
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 
Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ  PRÁCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2010            Dalibor Válek 



 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra ochrany obyvatelstva 
 

 

 

 

 

Náhradní způsoby varování a poskytování tísňových 

informací obyvatelstvu ve správním obvodu ORP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Student: Bc. Dalibor Válek 
Vedoucí diplomové práce: Ing. Libor Folwarczny Ph.D. 
Studijní obor: Bezpečnostní plánování 
Datum zadání diplomové práce: 30. listopadu 2009 
Termín odevzdání diplomové práce: 30. dubna 2010 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místopřísežné prohlášení 

 
„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně.“ 

 

V Ostravě dne 30.4. 2010 

 
 
 

……………………………… 
Dalibor Válek 



 

ANOTACE 

VÁLEK, D. Náhradní způsoby varování a poskytování tísňových informací obyvatelstvu 

ve správním obvodu ORP. Diplomová práce. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2010, 62 s. 

 

Klí čová slova: 

varování, tísňové informace, prostředek, komunikace, území, mimořádná událost 

 
Tato diplomová práce řeší možné využití a realizaci náhradního způsobu varování a šíření 

tísňových informací obyvatelstvu v ohroženém území. Posuzují se zde výhody a nevýhody 

konkrétních komunikačních prostředků, které lze k tomuto účelu využít. Prostřednictvím 

jednoduchého tabulkového nástroje je vypočítána míra efektivity a nákladnosti stanovených 

komunikačních prostředků na konkrétním území správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Kopřivnice. Výsledky jsou prezentovány v přehledné grafické formě a návrhy 

na realizaci jsou znázorněny do mapových podkladů, včetně stanovených dojezdových časů. 

 

 

ANNOTATION 

VÁLEK, D. Alternate Ways of Warning and Providing Emergency Information to Population 

in the Administration District of Municipality with Extended Powers. Diploma thesis Ostrava: 

VSB – Technical University Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2010, 62 p. 

 

Key words: 

warning, emergency information, device, communication, territory, emergency incident 

 

This diploma thesis smoothing-out possible utilization and realization alternate ways of 

warning and emergency information diffusion to the population in territory in danger. Here 

are advised benefits and disadvantages on concrete communication devices that are possible 

to use for this purpose. By means of simple tabular tool it is calculated effectivness and 

expensiveness measure on rated communication instruments on concrete territory in the 

administration district of municipality with extended powers Koprivnice. The results are 

presented in transparent graphic form and proposals of realization are ilustrated into the map 

basis including rated arrive times. 
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1. Úvod 
 
V posledních letech se na našem území stále více vyskytují mimořádné události, které s sebou 

přináší škody na majetku a bohužel i na lidských životech. Ve většině případů se jedná 

o extrémně nebezpečné klimatické jevy, v jejichž důsledku vznikají povodně, záplavy nebo 

vichřice. Proto je pro obyvatelstvo na jakémkoliv území důležité, aby bylo včas a účinně 

varováno, ať už se jedná o kterýkoliv typ ohrožení. 

 

Varování a poskytování tísňových informací je velmi důležitý způsob ochrany obyvatelstva 

v území, ve kterém hrozí nebo již nastala mimořádná událost a proto je zapotřebí stanovit 

i náhradní způsoby šíření tísňových informací ohroženým osobám. Tyto způsoby nahrazují 

stabilní elektronické nebo rotační sirény, které mohou být vyřazeny z provozu, nebo nemohou 

dostatečně účinně realizovat varování na konkrétním ohroženém území. V takovém případě je 

důležité zhodnotit, které prostředky jsou efektivní a schopné varování obyvatelstva na 

stanoveném území uskutečnit. Vypracování náhradního způsobu varování a poskytování 

tísňových informací obyvatelstvu ve stanovené lokalitě je cílem této diplomové práce. 

 

S ekonomickým rozvojem roste i technická vyspělost lidstva a proto by i ochrana 

obyvatelstva měla tento trend reflektovat. V současné době existuje u veřejnosti mnoho 

moderních komunikačních prostředků, které lidé denně používají a komunikují spolu 

i na velké vzdálenosti. Ku příkladu mobilní telefon má dnes již téměř každý, s výjimkou 

malých dětí a poloviny seniorů. Tím, že ho má uživatel u sebe, se z něj stává vysoce účinný 

prostředek k šíření tísňových informací a to přímo ke konkrétní osobě nebo na konkrétní 

místo. S dostupností internetu ve školách, firmách, institucích či v domácnostech se mezi 

uživatele dostává stále více internetových komunikačních aplikací, s jejichž využitím lze 

provést varování lidí, kteří jsou uzavření v budově a nemusí slyšet tón nebo verbální 

informace sirény zvenčí. 

 
Rychlá a účinná forma varování a šíření tísňových informací obyvatelstvu, je zabezpečena 

především kombinací moderních komunikačních prostředků, které umí zacílit na určitý 

specifický segment osob, vyskytující se v interiéru, exteriéru, v odlehlých horských oblastech, 

na internetu či na cestách v automobilu. Je proto potřeba zvážit a zhodnotit, pro jaké prostředí 

se konkrétní komunikační prostředek hodí více a kde je schopen pokrýt většinu ohroženého 

obyvatelstva. 
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2. Rešerše 
 
Varování obyvatelstva je v České republice upraveno několika právními normami, zejména 

zákony a vyhláškou. Moderní komunikační technologie, které je možné k tomuto účelu 

využít, lze nalézt především v zahraniční literatuře napříč celou Evropou a světem. Velice 

sofistikované systémy jsou aplikovány především v Kanadě a na Novém Zélandu.  

 

Zákon číslo 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů. Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 73, s. 3461-3474. 

Tento právní předpis vymezuje působnost integrovaného záchranného systému. Varování 

obyvatelstva je zde upraveno povinnostmi za jeho zabezpečení na různých úrovních státu. 

V zákoně je explicitně napsáno, kdo na úrovni stát, kraj, obec zabezpečuje varování. Dále je 

zde stanovena povinnost provozovatele hromadných informačních prostředků, zveřejňovat 

tísňové informace. 

 

Vyhláška Ministerstva vnitra České republiky číslo 380 ze dne 9. srpna 2002 k přípravě 

a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Sbírka zákonů České republiky. 2002, částka 133, 

s. 7730-7746. 

Vyhláška Ministerstva vnitra upravující problematiku ochrany obyvatelstva. Je zde popsáno, 

jak je u nás zabezpečen jednotný systém varování a vyrozumění a poskytování tísňových 

informací. V této vyhlášce je uvedeno technické, provozní a organizační zabezpečení 

varování a v příloze jsou graficky znázorněny délky a tvary signálů sirény.  

 

Zákon číslo 231 ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů. Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 87, s. 5038-5064. 

Tento právní předpis upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob, kteří 

provozují televizní a rozhlasové vysílání. Varování a šíření tísňových informací se tento 

zákon týká tak, že provozovatelé jsou povinni odvysílat důležitá a neodkladná sdělení, která 

jsou v zájmu veřejnosti. 

 

Public Alerting: Options Assessment Information for the CDEM sector [IS10/09]. Ministry 

of Civil Defence and Emergency Management. Wellington, New Zealand. Květen 2009, s. 52. 

ISBN 978-0-478-25486-0. 
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Jedná se o dokument, který je strukturovaný do třech částí. V první části se autoři věnují 

v teoretické rovině možnostem zvýšení efektivity varovného systému a popisu charakteristik, 

které by tento sytém měl zahrnovat. V druhé části je zde udělán rozbor mnoha komunikačních 

kanálů, kterými lze dopravit informaci k obyvateli a ve třetí části je představen nástroj, 

vyvinutý Ministerstvem pro civilní obranu a krizové řízení na Novém Zélandu. 

 

New Zealand Telecommunications Based Public Alerting Systems Technology Study. New 

Zealand Centre for Advanced Engineering, University of Canterbury Campus. Christchurch, 

New Zealand. Prosinec 2008, s. 84. 

V tomto dokumentu je varování popsáno do velmi podrobných detailů, včetně  způsobů 

využití moderních komunikačních technologií, které je možné využít, nebo které se již 

v omezené míře v Evropě či ve světě využívají. V přílohách jsou zmíněny technické možnosti 

krizové komunikace s obyvatelstvem. 
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3. Vymezení pojm ů 

Následující pojmy se týkají problematiky varování obyvatelstva a jsou v textu používány. 

První dva z těchto odborných termínů pochází z usnesení Výboru pro obranné plánování ze 

dne 22. září roku 2009 číslo 38 [41].  

Varování – Souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné upozornění 

obyvatelstva orgány veřejné správy na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost, vyžadující 

realizaci opatření na ochranu obyvatelstva a majetku. Zahrnuje zejména varovný signál, po 

jehož provedení je neprodleně realizováno informování obyvatelstva o povaze nebezpečí 

a o opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku. 

Vyrozumění – Souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné 

předávání informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události orgánům krizového řízení, 

právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám podle havarijních plánů nebo 

krizových plánů.  

Informování – Předání tísňové informace postiženému obyvatelstvu o povaze hrozící nebo 

nastalé mimořádné události. 

Vyrozumívací centra – Jsou součástí operačních a informačních středisek integrovaného 

záchranného systému pro zabezpečení varování, vyrozumění a předávání tísňových informací. 

Telekomunikační sítě – Jedná se o linkové a rádiové sítě zabezpečující přenos povelů 

z vyrozumívacích center pro aktivaci koncových prvků varovaní a vyrozumění.  

Koncové prvky varování a vyrozumění – Technická zařízení schopná vydávat varovný 

signál nebo předávat informaci orgánům krizového řízení. 

Systém selektivního rádiového návěštění – Technická infrastruktura umožňující dálkové 

ovládání koncových prvků varování a vyrozumění. 
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4. Právní rámec 

Z mezinárodního práva vyplývá realizace varování z Dodatkového protokolu I k Ženevským 

úmluvám z 12.8. 1949 o ochraně obětí konfliktů [34]. Varování, vyrozumění a poskytování 

tísňových informací je v České republice upraveno několika právními předpisy. V zákoně 

číslo 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů je 

stanoveno, že jednotný systém varování a vyrozumění zajišťuje a provozuje Ministerstvo 

vnitra České republiky (dále jen MVČR) [62]. Tyto úkoly ministerstva plní Generální 

ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen GŘHZSČR). Dále pak 

MVČR zabezpečuje provozní, technická, organizační zajištění jednotného systému varování 

a vyrozumění a způsoby poskytování tísňových informací obyvatelstvu v již nastalé 

mimořádné události, nebo v čase kdy tato událost hrozí. Na úrovni kraje je situace obdobná 

jako pro území celého státu a úkoly orgánů kraje plní hasičský záchranný sbor kraje. Ten 

zabezpečuje varování a vyrozumění. Na úrovni obce je zajišťovatelem obecní úřad, potažmo 

starosta obce. Systém zajištění jednotlivých úrovní je pro přehlednost znázorněn na obrázku 

číslo 1. 

 

 

Obrázek 1 Úrovně zodpovědností dané ze zákona č. 239/2000Sb. 

 

Mezi další právní úpravu řešící tuto problematiku patří vyhláška ministerstva vnitra 

číslo 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva [59]. Tato vyhláška 

popisuje, mimo jiné, jak je u nás zabezpečen jednotný systém varování a vyrozumění 
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a poskytování tísňových informací. Jedná se zejména o zabezpečení technické, provozní 

a organizační těmito prostředky:  

• vyrozumívací centra, 

• telekomunikační sítě, 

• koncové prvky varování a vyrozumění. 

 

Koncové prvky varování a vyrozumění jsou umísťovány hasičským záchranným sborem do 

obcí, které mají více než 500 obyvatel, dále pak v zónách havarijního plánování a ostatních 

místech, kde se předpokládá možný vznik mimořádné události. Proto v takzvaných hluchých 

místech, kde není pokrytí varovným signálem, obecní úřad může provádět náhradní způsob 

varování obyvatelstva a to po dohodě s místně příslušným hasičským záchranným sborem. 

 

Další právní úprava řešící informování obyvatelstva před hrozící nebo při nastalé  mimořádné 

události je zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 

pozdějších předpisů [61]. Tento předpis upravuje situace, kdy je provozovatel povinen 

odvysílat informace, které jsou předmětem zvýšeného zájmu veřejnosti. Dále pak je 

provozovatel vysílání povinen, v naléhavém veřejném zájmu, poskytnout vysílací čas státním 

orgánům a orgánům územní samosprávy pro důležitá a neodkladná sdělení v souvislosti 

s vyhlášením nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu, nebo opatření týkající 

se ochrany veřejného zdraví. Odpovědnost za toto sdělení nese ten, komu to bylo umožněno. 

Zákonem o integrovaném záchranném systému je to ošetřeno také a každý kdo provozuje 

hromadné informační prostředky, je povinen uveřejnit tísňové informace neprodleně a bez 

úpravy obsahu, na základě žádosti operačního a informačního střediska integrovaného 

záchranného systému. Podobná formulace je také v zákoně č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, 

ve znění pozdějších předpisů, kde žadatelem, kterému se má vyhovět jsou orgány krizového 

řízení a informace se vztahují k nařízeným krizovým opatřením a k vyhlášeným krizovým 

stavům [63]. 

 

Povinnosti plynoucí z varování vyplývají také ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění 

pozdějších předpisů, známého také jako vodní zákon [64]. Zde je v hlavě IX úprava týkající 

se ochrany před povodněmi, kde paragraf 73 upravuje předpovědní a hlásnou povodňovou 

službu. Zde vyplývá povinnost pro předpovědní povodňovou službu, která informuje 

povodňové orgány o možném vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji jako jsou 

srážky, vodní stavy nebo průtoky ve stanovených profilech. Za tuto službu je zodpovědný 



 

 7 

a zabezpečuje ji Český hydrometeorologický ústav spolu se správci povodí. Hlásná 

povodňová služba má pak povinnost zabezpečit informace povodňovým orgánům pro 

varování obyvatelstva, kde je povodeň očekávána a v místech, které leží níže na vodním toku. 

Tuto službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro správní obvody obcí 

s rozšířenou působností a tyto orgány zabezpečují také varování právnických a fyzických 

osob v daném území obce, s využitím jednotného systému varování a vyrozumění. 

K zabezpečení hlásné povodňové služby je těmito orgány organizována hlídková služba. 

Vlastníci vodních děl oznamují nebezpečí zvláštní povodně místně příslušným povodňovým 

orgánům, Hasičskému záchrannému sboru České republiky a v případě nebezpečí z prodlení, 

varují bezprostředně ohrožené fyzické a právnické osoby, v důsledku porušení vodního díla. 

Podle vodního zákona jsou osoby, které zabezpečují telekomunikační služby, povinny 

zabezpečovat komunikaci zpráv a hlášení předpovědní a hlásné povodňové služby. 

 

Odpovědnost za provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování 

a vyrozumění na území našeho kraje má Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

[15]. Způsob aktivace koncových prvků pro potřeby varování obyvatelstva je upřesněn 

v Pokynu krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje č. 18 

ze dne 16.5. roku 2002 – Směrnice pro činnost operačních a informačních středisek. 
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5. Jednotný systém varování a vyrozum ění 

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

organizačních a provozních opatření a vazeb mezi nimi. Systém je spojen s technologií, která 

zabezpečuje varování obyvatelstva a je tvořen [34]: 

• Systémem selektivního rádiového návěštění. 

• Koncovými prvky varování a vyrozumění. 

 

5.1 Systém selektivního rádiového náv ěštění 

Systém selektivního rádiového návěštění (dále jen SSRN) tvoří technický základ jednotného 

systému varování a vyrozumění. Jedná se o technickou infrastrukturu, především elektronická 

zařízení, která umožňují ovládání jeho koncových prvků. SSRN je schopen ovládat sirény na 

dálku a umožňuje také vyrozumívání osob vlastnící pager pomocí krátkých textových zpráv. 

Tento systém tvoří následující prvky [34]: 

• Vysílací infrastruktura. 

• Zadávací terminály a přenosové cesty. 

• Koncové prvky SSRN 

 

Vysílací infrastrukturu tvoří síť stanic, které zabezpečují pokrytí určité oblasti radiovým 

signálem. Infrastruktura vysílačů je tvořena sítěmi pokrývající území jednoho až dvou krajů. 

Na krajské úrovni plní funkci hlavní základnové stanice MASTER, který generuje signál 

a realizuje volání. 

 

Zadávací terminály a přenosové cesty umožňují obsluze systému realizovat požadavek na 

volání. Tento požadavek je vysílán na řídící pracoviště MASTER. Všechny zadávací 

terminály jsou připojeny na počítačovou síť, která umožňuje spojení se sítí základnových 

stanic. Zadávací terminály jsou děleny do čtyř úrovní, kde nejvyšší je na úrovni stát a nejnižší 

zahrnuje úroveň podniků či měst. 

 

Koncové prvky SSRN jsou elektronická zařízení - přijímače, které umožňují realizovat 

požadavek obsažený ve volání. Voláním jsou data obsahující adresu daného přijímače 

a především informace, která určuje činnost, jakou má přijímač vykonat. Koncový prvek 

SSRN funguje tak, že jakmile příjme signál, vyhodnotí zda-li je určen právě jemu 
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a to porovnáním vysílané a svojí adresy nebo adres, protože přijímačům lze přiřadit i více 

adres a tím vytvářet jejich skupiny. Pokud adresa souhlasí, povede vyhodnocení informace 

a realizuje stanovenou činnost [34]. 

 

5.2 Koncové prvky varování 

Představitelé těchto koncových prvků jsou sirény. V České republice se využívají dva typy 

sirén a to elektrické rotační a elektronické. Postupně na našem území dochází k nahrazování 

těch rotačních, zvláště ve větších městech, ale stále je jich většina. Do roku 1994 byly sirény 

ovládány místně nebo centrálně a to pomocí linkového zařízení. Do budoucna se však uvažuje 

o nahrazování zastaralých přenosových cest modernějšími způsoby komunikace s využitím 

digitalizace nebo systémy používající satelitní technologie [34, 33]. 

 

Provozuschopnost sirén se zkouší od října roku 2002 a tato povinnost je upravena vyhláškou 

MVČR č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Akustická 

zkouška sirén probíhá každou první středu v měsíci zkušebním táhlým nekolísavým tónem po 

dobu 140 sekund. Po tomto tónu zazní informace pro obyvatelstvo, že právě proběhla zkouška 

sirén. Tuto informaci umí reprodukovat pouze elektronické sirény. Na našem území platí od 

roku 2001 pouze jeden varovný signál a tím je „Všeobecná výstraha“. Tento signál má 

kolísavý tvar a může se opakovat třikrát za sebou v intervalech tři minuty [12]. Před 

zmiňovaným rokem představovaly různé signály různé typy ohrožení a z tohoto pohledu je 

nyní pro občana srozumitelnější, když zaznívá pouze jeden varovný tón. Nevýhodu to přináší 

pro ty občany, kteří nemají ve své blízkosti sirénu schopnou reprodukovat mluvené slovo 

a tedy neví, na jaké ohrožení se mají připravit. Z tohoto hlediska by například ukrytí do 

spodních pater domu při nebezpečí záplavové vlny bylo kontraproduktivní. 

 

Elektrické rotační sirény jsou staršího typu a jejich rozpoznání je snadné díky tvaru 

kloboučku. Ukázka elektrické rotační sirény, umístěné na území města Bohumín, je vidět na 

obrázku číslo 2. Tyto typy sirén fungují na podobném principu jako píšťala. Zvuk je zde 

iniciován pohybem vzduchu, který je rozkmitán rotujícím elektromotorem. Při správné údržbě 

se její životnost dá účinně prodlužovat. Má výkon cca 4,5 KW, což je relativně hodně a mezi 

její významné nevýhody se dá zařadit: 

• Značná setrvačnost, než se zastaví a znova zase spustí. 

• Nutná častá údržba v důsledku opotřebení třecích ploch. 
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• Nutná fyzická kontrola – možnost hnízdění ptactva. 

• Nemožnost reprodukovat verbální informace o povaze hrozícího nebezpečí. 

• Nedá se její působnost prostorově směřovat, působení zvuku je šířeno v kružnicích. 

 

 

Obrázek 2 Elektrická rotační siréna - převzato z [36] 

 

Elektronické sirény patří mezi moderní koncové prvky varování. Hlavní rozdíl oproti 

elektrickým rotačním sirénám spočívá v tom, že dokáží reprodukovat kromě tónu také 

mluvené slovo. Tím se stává varování obyvatelstva mnohem efektivnější. Postupem času jsou 

těmito typy sirén nahrazovány zastaralejší rotační, ale stále ještě tvoří menší podíl 

z celkového počtu. Na našem území jsou reprodukovány následující mluvené informace [35]: 

• Zkouška sirén 

• Všeobecná výstraha 

• Nebezpečí zátopové vlny 

• Chemická havárie 

• Radiační havárie 

• Konec poplachu 

• Požární poplach 

 

Tyto doprovodné informace slouží k tomu, aby se obyvatelstvo mohlo připravit na 

specifickou mimořádnou událost a efektivně na ni zareagovat. 
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Elektronické sirény mají výhodu v menších rozměrech a hmotnosti. Celokovová konstrukce 

chrání proti poškození od extrémních povětrnostních vlivů a díky nízkým nákladům na 

jednoduchou údržbu je schopna plnit bezporuchový provoz po několik let. Většina moderních 

elektronických sirén odolává teplotám v intervalu -30 °C až 70 °C a jejich výstupní výkony se 

pohybují od 300 W až po 3000 W. Zvuková úroveň ve třicetimetrové výšce činí přes 120 dB. 

Tyto typy sirén se skládají z ovládacího modulu a z hlavice, jež jsou navzájem propojeny 

kabely. Nespornou výhodou je možnost variability umístění hlavic, pokud je potřeba zvuk 

šířit na určité území, lze hlavici nebo hlavice usadit pouze do jednoho směru a také je na sebe 

různě vrstvit ve větším počtu, jak lze názorně vidět na obrázku číslo 3 [44]. 

 

Obrázek 3 Možnosti uspořádání hlavic sirén - převzato z [44] 

 

Místní rozhlasy jsou také zařazeny do jednotného systému varování a vyrozumění. Jejich 

prostřednictvím je možné varovat všemi naprogramovanými signály a také jsou schopny 

poskytnout důležité informace o povaze ohrožení. Signál je načítán ze zvukových souborů 

z počítače a nebo generován v tónovém generátoru. Uplatnění tyto prvky nacházejí 

na vesnicích a v ostatních obcích, kde se vyskytuje malá koncentrace osob na rozsáhlejším 

území [34]. 
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6. Způsoby varování obyvatelstva ve sv ětě 

Většina vyspělých států jako hlavní způsob varování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 

mimořádnou událostí používá sirény. Vývojem nových komunikačních systémů a jiných 

technických zařízení se do popředí dostávají i jiné technologie, které lze využít jako náhradní 

způsoby varování a informování obyvatelstva v případě nefunkčnosti sirén, nebo jako jejich 

doplnění. 

 

Z historického hlediska mělo varování obyvatelstva největší rozmach během druhé světové 

války, kde se používaly výhradně pouze sirény. Pro blížící nebezpečí se používal takzvaný 

„červený poplach“, kdy siréna produkovala střídavě vysoký a nízký tón. Pro obyvatele to 

znamenalo, že se mají neprodleně ukrýt. Jakmile nebezpečí ustalo, byl vyhlášen „bílý 

poplach“, který znamenal bezpečí a byl reprezentován nepřetržitým nekolísavým tónem. Po 

druhé světové válce byly zavedeny další dva tóny a to z důvodu možnosti použití jaderných 

zbraní. Takzvaný „šedý poplach“ znamenal blížící se radioaktivní spad a upozorňoval na něj 

dvou a půl minutový signál, kde se střídaly hlasité a tiché tóny sirény. Dalším stupněm byl 

„černý poplach“, který signalizoval bezprostřední nebezpečí radioaktivního spadu a ten byl 

reprezentován písmenem D z Morseovy abecedy ( -  .  . ) pro ruční sirénu a nebo tři rychlé 

tóny [20].  

 

V současnosti mnoho států na světě přichází na nové prvky ve varování svých občanů, které 

se opírají převážně o nejmodernější komunikační technologie. Například Nizozemsko bylo 

první zemí, které zrealizovalo takzvaný „cell broadcast“(vysílání do buňky), užívané pod 

zkratkou SMS – CB,  což umožňuje zasílat krátké zprávy mnoha uživatelům do právě určené 

oblasti. V Nizozemsku se k vysílání do buňky využívá navíc i rádiové vysílání, které 

umožňuje poskytovat zprávy (například o aktuální dopravní situaci) přímo na display rádia. 

Ve Spojených státech amerických stát Wisconsin implementoval SMS – CB do svého 

systému varování v roce 2005. V Japonsku tento způsob varování ještě vylepšují tak, že 

v případě obdržení varovné zprávy by mobilní přístroj vydal zvukové znamení. V této zemi je 

velká potřeba provést varování velkého počtu osob za krátkou dobu z důvodů častých výskytů 

zemětřesení a tsunami a k rychlejšímu varování by mělo přispět právě SMS – CB [42]. 
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6.1 Švýcarsko 

Ve Švýcarsku se instituce odpovědná za varování a informování obyvatelstva při mimořádné 

události nazývá Národní krizové operační středisko - National Emergency Operations Centre 

(NEOC), která spadá pod Spolkový úřad pro civilní ochranu. NEOC se zaměřuje hlavně na 

mimořádné události, týkající se rizik způsobených zvýšenou radioaktivitou, zapříčiněnou 

haváriemi v jaderných elektrárnách, haváriemi velkého rozsahu v chemickém průmyslu 

a rizika spojená s narušením hrází přehrad. 

 

S institucí NEOC blízce spolupracuje Spolkový úřad pro meteorologii a klimatologii, 

takzvaný MeteoSwiss, který má na starosti vyrozumění dotčených úřadů. Dále poskytuje 

obyvatelstvu doporučení, co dělat v případě vzniku nebezpečných povětrnostních vlivů, jako 

jsou bouře nebo přívalové deště. Pro situace, kdy je zvýšené riziko lavinového nebezpečí, je 

za vyrozumění dotčených úřadů odpovědný Spolkový institut pro sníh a lavinový výzkum 

(SLF), který poskytuje veřejnosti potřebné informace co dělat v případě zvýšeného 

lavinového rizika. Vodohospodáři na přehradách jsou odpovědní za Vodní výstrahu. V zásadě 

se dá říct, že všechny příslušné instituce mají oprávnění varovat obyvatelstvo v případech 

místních regionálních mimořádných událostí [56]. 

 

Ve Švýcarsku mají dva varovné signály a to Všeobecná výstraha a Vodní výstraha. Jakmile 

zazní signál Všeobecná výstraha, je obyvatelstvo povinno zapnout rádio a následovat 

instrukce, které jim budou oznámeny příslušnými úřady. Tato výstraha je reprezentována 

kolísavým tónem podobně jako v České republice,  ale křivku nárůstu a sestupu má rychlejší. 

Trvá pouze jednu minutu a po dvou minutách ticha se ještě jednou zopakuje. Informování 

obyvatelstva je realizováno prostřednictvím rádia, kde místní úřady ohlašují případná 

zavedená opatření ve spojitosti s danou mimořádnou událostí. Varovný signál Vodní výstraha 

upozorňuje obyvatelstvo, žijící pod vodními díly na možné ohrožení záplavovou vlnou 

a následuje po Všeobecné výstraze. Signál je složen z dvaceti vteřin dlouhého nekolísavého 

tónu, následuje deset vteřin ticha a v těchto periodách pokračuje až do dovršení tří minut. Po 

zaslechnutí tohoto varování, by měli lidé okamžitě opustit daný prostor a řídit se místními 

směrnicemi a instrukcemi. Tyto instrukce jsou pro veřejnost umístěny na posledních 

stránkách telefonních seznamů v sekci „Varování obyvatelstva“. Na internetových stránkách 

www.bevoelkerungsschutz.ch a na teletextu na straně 662 [54, 57]. 
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Z celkového počtu švýcarských sirén (7 500) zaujímají relativně veliký podíl mobilní sirény 

a to 2 800 kusů. Důvodem je to, že mohou být uplatněny v odlehlých místech země s využitím 

automobilů.  Zbylou převažující část tvoří sirény stacionární, umístěné na střechách budov. 

Oblasti v blízkosti vodních děl využívají speciální vodní sirény, jejichž napájení je 

zajišťováno právě pomocí těchto nádrží [55]. 

 

6.1.1 Systém ICARO 

Švýcarská rozhlasová společnost SRG SSR ideé suisse umožňuje vysílání informací, 

o možných ohroženích pro obyvatelstvo, prostřednictvím rádia. Toho se využívá především 

při rozsáhlých mimořádných událostech či katastrofách. Systém ICARO (Information 

Catastrophe Alarm Radio Organisation) [53] zajišťuje, že informace pro obyvatelstvo mohou 

být odvysílány okamžitě na žádost úřadů a to v jakékoliv situaci ve kterémkoliv čase. V tu 

chvíli jsou všechna, právě probíhající vysílání přerušena. Možnost napojení do systému 

ICARO mají policejní velitelství ze všech kantonů v zemi. Švýcaři mají vybudovaný široký 

komplex úkrytů a proto mají zabezpečen rozhlasový příjem informací i pro ukrývané osoby. 

Jakékoliv změny nebo zrušení protikrizových opatření jsou sdělovány prostřednictví tohoto 

systému anebo přímo místními samosprávami. ICARO se využívá i pro vyrozumění různých 

organizací a tím dochází k lepší spolupráci i koordinaci mezi nimi. Systém se využívá 

v případech: 

• živelních pohrom, 

• průmyslových havárií velkého rozsahu, 

• havárií jaderných elektráren, 

• hromadných neštěstí, 

• jestliže je chybně varováno pomocí sirén, 

• jestliže nelze varovat pomocí sirén pro jejich poruchu nebo nedostupnost. 

 

Tuto službu lze také využít ve speciálních případech, jako jsou povolání záchranných sborů či 

k mobilizaci. Tento systém je velice efektivní, protože rozhlasová stanice SRG SSR je 

ve Švýcarsku velmi populární a pro veřejnost věrohodná. Její nespornou výhodou je to, že 

pokrývá všechny regiony v zemi tím, že informace distribuuje na další rozhlasové stanice, 

které vysílají v různých jazycích [18]. Celý algoritmus informování obyvatelstva 

o mimořádné události, lze vidět na obrázku číslo 4. 
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Obrázek 4 Postup předávání informací 

 

6.1.2 MeteoSwiss 

MeteoSwiss je národní meteorologická služba [38]. Její úlohou je vykonávat informační 

a varovací službu pro obyvatelstvo, průmysl, veřejnou správu a zasahující složky o blížících 

nebo nastalých extrémních povětrnostních podmínkách. Toto například zabezpečí, aby policie 

a hasičský záchranný sbor, na základě upozornění od meteorologické služby, zabezpečili 

zvýšený počet sil a prostředků v dané lokalitě. Obyvatelstvo, na základě varování 

meteorologické služby, může přijmout taková preventivní opatření, která zmírní škody na 

zdraví a jejich majetku. 

 

MeteoSwiss klasifikuje výstrahu do pěti stupňů a ke každému stupni přiřazuje obrázkový 

symbol, znamenající povahu dané meteorologické situace. Každý stupeň je reprezentován 

jednou barvou, která napomáhá ve vizuálním zorientování na mapě Švýcarska. Barevné 

značení a užité symboly lze vidět v tabulce číslo 1. 

 

tabulka 1 Klasifikace meteorologických výstrah 

Barva Označení výstrahy   Symbol Označení situace 

 Vítr 

 
Žádná výstraha   

 Bouřka 

 Déšť 

 
Mírná výstraha   

 Sněžení 

Zvýšená výstraha    Náledí 
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 Náledí 

 
Zvýšená výstraha   

 Vlna veder 

 Mráz 

 
Velmi vážná výstraha   

 Lesní požár 

 Rozbředlý sníh 

 
Kritická výstraha   

 
 
Modrošedá barva (nultý stupeň) znamená, že se na daném území nevyskytuje žádné zjevné 

nebezpečí a vývoj počasí je standardní pro dané roční období. To však nevylučuje možnost, 

že by se mohl lokálně vyskytnout nějaký nebezpečný meteorologický jev. 

 

Zelenožlutá barva (první stupeň) znamená, že se očekávají nebezpečné povětrnostní 

podmínky, které jsou však normální pro dané roční období. 

 

Žlutá barva (druhý stupeň) symbolizuje, že jsou očekávané nebezpečné klimatické jevy, které 

jsou mírně vyšší intenzity než je pro dané období normální. 

 

Oranžová barva (třetí stupeň) znamená, že vyskytující se povětrnostní podmínky budou 

očekávané s neobvykle silnými meteorologickými jevy. 

 

Červená barva (čtvrtý stupeň) symbolizuje takový stupeň povětrnostních podmínek, u kterých 

se předpokládá přítomnost meteorologických jevů o velmi vysoké síle. 

 

To jaký stupeň bude k jednotlivému meteorologickému jevu přiřazen, záleží na překročení 

určitých stanovených hodnot. Jedná se například o překročení rychlosti větru, množství 

napadaného sněhu a jiné.  

 

MeteoSwiss nabízí poskytování varovných informací i přímo na mobilní telefon, přičemž je 

zapotřebí se zaregistrovat na jejich internetových stránkách. Zájemce o tuto službu si musí 

vybrat, ke kterému regionu se varování budou vztahovat a o kterých nebezpečích chce být 

informován. MeteoSwiss má Švýcarsko rozděleno na zhruba 220 varovacích regionů. Po 

dokončení registrace bude mít každá osoba možnost být o aktuálních extrémních 
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meteorologických jevech varována přímo na svůj mobilní telefon a uzpůsobit tak své chování 

konkrétní nepříznivé situaci [39]. 

 

6.1.3 Spolkový institut pro sníh a lavinový výzkum 

Hlavním úkolem Spolkového institutu pro sníh a lavinový výzkum [52] je zkoumat vlastnosti 

sněhu, utváření lavin a ochrana proti nim. Cílem tohoto výzkumu, vývoje a služby 

obyvatelstvu je zlepšování ochranných opatření a jejich přizpůsobování aktuálním 

podmínkám. Jako odborný ústav na lavinová nebezpečí je tento institut odpovědný za 

vyrozumění kompetentních úřadů a varování obyvatelstva v případě zvýšeného lavinového 

nebezpečí. Každý člověk, který si předplatí službu Spolkového institutu, bude informován 

o aktuálním riziku prostřednictvím textové zprávy SMS na mobilní telefon a nebo formou 

MMS včetně map nebezpečných území. Dále je možné si aktuální lavinovou situaci zjistit na 

internetových stránkách institutu a případně zvolit jinou destinaci naplánované cesty. 

 

6.2 Německo 

V Německu tvoří základ varovného systému stacionární sirény, jejichž zkouška probíhá 

nejméně jednou ročně po předešlém avizování v médiích. Všeobecná výstraha má tvar 

kolísavého tónu po dobu jedné minuty a konec poplachu je reprezentován ustáleným tónem 

také po dobu jedné minuty. Požární poplach trvající jednu minutu, má tvar střídajícího 

vysokého a klesajícího tónu, ale periodu prostřídá, na rozdíl od všeobecné výstrahy, pouze 

třikrát [11]. 

 

Pro efektivnější varování a informování obyvatelstva mají v Německu smluvně zavázánu 

stanici ARD, která dle sjednané dohody uveřejní varování v rozhlasové stanici a v televizním 

vysílání. Jestliže zemský úřad vydá oznámení o varování, musí ho stanice odvysílat v přesném 

znění, za které nese daný úřad zodpovědnost. Další možností, které zemské úřady využívají, 

jsou jejich internetové stránky, kde v rubrice „varování a informování obyvatelstva“ můžou 

lidé zjistit povahu blížící se nebo nastalé mimořádné události a jak by se na ni měli připravit. 

Pro přímo adresné varování obyvatelstva v místech, kde nejsou sirény schopny reprodukovat 

verbální informace, nebo v místech, kde dojde k jejich vyřazení v důsledku poruchy či 

sabotáže, jsou hasiči připraveni varování provést pomocí mobilních prostředků pro varování 

a informování obyvatelstva [60]. 
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6.3 Kanada 

Kanadský systém varování obyvatelstva se začal budovat v padesátých letech, kdy jeho hlavní 

koncové prvky tvořily sirény. Byl to důsledek jaderné hrozby z tehdejšího Sovětského svazu 

a více se rozvíjel až do sedmdesátých let minulého století. Sirény mohou být vidět v mnoha 

kanadských městech, ale poté co se odpovědnosti za jejich údržbu zřekla státní správa, tak 

chátrají a z tohoto důvodu se rozvíjí nové prvky varování a informování obyvatelstva, 

spoléhající zejména na nové komunikační technologie [20]. 

 

Na konci roku 2002 v Kanadě začalo výraznější rozvíjení nových způsobů varování 

obyvatelstva, využívající moderní komunikační technologie a také geoinformační systémy. 

Iniciátorem bylo kanadské Ministerstvo průmyslu, které je zodpovědné za regionální 

ekonomický rozvoj, výzkum, investice a inovace. Právě zmíněné ministerstvo několik 

projektů z většiny spolufinancovala. To vše by se neobešlo bez politické vůle federální vlády 

a Ministerstva veřejné bezpečnosti v jednotlivých provinciích [31]. 

 

6.3.1 Kanadská meteorologická služba (MSC) 

Jedním z úspěšných projektů, jak zefektivnit varování a informování obyvatelstva je 

Kanadská meteorologická služba, uváděná ve zkratce MSC (Meteorological Service of 

Canada) [29]. Tento systém funguje na základě automatizované rádio - rozhlasové 

technologie, která umožňuje vstoupit do éteru, jestliže je rádio ve vysílacím módu. Cílem 

tohoto projektu je to, aby za extrémních klimatických podmínek mohla MSC nebo 

kompetentní úředníci, doručit zprávu rozhlasovým stanicím v podobě připravených hlasových 

souborů, obsahující varovnou zprávu. Tyto zprávy jsou namluveny jak v angličtině, tak 

i ve francouzštině. 

 

6.3.2 Geografický ve řejný varovný systém 

Tento systém je schopný pracovat s údaji v psané i grafické podobě [30]. Umožňuje odeslat 

zprávu a to přes různé komerční komunikační kanály. Smyslem bylo integrovat do stávajícího 

způsobu varování geografický informační systém (GIS), čímž se aplikace stala uživatelsky 

mnohem přijatelnější. Tato aplikace umožňuje: 

• Rychlejší dokončení varovacího procesu, způsobené lepší konfigurací volání 

z jednoho nebo více seznamů osob. 
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• Vybírání určitých osob ze seznamu anebo výběr trvale žijících obyvatel, kteří se 

nacházejí uvnitř stanoveného rádia varování v mapě aplikace. 

•  Shromažďovat informace o vykonaném varování ve stanoveném formátu. V podstatě 

se jedná o zprávu z varování, která obnáší komu byla zaslána varovná informace, jestli 

ji přijal nebo jakým způsobem bylo varování provedeno. Tyto informace se dají 

importovat například do programu Excel. 

 

Využití GIS přináší aplikaci následující výhody: 

• Výběr regionu pomocí kliknutí na mapě. Tím se přiřadí osoby žijící v daném 

segmentu do seznamu příjemců. 

• Zobrazení bydliště vybraných osob na mapě. 

• Monitorování úspěšnosti či neúspěšnosti příjmu varovné zprávy a následné zobrazení 

v podobě přiřazené barvy na mapě zájmové oblasti. 

• Přibližování nebo otáčení náhledu na dané území. 

• Volba mezi různými vrstvami mapy. Vypínání nebo zapínání cest, železnic, 

hydrologických podmínek či regionálních ohraničení. 

• Možnost získat informace o konkrétním objektu na mapě na základě přisouzené 

vlastnosti. 

• Dají se provádět délkové a prostorové kalkulace.  

 

Celý systém vypadá tak, že uživatel má na obrazovce GUI aplikace, kde může aktivovat různé 

filtry výběru, přepínat se mezi mapou a možností výběru ze seznamu. Pokud má zvolen 

seznam evidovaných osob, přetažením do druhého políčka z dané osoby udělá příjemce 

varovné zprávy. Druhým způsobem vybrání osob je z mapového podkladu. Uživatel klikne 

do dané oblasti a vybere rádius, do kterého bude spadat určitá oblast. Ti lidé, bydlící v této 

ohraničené oblasti budou poté automaticky vybráni a zařazeni do seznamu příjemců zprávy. 

Celá databáze osob je velmi citlivým údajem, protože v ní jsou obsažena jména, příjmení, 

telefonní čísla, adresy, klíče, identifikační čísla a proto musí být chráněna proti přístupu 

z internetu firewally a ostatními bezpečnostními prvky. 

 

Příjemců zprávy může být několik typů. Varovná zpráva je směřována takovým způsobem, 

aby byly zastiženy osoby jak v domácím prostředí, tak i mimo něj, nacházející se venku. Mezi 

typy příjmů lze zařadit [30]: 



 

 20 

• Internetový příjem – V tomto případě je varovný signál odeslán s určitými 

aktivačními parametry a příjemce má možnost navštívit URL adresu, která je mu 

nabídnuta. Zde zjistí informace o důvodu spuštění varovné zprávy a bližší údaje 

poskytované správcem systému. 

• Telefonní příjem – Systém je nastaven tak, že lze varovat pomocí pevné linky 

i pomocí mobilního telefonu. Po přijetí varovné zprávy příjemce naťuká identifikační 

kód, kterým vydá nazpět hlášení o úspěšném příjmu. Tímto opatřením mají úřady 

přehled o úspěšně varovaných osobách na daném území. 

• RTMD zařízení – Toto zařízení je podobné jako stolní přenosný telefon 

v domácnosti. Pro napájení nepotřebuje baterie, protože je napájen ze sítě. Předností 

tohoto zařízení je to, že hlasově nahlásí volající číslo nebo jméno osoby a předmět 

zprávy. Tak se dá zajistit, že dané telefonní číslo je příjemcem varovné informace, 

aniž by někdo k telefonu musel přímo jít. Využití je možné v místech, kde hrozí 

specifické nebezpečí a je zde nutno se připravit na určitý typ krizové situace, například 

v okolí jaderných elektráren. Toto zařízení také může najít své uplatnění u zrakově 

postižených osob. 

 

Aplikace umožňuje posílání na různé kanály, takže lze odeslat zprávu zároveň na email, 

pager, mobilní telefon a na ostatní již zmíněné prostředky. 

 

6.3.3 Nouzový telekomunika ční datový systém (ETDS) 

ETDS je webová aplikace kanadského Ministerstva průmyslu k řízení přednostního volání 

nouzových vytáčení a bezdrátového přístupu [28]. Telekomunikační společnosti si pomocí 

této aplikace stáhnout telefonní čísla s přednostním voláním a zařadí je do své databáze. Tyto 

společnosti mohou vidět ale pouze seznam čísel bez přiřazených jmen, aby byla zabezpečena 

ochrana osobních údajů. Bezdrátoví poskytovatelé obdrží emaily přes ETDS pro službu 

bezdrátové priority, kde je jim zasláno mobilní číslo na osobu, která vstoupila do systému. 

Aplikace je navržena k tomu, aby přijímala čísla od klasických analogových telefonů, faxů, 

VoIP nebo satelitních telefonů.  

 

Služba přednostního volání byla zřízena za účelem identifikování těch telefonních linek, které 

jsou důležité během mimořádných událostí a zabezpečení jejich přednostního spojení, zatímco 

telefonní systém bude dočasně přetížený. Přístup do této aplikace mají například starostové, 



 

 21 

příslušníci záchranných složek, relevantní političtí funkcionáři či subjekty kritické 

infrastruktury. 

 

Systém funguje tak, že se uživatel připojí na internet pomocí běžného prohlížeče a vepíše 

adresu https://urgent.ic.gc.ca. Po otevření stránky zadá přístupové jméno a heslo, které 

každému uživateli s přednostním voláním zašle Ministerstvo průmyslu nebo administrátor 

v dané provincii. Následně každá přihlášená osoba může vidět svoje vyplněné kontaktní údaje 

a pokud je zařazena do nějaké skupiny, pak i tuto skupinu. Například skupina může zahrnovat 

město a v rámci něj budou mít přednostní spojení starosta a místo starosta. Tento příklad je 

zobrazen na obrázku číslo 5.  

 

Obrázek 5 Skupinové uspořádání – převzato z [27] 

 

Každý, kdo má vyplněnu emailovou adresu, může být kontaktován na svůj email po kliknutí 

na ikonku dopisu nebo lze také poslat emailovou zprávu s přiloženým word souborem. 
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Pro efektivní a účinné kontaktování důležitých osob a organizací, řešících krizové situace, je 

stanoveno 5 úrovní priority kontaktování [27]: 

• 1. úroveň – Na této úrovni se jedná o vedoucí představitele státu jako jsou ministerský 

předseda, ministr obrany či ministerstvo vnitřní bezpečnosti a související úřady. 

Představitelé nižších územně správních celků, starostové, techničtí pracovníci 

telekomunikačních služeb, kteří jsou důležití pro zajištění obnovy prioritního spojení. 

• 2. úroveň – Zde jsou kontaktovány klíčové záchranné složky reagující na krizovou 

situaci a operační střediska na všech úrovních. 

• 3. úroveň – Na této úrovni se kontaktuje zdravotnický personál a složky zabezpečující 

veřejný pořádek a bezpečnost. Jedná se o vedoucí představitele zdravotnických 

zařízení, policejní ředitele na požadované úrovni a představitelé SAR týmů. 

• 4. úroveň – Zde jsou kontaktovány složky zabezpečující základní funkce daného 

území. Jedná se o zabezpečení dopravních služeb, vody, telekomunikací, elektřiny 

a další prvky technické infrastruktury. 

• 5. úroveň – Na této úrovni se kontaktují osoby, které jsou zodpovědné za obnovu a 

zajištění škod. 

 

6.3.4 Program IPAS 

Program IPAS (Internet Public Alerting System) vytvořila společnost Solana Network 

v Ottawě jako internetový varovací systém [51]. Ten umožňuje varovat obyvatelstvo před 

vznikající nebo již probíhající mimořádnou událostí a to pomocí internetu. Tento projekt 

vznikl na základě spolupráce mezi výzkumnými pracovníky, vývojáři, úředníky 

a Ministerstvem průmyslu Kanady. Práce na tomto projektu začala v roce 2003, kde se 

započalo definování softwarového vybavení a síťové infrastruktury, která by byla vhodná pro 

daný systém. Systém se skládá z následujících tří komponent: 

• IPAS Server 

• IPAS Client 

• IPAS Admin 

 

Uživatelský software (Client) musí být nejprve nainstalován na osobní počítač uživatele, což 

umožňuje následné užívání jeho účtu, kde je registrován. Státní správa a administrátoři 

systému používají webové rozhraní pro zveřejňování varovných zpráv. Celý systém má 

následující vlastnosti [49]: 
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• Bezpečnost – Mezi nejdůležitější bezpečnostní opatření patří to, aby varovnou 

informaci mohl vydat pouze pracovník, který má k tomu patřičné oprávnění. Tato 

oprávnění jsou definována na různých úrovních řízení, protože například větrná bouře 

má lokální charakter zatímco hrozba terorismu může mít celostátní rozměr. To je 

zabezpečeno skrz přístupovou databázi, kde je seznam oprávněných osob. Dalším 

aspektem bezpečnosti je zabezpečení osobních údajů těch osob, které jsou 

zaregistrování k přijímání varovných zpráv. Program musí ale zároveň úspěšně 

fungovat za přítomnosti firewallů, pop-up bloků a různých jiných bezpečnostních 

systémů, běžně se vyskytujících na internetu. 

• Vzdálené ovládání – Systém podporuje odesílání varovných zpráv ze vzdálených 

míst. Jestliže oprávněný pracovník s místem působiště například v Ottawě se aktuálně 

nachází ve Vancouveru, je schopen se odtamtud přihlásit na server v Ottawě a poslat 

celostátní varovnou informaci. 

• Oznámení v reálném čase – Jakmile systém odešle zprávu, tak ji v zápětí uživatel 

obdrží na své obrazovce formou pop-up okna. Toto není možné například při varování 

pomocí mailů, protože uživatel sice může mít zapnutý počítač a pracovat na něm, ale 

příchozí poštu si nemusí vyzvednout. 

• Přenositelnost – Client programu IPAS je přenositelný v rámci různých operačních 

systémů jako jsou Windows, Linux, Sun OS, Palm a další. 

• Spolehlivost – Systém funguje v několika úrovních a to v regionální, provinční 

a národní, kde například regionální úroveň se může připojit k provinční infrastruktuře 

jednoduchým konfiguračním upgradem. To zabezpečuje jistou spolehlivost celé 

architektury. Dále je důležitá odolnost vůči poruchám a různým selháním obzvláště 

v době mimořádných událostí, kdy se síť může velice zatížit. Proto je IPAS navržen 

tak, aby mohl snést obsloužení milionů uživatelů. 

• Účinný přenos – Systém musí být schopný šířit velké množství varovných zpráv přes 

internet uživatelům, aniž by docházelo k nadměrnému zatížení. Z tohoto důsledku byl 

vytvořen IPAP (Internet Public Alert Protocol). Jedná se o vylepšený přenosový 

protokol, který splňuje přísné požadavky IPAS. IPAP je spolehlivý přenosový 

protokol podobně jako TCP, ale je navržen k tomu, aby přinášel vysoký výkon pro 

malé varovné zprávy. 
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Infrastruktura veřejného varovacího systému se skládá ze souboru serverů a clientů. Množství 

a rozmístění serverů je závislé na požadavcích kompetentních úřadů a počtu uživatelů. Je 

teoreticky možné využívat jenom jeden server na celé území provincie, ale vzhledem 

k objemu uživatelů, kteří jsou registrováni to prakticky možné není. V blízké budoucnosti 

to může vypadat tak, že každé město bude mít svůj vlastní server a v případě velkých měst se 

může jednat o skupinu serverů. Pro zabezpečení chodu systému se využívá záložních serverů, 

pro případ selhání serverů primárních [49]. 

 

Se stále rostoucím počtem lidí, trávicím čas před počítačem, se tento systém může stát jedním 

z nejefektivnějších prostředků varování ve 21. století, který zabezpečí předání varovné 

informace rychle a spolehlivě. Obvyklé prostředky varování, nemají tak velkou schopnost 

informovat o krizové situaci v takovém rozsahu. Tento systém může také fungovat 

v intranetu, kde může kontaktovat osoby přímo na pracovišti nebo na univerzitách. 

Schématické šíření informace je patrné z obrázku číslo 6. 

 

 

Obrázek 6 Schematické znázornění šíření informace – převzato a upraveno z [49] 

 

IPAS umožňuje státní správě poslat varovnou informaci v jakémkoliv čase z kteréhokoliv 

počítače s přístupem k internetu s daným serverem. Varování je zprostředkováno pomocí 

okna ve formě vizuální a také je hlasově reprodukované. Uživatelé se zaregistrují k různým 

typům varovných oznámeních podle toho, jestli jsou pro ně v daných podmínkách relevantní, 

takže obdrží pouze ty informace, která splní určitá předdefinovaná kritéria. V případě 

vyhlášení varování a splnění kritérií, vyskočí takzvané pop-up okno na uživatelově počítači. 

IPAS je schopný fungovat na různých úrovních státní správy a to od úrovně stát, provincie, 

města nebo objekty. Mezi výhody tohoto systému lze zařadit [50]: 

• Umožňuje záchranným složkám a odpovědným funkcionářům poslat varovnou zprávu 

ve velmi rychlém čase. 
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• Zvyšuje pravděpodobnost příjmu varovné zprávy u obyvatelstva. 

• Podporuje vydání varování z velké dálky. 

• Umožňuje varovat obyvatelstvo i ve velmi odlehlých oblastech s internetovým 

příjmem. 

• Je levný díky využití internetu a nepotřebnosti jiné technické infrastruktury. 

• Uživatelsky příjemné grafické rozhraní. 

• Zpráva o varování je posílána až do té doby, dokud není příjemcem potvrzena. 

• Poskytuje důležitá data o počtu přijatých varování, počtu pokusů, které tomu 

předcházely a kolik času celá procedura zabrala. 

 

Varovné zprávy však nemusí být doručovány pouze na osobní počítač, který máme zpravidla 

doma, ve škole nebo v zaměstnání. V dnešní době má již mnoho lidí PDA, které umožňuje 

připojení k internetu a tedy i případné získávání těchto varovných informací. Obrazovku 

varovné zprávy lze vidět na obrázku číslo 7. 

 

 

Obrázek 7 Program IPAS a varovná zpráva – převzato z [51] 
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6.4 Francie 

Systém varování obyvatelstva měl ve Francii velký rozmach v čase před druhou světovou 

válkou, kde pasivní ochranu proti leteckým útokům měly zabezpečovat sirény. V současnosti 

se ve Francii využívá okolo 4 500 elektronických a rotačních sirén. Akustické zkoušky jsou 

spouštěny stejně jako u nás, tedy každou první středu v měsíci v pravé poledne. Menší 

odlehlejší území využívají pro svolávání jednotek hasičského záchranného sboru také sirény, 

ale v poslední době dochází k jejich nahrazování pagery [3]. 

Varovný systém byl modernizován na základě zákona o civilní ochraně v roce 2004 a byly 

zde zavedeny nové prvky varování jako jsou například SMS zprávy, výstražné proměnné 

tabule s vyznačenými informacemi nebo informační telefonní linky. Novelizovaná norma 

přináší možnosti pro varování obyvatelstva prostřednictvím celostátních nebo regionálních  

televizních a rozhlasových vysílání jako jsou France Inter, France Bleu, Réseau France 

v zámoří, France 3 [3]. 

 

Jako doplněk varování pomocí sirén, je ve Francii zřizována síť svítících tabulí na veřejných 

místech a také v rámci dopravní infrastruktury. Tyto tabule ukazují informace o povaze 

ohrožení umístěné na nádražích, v metru, na letištích nebo dálnicích. K šíření tísňových 

informací se také využívají reproduktory připevněné na vozidla (mobilní sirény). 

 

6.5 Nový Zéland 

Za varování na Novém Zélandu nesou odpovědnost orgány civilní obrany (CDEM – Civil 

Defence Emergency Management). Na národní úrovni je to Ministerstvo pro civilní obranu 

a krizové řízení Nového Zélandu, které vyrozumívá organizace na nižších územně správních 

jednotkách země pomocí emailů, SMS, faxu a případně v celostátní televizi nebo v rádiu. 

Vzhledem ke specifickému rozložení obyvatelstva jsou však celonárodně vydané varování 

značně limitována a proto jsou stěžejní ty na regionální úrovni, které zajišťují šíření 

informace ke koncovým jednotlivcům.  

 

Orgány civilní obrany, zabezpečující určitý způsob varování obyvatelstva na místní úrovni, 

nejsou shodné napříč celým státem. Tyto způsoby zahrnují například následující prostředky 

varování a informování obyvatelstva [40]: 

• Bannery na internetu 
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• Varování osobním navštívením - tzv. Door to door 

• Mobilní sirény na automobilech 

• Mobilní sirény na letecké technice 

• Pevná telefonní linka – automatické vytáčení či telefonické větvení 

• Mobilní telefony (SMS) 

• Elektronická pošta 

• Turistické rádio 

• Velkoplošné tabule 

• WAP 

 

V roce 2008 byl na Novém Zélandu proveden průzkum, který analyzoval množství 

a rozdílnost užívané techniky pro varování a informování obyvatelstva a ukázalo se, 

že regionální samosprávy užívají dvacet různých mechanizmů. Každý region používá ty 

prostředky, které nejefektivněji předají varovnou informaci na daném území [46]. 

 

6.5.1 Nástroj ke stanovení nejefektivn ějšího zp ůsobu varování 

Tento nástroj využívá prostředí tabulkového editoru Microsoft Excel a napomáhá krizovým 

manažerům ohodnotit a porovnat náklady versus užitek různých prostředků varování 

a informování obyvatelstva na konkrétním území. Nástroj lze otevřít v Excel 2002 nebo 

novějším a skládá se z osmi listů, kde se zadávají hodnoty a stanovují výsledky pro finanční 

náklady a ohodnocení určitého prostředku varování. Postup následován uživatelem by měl být 

v těchto krocích: 

a) Stanovení oblasti – Zde se nastaví oblast nebo region, který chceme posuzovat. Může 

se jednat o provincii, teritorium nebo v našich podmínkách kraj či území v rámci 

obvodu ORP. 

b) Určení množství obyvatel pro oblasti s nízkou/vysokou hustotou zalidnění – Zde 

se zadá počet trvale žijících obyvatel v oblastech, která se vyznačují vysokou a nízkou 

hustotou. Nezapočítávají se různé migrace osob včetně turistů. 

c) Finanční náklady na personál – V tomto kroku se stanoví finanční náklady za rok 

na personál, který bude spravovat daný systém varování. 

d) Stanovení celkového rozpočtu 

e) Procentuální určení osob, které nevlastní mobilní telefon a ani pevnou linku  
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f) Stanovení procenta varovaných osob – Zde se stanoví procentuálním vyjádřením, 

jak velkou část obyvatelstva chceme přímo varovat. Jedná se o minimální 

požadovanou úroveň. Tato hodnota by neměla být nižší než 70 %. 

g) Stanovení koeficientů – U této položky se stanoví koeficienty, které zohledňují 

významnost určité skupiny lidí, ke které by varovná zpráva měla být namířena. 

Například je – li velká skupina turistů či lidí, hovořící cizím jazykem uvnitř vybrané 

oblasti, má tato skupina specifické vlastnosti a právě jim musí být poskytnuta varovná 

informace určitým způsobem, takže tento koeficient může nabývat hodnot 2 nebo 3. 

Pokud je významnost skupiny osob v rámci území méně specifická, tak hodnota 

násobícího koeficientu je 0,5. Tyto koeficienty se nastaví také u stanovených 

mimořádných událostí a to stejným způsobem dle subjektivního pocitu rizika. Pokud 

nechceme výpočet ovlivňovat příliš subjektivním ohodnocením zadavatele, bude 

u všech položek koeficient 1. Zadávání hodnot a koeficientů do nástroje v programu 

Excel je patrné z obrázku číslo 8. 

 

 

Obrázek 8 Zadávání parametrů území, financí a koeficientů – upraveno z [46] 
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h) Vybrání prostředků varování – Zde se vyberou ze seznamu ty prostředky, se 

kterými se uvažuje na daném území a přiřadí se k nim číslo jedna. V opačném případě 

bude v políčku vepsána nula. 

i) Přepnutí do listu analýzy (basis) – V tomto bodě se k jednotlivým prostředkům 

varování určí číselná hodnota od 1 do 5, kde čím vyšší je tato hodnota, tím lepší je 

daný prostředek v konkrétní oblasti. Posuzovaných oblastí je stanoveno devatenáct 

a zahrnují například časové hledisko pro aktivaci, reprodukce pouze v jednom jazyce, 

vliv terénu, čas potřebný k doručení varovné informace většině obyvatelstva a další. 

Po vyplnění matice analýzy se stanoví náklady na daný prostředek a to jak počáteční, 

tak i provozní po dobu jednoho roku. 

j) Přepnutí do listu výpočet (calculation) – V této záložce došlo k přepočítání matice 

z předešlé analýzy. Je zde provedeno procentuální vyjádření efektivity každého 

prostředku, včetně přenásobení zadaných hodnot stanovenými koeficienty. Dále jsou 

zde spočítány náklady na konkrétní počet obyvatel. 

k) Přepnutí do listu klasifikace (ranking) – Zde je graficky znázorněna vypočtená 

efektivita všech posuzovaných prostředků varování, vyjádřena v procentech. 

l) Pohled na výsledky v dalších listech – V dalších listech jsou prezentovány výsledky 

formou dvouosého znázornění, kde osu X reprezentují náklady na daný prostředek 

a osu Y efektivita. Na hodnotě průměrné efektivity je umístěná hraniční přímka, čímž 

usnadňuje lepší orientaci mezi danými prostředky varování. Čím je tedy daný 

prostředek umístěn výše a vlevo, tím je pro dané území nejvhodnější, jak co se týče 

účelnosti využití, tak i dle finanční náročnosti. Uživatel má tedy možnost si porovnat 

dle svého rozpočtu, zda – li je daný prostředek ufinancovatelný nebo nikoliv. Tyto 

výsledky také zahrnují rozdíly mezi územími s nízkou hustotou zalidnění a vysokou 

hustotou zalidnění. To znamená, že efektivita prostředku může být v území s nízkou 

hustotou osídlení vysoká a naopak. 

 

Tento tabulkový nástroj umožňuje relativně rychlou podporu, při rozhodování o použití 

různých druhů prostředků varování na konkrétním území. Zhodnocuje jejich efektivitu 

v poměru s náklady na jejich použití. 
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6.6  Možnost varování českých ob čanů před tsunami v zahrani čí 

V roce 2004 dne 26. prosince postihlo ostrov Sumatra ničivé zemětřesení, které vyvolalo vlnu 

výšky až deset metrů a v jejíž důsledku zemřelo kolem 200 000 osob. Tato katastrofa zasáhla 

i několik českých občanů, kteří v tomto území trávili svou dovolenou. Je proto důležité, aby 

i návštěvníci vzdálených destinací, měli možnost získat varovné informace před hrozící 

živelní pohromou a ne být odkázáni pouze na místní podmínky, které se již sice zlepšují, ale 

stále nedosahují efektivity prostředků, zmíněné v předešlých kapitolách. Pro turisty ani 

většina z nich nemá požadovanou účinnost. 

 

6.6.1 CWarn 

CWarn monitoruje celosvětové aktivity zemětřesení a varuje jeho uživatele (členy) 

prostřednictvím SMS zpráv na jejich mobilní telefon v případech ohrožení vlnou tsunami. 

Tento systém využívá zeměpisné šířky a délky jeho členů k výpočtu vzdálenosti od epicentra 

zemětřesení a následné hrozby tsunami. V SMS zprávě, kterou uživatel obdrží, je detailně 

popsána velikost zemětřesení, poloha a úroveň ohrožení. Systém také umožňuje počítat 

s proměnnou polohou uživatelů, dle jejich zadaného itineráře, před odjezdem na jejich 

dovolenou. 

 

Nejčastěji se varovné zprávy k obyvatelstvu dostávají prostřednictvím televize nebo rádia, ale 

pokud nejsou dané osobě tyto prostředky k dispozici, protože je například v přírodě nebo spí, 

je možnost získat varovnou informaci od systému včasné výstrahy CWarn na jeho mobilní 

telefon za předpokladu, že ho má s sebou, zapnutý a nachází se v území s pokrytím GSM sítě. 

S tímto pokrytím je systém schopný doručit zprávy kdekoliv na světě, respektive do 222 států, 

kde existuje pokrytí sítě GSM [58]. 

 

Registrace se provádí na webových stránkách http://www.cwarn.org , kde se žadatel o zasílání 

varovných zpráv v záložce „členství“ registruje. Zde vyplní kontaktní údaje a svoje 

přihlašovací jméno a heslo. Nevýhodou této registrace je fakt, že ji lze provést pouze s ročním 

poplatkem a ten činí nezanedbatelných 20 australských dolarů. 
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7. Prost ředky náhradního zp ůsobu varování 

V současnosti existuje mnoho typů prostředků užívaného k uskutečňování náhradního 

způsobu varování. Tyto prostředky nacházejí stále nové uplatnění v ochraně obyvatelstva 

a jejich počet se zvětšuje s technickým rozvojem společnosti. V následujících kapitolách bude 

několik prostředků popsáno, včetně jejich výhod či nevýhod pro využití k varování a šíření 

tísňových informací obyvatelstvu. Stručné charakteristiky těchto prostředků jsou v přehledné 

tabulkové formě zobrazeny v příloze číslo 1, tabulky 1 až 12. 

 

7.1 Internet 

Pro poskytovatele připojení k internetu by neměl být technický problém přidávat nebo měnit 

obsah webových stránek, načtené jejich uživateli, pomocí HTML vstupu. Přes poskytovatele 

proudí stránky psané ve zdrojovém kódu, který je do grafické podoby přetvořen až 

prohlížečem. Do tohoto kódu je vložen text, který na uživatelově počítači zapříčiní zobrazení 

takzvaných bannerů přes horní část stránky, oznamující například varovnou zprávu. Proto, 

aby byl obsah účinný, musí být tato zpráva umístěna na velice nápadném místě načtené 

stránky. Navíc tento způsob musí být aplikovatelný na různých návrzích webových stránek, 

kde by se banner zobrazil v popředí přes celou šířku stránky. Pro varování tímto způsobem je 

rozhodující, aby bylo možné zprávu zaznamenat a aby byla čitelná bez posunování stránky 

dolů. Vzhledem k tomu, kolik času tráví v současnosti lidé na internetu, mohlo by se jednat 

o velice užitečný nástroj. 

 

Například na Novém Zélandu již poskytovatelé avizovali, že využití tohoto nástroje je možné, 

avšak bude zapotřebí ještě jeho rozvíjení a spíše využívat již připravené zprávy, než ad-hoc 

vytvářet nové specifické varovné informace. 

 

Další možností, jak dosáhnout distribuce potřebné informace je pomocí takzvaných plug-inů 

v prohlížeči. Plug-in je software, který doplňuje nebo rozšiřuje funkčnost nějakého programu 

a na rozdíl od pozměnění stránek, modifikuje uživatelské rozhraní prohlížeče a tím je 

docíleno obdobného výsledku jako v předešlém případě s tím rozdílem, že varovná zpráva je 

zobrazena nad webovou stránkou. Zprávy by mohly být posílány přes vytvořený varovací 

systém a zobrazovaly by se na těch počítačích, se stáhnutým potřebných plug-in softwarem. 

Toto řešení by mohlo být vhodné i pro specifické varovné informace.  
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Plug-in v prohlížeči by takto mohl mít zdroj varování v CAP serverech (Common Alerting 

Protocol). Pro sdílení nákladů na správu tohoto systému je výhodnější jej provozovat 

na mezistátní úrovni, kde plug-in automaticky zobrazí zprávu v tom státě, ve kterém je daný 

počítač připojen. 

 

Alternativním způsobem k HTML vstupu a plug-in v prohlížeči by mohlo být řešení založené 

na domluvě představitelů státu a provozovateli určitých webových stránek. Výběr těchto 

stránek by záležel na jejich návštěvnosti a sami poskytovatelé by si na vlastní stránky 

umísťovali bannery s varovnými zprávami v okamžiku, kdy by byli vyrozuměni. Postupně by 

mohlo být do těchto dohod zahrnuto stále více provozovatelů a tím by se zvětšovala i účinnost 

varování, vzhledem k tomu kolik osob tráví čas on-line a ne každý může v pracovní době 

poslouchat rozhlas či televizní vysílání [43]. 

 

7.1.1 Bannery na internetu 

Jak již bylo zmíněno v kapitole výše, tyto bannery mohou vznikat na principu HTML vstupu, 

plug-in v prohlížeči nebo umístěné přímo provozovatelem. U těchto bannerů je důležitá 

věcnost a stručnost sdělení, aby tísňová informace byla srozumitelná a jasná kvůli zobrazení 

na omezené ploše. Účinnost je především na ty osoby, které se vyskytují v interiéru a jsou 

připojeni k internetu. Zvýšení efektivity tohoto prostředku lze dosáhnout například zvukovým 

znamením, které bude upozorňovat na přítomnost banneru i ty osoby, kteří nebudou v danou 

chvíli přímo u počítače. 

 

7.1.2 Elektronická pošta 

V současnosti je elektronická pošta běžným prostředkem v každodenní komunikaci. 

Emailovou adresu využívají jak soukromé osoby, tak i firmy, školy nebo úřady, kde je 

každému zaměstnanci přiřazena vlastní adresa. Efektivita varování však nemůže dosahovat 

velkého podílu populace, protože mnoho lidí si kontroluje poštu maximálně jednou denně. 

Další nedostatek tohoto způsobu varování může spočívat v naplnění schránky a tedy 

nedoručení varovné zprávy. 
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7.2 Transparenty na letecké technice 

Transparenty na letecké technice se používají ke komunikaci prostřednictvím několika metrů 

dlouhého nápisu připevněného k trupu letadla. Soukromá sféra využívá tento prostředek 

k reklamním účelům, avšak lze jej využít také k varování ve specifických územích. Realizace 

takového varování však přináší spoustu omezení, která spočívají v neustálé připravenosti 

letecké techniky na nedalekém letišti, připravenosti transparentů a samozřejmě v různých 

povoleních k provozování. Další omezení je nemožnost vzletu ve špatných povětrnostních 

podmínkách, omezený rádius letů nebo vysoké náklady na provoz a údržbu. 

 

7.3 Zprávy na mobilní telefon 

Mobilní telefon v České republice vlastní každý druhý senior a v podstatě každý student. 

V porovnání s celou Evropou se řadíme ke špičce v množství mobilních telefonů na počet 

obyvatel. Ku příkladu ve Spojených státech amerických vlastní mobilní telefon kolem 70% 

populace, což je ale hlavně dáno nekompletním pokrytím území. V Evropě, v rozvinuté části 

Asie a v osídlených částech Austrálie jsou však místa pokryta téměř absolutně. Z tohoto 

důvodu se jeví využití mobilního telefonu k varování jako velice efektivní nástroj. 

 

7.3.1 SMS zprávy 

Zkratka SMS znamená v češtině služba krátkých textových zpráv (Short Message Service). 

Tato zpráva může obsahovat až 160 znaků. V minulosti se však již několikrát objevily 

problémy s hromadným odesíláním těchto SMS, kdy síť nezvládla nápor uživatelů 

a docházelo ke zpoždění v přijímání zpráv. Například na Vánoce v roce 2005 prošlo českými 

poskytovateli 58,5 milionů zpráv na mobilní telefon. Výhodou tohoto systému je možnost 

potvrzení přijetí zprávy [24]. 

 

7.3.2 SMS - CB zprávy 

Poprvé byl tento systém technicky demonstrován v Paříži v roce 1997. Někteří operátoři 

využívají  SMS – CB k zasílání zpráv v rámci celého státu nebo města a to především 

informace o povětrnostních podmínkách, o poloze v níž se daný uživatel nachází a nebo 

dokonce o nabídkách v obchodě, který právě míjí. Technologie vysílání do buňky umožňuje 

distribuovat zprávu všem mobilním přístrojům, připojených k určitému souboru buněk. Pro 
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srovnání klasické SMS zprávy jsou zasílány takzvaně z „bodu do bodu“, ale vysílání do 

buňky je z „bodu do prostoru“. To znamená, že jedna zpráva SMS – CB může dosáhnout 

značné množství přístrojů najednou. Jedná se však o nepotvrditelnou zprávu, u které 

odesílatel nemůže vědět, zda byla opravdu doručena, protože tato služba je založena na 

anonymitě. Vysílání do buňky má mnoho rysů, které z něj dělají vhodný nástroj pro varování 

obyvatelstva, protože při mimořádných událostech velkého rozsahu může často selhat síť 

přetížením, což se ukázalo u bombových útoků v Londýně roku 2005 a u tohoto způsobu 

posílání zpráv to nehrozí. Velikost zprávy může dosahovat délky stránky 93 znaků 

(maximálně 15 stran) a může být vysílána do jednotlivé buňky i celé sítě. K využívání tohoto 

systému k varování jsou zapotřebí dohody mezi poskytovateli a státní správou [19]. 

 

7.4 Oznámení v televizi a v rádiu 

Oznámení v televizním nebo rozhlasovém vysílání jsou realizována na základě dohod nebo 

zákonných předpisů. V České republice tento způsob uveřejnění tísňových informací řeší 

zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších 

předpisů, popsaný v kapitole číslo 4.  

 

V rámci Moravskoslezského kraje existují dohody mezi hasičským záchranným sborem 

a Rádiem Čas, Hitrádiem Orion, Rádiem Kiss Morava, Rádiem Hey. Na celostátní úrovni se 

jedná o Českou televizi, Český rozhlas a televizi Nova. V rámci těchto dohod mezi hasiči 

a médii jsou i kontakty na zaměstnance studií, kam se v případě vzniku mimořádné události 

budou posílat tísňové informace, které je v rámci varování obyvatelstva nutné zveřejnit [13]. 

 

7.4.1 Dálkov ě aktivované rádio - NOAA Weather Radio 

Příkladem zveřejňování tísňových informací může být NOAA Weather Radio (NWR) [47], 

které působí v Severní Americe. NWR zahrnuje celonárodní síť rozhlasových stanic (přes 

tisíc stanic), vysílající nepřetržité informace o aktuálních povětrnostních podmínkách, přijaté 

přímo z nejbližší meteorologické stanice. Kromě rizik přírodního charakteru, vysílá 

ve spolupráci s veřejnou správou, varovné informace i pro jiné typy mimořádných situací jako 

jsou chemické havárie, narušení veřejného pořádku nebo teroristické hrozby. NOAA Weather 

Radio vyžaduje speciální rádiový přijímač, který je schopný zachytit signál na frekvencích od 

162,400 MHz do 162,550 MHz. Signál tedy nelze poslouchat na běžném AM/FM rádiovém 
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přijímači. Pokud chce být člověk varován ve dne i v noci, je pro něj lepší mít samostatný 

přijímač pouze na NWR, v opačném případě mu postačí přijímač multifunkční, kde si může 

ladit mezi mnoha dalšími frekvenčními pásmy a informacemi o stavu počasí. Samostatné 

přijímače NOAA Weather Radia lze pořídit ve dvou variantách a to ruční, pokud si jej chcete 

vzít ven, nebo stolní. Rádio pro má tyto základní charakteristické vlastnosti [48]: 

• Zvukový alarm – Před vysíláním varování nebo jiné důležité informace 

o povětrnostních podmínkách, je poslán tón o frekvenci 1050 Hz, který aktivuje 

všechny zařízení, které jej jsou schopné přijmout a dokonce i ty, které jsou aktuálně 

vypnuty. Na přijímači je poté aktivován alarm, po kterém následují tísňové informace. 

Tato funkce je obzvláště důležitá pro varování v nočních hodinách, kdy většina lidí 

spí. Některé komerční systémy dokáží tento způsob varování realizovat také na 

televize nebo rádia v automobilech. Funkčnost zařízení je zabezpečena tak, že přijímač 

automaticky přepne na nouzovou frekvenci, zatímco je běžící program přerušený 

výstražným tónem. Jestliže je přijímač vypnut, je aktivován určitým signálem 

a následně je spuštěn výstražný tón a poté hlášení tísňových informací. Pokud je 

přijímač vybaven LCD displejem, tak se informace zobrazí v běžícím textu. Systém 

založený na automatické aktivaci rádia, je uplatňován v několika státech, jako jsou 

například Německo, Švýcarsko, Srí Lanka, Singapur nebo Indonésie. 

• Technologie SAME – Technologie kódování určitého výstražného hlášení (Specific 

Alert Message Encoding) umožňuje uživateli specifikovat určitou oblast, pro kterou si 

přeje přijímat varovné informace. To znamená, že SAME technologie zabezpečí, že 

varování se bude vysílat jen v těch oblastech, které jsou důležité pro konkrétního 

uživatele a to zaručí větší efektivitu a menší počet planých poplachů, které se můžou 

vztahovat na území ve vzdálenosti stovky kilometrů. 

• Volitelné události – Podobně jako funkce SAME umožňuje zvolit zájmové území, tak 

tato funkce umožňuje vypnutí těch varování pro mimořádné události, které pro 

uživatele nejsou podstatné. Pro příklad lze uvést nebezpečí záplav pro osoby, které žijí 

na horách. 

• Zálohování pomocí baterie – Výpadek elektrické sítě se často vyskytuje během 

větrných smrští, kde stromy často poškodí vedení elektrického proudu. Pro tyto 

případy je přijímač vybaven bateriemi, které na omezenou dobu zabezpečí napájení. 

•  Externí konektor pro anténu – Přijímač umožňuje zapojení vnější antény pro lepší 

příjem signálu jak venku, tak vevnitř. 
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• Externí konektor pro speciální zařízení – Do tohoto konektoru lze zapojit další 

zařízení, která mohou zvýšit efektivitu varování. Jsou určena pro specifické uživatele 

například s nějakým postižením. Tato zařízení mohou zahrnovat různá blesková 

světla, vibrace a jiné. 

 

7.5 Pevné elektrické za řízení 

Tento typ zařízení lze umístit v domácnostech, na školách či úřadech na takových místech, 

aby byl dobře viditelný a slyšitelný, protože po obdržení zprávy umí reprodukovat textové 

i hlasové oznámení. To maximalizuje schopnost doručení zprávy uživateli, redukuje cenu na 

další potřebnou infrastrukturu a hlavně zvyšuje efektivitu varování. 

 

7.5.1 Zařízení ClassCo 

Toto zařízení vylepšuje běžné telefonní automatické vytáčení tak, že umožňuje zvýšit 

oznamovací výkonnost až na desetinásobek a to bez zvýšení kapacity dané linky nebo šířky 

pásma. To činí ze systémů podporované ClassCo vhodná zařízení, pro varování obyvatelstva 

velmi vysokou rychlostí i v oblastech s vysokou hustotou osídlení. Důležitou vlastností je také 

přesné zacílení na jednotlivé příjemce a zeměpisné oblasti. Zařízení tohoto typu řeší 

i různojazyčné uživatele, takže je vhodné i pro cizince, kteří se dlouhodobě zdržují na daném 

území. Po obdržení zprávy dojde k překladu do požadovaného jazyku a umožňuje i potvrzení 

příjmu. Zařízení umí zobrazovat jméno nebo číslo volajícího, hlasové vzkazy, informace 

o klimatických podmínkách, email a ostatní informace o aktuálních událostech [4]. 

 

Pevná elektrická zařízení využívají centrálního serveru, pro posílání krátkých kódovaných 

zpráv přes veřejnou telekomunikační síť do terminálů, umístěných doma nebo třeba 

v kanceláři. To umožňuje místně i věcně příslušné státní správě rychle oznámit tísňové 

informace v případě vzniku mimořádné události. Úřady nebo například hasičský záchranný 

sbor tak mohou vzít seznam osob umístěný na serveru nebo prostřednictvím GIS aplikace 

ohraničit území a na tyto zařízení poslat potřebnou varovnou zprávu. Kompetentní osoba tuto 

zprávu vytvoří nebo vybere ze seznamu zpráv již předepsaných a to až do velikosti 60 znaků. 

Spolu s tísňovou informací může také zaslat požadavek na potvrzení zprávy, aby měla jistotu, 

kteří uživatelé byli varování. Server následně posílá zprávu voláním na každé telefonní číslo. 

Rychlost odesílání je přibližně 10 zpráv za minutu pro jeden kanál. Terminály v prostorách 



 

 37 

uživatele dekódují zprávu, reprodukují ji do verbálních oznámení a zobrazí na display 

zařízení. Zobrazená zpráva je umístěna na displeji a reproduktor hlásí tísňovou informaci až 

do doby, dokud není potvrzená příjemcem. To vše umožňuje příjemcům provést opatření 

k ochraně zdraví a zamezení škod na majetku [5]. 

 

Pevná elektrická zařízení se využívají pro varování obyvatelstva hlavně v Severní Americe 

(USA a Kanada) a zavedení se také připravuje v Austrálii a na Novém Zélandu. Tato zařízení 

jsou navržena hlavně tak, aby dokázala redukovat čas od odeslání po přijetí zprávy a také 

možnost cíleně poslat zprávu do určité oblasti. Uživatel si také ve svém profilu může zadat 

záložní kontakty, na které má být upozorněn v případě nefunkčnosti zařízení nebo 

v nepřítomnosti. To může zahrnovat kontaktní informace na elektronickou poštu, mobilní 

telefon nebo pager. Vhodnost tohoto přístroje je hlavně pro osoby, které mají zhoršenou 

mobilitu, protože pro ně může být problém jít okamžitě přijmout například SMS zprávu 

na mobilní telefon. Stejně tak je vysoce účinný i pro malé děti nebo osoby se sníženou 

gramotností. Pro osoby s problémy se sluchem je zařízení opatřeno LED diodami, které by 

měly na příchod zprávy upozornit [4]. Pro ilustraci je zařízení ClassCo zobrazeno na obrázku 

číslo 9. 

 

 

Obrázek 9 Pevné elektrické zařízení ClassCo – převzato z [6] 
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7.6 Velkoplošné tabule 

Velkoplošné tabule komunikují prostřednictvím světelných nápisů z LED diod nebo malých 

žárovek. Tyto tabule nacházejí své uplatnění ve specifických oblastech, kde je očekáván častý 

vznik mimořádných událostí, jako jsou přírodní katastrofy nebo v blízkosti průmyslových 

zón, pro případ technologických havárií. Stejně tak jsou účinné i na dálnicích, kde jsou řidiči 

upozorňováni na nebezpečné klimatické jevy. Nevýhodou tohoto nástroje je omezená velikost 

zobrazení. Delší tísňové informace musí probíhat v kontinuálně plynoucím řádku a tím může 

docházet k časovým prodlevám ve varování. Nikdy nemůžou zabezpečit varování většiny 

obyvatelstva. Při dlouhotrvajících průbězích mimořádných událostí se mohou uplatňovat 

i mobilní velkoplošné tabule, které jsou dopraveny na konkrétní místo. 

 

7.7 Přijíma č GPS 

Varování pomocí přijímače GPS může nacházet své uplatnění s rostoucím počtem těchto 

prostředků v běžné populaci. Roste počet osob, kteří si pořizují GPS například do svého vozu 

nebo ruční zařízení pro turistiku. V současnosti je tímto přijímačem také vybaveno stále více 

mobilních telefonů. S moderními satelitními systémy lze lokalizovat přijímač a tak i mít pod 

kontrolou danou oblast varování. Přijímat zprávy na stávající zařízení lze po určitém 

vylepšení softwaru. Využití pro šíření tísňových informací v ohroženém území je otázka 

budoucnosti a rozšířenosti využívání GPS. Lepší polohopisné určení by měl nabízet evropský  

Navigační systém Galileo, jehož rok zavedení se plánuje nejdříve v roce 2014 [22, 23]. 

 

7.8 Telefonní automatické vytá čení 

Automatické vytáčení je realizováno prostřednictvím pevné telefonní linky. Volání je 

zprostředkováno pomocí automatu, kde je volané osobě reprodukován záznam namluvené 

zprávy. Zprávy se vybírají dle typu ohrožení a cíloví adresáti jsou vybíráni z databáze, podle 

místa jejich bydliště. Tento nástroj funguje podobně jako klasické SMS - PP („z bodu do 

bodu“), tedy je poslána jedna hlasová zpráva na jeden nebo více definovaných kontaktů. 

Tento nástroj lze využít například s geografickými informačními systémy (GIS), kde obsluha 

může na mapě označit území, do kterého se bude automatické vytáčení realizovat 

a z těchto mapových podkladů informační systém načte potřebnou databázi s kontakty. 

Potřebné kontaktní údaje, pro tvorbu databáze osob, mohou být získávány na základě dohod 

mezi státní správou a telekomunikačními společnostmi. 
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Mezi nevýhody lze zařadit obdobné problémy jako u posílání hromadných SMS. Při větším 

počtu volání, může docházet k přehlcení sítě a následnému zpomalení odbavení hlasových 

zpráv. Nedostatkem také může být časové hledisko namluveného vzkazu, protože mluvené 

slovo by mělo být pomalé a jasně srozumitelné. Tím může docházet k nepříjemným 

prodlením. 

 

7.9 WAP 

WAP (Wireless Application Protocol) je bezdrátový systém, který slouží k zajištění určitých 

služeb na mobilních telefonech. Od roku 2000 je WAP součástí většiny mobilních telefonů 

a mobilních sítí [25]. Někteří poskytovatelé umožňují připojení zdarma, ale dá se 

předpokládat, že drtivá většina lidí jej po většinu denní doby zapnutý nemá. K tomu, aby se 

dal WAP efektivněji využít pro šíření tísňových informací, by bylo zapotřebí mít aplikaci, 

která by telefon automaticky připojila v případě nutnosti varovat obyvatelstvo. Po připojení 

by poté byla zobrazena zpráva, zveřejněná poskytovatelem na základě dohody mezi ním 

a státní správou. Další a mnohem reálnější možností je, že upozornění na přítomnost 

tísňových informací na WAP, by bylo nejprve zasláno formou SMS. Další přísun informací 

už by pak byl jenom na WAP a uživatel by je mohl sledovat a řídit se pokyny takzvaně „on-

line“, což by mohla být oproti doručování dalších SMS výhoda. Při každém hromadnějším 

využívání mobilních telefonů, zde opět existuje riziko výrazného zpomalení sítě. Tento scénář 

by mohl nastat ve městech a v územích s vysokou koncentrací osob, kde je mnoho telefonů 

připojeno k jedné buňce, ale v případě nutnosti varovat obyvatelstvo v odlehlejších oblastech 

by tento problém nastat neměl. 

 

7.10 Mobilní verbální varovací prost ředky 

Mobilní verbální varovací prostředky umožňují přesouvání reproduktorových hlavic pomocí 

jeho nosiče na různá místa, kde je potřeba provést varování obyvatelstva pomocí mluveného 

slova. Tímto nosičem jsou zpravidla automobily, ale také se mohou využít helikoptéry, které 

umožní šíření tísňových informací i na nepřístupných místech nebo ve vyšších patrech 

výškových budov, kde klasické přímé reproduktorové hlavice z pozemní techniky nemusí 

dosáhnout. Šíření verbálních informací se uskutečňuje přes mikrofon, který ovládá posádka 

daného prostředku nebo z namluveného záznamu z disku. Ovládání hlasitosti reproduktorů je 

přes zabudovaný terminál uvnitř mobilního prostředku. 
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7.10.1 Reproduktory na automobilech 

Jednou z možností využití mobilního varovacího prostředku je pomocí reproduktorových 

hlavic, umístěných na automobil. Hlavice mohou být připevněny na voze pomocí fixního 

upevnění k ližinám na střeše nebo pomocí magnetu. Přichycení magnetem využívá zařízení 

Mobela od výrobce Hörmann (více v kapitole 8.1). Pokud se využívá pouze jedna hlavice, lze 

s přihlédnutím k její hmotnosti použít přichycení ke střeše vozidla pomocí přísavek. Tento 

způsob je zobrazen na obrázku číslo 10. Pro lepší šíření zvuku je zapotřebí používat více 

hlavic a směrovat je pokud možno do všech stran, protože při použití jedné nebo více hlavic 

dopředně orientovaných se vyskytuje problém, že při projetí automobilu, jsou hlášené 

informace mnohem hůře slyšitelné. 

 

 

Obrázek 10 Umístění hlavice na střechu automobilu – převzato z [17] 

 

7.10.2 Reproduktory na helikoptérách 

Letecká technika se také dá využít k šíření tísňových informací verbální formou komunikace. 

K tomu slouží reproduktory připevněné na nosníky helikoptéry. Výstupní výkon takového 

zařízení musí být mnohem větší než reproduktory užívané na automobilech, protože musí být 

slyšet i přes hluk motoru vrtulníku. K napájení se využívá 28 voltové nikl-kadmiové baterie.  

Výkon čtyř hlavic v jednom modulu od společnosti Aero voice činí 1 200 Wattů a slyšitelnost 

dosahuje až do vzdálenosti 3,5 km [32]. V zahraničí je jejich využitelnost nezastupitelná při 

varování osob nacházející se ve vysokých mrakodrapech, kde nedosahuje hluk z pozemních 
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varovacích prostředků. Někteří investoři se nechali slyšet, že by rádi postavili někdy 

v budoucnu mrakodrapy i na území Ostravy, takže by realizace šíření tísňových informací 

tímto způsobem, nemusela být nereálná. Primární využití reproduktorů na helikoptéře se 

předpokládá v odlehlých oblastech, kde není možné se dostat v dostatečně krátkém čase 

automobilem nebo nelze využít jiné prostředky k poskytnutí tísňových informací. Nevýhodou 

takového způsobu varování je nemožnost létání v nepříznivých povětrnostních podmínkách 

a vysoké náklady na provoz. Jednou z nejnižších spotřeb paliva disponuje helikoptéra 

Robinson, u které spotřeba činí 68 litrů na hodinu letu. Umístění reproduktorů na helikoptéře 

typu Bell je ukázáno na obrázku číslo 11 a technické specifikace jsou k nahlédnutí v příloze 

číslo 2. 

 

 

Obrázek 11 Umístění reproduktor ů na helikoptéře – převzato z [1] 

 

7.12 Telefonické v ětvení a osobní navštívení 

V oblastech, které jsou ve značné vzdálenosti od velkých měst a obcí, bez signálu mobilních 

operátorů nebo internetu, se k obyvatelstvu tísňové informace dostávají velice pomalu 

a v omezené míře. Pokud není možné varování uskutečnit technickými prostředky uvedenými 

v kapitolách výše, ať už z důvodů extrémních povětrnostních podmínek nebo nesjízdnosti 

komunikací, přichází na řadu šíření tísňových informací prostřednictvím osobního navštívení 

nebo telefonickým větvením (v případě funkčnosti pevné telefonní linky). 

 



 

 42 

Osobní navštívení je založeno na určení odpovědných osob v dané lokalitě, které při vzniku 

nebo před vznikem mimořádné události budou fyzicky realizovat šíření tísňových informací 

ostatnímu obyvatelstvu osobním navštívením, prostřednictvím vlastních prostředků. Tyto 

osoby mohou být vyrozumívány například pagery nebo telefonní linkou, pokud je zavedena. 

Je třeba však počítat s vysokou časovou náročností, závislou na terénních překážkách 

v konkrétním území. 

 

Telefonické větvení je způsob šíření tísňových informací prostřednictvím klasické pevné 

telefonní linky v odlehlých oblastech. Je založeno na principu distribuce informací pomocí 

větvení, kde klíčová osoba nebo osoby poskytne informace jiným a ti zase informaci pošlou 

dále dle definovaného schématu. Důležitost naplánování schématu varování předem je 

zásadní, jinak by mohlo docházek k duplicitnímu volání a tím i ke zhoršení efektivity 

varování. Hlavním předpokladem tohoto systému je funkčnost pevné telefonní sítě, takže se 

s tímto systémem pravděpodobně nedá počítat při větrných smrštích, kde dochází často 

k narušení telekomunikační infrastruktury. 

 

7.13 Světlice, pyrotechnika 

Světlice nebo jiná pyrotechnika rozhodně není častým prostředkem pro varování obyvatelstva, 

ale za určitých předpokladů se k tomuto účelu dá také využít, avšak jako jedna z posledních 

možností. Projevy jsou jak zvukového charakteru, tak i vizuálního a jsou patrné i z několika 

kilometrů. Předpokladem účinného varování touto formou je předchozí domluva mezi 

starostou nebo jeho zástupcem pro realizaci varování a občany dané obce, že pokud dojde 

k varování touto formou, tak se mají zachovat určitým stanoveným způsobem. Tím může být 

například schování se do sklepa nebo naopak vyběhnutí na nejbližší kopec. Taková předchozí 

domluva je velice důležitá, neboť pyrotechnickými prostředky nelze reprodukovat žádnou 

verbální informaci nebo pokyny pro bezpečné chování. Takovýto způsob je ovšem účinný 

pouze pro místní obyvatelstvo, které s ním je srozuměno a je absolutně neefektivní pro 

náhodně pohybující se nemístní osoby, u kterých to může způsobit paniku nebo různé jiné 

desinterpretace. Obava z možných falešných poplachů je rovněž na místě. 
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8. Náhradní zp ůsoby varování užívané v České republice 

V případě poruchy nebo z jiného důvodu, v jehož důsledku nelze využít jednotný systém 

varování a vyrozumění, se uplatňuje náhradní způsob varování a poskytování tísňových 

informací obyvatelstvu v rámci určitého území. V takovémto případě lze využít všechny 

zmiňované prostředky, vhodné pro komunikaci ať už způsobem akustickým, verbálním nebo 

optickým.  

 

U nás je nejčastěji využívaným způsobem šíření tísňových informací přes televizní 

a rozhlasové vysílání, které je zajištěno na základě smluvních dohod s médii. Dalším 

využívaným prostředkem jsou mobilní vyhlašovací prostředky - takzvané VRZ umístěné na 

vozidlech Hasičského záchranného sboru České republiky, Policie České republiky a městské 

policie. Další prostředky nejsou často a celostátně využívány a patří zde například zprávy 

SMS využívány v Jihomoravském kraji, přímé varování obyvatel příslušníky integrovaného 

záchranného systému nebo využití spojek, což jsou osoby, které jsou pověřené osobním 

předáním varovné informace ohroženému obyvatelstvu [16]. 

 

8.1 Mobela 150 - Digital 

Mobela 150 – Digital je mobilní verbální varovací prostředek od výrobce Hörmann, který 

navazuje na starší výrobky této modelové řady. V současnosti Moravskoslezský kraj 

disponuje třemi těmito prostředky, ale výhledově se počítá s přítomností jednoho zařízení na 

každý územní odbor. To však záleží na finančních možnostech hasičského záchranného sboru, 

potažmo možnosti čerpání z různých programů a fondů Evropské Unie, jelikož cena jednoho 

kusu přesahuje sto tisíc korun. 

 

Využití elektronické mobilní sirény Mobela je především k předávání tísňových informací 

obyvatelstvu, při vzniku mimořádné události, jako je například únik nebezpečných látek, 

vyhlášení evakuace při povodních, poskytování pokynů občanům ve vyšších patrech při 

požáru budovy nebo v případě nebezpečí teroristického útoku. Především je s ní počítáno na 

místech, kde není zabezpečeno pokrytí stacionárními koncovými prvky JSVV. Siréna se 

umísťuje pomocí magnetu na ocelové části karosérie vozidla, zpravidla na střechu. Výrobce 

doporučuje s instalovanou sirénou maximálně přípustnou rychlost jízdy 30 km/h, ale 
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prakticky lze tuto rychlost i přesáhnout, aniž by zařízení z vozu samovolně spadlo, protože 

aerodynamický odpor kulového reproduktoru je velice malý [14]. 

 

Výhodou prostředku Mobela oproti jiným sirénám je schopnost šířit zvuk jak horizontálně, 

tak i vertikálně, což umožňuje reprodukci tísňových informací i do vyšších pater domů. 

Slyšitelnost verbálních informací je 250 až 300 metrů, v zástavbě byla při cvičeních potvrzena 

slyšitelnost kolem 150 metrů. Signály dosahují vzdálenosti přibližně dvojnásobné. Hlasitost je 

možné regulovat v závislosti na podmínkách konkrétního okolí. Zařízení se skládá ze dvou 

základních prvků a to [2]: 

• Řídící jednotka – Tato jednotka obsahuje čtečku karet, pro nahrávání dalších 

hlasových zpráv až do velikosti 2 MB o délce jedné zprávy maximálně 30 vteřin. Dále 

pak čtyři paměťová místa pro uložení libovolných hlasových zpráv, paměť pro uložení 

čtyř různých signálů sirény, 150 wattový zesilovač, AUX konektor pro připojení 

externích zařízení a mikrofon, kterým se dají nahrávat nové zprávy do paměti nebo 

šířit právě hovořící mluvené slovo do okolí. Řídící jednotka je napájená z akumulátoru 

vozidla přes palubní zásuvku nebo zapalovač. Řídící jednotka umožňuje 

prostřednictvím vnitřního reproduktoru poslech nahrané zprávy ještě předtím, než je 

reprodukována přes kulový reproduktor do okolí. 

• Kulový reproduktor – Jeho konstrukce umožňuje vyvinout akustický výkon až 

130 dB díky vysoce výkonnému systému tlakové komory. Zvuk se šíří z reproduktoru 

na konvexně zakřivenou plochu, která umožňuje rozptyl zvuku do všech stran 

v kulových vlnách. Tím se liší od standardně používaných reproduktorových hlavic, 

které šíří zvuk pouze v přímém směru v horizontální rovině. Kulový reproduktor je 

možné přichytit k vozidlu nebo k jiné konstrukci magnety či rychloupínacím pásem. 

Výrobce umožňuje na přání zákazníka namontovat na reproduktor blikající výstražné 

světlo oranžové nebo modré barvy. Kulový reproduktor spolu s řídící jednotkou je 

zobrazen na obrázku číslo 12 a technické charakteristiky jsou součástí  přílohy číslo 3. 

 



 

 45 

 

Obrázek 12 Kulový reproduktor a řídící jednotka Mobely 150 – Digital 

Obsluhu zařízení obstarává hasič technik spojové služby, ale v praxi při řešení mimořádných 

událostí tuto obsluhu vykonávají strážníci městské policie. Pro uživatele jsou v kufru 

s mobilní sirénou připraveny karty ve formátu A4, kde jsou nadefinovány informace, které 

budou reprodukovány v konkrétních mimořádných událostech, jako je třeba havárie 

v chemičce a následný únik nebezpečných látek. V paměti zařízení Mobela je k dispozici 

čtveřice nahrávek o maximální délce trvání 30 vteřin a jsou to [14]: 

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.“ – dvakrát se opakující. 

4) Volná pozice pro aktuální nahrávku v závislosti na povaze dané události. 

 

V situacích, kdy je výhodnější využít signálů například z důvodu většího dosahu, je možná 

reprodukce tří typů signálu a to varovný signál Všeobecná výstraha, mající kolísavý tvar. Dále 

pak požární poplach střídající vysoké a nízké tóny a signál Zkouška sirén, který je 

představován táhlým nekolísavým tónem konstantní frekvence.  
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Mobela umístěná u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě 

Zábřehu, je vybavena rádiovým vysílačem, umožňující bezdrátový přenos mezi mikrofonem 

a řídící jednotkou, což umožňuje mnohem variabilnější způsoby manipulace v terénu. Další 

výhoda je, že pokud stojí obsluha s mikrofonem ve větší vzdálenosti od sirény, eliminuje se 

tím riziko možného výskytu zpětné vazby mezi mikrofonem a reproduktorem, při realizaci 

hovoru z automobilu. 

 

8.2 Český hydrometeorologický ústav 

Český hydrometeorologický ústav (dále jen ČHMÚ) je instituce, která se zabývá předpovědí 

počasí, výstražnou službou a jinými službami v oborech meteorologie, hydrologie, 

klimatologie či letecké meteorologie [21]. Při výskytu negativních povětrnostních jevů, varuje 

obyvatelstvo zveřejňováním výstrah na svých webových stránkách http://www.chmi.cz. 

Výstrahy zveřejňované na internetu se nejčastěji týkají vichřic, stoupání hladin vodních toků, 

tvorby sněhových jazyků nebo ledovky. 

 

8.2.1 Systém integrované výstražné služby ČHMÚ 

Systém integrované výstražné služby (dále jen SIVS) je poskytovaná služba, na které se podílí 

ČHMÚ a Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad – meteorologická služba armády 

České republiky a je poskytována na celé území České republiky v oblasti operativní 

meteorologie a hydrologie. Odpovědnost za vydávání výstražných informací má centrální 

předpovědní pracoviště ČHMÚ se sídlem v Praze [9]. 

 

Výstražná informace definovaná SIVS je informace, která je vydávána jako upozornění před 

výskytem nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů, přičemž se každému 

tomuto jevu přiřazuje jeden ze tří stupňů nebezpečí, v závislosti na jeho míře intenzity. Při 

posuzování nebezpečnosti se bere v úvahu: 

• rozsah zasaženého území, 

• potenciální velikost možných ztrát na životech, 

• potenciální velikost možných škod na majetku, 

• míra ovlivnění běžného chodu společnosti. 
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SIVS má rozděleny výstražné informace do sedmi skupin (teplotní a vlhkostní podmínky, vítr, 

sněhové jevy, námrazové jevy, bouřkové jevy, dešťové srážky a povodňové jevy), ve kterých 

je celkově obsaženo třicet nebezpečných jevů, které znázorňují jednotlivé odstupňování dané 

skupiny. Stupně nebezpečí jsou u každého jevu znázorněny určitou barvou a to [9]: 

• Žádný stupeň nebezpečí – Zelená barva symbolizující běžné situace, kdy nehrozí 

žádné nebezpečí a není třeba dávat zvýšenou pozornost na určitý meteorologický jev. 

• Nízký stupeň nebezpečí – Žlutá barva představující potenciální nebezpečí, ale ne 

nikterak neobvyklý nebezpečný jev. Při výskytu takového jevu je doporučováno 

věnovat pozornost, při vystavování daným meteorologickým podmínkám. 

• Vysoký stupeň nebezpečí – Oranžová barva symbolizující předpovídání nebo výskyt 

nebezpečného meteorologického nebo hydrologického jevu. Je potřeba bdělost a daný 

jev sledovat. Dají se předpokládat materiální škody na větším území nebo velké 

následky při výskytu na lokální úrovni. 

• Extrémní stupeň nebezpečí – Červená barva představující výskyt nebo předpovídání 

nebezpečného a výjimečně intenzivního meteorologického nebo hydrologického jevu. 

Je potřeba nejvyšší ostražitosti a častého sledování dalších informací o dané situaci. 

Dají se očekávat možné ztráty na lidských životech a značné škody na majetku. 

Postižena je velká část území. 

 

Přítomnost vybraných nebezpečných jevů je znázorněna na mapce České republiky, kde je 

výstraha zobrazena v rámci krajského uspořádání státu. 

 

8.2.2 Informa ční zprávy hlásné a p ředpov ědní povod ňové služby ČHMÚ 

Informační zprávy hlásné a předpovědní povodňové služby [8] jsou součástí systému ochrany 

před povodněmi podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto 

zprávy poskytují informace o hydrometeorologické situaci na území České republiky. 

Hydrometeorologická situace je ve většině případů složena z informací týkajících se 

meteorologické situace, hydrologické situace, případných vyhlášených nebo nastávaných 

stupňů povodňové aktivity a předpovědi dalšího vývoje v těchto oblastech. Informační zprávy 

se týkají také jevů na vodních tocích, které nemají povodňový charakter jako například 

informace o hromadícím ledu v korytě. Další se pak mohou týkat informací o suchu, objemu 

sněhu v území a mnohé další. Výstrahy jsou zveřejňovány v rámci webových stránek Českého 

hydrometeorologického ústavu na internetové adrese http://hydro.chmi.cz/hpps/. 
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Po spuštění internetových stránek uvidí uživatel mapu České republiky a na ní umístění 

měřených hlásných profilů. Tyto profily lze dle požadavků zobrazovat na úrovni kraj, povodí, 

pobočky ČHMÚ anebo ve formě textové tabulky. Grafické zobrazení ukazuje na každém 

měřeném profilu o jaký stupeň povodňové aktivity se aktuálně jedná a umožňuje i vstup do 

detailu zvolené stanice. Tam lze vidět jaký je aktuální vodní stav, průtok a limity pro stupně 

povodňové aktivity. Dále je možné se přepnout do evidenčního listu hlásného profilu, kde je 

například průměrný roční stav nebo maximální naměřené hodnoty. Pro ilustraci je na obrázku 

číslo 13 zobrazen detail stanice Svinov v kategorii vodní stav. Z modelové předpovědi 

vodního stavu (tmavě modrá linka) lze dovodit i případný rozliv mimo koryto řeky. Díky 

těmto informacím se mohou občané připravovat na určité nepříznivé scénáře nebo 

představitelé obce realizovat varování a šíření tísňových informací obyvatelům. 

 

Obrázek 13 Detail hlásného profilu stanice Svinov – převzato z [7] 

 

8.3 SOS SMS zprávy užívané v Jihomoravském kraji 

V Jihomoravském kraji funguje již přes dva roky služba, díky níž lze na mobilní telefon 

přijímat takzvané SOS SMS zprávy při různých mimořádných událostech a krizových 

situacích. To zahrnuje informace především o hrozících přívalových deštích, vichřicích, 

povodních, ale také o havarijních stavech v dodávkách plynu, vody, elektrické energie či 
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přerušení těchto dodávek. Takovou možnost přináší občanům Jihomoravského kraje projekt, 

nesoucí název „Komunikační, varovný a vyrozumívací systém Jihomoravského kraje“, který 

je svou unikátností výjimečný v rámci celé České republiky [26].  

 

Primárním cílem projektu je zlepšení informovanosti obyvatelstva. Součástí projektu je také 

informační systém pro krizové řízení čímž dochází k propojení všech subjektů, které jsou 

zapojeny do krizového managementu kraje. Potřebné informace jsou odesílány jak členům 

krizových štábů, tak i běžnému obyvatelstvu jedním z nejefektivnějších komunikačních 

prostředků a to prostřednictvím SMS zpráv přímo na jejich mobilní telefon. Do celého 

systému jsou zapojena také veškerá zdravotnická zařízení v kraji a také fakultní nemocnice. 

 

Vstup občana, který si chce aktivovat příjem tísňových informací, je pomocí SMS, která musí 

mít přesně definovaný tvar (pro každou obec či město v kraji jiný tvar) a kterou odešle na 

stanovené telefonní číslo. Proces registrace pomocí internetových stránek Jihomoravského 

kraje, lze popsat v následujících bodech [26]: 

• výběr z okresů v rámci kraje, 

• výběr obce z daného okresu, 

• vygenerování SMS, 

• odeslání SMS ve tvaru JMK mezera OBEC mezera INFORMACE mezera ANO 

mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO 

ORIENTACNI. 

  

Poté obdrží potvrzení, že byl přidán do databáze. Tímto krokem dává každá osoba souhlas se 

zasíláním informací i od dalších subjektů jako jsou například vodárenské, elektrárenské nebo 

plynárenské společnosti. Dostávat mohou i informace týkající se jejich obce a nemusí se 

jednat výhradně jen o mimořádné události. Každý, kdo projeví nesouhlas se zasíláním těchto 

zpráv, bude z databáze vyřazen. 

 

Je pravděpodobné, že podobný systém se bude rozšiřovat i do jiných krajů v České republice, 

avšak lze ho i vylepšit zasíláním SMS – CB namísto standardních SMS. To zefektivní příjem 

tísňových zpráv právě na tom území, na kterém hrozí nebo již nastala mimořádná událost. 

Tímto se zamezí odesílání tísňových informací například těm osobám, které se nenacházejí 

vůbec na území kraje, či dokonce na území státu.  
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9. Popis a vymezení území obce s rozší řenou p ůsobností 

Kop řivnice 

Kopřivnice je obec s rozšířenou působností (dále jen ORP), která leží v Moravskoslezském 

kraji v okrese Nový Jičín a v jejímž správním obvodu se nacházejí následující obce [37]: 

• Kateřinice – Adresa obecního úřadu: Kateřinice 127 

– Počet obyvatel dle posledního sčítání v roce 2001: 620 osob 

– Nadmořská výška: 266 m n.m. 

• Mošnov – Adresa obecního úřadu: Mošnov 175 

– Počet obyvatel dle posledního sčítání v roce 2001: 677 osob 

– Nadmořská výška: 246 m n.m. 

• Petřvald – Adresa obecního úřadu: Petřvald 18 

– Počet obyvatel dle posledního sčítání v roce 2001: 1727 osob 

– Nadmořská výška: 245 m n.m. 

• Příbor – Adresa městského úřadu: Náměstí Sigmunda Freuda 19 

– Počet obyvatel dle posledního sčítání v roce 2001: 8754 osob 

– Nadmořská výška: 292 m n. m. 

• Skotnice – Adresa obecního úřadu: Skotnice 24 

– Počet obyvatel dle posledního sčítání v roce 2001: 651 osob 

– Nadmořská výška: 268 m n. m. 

• Štramberk – Adresa městského úřadu: Náměstí 9 

– Počet obyvatel dle posledního sčítání v roce 2001: 3408 osob 

– Nadmořská výška: 416 m n.m. 

• Trnávka – Adresa obecního úřadu: Trnávka 1 

– Počet obyvatel dle posledního sčítání v roce 2001: 680 osob 

– Nadmořská výška: 249 m n.m. 

• Závišice – Adresa obecního úřadu: Závišice 115 

– Počet obyvatel dle posledního sčítání v roce 2001: 733 osob 

– Nadmořská výška: 278 m n.m. 

• Ženklava – Adresa obecního úřadu: Ženklava 144 

– Počet obyvatel dle posledního sčítání v roce 2001: 847 osob 

– Nadmořská výška: 336 m n. m. 
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Město Kopřivnice má místní části Lubina, Mniší, a Vlčovice. Jeho městský úřad se nachází 

na adrese Štefánikova 1163/4, počet obyvatel ve městě je 23 747 a nadmořská výška města 

je 320 metrů. Celkový počet osob, v rámci správního území ORP, činí 41 844. Počty, typy 

a dislokace sirén, umístěné v území, zobrazuje tabulka číslo 2. 

tabulka 2 Přehled jednotlivých typů a počtů sirén – převzato z [45] 

Obec/město Typ sirény Počet 

Kateřinice Rotační siréna 1 

Kopřivnice Rotační siréna/elektronická siréna 8/1 

Mošnov Rotační siréna 2 

Petřvald Rotační siréna 3 

Příbor Rotační siréna/elektronická siréna 3/1 

Skotnice Rotační siréna 2 

Štramberk Rotační siréna/elektronická siréna 3/1 

Trnávka Rotační siréna 1 

Závišice Rotační siréna/místní rozhlas 2/1 

Ženklava Rotační siréna 1 

 

V území se využívají především rotační sirény, které neumí šířit verbální informace a to 

v celkovém počtu dvacet šest kusů. Elektronických sirén jsou tři kusy v území správního 

obvodu ORP a jeden místní rozhlas, zahrnutý do jednotného systému varování. Tyto koncové 

prvky jsou dislokovány převážně na hasičských zbrojnicích sboru dobrovolných hasičů a na 

budovách obecních či městských úřadů. 

 

Obcemi Petřvald, Mošnov, Příbor, Kopřivnice – Lubina, Mniší a Vlčovice protéká řeka 

Lubina a podél těchto obcí vede silnice číslo 58, která spojuje město Ostravu a Rožnov pod 

Radhoštěm. 
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10. Metodika ke stanovení náhradního zp ůsobu varování 

v ORP Kop řivnice 

K získání přehledu, který prostředek určený k varování a šíření tísňových informací, je na 

daném území nejvíce efektivní, může sloužit metodika, kterou vyvinuli na Ministerstvu pro 

civilní obranu a krizové řízení Nového Zélandu. Obecný postup byl již zmíněn v kapitole 

6.5.1, ale v rámci konkrétního případu jej lze různě modifikovat. Tato metodika určuje postup 

zadávání hodnot do jednoduchého tabulkového editoru Excel, kde výsledek zobrazuje 

prostředky, které jsou ty nejefektivnější na daném území a je už na vedoucích představitelích 

obce, které komunikační nástroje jsou pro ně relevantní a hlavně ekonomicky dostupné. 

 

Konkrétní postup při aplikaci tabulkového nástroje bude obsažen v následujících bodech: 

1. Po spuštění aplikace Excel je nejprve zapotřebí vyplnit demografické údaje v území 

ORP. Tato data lze získat například z internetových stránek Českého statistického 

úřadu [10], z posledního sčítání lidu, domů a bytů, realizovaného v roce 2001. Počty 

zjištěných osob se vepíší do příslušného políčka podle hustoty osídlení na km2. Pro 

území v rámci správního obvodu ORP Kopřivnice bylo z mapových podkladů 

zjištěno, že v oblasti s nízkou hustotou osídlení (100 osob/km2) žije celkově cca 500 

obyvatel převážně v okrajových částech města Kopřivnice a v oblastech s vysokou 

koncentrací osídlení (nad 100 osob/km2) žije celkově cca 41 300 osob. Další 

položkou, kterou je nutné stanovit, je odhad podílu obyvatelstva, vlastnící mobilní či 

pevnou telefonní linku. V České republice vlastní mobilní telefon zhruba polovina 

seniorů a v podstatě všichni lidé ve věku od 15 let. Tedy podíl osob, nevlastnící 

mobilní telefon byl stanoven na 15% obyvatel. 

2. Dalším krokem je stanovení koeficientů, které ve výpočtu zohledňují účinnost pro 

specifické obyvatelstvo, na které je varování a poskytování tísňových informací 

cíleno. Koeficienty nabývají hodnot od 0,5 po 3 vrůstající dle významnosti. Hodnota 1 

má průměrný význam a výpočet neovlivní ani jedním směrem. To znamená, že se 

posuzovaná položka v daném území nikterak nevymyká. Koeficienty pro specificky 

zacílené obyvatelstvo, byly stanoveny následujícím způsobem: 

• Účinnost pro osoby s trvalým bydlištěm = koeficient 1 

• Účinnost pro osoby s přechodným bydlištěm (návštěva, turisté) = koeficient 2  

Z důvodu často navštěvované turistické oblasti Štramberk a Kopřivnice. 
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• Účinnost pro osoby s tělesným postižením = koeficient 1 

• Účinnost pro sluchově postižené osoby = koeficient 2  V menších obcích je 

více starších osob a dají se u nich předpokládat zhoršené sluchové schopnosti. 

• Účinnost pro osoby mentálně postižené, žijící samostatně = koeficient 1 

• Účinnost pro osoby, nemluvící českým jazykem = koeficient 1 

• Účinnost pro osoby v institucionální péči (nemocnice, věznice) = koeficient 1 

3. V další fázi se stanoví koeficienty, které zohledňují konkrétní typ mimořádné události, 

která je z hlediska pravděpodobnosti na daném území nejreálnější, protože například 

některé prostředky varování potřebují delší čas na přípravu. Ty lze určit z historických 

údajů nebo na základě zkušeností. Kategorie mimořádných událostí včetně 

ohodnocení koeficienty, lze zařadit do následujícího rozdělení: 

• Pomalejší náběh v rámci lokální úrovně = koeficient 2 zahrnující pobřežní 

eroze, záplavy, eroze a nestability útesů, povodně, imigrace hmyzu a jiných 

biologických druhů, které potenciálně mohou způsobit škodu. Ohodnoceno 

koeficientem 2 především z důvodu přítomnosti řeky Lubiny, která ačkoliv má 

průměrný roční stav hladiny 23 cm, tak při povodních v roce 1997 byl její 

vodní stav 260 cm. 

• Pomalejší náběh v rámci rozsáhlejšího území = koeficient 1 zahrnující 

epidemie, epizootie, vichřice, nadměrné sucho, přerušení dodávek vody. 

• Rychlý náběh v rámci lokální úrovně = koeficient 2 zahrnující protiprávní činy 

(extremismus, terorismus), požár budovy nebo několika budov, únik 

nebezpečných látek, nestabilitu podloží, poškození kritické infrastruktury, 

letecké nehody velkého rozsahu, železniční nehody velkého rozsahu, silniční 

nehody velkého rozsahu, tornáda. Ohodnoceno koeficientem 2 z důvodu 

situování letiště u obce Mošnov a pohybu letadel v dané oblasti. Dále pak 

z důvodu časté nehodovosti na frekventované silnici číslo 58, vedoucí 

v blízkosti obcí Petřvald, Mošnov, Skotnice, Příbor a Kopřivnice – Vlčovice. 

• Rychlý náběh v rámci rozsáhlejšího území = koeficient 1 zahrnující selhání 

informačních technologií, zemětřesení, požár na velké ploše, tektonickou 

činnost, poškození vodního díla, havárii radiačního zařízení. 

4. Nyní se vyberou prostředky určené k varování a šíření tísňových informací, které je 

možné, a v daném čase reálné, v tomto území využít. V seznamu prostředků se vepíše 

1 pro ty, které jsou brány v úvahu. Ostatním zůstane přidělena 0. Ale i přesto se s nimi 
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bude dále počítat, aby bylo zřejmé jak moc či málo jsou účinné. Pro srovnání bude 

do výpočtu zaneseno také varování pomocí stabilních sirén rotačních a elektronických, 

i když jsou využívány jako primární varovací zařízení. Vybrané prostředky zobrazuje 

tabulka číslo 3. 

tabulka 3 Výběr prostředků varování pro konkrétní území 

1 Transparenty na letecké technice 

1 Reproduktory na letecké technice 

1 Velkoplošné tabule 

1 Oznámení v televizi a v rádiu 

1 Elektronická pošta 

0 Přijímač GPS 

1 Reproduktory na automobilech (hasiči, městská policie, Policie České republiky) 

1 Reproduktory na automobilech (obecní) 

1 SMS zprávy 

0 SMS – CB zprávy 

1 Pevné elektrické zařízení 

1 Osobní navštívení (využití spojek) 

1 Telefonické větvení 

1 Internetové komunikační aplikace 

0 WAP 

0 Bannery na internetu 

1 Světlice, pyrotechnika 

0 Automatická aktivace rádia 

1 Stabilní elektronické sirény (verbální) 

1 Stabilní rotační sirény (neverbální) 

 

5. Dalším krokem je ohodnocení každého prostředku vzhledem k určitému kritériu. 

Hodnocení se stanovuje v rozmezí od 0 do 5, kde například u kritéria časové hledisko 

hodnota 0 znamená, že aktivace prostředku trvá příliš dlouho. Vyšší číslo dává tedy 

lepší hodnocení prostředku varování. Hodnotí se zde: 

• Čas pro aktivaci – Určuje dobu, která je zapotřebí k realizaci varování nebo 

šíření tísňové informace a zahrnuje jak případnou instalaci zařízení, tak i jeho 

spuštění. 
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• Pokračující účinek – Zahrnuje možnost opakovaného informování. Při použití 

například světlic nebo transparentů na letecké technice, již není možné podat 

žádnou upřesňující zprávu nebo informaci, kdežto ku příkladu rádio, může 

aktuálně informovat obyvatelstvo o dalším vývoji mimořádné události.   

• Robustnost – Možnost výpadku nebo kolapsu systému z důvodu přetížení nebo 

úmyslného poškození. 

• Upoutání pozornosti a podání pokynů – Některá zařízení upoutají pozornost 

vibracemi nebo svými audiovizuálními projevy jako například pípání a blikání 

LED diod, jiné umožňují pomocí LCD displeje zobrazení textu tísňové 

informace. 

• Účinnost pro residenty – Toto kritérium určuje, jak moc je daný prostředek 

vhodný pro osoby, trvale žijící na daném území. 

• Účinnost pro nemístní – Zde je hodnoceno, jak moc by byly schopní nemístní 

obyvatelé interpretovat správně dané informace nebo zda-li je vůbec možné 

osobám, kteří na daném území nežijí, tuto informaci doručit. 

• Účinnost pro tělesně postižené – Určuje schopnost varovat nebo šířit tísňové 

informace i pro osoby, které nemohou vyjít okamžitě ven nebo si jít v krátkém 

čase zapnout rozhlas či televizi. 

• Účinnost pro sluchově postižené – Informace podané především verbální 

formou, nemusí být dostatečně zaslechnuty, proto jsou pro tyto osoby účinnější 

například vizuální prostředky varování. 

• Účinnost pro mentálně postižené – Pro tyto osoby je vhodnější šíření informací 

výhradně verbální formou a především známými komunikačními prostředky. 

• Jazyk – Toto kritérium představuje schopnost správné interpretace tísňové 

informace i pro osoby, nehovořící českým jazykem. Pro tyto osoby je účinnější 

psaná forma informace. 

• Účinnost pro instituce – V institucích jako jsou školská zařízení, podniky nebo 

úřady se lidé vykytují uvnitř místností a nemusí se k nim dostat tísňové 

informace reprodukované zvenčí. 

• Nízká hustota osídlení – Toto kritérium zhodnocuje, jak je konkrétní 

prostředek efektivní v oblastech, kde je nízká hustota osídlení pod 100 osob 

na kilometr čtverečný. 
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• Vysoká hustota osídlení – Zohledňuje efektivitu v oblastech, s výskytem 

velkého počtu osob na kilometr čtverečný. 

• Průchodnost terénem – Zde je hodnoceno, jak je šíření informace limitováno 

bariérami v území. Jedná se především o kopce, hory či vodní plochy. 

• Čas k dosažení cíleného počtu osob – Kritérium zohledňující dobu, která je 

potřebná k doručení tísňové informace koncovému uživateli. 

• Pomalý náběh, lokální úroveň – Toto kritérium znamená, jaká je vhodnost 

prostředku varování při mimořádných událostech, které mají pomalý náběh 

a dá se v dostatečné míře předpovídat to, že s vysokou mírou pravděpodobnosti 

nastanou. 

• Pomalý náběh, rozsáhlejší území – Zde se posuzuje účinnost prostředku 

varování na rozsáhlejším území. Může se jednat o území v rámci celého ORP 

a většího. 

• Rychlý náběh, lokální úroveň – Toto kritérium posuzuje vhodnost prostředku 

varování při mimořádných událostech, které se nedají v dostatečné míře 

předpovídat a jejichž počáteční fáze je velmi rychlá. 

• Rychlý náběh, rozsáhlejší území – Zde se posuzuje případ, kdy má mimořádná 

událost rychlý náběh na značném území a nakolik je daný prostředek varování 

v tomto případě účinný. 

V příloze číslo 4 je uvedena tabulka, kde jsou všechna tato kritéria ohodnocena 

u konkrétního prostředku nebo zařízení, určeného k varování a šíření tísňových 

informací. 

6. Po ohodnocení kritérií je vypočtena efektivita každého prostředku varování 

i se zohledněním stanovených koeficientů. Posledním zadávacím krokem je určení 

finanční náročnosti daného prvku. Zde se započítávají jak náklady na pořízení, tak i na 

provoz. Pokud se jedná o prostředek, u kterého je nutná celostátní angažovanost, je 

potřeba i tuto zhodnotit. Příkladem může být například informování pomocí SMS – 

CB zpráv. Hodnocení nákladů se stanovuje koeficienty od 0 do 7, přičemž se dá 

předpokládat, že hodnota nula nebude nikde, protože by to znamenalo, že dané 

zařízení je úplně bez nákladů. 

Zadané hodnoty jsou součástí přílohy číslo 5, kde jsou v tabulce zobrazeny vypočtené 

efektivity jednotlivých prostředků. 
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10.1 Dosažené výsledky 

Po zadání hodnot do tabulkového nástroje, dle výše popsané metodiky, bylo výstupem 

seřazení jednotlivých prostředků varování podle velikosti jejich efektivity na území ORP 

Kopřivnice a to v následujícím pořadí: 

1. SMS – CB zprávy = 86 % 

2. Bannery na internetu = 79 % 

3. Internetové komunikační aplikace = 79 % 

4. Automatická aktivace rádia = 76 % 

5. Oznámení v televizi a v rádiu = 70 % 

6. SMS zprávy = 70 % 

7. Pevné elektrické zařízení = 69 % 

8. Reproduktory na automobilech (obecní) = 64 % 

9. Reproduktory na automobilech (IZS) = 63 % 

10. Přijímač GPS = 62% 

11. Stabilní elektronické sirény (verbální) = 62 % 

12. Elektronická pošta = 61 % 

13. Osobní navštívení (využití spojek) = 59 % 

14. Telefonické větvení = 59 % 

15. Reproduktory na letecké technice = 53 % 

16. Stabilní rotační sirény (neverbální) = 51 % 

17. WAP = 50 % 

18. Transparenty na letecké technice = 44 % 

19. Velkoplošné tabule = 44 % 

20. Světlice, pyrotechnika = 38 % 

Poznámka – Prostředky psané kurzívou není možné aktuálně využít a je u nich nutná 

celostátní angažovanost. Grafické zobrazení ve formě pruhového grafu je umístěno v příloze 

číslo 6. 

 

Po seřazení efektivit jednotlivých prostředků varování je důležité zvážit úroveň jejich 

nákladů, které jsou rozděleny na náklady na pořízení a náklady na provozování. Grafickým 

výstupem je matice, která tyto prostředky rozděluje do čtyř kvadrantů: 

• I. kvadrant – Prostředky, které vykazují vysokou míru efektivity a zároveň mají nízké 

náklady na pořízení/provoz. 
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• II. kvadrant – Zde se vyskytují prostředky, které mají velkou účinnost, ale jejich 

pořizovací a provozní náklady jsou vysoké. 

• III. kvadrant – V tomto kvadrantu se vyskytují ty prostředky varování, které mají sice 

malé finanční náklady, ale zároveň i nízkou efektivitu varování a šíření tísňových 

informací. 

• IV. kvadrant – Zde se umístily prostředky, které dopadly úplně nejhůře jak z hlediska 

efektivity, tak i z hlediska nákladů na pořízení/provozování. 

 

Pozice jednotlivých prostředků varování v rámci jednotlivých kvadrantů zobrazuje tabulka 

číslo 4. Zobrazení ve formě grafů je součástí přílohy číslo 7 a 8. 

tabulka 4 Umístění prostředků varování v jednotlivých kvadrantech 

 Dle nákladů na pořízení Dle nákladů na provozování 

I. 

Bannery na internetu, internetové kom. 

aplikace,  oznámení v televizi a v rádiu, 

SMS, reproduktory na automobilech 

(obecní i IZS), elektronická pošta. 

Internetové kom. aplikace, bannery na 

internetu, SMS – CB, automat. aktivace 

rádia, oznámení v televizi a v rádiu, 

SMS, pevné el. zařízení, reproduktory na 

automobilech (obecní i IZS), el. pošta. 

II. 

SMS – CB, automat. aktivace rádia, pevné 

el. zařízení, stabilní elektr. sirény,  

přijímač GPS. 

Stabilní elektronické sirény, přijímač 

GPS.  

III. 

Osobní navštívení, telefonické větvení, 

stabilní rot. sirény, WAP, světlice, 

pyrotechnika.  

Osobní navštívení, telefonické větvení, 

WAP, světlice, pyrotechnika. 

IV. 

Reproduktory na letecké technice, 

velkoplošné tabule, transparenty na 

letecké technice. 

Reproduktory na letecké technice, 

stabilní rotační sirény, velkoplošné 

tabule, transparenty na letec. technice. 

 

Z tabulky číslo 4 vyplývá, že nejvyššího poměru efektivity varování ku nákladům dosahují 

bannery na internetu, internetové komunikační aplikace, SMS zprávy, oznámení v televizi 

a v rádiu, reproduktory na automobilech a elektronická pošta. S prvním jmenovaným se však 

na daném území v současnosti počítat nedá. Proto jsou v grafické příloze takové prostředky 

označeny červenou barvou. Nejhůře v analýze dopadly transparenty na letecké technice, 

velkoplošné tabule a světlice, pyrotechnika. Z výsledků se dá usuzovat, že daleko lepšími 
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prostředky se stávají nebo v budoucnu stanou taková zařízení, která dostávají tísňovou 

informaci přímo k cílovým osobám na jejich osobní zařízení. 

 

10.2 Návrhy řešení 

Na základě dosažených výsledků navrhuji následující řešení pro zabezpečení náhradního 

způsobu varování a šíření tísňových informací ve správním území ORP Kopřivnice: 

1. Vytvoření databáze kontaktních údajů na trvale žijící obyvatele obcí. 

2. Sjednocení internetové komunikační aplikace v rámci obce. 

3. Pořízení reproduktorových hlavic na automobily ve vlastnictví obce. 

 

Ad 1. V rámci území ORP Kopřivnice, pro realizaci náhradního způsobu varování 

a poskytování tísňových informací, doporučuji vytvořit databázi kontaktních údajů na 

obyvatelstvo, na bázi dobrovolnosti a s ohledem na zákon číslo 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, který má působnost na osobní údaje, jež jsou 

zpracovávány státními orgány, orgány územní samosprávy nebo právnickými a fyzickými 

osobami. Tyto kontaktní údaje by měly zahrnovat především telefonní čísla na pevnou linku 

a mobilní telefon, adresu na elektronickou poštu a adresu trvalého bydliště. Pro účinné 

a plošné využití SMS zpráv v rozsáhlejším území, je možné udělat dohody s poskytovateli, 

kteří by mohli preferovat kontaktování ohroženého obyvatelstva. V rámci jedné obce by se 

však žádné potíže s přehlcením sítě objevit neměly. 

 

Ad 2. Jako internetové komunikační aplikace lze využít standardně používané, volně 

stažitelné verze nebo vytvořit zcela novou, s novou technickou infrastrukturou, která by byla 

odolná vůči ochraně osobních údajů i různým napadením. Klienta takové aplikace by si nahrál 

uživatel na svůj počítač a k jeho aktivaci by docházelo samovolně při každém spouštění 

operačního systému, což umožňují i dnešní internetové komunikátory. V situacích, ve kterých 

by uživateli byla poslána tísňová informace, by se zobrazilo okno s textem této zprávy 

na monitoru. Na přítomnost tohoto pop-up okna lze upozorňovat i zvukovým projevem.   

 

Ad 3. Dalším důležitým faktorem je pořízení reproduktorových hlavic, které lze umístit na 

osobní automobil ve vlastnictví obce. Tento automobil může být jakýkoliv starší vůz, 

u kterého se nebude vyskytovat problém se startováním jeho motoru. Automobily mohou být 

využívány i víceúčelově, protože reproduktorové hlavice fixovány ke střeše auta přísavkami 
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nebo magnety, umožňují jejich jednoduchou a rychlou demontáž. Tento způsob umožní 

operativnější a rychlejší šíření tísňových informací, před případným příjezdem hasičského 

záchranného sboru a jeho výkonnější techniky. Možná dislokace vozidel, včetně jejich 

časových dojezdů je zobrazena na mapovém podkladu v příloze číslo 9. Počítá se zde 

s rychlostí vozu 30 km/h a slyšitelností 150 metrů. Na mapě je zobrazen čas výjezdu ze 

stanoviště v 0:00 a každý vůz je reprezentován rozdílnou barevnou linií. Automobil vyjíždí od 

obecního (městského) úřadu a projíždí podél stanovené trasy. Tabulka číslo 5 zobrazuje, kolik 

automobilů projíždí jakou trasu a za jaký čas. Každý řádek symbolizuje jedno vozidlo. 

tabulka 5 Stanovené trasy vozidel 

Území Délka trasy Čas dojezdu 

Petřvald 8,85 km 0:18 

Mošnov 10 km 0:20 

Trnávka, Kateřinice 11 km 0:22 

Příbor - Hájov 10,80 km 0:22 

Příbor – Prchalov, Skotnice 10,55 km 0:21 

Příbor 10,16 km 0:20 

Kopřivnice – Vlčovice, Mniší, Lubina 18,15 km 0:36 

Kopřivnice (severní část) 9,43 km 0:19 

Kopřivnice (jihozápadní část) 8,85 km 0:18 

Kopřivnice (jižní část), Ženklava 11,5 km 0:23 

Štramberk, Závišice 9,30 km 0:19 

 

Pro celé území správního obvodu ORP Kopřivnice je navrženo realizovat náhradní způsob 

varování a šíření tísňových informací celkově 11 automobily, opatřenými reproduktorovými 

hlavicemi. Tyto vozy jsou schopny verbálně informovat většinu obyvatelstva na daném území 

během dvaceti minut, s výjimkou Kopřivnice – Vlčovice, Mniší, Lubina, kde je čas dojezdu 

spočítán na 36 minut. Zabezpečení 11 automobily je stav, který zohledňuje i jistou 

ekonomickou zátěž pro tyto obce. Ideální by bylo umístění minimálně jednoho automobilu do 

každé obce. Proto je ve čtyřech případech sdíleno jedno vozidlo dvěma obcemi. Tyto obce 

jsou spolu v natolik těsné blízkosti, že se dá předpokládat, že případná mimořádná událost by 

zasáhla území obou těchto obcí, ať už by se jednalo o extrémní povětrnostní jevy nebo 

například únik nebezpečných látek po automobilové nehodě většího rozsahu. V případě, že by 

bylo nutné varovat obyvatele pouze jedné z těchto obcí, je zapotřebí jet přímo do tohoto 

území a až poté respektovat navržené trasy v mapách. 
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11. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vypracovat náhradní způsob varování a šíření tísňových 

informací pro ohrožené obyvatelstvo. Pro teoretický základ jsem vybral několik specifických 

prostředků či systémů, které jsou užívány v zahraničí. Ty byly zvoleny tak, aby každý svým 

zaměřením byl odlišný od předchozího. Je zde popsána internetová komunikační aplikace, 

užívána v Kanadě, Švýcarská meteorologická služba zasílající krátké textové zprávy na 

mobilní telefon, aplikace využívající geografický informační systém a další. V České 

republice to pak byl Český hydrometeorologický ústav, zprávy SMS užívané 

v Jihomoravském kraji či mobilní siréna Mobela, užívaná Hasičským záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje. 

 

Další část práce tvoří výběr komunikačních prostředků, které jsou popsány a jsou u nich 

posouzeny možná pozitiva a negativa při využití k účelu varování a šíření tísňových 

informací. Tyto prostředky jsou dále posouzeny dle stanovených kritérií, kterých bylo zvoleno 

třináct. Pro rozhodnutí o volbě náhradního způsobu varování na konkrétním území správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Kopřivnice, jsem se rozhodl využít a upravit nástroj, 

vyvinutý Novozélandským ministerstvem pro civilní obranu a krizové řízení, který při 

zadávání hodnot určitým kritériím v programu Excel, umí vypočítat míru efektivity každého 

prostředku. Úpravou tohoto nástroje jsem docílil toho, že byly zohledněny i finanční náklady 

na pořízení a na provozování každého zařízení, prostřednictvím jednoduššího zadávání 

koeficientů nákladů. Výstupem z tohoto nástroje jsou přehledné grafy, které byly upraveny 

a rozděleny dvěma osami do čtyř kvadrantů. Z těchto grafů vyplynulo, že moderní 

komunikační technologie jsou nákladnější na jejich pořízení, ale náklady na provozování již 

nedosahují tak vysoké úrovně a jejich provoz je výrazně levnější než mnohých technických 

zařízení. 

 

Pro realizaci náhradního způsobu varování a šíření tísňových informací jsem navrhnul tři 

doporučení, která lze v současné době reálně použít. Varování prostřednictvím moderních 

komunikačních zařízení je závislé výhradně na tvorbě databází kontaktních údajů občanů 

a dohodách mezi poskytovateli mobilních sítí nebo internetových provozovatelů a současné 

modernizaci technické infrastruktury. Jednou z navrhovaných možností náhradního způsobu 

varování bylo stanoveno šíření tísňových informací pomocí reproduktorových hlavic, 

umístěných na automobilu. Ve všech obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností 
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Kopřivnice jsem vymezil trasy těchto vozidel tak, aby se tísňová informace mohla dostat 

k výrazné většině obyvatelstva a zároveň byl kladen důraz na rychlost a co nejmenší 

ekonomickou nákladnost v podobě počtu využitých vozů. Pro celé území ORP Kopřivnice 

jsem stanovil celkem jedenáct automobilů, které mají až na jednu výjimku dojezdové časy 

kolem dvaceti minut a jejich trasa je zhruba desetikilometrová. Výše uvedenými kroky došlo 

k naplnění cíle diplomové práce. 
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