obce. Jedná se o statky s přilehlými budovami. Pokrytí varovným signálem a vyznačené 

kritické místa jsou znázorněna na obrázku číslo 21. 

 

• Zdroje možného ohrožení 

Železniční koridor se nachází cca 0,5 km severozápadně, silniční komunikace je 

vzdálena cca 4 km severozápadně (15 000 – 25 000 vozidel/24 h) a cca 2 km 

jihovýchodně (5 000 – 7 000 vozidel/24 h). Ohrožení je stoletou vodou. 

 

• Zalidněnost  

Žije zde cca 10 obyvatel. 

 

 

 
Obrázek č. 21. - Kritické místo – Jistebník [3] 
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6.2.4 Kritické místo – Kujavy 

Kritické místo – Kujavy se nachází mezi obcemi Pustějov a Hladké Životice na území 

obce Kujavy. Jedná se o několik rodinných domů. Pokrytí varovným signálem a vyznačená 

kritická místa jsou znázorněna na obrázku číslo 22. 

 

• Zdroje možného ohrožení 

Železniční koridor se nachází cca 1 km jižně, silniční komunikace je vzdálena cca 

2,5 km severně (10 000 – 15 000 vozidel/24 h) a cca 4,5 km východně (5 000 – 

7 000 vozidel/24 h). Ohrožení záplavami není. 

 

• Zalidněnost  

Žije zde cca 20 obyvatel. 

 

 

 
Obrázek č. 22. - Kritické místo – Kujavy [3] 
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6.2.5 Kritické místo – Lhotka 

Kritické místo – Lhotka se nachází v trojúhelníku Bravantice – Lubojaty – 

Olbramice, na území města Bílovec. Jedná se o několik rodinných domů. Pokrytí varovným 

signálem a vyznačená kritická místa jsou znázorněna na obrázku číslo 23. 

 

• Zdroje možného ohrožení 

Železniční koridor se nachází cca 6 km jihovýchodně, silniční komunikace je 

vzdálena cca 2 km jižně (7 000 – 10 000 vozidel/24 h). Ohrožení je stoletou 

vodou. 

 

• Zalidněnost  

Žije zde cca 50 obyvatel. 

 

 

 
Obrázek č. 23. - Kritické místo – Lhotka [3] 
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6.2.6 Kritické místo – Stará Ves  

Kritické místo – Stará Ves se nachází mezi městem Bílovec a obcí Stará Ves, 

na území města Bílovec. Jedná se o okrajovou část města Bílovec a okrajovou část obce Stará 

Ves, kde stojí několik rodinných domů. Pokrytí varovným signálem a vyznačená kritická 

místa jsou znázorněna na obrázku číslo 24. 

 

• Zdroje možného ohrožení 

Železniční koridor se nachází cca 7,5 km jihovýchodně, silniční komunikace 

prochází skrz kritické místo. Vytíženost silniční dopravy je (3 000 – 

5 000 vozidel/24 h). Ohrožení záplavami není. 

 

• Zalidněnost  

Žije zde cca 55 obyvatel. 

 

 

 
Obrázek č. 24. - Kritické místo – Stará Ves [3] 
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6.2.7 Kritické místo – Velké Albrechtice  

Kritické místo – Velké Albrechtice se nachází v trojúhelníku Bílovec - Bravantice – 

Studénka, na území obce Velké Albrechtice. Jedná se o okrajovou část obce Velké 

Albrechtice, kde stojí několik rodinných domů. Pokrytí varovným signálem a vyznačená 

kritická místa jsou znázorněna na obrázku číslo 25. 

 

• Zdroje možného ohrožení 

Železniční koridor se nachází cca 3 km jihovýchodně, silniční komunikace je 

vzdálena cca 1 km jihovýchodně (1 000 – 3 000 vozidel/24 h) a 1,5 km severně 

vzdušnou čarou (7 000 – 10 000 vozidel/24 h). Ohrožení je jak dvacetiletou 

vodou, tak i stoletou vodou. 

 

• Zalidněnost  

Žije zde cca 35 obyvatel. V důsledku rozrůstání obce lze předpokládat výstavbu 

nových rodinných domů a tak i zvýšení zalidněnosti v této oblasti. 

 

 

 
Obrázek č. 25. - Kritické místo - Velké Albrechtice [3] 
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7. Přehled stávajících KPV 

Celkem bylo zakoupeno 29 sirén, z toho 25 sirén rotačních a pouze 4 elektronické 

sirény. Mezi rotačními sirénami převládá typ DS977 (21 kusů), které mají výkon 3,5 kW, viz 

tabulka číslo 4. a obrázek číslo 26. Dále je zde typ MEZ o výkonu 4,5 kW, viz tabulka číslo 4 

a obrázek číslo 27. V menším počtu jsou zde elektronické sirény typu ESP (13,8% 

z celkového počtu sirén), tyto sirény jsou dvojího výkonu, 1 kW a 1,5 kW, viz tabulka číslo 5 

a obrázek číslo 28. Kromě Studénky, kde jsou dvě sirény ve vlastnictví zmiňovaného města, 

jsou sirény ve vlastnictví HZS ČR. V příloze číslo 3 je mapa pokrytí ORP Bílovec varovným 

signálem a verbální informací. Na ní jsou zakresleny sirény z tabulek číslo 4 a 5 a dosahy 

varovného signálu a verbální informace.  

 

Tabulka č. 4. - Přehled rotačních sirén v ORP Bílovec [3] 

ev.č. typ sirény výkon majitel obec ulice 
4001 DS977 3,5 kW HZS ČR Albrechtičky č.p.178,HZ 
4005 DS977 3,5 kW HZS ČR Bílov č.p.87, RD 
4006 DS977 3,5 kW HZS ČR Bílovec 17.listopadu 595,HZ 
4008 DS977 3,5 kW HZS ČR Bílovec-Bravinné č.p.21,HZ 
4009 DS977 3,5 kW HZS ČR Bílovec-Lubojaty č.p.58, Osadní výbor 
4088 DS977 3,5 kW HZS ČR Bílovec-Ohrada Ohrada 
4010 DS977 3,5 kW HZS ČR Bílovec-Stará Ves č.p.144,ZŠ 
4114 DS977 3,5 kW HZS ČR Bílovec-Výškovice HZ 
4011 DS977 3,5 kW HZS ČR Bítov č.p.  7, HZ 
4007 DS977 3,5 kW HZS ČR Bravantice č.p.223,OÚ 
4142 MEZ 4,5 kW HZS ČR Bravantice HZ 
4032 DS977 3,5 kW HZS ČR Jistebník č.p.373,HZ 
4044 DS977 3,5 kW HZS ČR Kujavy HZ 
4130 DS977 3,5 kW HZS ČR Kujavy MŠ 
4072 DS977 3,5 kW HZS ČR Pustějov č.p. 54, OÚ 
4077 DS977 3,5 kW HZS ČR Slatina HZ 
4078 MEZ 4,5 kW HZS ČR Slatina č.p.2, KD 
4083 DS977 3,5 kW HZS ČR Studénka Družstevní 284,HZ 
4085 MEZ 4,5 kW HZS ČR Studénka Požárnická ul., HZ u ČD 
4086 DS977 3,5 kW HZS ČR Studénka Malá Strana 216, Charita 
4087 DS977 3,5 kW HZS ČR Studénka-Nová Horka č.p. 22, Ústav soc. péče 
4097 DS977 3,5 kW HZS ČR Tísek č.p.62,KD 
4146 DS977 3,5 kW HZS ČR Tísek HZ 
4101 MEZ 4,5 kW HZS ČR Velké Albrechtice č.p.119,OÚ 
4102 DS977 3,5 kW HZS ČR Velké Albrechtice č.p.274,obytný dům 
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Tabulka č. 5. - Přehled elektronických sirén v ORP Bílovec [3] 

Ev.č. typ sirény výkon majitel obec ulice 
4089 ESP 1,5 kW HZS ČR Bílovec Slezské nám.3,MěÚ 
4134 ESP 1 kW HZS ČR Studénka Sjednocení 650,ZŠ 
4139 ESP 1,5 kW MěÚ Studénka 2. května č.p.500, ZŠ  
4145 ESP 1,5 kW MěÚ Studénka Butovická 514, HZ 

 
 

 
Obrázek č. 26. - Rotační siréna typu MEZ o výkonu 4,5 kW [13] 

 

 

 
Obrázek č. 27. - Rotační siréna typu DS977 o výkonu 3,5 kW [13] 
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Obrázek č. 28. - Elektronická siréna typu ESP o výkonu 1,5 kW [13] 

 

7.1 Náhradní systém varování ORP Bílovec 

 

• Místní rozhlas: 

Pokryto všech 12 obcí ORP Bílovec 

 

• Kabelová televize: 

Město Bílovec, město Studénka (využití dle nařízení starosty obce). 

 

• Rozhlasové vysílání: 

Ze zákona číslo 240/2000 Sb. jsou rozhlasové stanice povinny provést varovné 

vysílání pro občany, individuálně s jednotlivými televizemi není nic domluveno. 

 

• Využití mobilních prostředků: 

Konkrétně se počítá s vozidly městské policie. Městská policie (Bílovec, 

Studénka) je vybavena hovorovým zařízením na vozidle i megafony. 

 

• Informace občanům pomocí vylepení informačních letáků. 
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8. Návrh opatření pro dostavbu KPV v ORP Bílovec 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 uvádí, 

že MV-GŘ HZS ČR bude zajišťovat a provozovat infrastrukturu systému varování pro přenos 

povelů k aktivaci koncových prvků varování a vytvářet podmínky pro postupné nahrazování 

zařízení umožňující přenos povelů novými technologiemi, zejména moderními 

komunikačními prostředky s využitím digitalizace v rámci území ČR, případně pro přechod 

na technologie využívající celoplošné vysílače nebo satelitní systémy. [3] 

Obec bude zajišťovat a provozovat na vlastní náklady moderní koncové prvky 

varování, které jsou využívány orgány samosprávy k informování obyvatelstva o běžných 

záležitostech obce a zabezpečí vyslání varovného signálu a tísňové informace obyvatelstvu 

na území obce před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí. Koncový prvek varování 

musí umožňovat ovládání z operačního a informačního střediska IZS všech úrovní a vstup 

pro poskytování tísňové informace velitelem zásahu. [3] 

Pro zjištění, zda koncový prvek varování aktivační povel provedl, případně je 

v provozuschopném stavu je nutné, aby byl pod trvalým dohledem (monitorováním). 

Monitorování představuje rozšíření systému o diagnostické informace - stav koncových prvků 

a o monitoring měřených veličin, které se přenášejí zpět na vyrozumívací centrum. [3] 
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8.1 Technické řešení dokrytí ORP Bílovec 

Z výše uvedené kapitoly „kritická místa v ORP Bílovec“ vyplývají požadavky 

na prvky varování. Podle dvou posuzovaných kritérii (zalidněnost, ohrožení) jsou zařazeny 

kritická místa do úrovně opatření. V tabulce číslo 6 jsou uvedena kritická místa s možným 

ohrožením a zalidnění konkrétního místa. Ohrožení může být trojího typu. Ž – ohrožení 

železniční přepravou, D – ohrožení silniční automobilovou dopravou, V – ohrožení vodou 

(dvacetiletou, stoletou). 

 

Tabulka č. 6. - Tabulka zařazení kritických míst do úrovně opatření 

Ohrožení 
Kritické místo 

Zalidnění 
(cca) Ž D V 

Zařazení 

Bílov – Pustějov 15 osob    IV. úroveň opatření 
Dolní Nový Dvůr – Horní Nový Dvůr - Požaha 50 osob    IV. úroveň opatření 

Jistebník 10 osob X   IV. úroveň opatření 
Kujavy 20 osob X   IV. úroveň opatření 
Lhotka 50 osob    IV. úroveň opatření 

Stará Ves 55 osob  X  II. úroveň opatření 
Velké Albrechtice 35 osob  X X II. úroveň opatření 

 

8.1.1 I. Úroveň opatření 

Zařazení do I. Úrovně opatření je determinováno dvěma kritérii. Musí být splněna 

podmínka zalidněnosti (50 a více osob) a současně se musí v oblasti vyskytovat dva a více 

z uvedených zdrojů ohrožení. V případě, že je kritické místo zařazeno do I. úrovně opaření, je 

nutná výstavba nového KPV, určeného k dokrytí daného území varovným signálem. V tomto 

případě se jedná o elektronickou sirénu. 

 

8.1.2 II. Úroveň opatření 

Pro zařazení do II. Úrovně opatření musí být splněny buď podmínky zalidnění (25 – 

49 osob) a současně se musí v oblasti vyskytovat dva a více z uvedených zdrojů ohrožení, 

nebo musí být splněny podmínky zalidnění (50 a více osob) a současně se musí v oblasti 

vyskytovat jeden z uvedených zdrojů ohrožení. V případě, že je kritické místo zařazeno do II. 

úrovně opaření, je doporučována výstavba nového KPV, určeného k dokrytí daného území 

varovným signálem. Alternativou je mobilní siréna, jejíž hlavní předností je možnost použití 

i na jiných kritických místech. 
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• Kritické místo – Stará Ves 

Jeho středem prochází frekventovaná silniční komunikace a v její blízkosti jsou 

postaveny domy, kde žije cca 55 osob. Jedná se o okrajové části města Bílovec 

a obce Stará Ves. 

• Kritické místo – Velké Albrechtice 

Možné ohrožení tohoto místa je jak záplavami z místního potoku, tak blízkou 

silnicí (cca 1 km). Zalidněnost je cca 35 osob, ale je zde předpoklad, že se tento 

počet zvýší a to v důsledku rozrůstání obce a výstavby nových rodinných domů. 

 

8.1.3 III. Úroveň opatření 

Zařazení do III. Úrovně opatření je determinováno dvěma kritérii. Musí být splněny 

buď podmínky zalidnění (10 – 24 osob) a současně se musí v oblasti vyskytovat dva a více 

z uvedených zdrojů ohrožení, nebo musí být splněny podmínky zalidnění (25 – 49 osob) 

a současně se musí v oblasti vyskytovat jeden z uvedených zdrojů ohrožení.V tomto případě 

se předpokládá, že by bylo neefektivní vybudovat nové KPV – elektronickou sirénu 

a postačujícím opatřením bude mobilní siréna. 

 

8.1.4 IV. Úroveň opatření 

Pro zařazení do IV. Úrovně opatření musí být splněny buď podmínky zalidnění (do 

9 osob) a současně se musí v oblasti vyskytovat dva a více z uvedených zdrojů ohrožení, nebo 

musí být splněny podmínky zalidnění (do 24 osob) a současně se musí v oblasti vyskytovat 

jeden z uvedených zdrojů ohrožení, nebo se v oblasti nevyskytuje žádné z uvedených 

ohrožení. V tomto případě se předpokládá, že není potřeba přijmout jakékoliv opatření. 

 

• Kritické místo – Bílov – Pustějov 

Jedná se skupinu domů a novostaveb. Žije zde cca 15 osob, bez ohrožení. 

• Kritické místo – Dolní Nový Dvůr – Horní Nový Dvůr – Požaha 

Kritické místo splňuje jednu podmínku pro zařazení, a to zalidnění (cca 50 osob). 

Jedná se o jednu celou osadu Horní Nový Dvůr a dvě okrajové části osad Dolní 

Nový Dvůr a Požaha. 
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• Kritické místo – Jistebník 

Kritické místo splňuje pouze podmínku ohrožení, protože se nachází ve velmi 

malé vzdálenosti od železniční trati (cca 500 m). Jedná se o dva statky 

s přilehlými budovami, žije zde cca 10 osob.  

• Kritické místo – Kujavy 

Kritické místo splňuje pouze podmínku ohrožení – v blízkosti se nachází 

železniční trať (cca 1 km). Jedná se o několik rodinných domů, kde žije cca 

20 osob.  

• Kritické místo – Lhotka 

Kritické místo splňuje podmínky ohrožení i zalidnění. Ohrožujícím faktorem je 

stoletá voda. V oblasti žije cca 50 osob. Jedná se o větší část osady Lhotka. 
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8.2 Vyhodnocení technického řešení Dokrytí ORP Bílovec 

Z vyhodnocení vyplývá, že v ORP Bílovec je třeba doplnit JSVV o jednu mobilní 

sirénu. U mobilní sirény je potřeba určit kdo bude se sirénou v době mimořádné události 

manipulovat. Na výběr jsou zde dvě možnosti, buď obsluhu obstará městská policie nebo 

předem určený sbor dobrovolných hasičů. Je nutné provést proškolení pro manipulaci 

s mobilní sirénou. 

Doporučuji tedy nákup mobilní sirény Mobela digital 150. Sirény těchto typů se 

osvědčily v praxi a také splňují požadavky HZS MSK.  

 

8.3 Finanční vyhodnocení dokrytí ORP Bílovec varovným signálem 

Podstatnou váhu při realizaci má i finanční stránka. Je potřeba najít efektivní řešení, 

které bude splňovat podmínky pro varování obyvatelstva a nebude mít extrémní nároky 

na jeho financování. Cena pořízení mobilní elektronické sirény je získána z dokumentů z HZS 

MSK. 

 

Tabulka č. 7. – Náklady na nákup mobilní sirény 

Činnost / zařízení Počet (ks) Jednotková cena (Kč) Cena celkem (Kč) 
Mobilní siréna 1 180.000,- 180.000,- 

C E  L K E M 180.000,- 
 

 

Z finančního rozboru vyšlo, že k realizaci technického řešení dokrytí ORP Bílovec 

varovným signálem je za potřebí 180.000 Kč. Tuto částku lze získat z několika zdrojů, jako 

jsou: 

 

• Investiční prostředky HZS ČR 

• Investiční prostředky Moravskoslezského kraje 

• Investiční prostředky obcí v ORP Bílovec 



 - 51 - 

9. Závěr 

Bakalářská práce popisuje jednotný systém varování a vyrozumění, od zadávacích 

terminálů, přes přenosové cesty až po koncové prvky varování, které zprostředkovávají 

varovný signál obyvatelstvu. Teoretická část popisuje funkci jednotlivých části celého JSVV. 

Důležitou součástí byl sběr mapových podkladů, na jejichž základě byly prováděny 

vyhodnocení pokrytí ORP Bílovec varovným signálem a verbální informací. Z těchto 

vyhodnocení byla zjištěna kritická místa ORP Bílovec, která nejsou pokryta varovným 

signálem. Dále bylo nutno posoudit relevanci zjištěných kritických míst, čili přesvědčit se, 

jestli se v daných místech vůbec nacházejí obydlené domy. Návštěvou kritických míst byla 

potvrzena zalidněnost. Poté byla na základě analýzy dat určena míra ohrožení buď povodněmi 

nebo provozem na dopravních komunikacích a jejich vzdáleností od obytných budov. 

K určení potřebného řešení byly navrženy 4 skupiny Úrovní opatření. Určujícími faktory pro 

zařazení byla zalidněnost a míra ohrožení. Zařazení do I. Úrovně opatření bylo podmíněno 

dvěma kritérii. Musela být splněna podmínka zalidněnosti minimálně 50-ti osobami 

a současně se na místě musely vyskytovat alespoň dva posuzované ohrožující faktory. Do této 

úrovně opatření nespadá žádné kritické místo. Zařazení do II. Úrovně opatření bylo 

podmíněno zalidněností 25 - 49 osobami a současně se na místě vyskytovaly alespoň dva 

z posuzovaných ohrožujících faktorů, nebo zalidněností od 50-ti a více osob a současně se na 

místě vyskytoval alespoň jeden z posuzovaných ohrožujících faktorů. Do této Úrovně 

opatření spadají kritické místa Stará Ves a Velké Albrechtice. Do III. Úrovně opatření, kde 

byly podmínky zalidněnost 10 - 24 osob a současně se na místě vyskytovaly alespoň dva 

z posuzovaných ohrožujících faktorů, nebo zalidněnost od 25 - 49 osob a současně se na místě 

vyskytoval alespoň jeden z posuzovaných ohrožujících faktorů. Kritéria této Úrovně opatření 

nesplnilo ani jedno kritické místo. Poslední je IV. Úroveň opatření, kde byla místa, která 

nesplnila žádné z podmínek z předchozích úrovní opatření. Díky rozdělaní do těchto skupin 

bylo zjištěno, že ORP Bílovec je JSVV třeba doplnit o jednu mobilní sirénu. Vyhodnocení 

obsahuje i rozpočet na pořízení navržené sirény typu Mobela digital 150, která splňuje 

požadavky HZS MSK.  

Je neodvratnou skutečností, že se v budoucnu stane jedna z mimořádných událostí. 

Otázkou je pouze to, jak dobře na ni budeme připraveni. Nepodceňujme tento fakt, protože 

včasným varováním můžeme zachránit nejeden lidský život. 
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Seznam zkratek 

GIS - Geografický informační systém 

GŘ HZS ČR - generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky 

JSVV - jednotný systém varování a vyrozumění 

KPV - koncové prvky varování 

KŘ HZS MSK - krajské ředitelství hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

MIS - místní informační sítě 

MSKP - monitorovací systém koncových prvků 

MV - ministerstvo vnitra 

ORP - obec s rozšířenou působností 

SSRN - systém selektivního rádiového návěštění  

VyC - vyrozumívací centrum 
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Příloha č. 1. - Mapy silničních komunikací a působností obcí v ORP Bílovec [8] 
 

 

 

 


