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1 Úvod 

Člověk musí čelit neustálým hrozbám. Objevuje se stále více problémů, které 

ovlivňují každodenní životní situace. Některé problémy si člověk svou neopatrností způsobí 

sám, jiné přijdou i bez jeho přímého přičinění. Mezi základní hrozby, kterým je člověk 

vystaven a nedokáže vlastní vůlí ovlivnit jejich vznik, patří přírodní kalamity, náhlá a 

neočekávaná změna počasí. Tyto hrozící nebezpečné aspekty každodenního života mohou 

ovlivnit život občanů jakéhokoli státu, města nebo vesnice. Změnou klimatu dochází 

pravidelně k přírodním katastrofám, jako jsou neočekávané záplavy, velké přívaly sněhu nebo 

vlivem dlouhodobého sucha rozsáhlé požáry.  

K hrozbám, které jsou člověkem uměle vytvořeny a mají velice závažné následky, 

patří hlavně hrozba mezinárodních válečných konfliktů a teroristických útoků. Jakmile 

nastane takovéto zhoršení bezpečnostní situace, tak dochází k velkým ztrátám na životech a 

majetku obyvatelstva.  

V obou situacích, tedy v situaci kdy člověk nemůže ovlivnit vznik hrozby a v situaci 

kdy hrozbu sám vytváří, však může člověk ovlivnit důsledky vzniklého nebezpečí. Jedním 

z možných nástrojů, které mohou minimalizovat dopady nebezpečné situace je systém 

včasného varování obyvatelstva. Tento systém je nedílnou součástí ochrany obyvatelstva a je 

ve vyspělých zemích běžně využíván.  

V oblasti vývoje systémů varování a vyrozumění je klíčovým faktorem technická 

vyspělost společnosti. Na základě vývoje moderních technologií je systém varování neustále 

zdokonalován. V současné době je v mnoha zemích systém efektivnější a spolehlivější než 

v jeho počátcích. Stav systému v jednotlivých státech také záleží na uvědomění si hrozícího 

nebezpečí. Jestliže obyvatelstvo daného státu, zastoupené statutárními orgány, podceňuje 

riziko hrozeb, nemusí být systém varování vybudován, případně udržován. Druhým aspektem, 

který ovlivňuje přístup k systému varování, jsou finance. Jestliže není k dispozici dostatek 

finanční prostředků, tak nedochází k vybudování nebo modernizaci systému. Z omezených 

finančních rozpočtů jsou financovány jiné priority. Nedostatek finančních prostředků zásadně 

ovlivňuje stav systému varování a vyrozumění obyvatelstva v České republice. Je stále 

mnoho oblastí, které si nemohou dovolit vlivem modernizovat systém varování. 
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2 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je zjistit a popsat aktuální stav technických prostředků 

systému varování a vyrozumění ve vybrané lokalitě. Navrhnout inovaci stávajícího systému 

na základě zjištěných nedostatků. 

V teoretické části této práce je popsán základní právní rámec fungování systému 

varování a vyrozumění. Dále je charakterizován historický vývoj koncových prvků systému 

varování a vyrozumění. 

V praktické části bakalářské práce je provedena analýza současného stavu koncových 

prvků v obci Staré Hamry. Pomocí metody FMEA a Analýzy souvztažnosti jsou určeny 

nejrizikovější oblasti, které mohou způsobit nefunkčnost těchto koncových prvků. Následně je 

zjištěná situace vyhodnocena a jsou navrženy inovativní opatření. 
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3 Rešerše 

 

V této bakalářské práci jsem vycházel z publikovaných monografií, technických 

dokumentů, zákonů, vyhlášek a z internetových zdrojů. Nejčastěji používané materiály 

týkající se zvoleného tématu jsou uvedeny níže v této kapitole. Další připomínky a rady jsem 

získal při konzultacích se zaměstnanci HZS ČR a pracovníky soukromé společnosti JD 

Rozhlasy, s. r. o. 

 

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

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005, 140 s. Edice SPBI Spektrum 42. ISBN 80-

86634-70-1. 

Kniha pojednává o základních bodech ochrany obyvatelstva. V knize jsou vysvětleny a 

rozebrány nejdůležitější pojmy vztahující se k ochraně obyvatelstva ČR. Mezi tyto pojmy 

jsou zařazeny historický vývoj ochrany obyvatelstva, varování a vyrozumění, evakuace, 

nouzové přežití, ukrytí, individuální ochrana, zjišťování a označování nebezpečných oblastí, 

dekontaminace, realizace opatření a požadavky na ochranu obyvatelstva. 

 

LINHART, Petr; MARTÍNEK, Bohumír. Ochrana obyvatelstva: Studijní materiál k 

modulu E [online]. 1. vydání. Praha: MV-generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru ČR, 2006, 129 s. 

Toto skriptum se podrobněji zajímá o problematiku ochrany obyvatelstva. Skriptum je 

tvořeno 16 hlavními kapitolami – historie ochrany obyvatelstva na území ČR, legislativa, 

varování a vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací, ukrytí obyvatelstva, způsob a 

rozsah individuální ochrany ČR, evakuace, nouzové přežití obyvatelstva, humanitární pomoc, 

zařízení civilní ochrany, ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech, ochrana obyvatelstva 

v havarijních plánech, vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva, preventivně výchovná činnost, 

monitorování, dekontaminace, ochrana obyvatelstva ve světě. V jednotlivých kapitolách je 

podrobně popsána legislativa, základní pojmy, princip fungování nebo konkretizovány činnosti, 

které by měly probíhat před, během a po vzniku mimořádných událostí. 
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BAYER, Petr; ŠIMEK, Tomáš. Jednotný systém varování a vyrozumění: Varování a 

tísňové informování obyvatelstva, vyrozumění. 1. upravené vydání. Lázně Bohdaneč: 

Institut ochrany obyvatelstva, 2005, 39 s. 

Tato literatura popisuje základní pojmy a právní předpisy týkající se jednotného systému 

varování a vyrozumění. Dále jsou zde podrobněji popsány kromě JSVV, také systém 

selektivního rádiového návěštění a koncové prvky varování a vyrozumění. 

 

Zásady dalšího rozvoje jednotného systému varování a informování obyvatelstva v České 

republice po roce 2010. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, 2010, 

10 s. 

Obsahuje nejen analýzu současného stavu systému varování a informování obyvatelstva, ale 

především zásady jejich dalšího rozvoje na území ČR po roce 2010. V závěru tohoto 

dokumentu jsou uvedeny finanční náklady na zřízení a údržbu těchto modernějších systémů.  

 

POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 15. 

dubna 2008 k real. TECHNICKÉ POŽADAVKY na koncové prvky varování připojované 

do jednotného systému varování a vyrozumění. Praha: MINISTERSTVO VNITRA - 

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2008, 16 s. 

Tento dokument je rozdělen na 26 jednotlivých článků, které se kromě vymezení základních 

pojmů zabývají především minimálními a doporučenými technickými parametry koncových 

prvků varování a vyrozumění a přijímačů dálkového ovládání JSVV.  V závěru dokumentu je 

popsán proces schvalování koncových prvků varování, které mají být začleněny do JSVV. 

 

Vyhodnocení rešerše 

V práci jsem především vycházel z Pokynů generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru ČR, ve kterém jsou definovány základní pojmy, technické parametry 

koncových prvků varování, postup při schvalování KPV a průběh zkoušky JSVV. Dalším 

zdrojem, který poskytl pro zpracování bakalářské práce cenné informace je dokument 

Jednotný systém varování a vyrozumění od Petra Bayera a Tomáše Šimka. Díky tomuto 

materiálu jsem získal znalosti ohledně fungování JSVV, SSRN a jednotlivých KPV.  
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4 Základní pojmy 

V následující kapitole jsou vysvětleny základní pojmy vycházející z pokynů 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky k realizaci technických 

požadavků na koncové prvky připojované do jednotného systému varování a vyrozumění ze 

dne 15. dubna 2008. Mezi tyto základní pojmy patří: [6] 

- jednotný systém varování a vyrozumění (dále jen „JSVV“) je technicky, 

provozně a organizačně zabezpečen vyrozumívacími centry, telekomunikačními 

sítěmi a koncovými prvky varování a vyrozumění, [6] 

- systém selektivního rádiového návěštění (dále jen „SSRN“) je systém určený pro 

ovládání koncových prvků varování a vyrozumění, [6] 

- varování je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné 

upozornění obyvatelstva orgány veřejné správy na hrozící nebo nastalou 

mimořádnou událost, vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva a 

majetku. Zahrnuje zejména varovný signál, po jehož provedení je neprodleně 

realizováno informování obyvatelstva o povaze nebezpečí a o opatřeních k 

ochraně života, zdraví a majetku, [6] 

- vyrozumění je 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, [6] 

- tísňová informace je informace pro obyvatelstvo, kterou se sdělují údaje o 

bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a nutných 

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

vyhlášení varovného signálu, [6] 

- verbální informace je tísňová informace se stanoveným obsahem uložená 

v paměti koncového prvku varování, [6] 

- varovný signál je stanovený způsob akustické aktivace koncových prvků varování 

obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí, [6] 

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

varovný signál, např. siréna, [6] 

- koncový prvek vyrozumění je technické zařízení schopné předat informaci 

orgánům krizového řízení, např. mobilní telefony nebo pagery, [6] 
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- koncový prvek měření (senzor) je zařízení určené ke sběru dat z měření 

sledovaných veličin (například koncentrace škodlivin, výška hladiny, 

meteorologická data) a předání těchto dat do systému JSVV, [6] 

- odbavení je schopnost zařízení spustit danou funkci KPV, [6] 

- vyrozumívací centra (dále jen „VyC“) jsou místa pro technické, organizační a 

provozní zabezpečení varování, vyrozumění a předání tísňových informací, 

zajišťují sběr, uložení a zobrazení diagnostických dat a dat získaných od 

koncových prvků měření, [6] 

- zařízení pro tísňové informování obyvatelstva jsou všechna zařízení využívaná 

pro informování o povaze hrozícího nebezpečí a způsobech ochrany v hlasové, 

textové nebo obrazové podobě, [6] 

- telekomunikační sítě jsou linkové a rádiové sítě zabezpečují přenos povelů 

z vyrozumívacích center pro aktivaci koncových prvků varování, vyrozumění, 

přenos tísňových informací a přenos diagnostických dat od koncových prvků 

varování a dat od koncových prvků měření, [6] 

- mimořádná událost je definována jako škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 

činností člověka, přírodními vlivy a také jako havárie (většinou v důsledku 

činnosti člověka), které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a 

vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací, [8] 

- nebezpečí je předmět nebo situace, které vytvářejí hrozbu ztrát, poškození nebo 

újmy, [8] 

- ohrožení vyjadřuje, zda došlo k aktivaci zdroje rizika a jeho působení na okolí, [8] 

- riziko je kombinací četností nebo pravděpodobností vzniku mimořádné události 

s určitou velikostí jejich následků. [8] 
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5 Právní předpisy 

V této kapitole jsou uvedeny nejdůležitější právní předpisy vztahující se 

k problematice varování a vyrozumění. Hlavními právními dokumenty jsou zákon č. 

239/2000 Sb., zákon 240/2000 Sb. a vyhláška 380/2002 Sb. 

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

zákonů vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného záchranného 

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

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

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

likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, 

nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu (dále jen "krizové stavy"). [12] 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení stanoví působnost a pravomoc státních 

orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a 

fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany 

České republiky před vnějším napadením a při jejich řešení a při ochraně kritické 

infrastruktury a odpovědnost za porušení těchto povinností. 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje určování a 

ochranu evropské kritické infrastruktury. [13] 

Zákon o prevenci závažných havárií č. 59/2006 Sb. a jeho pozměňovací úprava 

zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví systém prevence 

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

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

závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářských zvířat, životního prostředí a škody 

na majetku v objektech a zařízeních a v jejich okolí. [11] 

Zákon stanoví 

a) povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, které vlastní, užívají 

nebo budou uvádět do užívání objekt nebo zařízení podle odstavce 1, 

b) působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. [11] 

 

Cílem Zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon je chránit povrchové a podzemní vody. 

Stanoví podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení 

jakosti povrchových a podzemních vod, vytváří podmínky pro snižování nepříznivých účinků 
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povodní a sucha a zajišťuje bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských 

společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských 

ekosystémů. [14] 

Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a 

právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a 

stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného 

užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha. V rámci 

vztahů upravených tímto zákonem se bere v úvahu zásada návratnosti nákladů na 

vodohospodářské služby, včetně nákladů na související ochranu životního prostředí a nákladů 

na využívané zdroje, v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí. [14] 

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

se skládá ze 7 částí. Nejdůležitějšími částmi pro tuto bakalářskou práci je část druhá (Způsob 

informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných 

opatřeních a způsobu jejich provedení) a část třetí (Technické, provozní a organizační 

zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění a způsob poskytování tísňových 

informací). [9] 

V Usnesení vlády ČR č. 165/2008 – Koncepce ochrany obyvatelstva do r. 2013 

s výhledem do r. 2020 je obsažena analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva 

do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a její vyhodnocení. Pro tuto koncepci byla určena 

Východiska a strategické závěry v oblasti bezpečnostních hrozeb, připravenosti obyvatelstva, 

demografického vývoje a další. Úkolem Koncepce ochrany obyvatelstva do r. 2013 

s výhledem do r. 2020 je zajistit bezpečnou společnost, připravenost pracovníků veřejné 

správy, právnických a fyzických osob, základní organizační a technická opatření ochrany 

obyvatelstva, plánování a řešení k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a 

vojenské krizové situace a také zabezpečit materiální a finanční zásoby. [10] 
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6 Historie a vývoj systému varování a vyrozumění 

První sirénu vynalezl před rokem 1799 skotský přírodovědec John Robinson. Toto 

zařízení bylo součásti hudebních nástrojů například varhan a umožňovalo zajistit jejich 

správnou funkčnost. Robinsonovy sirény se skládaly z pístů, které otevíraly a zavíraly 

potrubí. Píst byl ovládán otáčením kola. V roce 1819 byla siréna zdokonalena baronem 

Charlesem de la Tour Cagniard. Jeho siréna byla složena ze dvou perforovaných disků 

koaxiálně připojených na výstupní potrubí. Jeden disk byl pevný neotáčivý a druhý byl 

rotační. Rotující disk pravidelně přerušoval proud vzduchu z fixně umístěného disku, což 

vedlo ke vzniku tónu. Tyto sirény mohly produkovat tóny i pod vodní hladinou. [24] 

Modernější sirény používaly namísto disků dva souběžné válce, které měly otvory 

souběžně s jejich délkou. Přerušovaný periodický tón byl vytvářen vzduchem proudící 

z drážek vnitřního rotujícího válce, který unikal otvory z vnějšího nepohybujícího se válce.  

Po objevení elektrické energie se při konstrukci sirén přestaly používat externí zařízení 

na pohánění stlačeného vzduchu. Místo toho se začaly využívat elektromotory, které 

vytvářely potřebné proudění vzduchu prostřednictvím jednoduchých odstředivých ventilátorů. 

V minulosti se svolávání dobrovolníků k uhašení požáru nebo informování 

obyvatelstva o blížícím se nebezpečí provádělo pomocí zvonu, který byl umístěný na požární 

stanici nebo ve zvonici místních kostelů. Při možnosti využití elektrické energie se začaly 

vyrábět první elektrické sirény. Jako první byly v letech 1900 – 1905 vyrobeny sirény Decot a 

Sterling, viz Obr. 1. [24] 

 

   Obr. 1: Sterling K-5 [24] 

 

Během druhé světové války se využíval k oznámení blížícího se nebezpečí výstražný 

systém “Red Warning“. Při této výstraze siréna vydávala tón, který v pravidelných intervalech 

kolísal. Následný doplňující konstantní tón signalizoval upozornění na bezprostřední 

nebezpečí a pokyn – „Kryjte se!“. [16] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Cagniard_de_la_Tour
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Po druhé světové válce byla zavedena další dvě varování v případě jaderného útoku. První 

varování, tzv. „Grey Warning“, mělo za úkol upozornit na blížící se nukleární spad. Krátké 

stabilní tóny trvající dvě a půl minuty jsou střídány stejně dlouhým obdobím ticha. Stav 

tichého režimu lze zajistit manuální závěrkou nebo elektromagnety (elektrickou cívkou). 

Druhým zavedeným varováním bylo „Black Warning“ tvořené jedním písmenem „D(-°°)“ 

z Morseovy abecedy, nebo třemi rychlými tóny, které upozorňují na bezprostřední nebezpečí 

radioaktivního spadu. [16] 

V počátcích 90. let 20. století se začal na území České republiky pozvolna 

vybudovávat systém elektromechanických sirén. Jejich největší rozvoj nastal po povodních 

v roce 1997 na Severní a Jižní Moravě. Pro nedostatečné vlastnosti rotačních sirén bylo v roce 

2000 rozhodnuto o nahrazení těchto sirén výkonnějšími a technicky vyspělejšími 

elektronickými sirénami. V posledních letech jsou v malých obcích a vesnicích využívány 

místní rozhlasové systémy. [3] 
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7 Charakteristika fungování JSVV, SSRN v ČR 

O problematice jednotného systému varování a vyrozumění pojednává zákon č. 

239/2000 Sb., který je podrobněji popsán z organizačního, technického a provozního hlediska 

vyhláškou MV č. 380/2002 Sb. Jedná se o systém, který umožňuje včasné informování všech 

lidí nacházejících se v určité oblasti před nebezpečím ozbrojeného konfliktu, teroristickými 

útoky nebo havárií v chemických průmyslových podnicích. V současnosti tento systém 

pokrývá více než 90 % území ČR, zbytkové procento nepokrytých oblastí tvoří vojenské 

výcvikové prostory a trvalé neobydlené území. [2] 

 

JSVV se skládá z:  

1) systému selektivního rádiového návěštění, 

2) koncových prvků varování 

 

7.1 Systém selektivního rádiového navěštění 
 

Základním prvkem JSVV je Systém selektivního rádiového navěštění, jedná se o 

neveřejný zcela digitální systém na krajské úrovni umožňující selektivní dálkové ovládání 

KPV a posílání informativních zpráv na osobní přijímače osob zaměstnaných ve službách 

IZS. Na území České republiky tvoří SSRN 11 samostatných krajských subsystémů, viz 

Obr. 2. [2] 

 

Základní dělení SSRN: 

a) Vysílací infrastruktura 

b) Zadávací terminály a přenosové cesty 

c) Koncové prvky vyrozumění  
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Obr. 2: Mapa krajských subsystémů [5] 

 

 

7.1.1 Vysílací infrastruktura 
 

Ve vysílací infrastruktuře jsou zahrnuty linková datová síť a rádiová síť. Linková 

datová síť umožňuje propojení zadávacích terminálů a dalších komponentů do systémů. Pro 

zabezpečení procesu šíření informací do vybraných oblastí se využívá rádiových signálů ze 

sítí základnových stanic, které jsou dále rozděleny na hlavní základnové stanice (MASTER) a 

podřízené stanice (SLAVE), viz Obr. 3. K zajištění rychlé a bezchybné komunikace mezi 

těmito stanicemi je síť základnových stanic na území ČR rozčleněna do jednotlivých 

krajských subsystémů. V SSRN může být využito maximálně 16-ti nezávislých rádiových sítí. 

Krajské subsystémy jsou budovány jako uzavřené okruhy, ve kterých může být zahrnuto 

nejvíce 32 základnových stanic typu NUCLEUS, DAU MICRO nebo CASIUM. Hlavní 

stanice (MASTER) situované na Krajských ředitelstvích HZS jsou zdrojem informací, které 

předávají ostatním stanicím. Podřízené stanice slouží k předávání získaných informací dál 

k dalším prvkům v síti. V tomto okruhu se rádiový signál šíří v podobě tokenu, který obsahuje 

informace o typu zvolené cesty, adrese a aktivaci vybraných koncových prvků, obsahu zpráv 

určených pro osobní přijímače. Token vzniká v hlavní základnové stanici při přijmutí 

vydaného požadavku pro volání zadávacími terminály. Jako volání se označují data nesoucí 

adresy určených přijímačů a informaci jakou činnost mají uskutečnit. Jestliže MASTER za 

delší časový úsek nepřijme od zadávacích terminálů požadavek na volání, vygeneruje 

systémový token. Ten zjišťuje provozuschopnost sítí a jednotlivých základnových stanic, 
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v případě závady ukládají stanice do tokenu hlášení, které je ihned po vrácení tokenu na 

MASTER ohlášeno obsluze terminálu a uloženo do paměti. V síti může probíhat najednou 

pouze jeden token, další token může být vygenerován až po doběhnutí předchozího na hlavní 

základnovou stanici. [2] 

 
Obr. 3: Mapa územního pokrytí signálu SSRN [22] 

 

 

7.1.2 Zadávací terminály a přenosové cesty 
 

Pomocí komunikačních center, která bývají jednou z částí operačních a informačních 

středisek IZS, se uskutečňují požadavky na aktivaci koncových prvků. V jednom systému, 

může být nainstalován i větší počet terminálů. Zadávací terminály využívají virtuální datové 

sítě pro komunikaci se sítí základnových stanic. Princip této komunikace spočívá v tom, že 

odesílaná data se zpracují na zadávacím terminálu do souboru, který je posléze odeslán na 

krajskou řídící stanici MASTER. Tento proces probíhá na základě síťového protokolu 

TCP/IP.  Dle hierarchického upořádání se komunikační centra dělí podle územní působnosti a 

umístění v systému na 4 úrovně: 

1) Zadávací terminál I. úrovně – jedná se o celostátní komunikační centra na úrovni GŘ 

HZS ČŘ, která umožňují ovládání všech krajských systémů, 

2) Zadávací terminál II. úrovně – jsou umístěny na krajských pracovištích HZS, 

umožňují volání vybraným přijímačům podle adres, které jim byly uděleny pro určitou 

krajskou oblast, 
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3) Zadávací terminál III. úrovně – využívá se na dispečerských působištích územních 

odborů HZS, terminály této úrovně dovolují volání přijímačům, jejichž adresy jsou 

stanoveny v rámci okresu, 

4) Zadávací terminál IV. úrovně – jsou zakládány v okresních dispečerských stanovištích 

IZS nebo v místech provozování možných zdrojů nebezpečí, z terminálů na této 

úrovni je možné dostávat nebo posílat informace na adresy koncových prvků podle 

získaných oprávnění. [2] 

 

K hlavním technologiím, které komunikační centra využívají, patří technologie 

MASTER, která uskutečňuje komunikaci a řízení činností radiových sítí ve zvolených krajích 

se zadávacími terminály na jednotlivých stupních. Dálkové ovládání koncových prvků 

varování umožňuje počítačový program CENTRUM. Na krajské úrovni je využívána 

programová aplikace DOHLED, která zabezpečuje komplexní kontrolu Jednotného systému 

varování a vyrozumění. Sleduje činnosti a jednotlivé provozní stavy základnových stanic sítě, 

komunikačních center a cest. Zpracované kontrolní výsledky poté automaticky ukládá do 

paměti. Je-li v systému nalezena nějaká závada, neprodleně ji i s návodem na její odstranění 

ohlásí obsluze na pracovišti a současně ji vkládá do pamětí a tiskne. Včasné informování 

o vzniklé chybě v systému, může předcházet možným závažnějším následkům v budoucnu. 

K evidování koncových prvků varování a statistickému zaznamenávání výsledků 

z celoplošných akustických zkoušek sirén slouží databázový programu SPARK. Základní 

součástí zadávacích terminálů na III. a IV. úrovni je aplikace Alarm. [2] 

 

7.1.3 Koncové prvky vyrozumění 
 

Koncovými vyrozumívacími prvky jsou zpravidla osobní pagery, jejichž hlavní 

činností je přijímání a zobrazování příchozích zpráv. Každý přijímač má jednoznačně 

udělenou jednu nebo i více adres (maximálně 4). Přijímačům se přiděluje několik adres 

najednou pro rychlejší a efektivnější chod systému. Jejich výkon je založený na nepřetržitém 

připojení na kmitočtu rádiové regionální sítě. Jestliže pager přijal nějaké rádiové návěští, 

provede nejprve jeho vyhodnocení, pomocí porovnání cílové a své adresy. Proběhne kontrola, 

zda je zpráva adresovaná právě jemu. Zjistí-li, že porovnávané adresy jsou totožné, realizuje 

činnosti, které jsou v něm naprogramovány. Používané osobní pagery můžeme na bázi 

technologie zařadit mezi: 
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o Alfanumerické (textové) – přijaté informace jsou zobrazovány textovou formou, 

textové pagery patří k nejpoužívanějším osobním přijímačům, 

o Numerické (kódové) – tento typ pageru znázorňuje příchozí zprávy číselnými 

kombinacemi,   

o Tónové – doručené zprávy jsou oznámeny zvukovým signálem.[1] 

 

V současné době jsou povoleny pouze dva osobní přijímače a to od společnosti 

Motorola. Novější a rozšířenější Scriptor LX2 a starší Advisor, viz Obr. 4. Použití jiných typů 

osobních přijímačů splňující technické požadavky je možné pouze se souhlasem MV-GŘ 

HZS ČR. Oba tyto pagery mají téměř identické technické parametry. Rozdíl je pouze v počtu 

zobrazených znaků na displeji. Větší obrazovka pageru Advisor umožňuje zobrazení až 80 

znaků ve čtyřech řádcích, místo 40 znaků ve dvou řádcích u přístroje Scriptor LX2. 

 Za koncové prvky vyrozumění jsou taktéž považovány přijímače sloužící pro dálkové 

ovládání KPV (rotační, elektronické sirény). [1] 

 

 
Obr. 4: Osobní přijímač Scriptor LX2 a Advisor [22] 

 

V současnosti se tyto pagery přestávají používat a jsou nahrazovány systémem AMDS 

– systém hromadného rozesílání textových zpráv prostřednictvím telekomunikačních sítí. [1] 

 

7.2 Koncové prvky varování 
 

Koncové prvky jednotného systému varování a vyrozumění jsou zařízení, která jsou 

určená pro šíření varovných signálů a hlášení tísňových informací obyvatelstvu. V ČR je 

počet koncových prvků neustále navyšován a dochází k postupné modernizaci zařízení. Vývoj 

nárůstu počtu jednotek dálkově ovládaných KPV od roku 2003 je zobrazen v Grafu 1.  
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Graf 1: Vývoj nárůstu počtu jednotek dálkově ovládaných KPV [25] 

 

Ovládání KPV je možné na základě dálkových zadávacích terminálů nebo pomocí 

spouštěcího tlačítka umístěného přímo na KPV. 

Mezi koncové prvky varování patří elektromechanická siréna, elektronická siréna a místní 

rozhlasy. Jako doplňková zařízení, která nejsou začleněna do JSVV, mohou být využívány 

mobilní sirény. 

Elektromechanická siréna je taktéž označována jako rotační, elektrická nebo 

motorová siréna. Na rozdíl od ostatních zařízení umožňuje vykonávat pouze základní úlohy. 

I přes tuto nevýhodu se stále řadí mezi nejrozšířenější typ koncových prvků varování na 

území ČR. Postupná obměna těchto sirén za kvalitnější a výkonnější je zahrnuta v Koncepci 

ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Vysoké náklady na pořízení 

nových zařízení komplikují modernizaci sirén. Pozvolna se však zastaralé sirény nahrazují. 

Pro svou dlouhou životaschopnost však mohou být nadále využívány jako náhradní zdroje 

varování nebo mohou sloužit ke svolávání jednotky požární ochrany a dobrovolných hasičů. 

Od roku 2000 se začaly sirény, které byly do této doby ovládány jen místně, doplňovat 

přijímači dálkového ovládání. Z důvodu jejich možného zařazení do SSRN. [1] 

„Princip rotační sirény spočívá v tom, že zvuk vzniká rozkmitáním vzduchové masy 

rotací akustické části poháněné elektrickým motorem napájeným napětím 400 V. Vrchní část 

sirény je kryta laminátovým krytem.“ [1] 

Odkrytý prostor kolem rotační části bývá zakryt tzv. sítem, které zabraňuje vniknutí 

ptactva, cizích předmětů nebo hrubých nečistot do rotační části. Technický stav rotační sirény 

je kontrolován spuštěním motoru sirény na 1,5 – 2,5 sekundy. Jednoznačně nejčetnějšími typy 

sirén v této skupině jsou sirény DS 977 s výkonem motoru 3,5 kW a hladinou akustického 
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tlaku 95 – 98 dB, viz Obr. 5. Dalšími, ale však méně častými typy jsou MEZ a KIRKÉ, jejich 

počet se udává ve stovkách kusů. [1] 

 

 
Obr. 5: Rotační siréna DS977 [23] 

 

Elektronická siréna je modernější a výkonnější zařízení než elektromechanická 

siréna. Skládá se z elektronické a akustické jednotky, viz Obr. 6. Tyto sirény mají nahradit 

předchozí starší rotační sirény. V případě výpadku nebo odstávky elektrické energie jsou tyto 

sirény schopny zajistit si prostřednictvím vestavěného zdroje napájení provozuschopnost na 

dalších 72 hodin. Zároveň mají nižší energetickou náročnost a vyšší účinnost. Umožňují, také 

propojení s dalšími systémy nebo zařízeními (např. s obecními rozhlasy). Sirénu je možné 

ovládat místně pomocí jednotlivých prvků umístěných na řídící jednotce nebo dálkově, kdy 

přijímač dálkového ovládání předá přijaté příkazy řídící jednotce elektronické sirény, které 

poté vlastním programem zpracuje. [1] 

„Signál je elektronicky generován v tónovém generátoru řídící jednotky (zpravidla se 

jedná o kombinaci několika kmitočtů), nebo je reprodukován z audiopaměti. Zesílení 

umožňuje výkonový zesilovač (jde o výkon až ve stovkách wattů). Signál je na zvuk přeměněn 

v elektroakustických měničích (tlakových reproduktorech). Vyzařovací charakteristika 

reproduktorové soustavy bývá kruhová nebo směrová podle požadavků zástavby.“ [1] 

Hlavním úkolem těchto sirén je vysílat stanovené varovné signály a vyhlašovat 

verbální informace, které jsou uloženy v paměti. Také umožňují reprodukovat a šířit 

informace z externích zdrojů (např. přijímače rozhlasových stanic) nebo z vestavěného 

mikrofonu. Od elektrické sirény se liší způsobem prováděné kontroly svého technického 

stavu. Test sirény, taky označován jako „tichý“ test, ověřuje funkčnost jednotlivých částí 

zařízení. Na rozdíl od rotačních sirén je pro okolí téměř neslyšitelný. [1] 

Jelikož se jedná o silný akustický zdroj umožňující kvalitní pokrytí území zvukovým 

signálem, využívá se především na takových místech, kde se může shromažďovat větší 

množství lidí na menší ploše – sídliště, centra, nádraží nebo různé ústavy. [1] 
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Výstupní výkon elektronických sirén se pohybuje v rozmezí 250 – 2400 watty a 

hladina akustického tlaku mezi 103 – 118 dB. Nejznámějšími výrobci jsou společnosti 

Hörmann a SiRcom z Německa. V České republice se zabývá výrobou elektronických sirén 

společnost Tesla Blatná a na Slovensku společnost Telegrafia. [1] 

 
Obr. 6: Elektronická siréna [22] 

 

Místní informační systémy jsou z výše uvedených zařízení nejnovějším typem, viz 

Obr. 7. Začleňováním do JSVV bylo zahájeno na začátku 20. století. Nejprve byly rozhlasy 

určeny především pro malé obce. Postupem času se však rozšiřovaly i do menších měst. 

V současné době jsou používány i v některých větších lokalitách, a proto jsou tyto systémy 

neustále hardwarově a softwarově zdokonalovány. Kromě varovných signálů jsou schopné 

vygenerovat i verbální informace, které jsou uloženy v jejich paměti. Často bývají napojeny 

na elektronické sirény. Místní informační systémy fungují na základě šíření reprodukovaného 

signálu. Nejčastěji je signál šířen z audiopaměti řídící jednotky nebo zvukových souborů 

uložených v počítači prostřednictvím elektroakustických měničů (tlakové reproduktory). 

Jelikož se jedná zejména o distribuční zdroj akustických signálů, využívá se hlavně v místech 

s předpokládanou nižší koncentrací lidí na rozsáhlém území – vesnice, nezastavěné okrajové 

části měst. [1] 

V domácnostech na samotách se přenos signálů může šířit také klasickými 

100V rozvody (drátový obecní rozhlas), bezdrátovými rozhlasy, televizními rozvody nebo 

jejich vzájemnou kombinací. [1] 

Nejznámějšími tuzemskými distributory těchto systému jsou společnosti B plus 

TV, a. s., JD Rozhlasy spol. s r. o. nebo Noel v. o. s. [1] 
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Obr. 7: Místní informační systém [19] 

 

Mobilní sirény jsou doplňkové autonomní systémy pro varování obyvatelstva v místech, 

která nejsou pokryta akustickým signálem z koncových prvků. Jsou instalována na vozidlech 

zdravotnické záchranné služby, hasičských anebo jiných zásahových vozidel. Tato autonomní 

mobilní zařízení jsou složena ze dvou částí – řídící jednotky a kulového reproduktoru. 

Mobilní sirény slouží jen jako doplňující sirény k elektromechanickým, elektronickým a 

místním informačním systémům.[15] 

Součásti řídící jednotky je zesilovač o výkonu 150 W, digitální paměť pro uložení signálů 

sirény a zaznamenávání hlasových zpráv, konektor pro připojení externích zařízení (kazetový 

magnetofon) a jeden mikrofon pro vysílání mluveného slova. Sirény se napájejí z palubní 

zásuvky automobilu. [15] 

Kulové reproduktory jsou pomocí magnetů bezpečně přichyceny na střechách automobilů, 

viz Obr. 8. Systém tlakových komor dokáže vyvinout zvuk až o síle 130 dB/1 m, který se od 

reproduktorů šíří rovnoměrným způsobem. Součásti mobilních sirén může být také výstražné 

blikající světlo modré nebo oranžové barvy. 

Nejpoužívanějším zařízením je MOBELA 150 Digital od společnosti Hörmann, 

viz Obr. 9. [15] 
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Obr. 8: Kulové reproduktory na střeše vozidla [15] 

 

 

 

 
Obr. 9: Mobilní siréna MOBELA [15] 

 

 

V jednotlivých krajích v ČR se aktivně využívá rotační siréna (RS), elektronická 

siréna (ES) a místní informační systémy (MIS). Největší počet rotačních sirén se nachází 

v Jihomoravském kraji, který využívá 663 sirén. Největší počet elektronických sirén je 

umístěných na území hlavního města Prahy, která má k dispozici 211 funkčních 

elektronických sirén, což představuje 46 % z celkového počtu sirén umístěných v Praze. Při 

výstavbě jaderné elektrárny Temelín bylo nutno dle zákona vybudovat nové sirény. V okolí 

jaderné elektrárny začalo fungovat 130 elektronických sirén. Tyto sirény však byly bez 

audiovizuální paměti a nedokázaly reprodukovat verbální informace. Pracují tedy na stejném 

principu jako rotační sirény avšak s lepšími technickými parametry, jako je například dosah a 

délka provozu při výpadku el. proudu. Kromě sirén v oblasti jaderné elektrárny je 
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v Jihočeském kraji v provozu dalších 41 elektronických sirén. Počet jednotlivých sirén 

v dalších krajích České republiky je zobrazován Tab. 1 a v Grafu 2. [25] 

 

Tab. 1: Počet dálkově ovládaných sirén v krajích v České republice [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj 
Celkem 

KP 

Z toho 

RS ES MIS 

 Karlovarský 190 151 33 6 

 Plzeňský 479 411 16 52 

 Ústecký 433 386 23 24 

 Středočeský 747 651 40 56 

 Praha 455 244 211 - 

 Jihočeský 623 377 171 75 

 Liberecký 265 219 23 23 

 Královéhradecký 368 246 83 39 

 Pardubický 396 315 34 47 

 Vysočina 448 400 11 37 

 Olomoucký 524 368 101 55 

 Jihomoravský 849 663 59 127 

 Moravskoslezský 643 414 184 45 

 Zlínský 405 232 41 132 

Celkem 6825 5077 1030 718 
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Graf 2: Počet jednotlivých KPV v krajích ČR [25] 

 

Největší podíl moderních koncových prvků (elektronické sirény a místní informační 

systémy) na celkovém počtu sirén v daném kraji, je vybudováno v Praze, viz Graf 3. Jednotný 

systém varování a vyrozumění obyvatelstva ve Zlínském kraji je tvořen 43 % moderními 

koncovými prvky. Nejmenší podíl moderních koncových prvků na systému varování je 

v Ústeckém kraji a na Vysočině. V obou krajích se podílí 11 %. 

 

 

Graf 3: Podíl elektronických koncových prvků [25] 
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7.2.1 Monitorovací systém koncových prvků 
 

Monitorovací systém koncových prvků byl jako první implementován do SSRN 

v Moravskoslezském kraji. V současnosti se systém využívá i v dalších krajích, ale jeho 

budování je odvozeno od volných finančních prostředků. Princip fungování MSKP je 

zobrazen v Obr. 10. Mezi nejdůležitější vlastnosti monitorovacího systému patří schopnost 

vysílat signály ke koncovým prvkům. Dalšími důležitými vlastnostmi systému je zjistit zda 

koncový prvek přijal a provedl poslaný příkaz a kontrolovat pracovní stavy KPV. Jsou-li na 

KPV nainstalována čidla (s napěťovým, proudovým nebo binárním výstupem) pro měření 

hodnot fyzikálních veličin, umožňuje MSKP jejich pravidelné sledování. Monitoring KPV je 

závislý na počtu vystavěných sběrných stanic. Využívání tohoto monitorovacího systému má 

pozitivní vliv na provozuschopnost celého JSVV. Pomocí tohoto systému je snazší a rychlejší 

detekce poruchových míst.[2] 

Základní komponenty MSKP tvoří systémová infrastruktura a koncové prvky varování nebo 

měření. Systémová infrastruktura je složená z MASTER a SLAVE koncentrátorů a 

klientských počítačů se speciálními počítačovými programy. Pomocí SQL Serveru a dalších 

síťových prostředků probíhá komunikační proces. [2] 

 

 

Obr. 10: Princip činnosti MSKP [22] 
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7.2.2 Schvalování koncových prvků varování pro připojení do JSVV 
 

GŘ HZS ČR stanovuje technické podmínky, které musí splňovat každé zařízení, které 

má být nově do JSVV připojeno. Aby tento prvek koncového varování mohl být začleněn do 

JSVV musí být nejprve podána žádost o povolení k připojení do JSVV. GŘ HZS ČR postupně 

posuzuje, zda vybraný KPV splňuje základní normy, standardy, požadované užitné vlastnosti 

včetně nutných udělených certifikátů. GŘ HZS ČR může i v případě splnění všech těchto 

náležitosti rozhodnout o dalším přezkoumání v laboratořích Institutu ochrany obyvatelstva 

v Lázních Bohdaneč. Pokud je výsledná zpráva o provedení zkoušek vybraného zařízení 

Institutem ochrany obyvatelstva pozitivní, GŘ HZS ČR vydá žadatelům potvrzení o možném 

zapojení KPV do JSVV. Dokumenty potřebné pro posuzování způsobilosti zapojení KPV do 

JSVV jsou výrobcem předloženy před začátkem testování. Společnosti vyrábějící nebo 

dodávající koncové prvky varování předkládají prohlášením o shodě, které obsahuje veškerou 

dokumentaci k zařízení např. technické normy nebo certifikáty od autorizovaných organizací. 

Jestliže GŘ HZS ČR vyzve dodavatelské společnosti, aby doložily technické normy, jsou 

dané společnosti povinny normy GŘ HZS ČR poskytnout. [6] 

Mezi základní požadavky pro připojení do JSVV patří zajištění správného 

minimálního výkonu. U elektromechanické sirény by nejnižší hodnota výkonu měla být 

3 kW, u elektronické sirény je nutný minimální výkon 250 W bez závislosti na rozvodné síti. 

Další podmínkou je požadavek na generování alespoň 4 dálkově nebo místně odbavitelných 

varovných signálů. Elektronické sirény musí hlásit verbální informace buď z vlastního 

mikrofonu, ovládacího terminálu nebo z připojeného externího či vlastního zdroje modulace 

(změny frekvencí vysílaných kmitů). Stejně jako varovné signály musí být i verbální 

informace místně nebo dálkově odbavitelné. Při závadě se minimálně po dobu 72 hodin musí 

zabezpečit nouzový chod koncových prvků. [6] 

 

7.2.3 Zkouška funkčnosti systému JSVV 
 

Prověrka celého systému se provádí na základě vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. formou 

celoplošné akustické zkoušky každou první středu v měsíci od 12 hodin. Je centrálně řízena 

z GŘ HZS ČR nebo z KŘ HZS. Po zaznění 140 sekund dlouhého trvalého tónu je 

elektronickými sirénami a místními informačními systémy zpravidla ohlášena verbální 

informace: „Zkouška sirén“. Hlavním cílem přezkoušení sirén je zjistit funkčnost sirén, 

místních informačních systémů a celého systému včetně připravenosti personálu obsluhující 
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tyto terminály. Dalším důvodem akustických zkoušek je kontrola, zda je vysílaný signál 

dostatečně silný a srozumitelný na celém území. Pravidelné opravy a údržby jednotlivých 

prvků v systému se provádí minimálně jednou ročně. [6] 

 

7.2.4 Signály využívané na území ČR 
 

KPV reprodukcí varovných signálů informují o nebezpečí vzniku mimořádných 

událostí. Na území České republiky jsou používány tři signály – Všeobecná výstraha, Požární 

poplach a Zkušební tón. [6] 

Pro varování obyvatelstva je jediným platným varovným signálem signál Všeobecná 

výstraha. Signál Požární poplach slouží k vyhlášení požárního poplachu a ke svolání 

dobrovolných hasičů. Zkušební tón se využívá při provádění zkoušek sirén a celkového 

JSVV. Jsou-li tyto signály reprodukovány elektronickými sirénami nebo místními 

informačními systémy mohou být po jejich dokončení doplněny o verbální informace. Jedná 

se o velmi krátké přibližně 20 vteřinové informace, které jsou uvedeny a zakončeny gongem. 

Zpravidla se využívá některých ze 7 standardně uložených zpráv v paměti zařízení. [6] 

Základní informativní zprávy: 

- Verbální informace číslo 1 – „Zkouška sirén“, 

- Verbální informace číslo 2 – „Všeobecná výstraha“, 

- Verbální informace číslo 3 – „Nebezpečí zátopové vlny“, 

- Verbální informace číslo 4 – „Chemická havárie“, 

- Verbální informace číslo 5 – „Radiační havárie“, 

- Verbální informace číslo 6 – „Konec poplachu“, 

- Verbální informace číslo 7 – „Požární poplach“. [6] 

 

U rotačních sirén je motor v daném časovém intervalu jednotlivých signálů opakovaně 

zapínán a vypínán. Elektronické sirény a místní rozhlasy fungují na principu kombinování 

nebo přepínání mezi frekvencemi, které jsou stanoveny Vyhláškou MV č. 380/2002 Sb., viz 

Tab. 2. [6] 
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Tab. 2: Signály používané na území ČR [6] 

 

Kromě ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

a hasičského záchranného sboru kraje stanovuje základní požadavky k jednotlivým subjektům 

v oblasti koncového prvku varování také obec, provozovatel nebezpečných zařízení, vlastníci 

nebo provozovatelé objektů s vysokou koncentrací osob a vlastníci vodních děl I. až III. 

kategorie. [6] 

Před možným hrozícím nebezpečím na svém území zajišťuje obec varování osob 

podle zákona č. 239/2000 Sb. S hasičským záchranným sborem příslušného kraje koordinuje 

náhradní možnosti varování a informování osob v částech území, kde je signál nedostatečný. 

Provozované KPV musí odpovídat všem technickým nárokům stanovených MV-GŘ HZS ČR 

pro zařazení do JSVV. Kromě funkce varování mohou obce využít KPV i pro potřeby 

samosprávy k informování místních obyvatel. [6] 

 

7.2.5 JSVV v zahraničí 
 

Velký rozvoj v budování varovného systému v Evropě nastal hlavně mezi Světovými 

válkami. Přehled počtu sirén ve vybraných zemích je zobrazen v Grafu 4. 

  

Graf 4: Počet KPV ve vybraných zemích v roce 2011 [4, 17, 21, 25] 
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Ve Francii je systém varování obyvatelstva nazýván "Réseau national d'alerte" 

(RNA) – Národní síť varování. Systém vychází ze sítě protileteckých sirén vybudovaných 

před 2. světovou válkou. Hlavním úkolem bylo upozornit obyvatelé na hrozící bombardování. 

Po ukončení válečného stavu byly sirény určeny především k varování obyvatelstva v případě 

průmyslové havárie, například v jaderných elektrárnách. V současnosti je Národní síť 

varování tvořena elektrickými a elektronickými sirénami umístěných po celé Francii. Tyto 

sirény jsou propojeny sítí, která je provozována společností France Telecom. V odlehlých a 

venkovských oblastech, kde není dosah signálu stacionárních sirén dostatečný, se využívá 

mobilních sirén instalovaných na vozidlech. Zkouška sirén probíhá stejně jako v ČR 

v poledne každou první středu v měsíci. Při nouzové situaci jsou obyvatelé varováni 

Národním varovným signálem, který je tvořen variací 3. po sobě jdoucích cyklů trvající 

1 minutu a 41 sekund. Jednotlivé cykly jsou od sebe odděleny 5 sekundovým vypnutím 

sirény. Konec signálu je oznámen trvalým 30 sekundovým signálem. [21] 

V červnu 2008 byla přijata koncepce o modernizaci varovných prostředků v období let 

2009 – 2015. Touto modernizací je myšleno zřízení Systému varování a informování 

obyvatelstva – "Système d'alerte et d'information des populations" (SAIP) na celém území 

Francie. Systém má umožňovat aktivování více varovných prostředků najednou. Kromě 

spuštění sirén například také zobrazování varovných zpráv na informačních panelech a 

aktivování Radio/System Data v mobilních telefonech. [21] 

 

Modernizace systému varování a vyrozumění ve Slovenské republice měla být, podle 

usnesení vlády z roku 1995, dokončena v roce 2010. Vzhledem k nedostatku finančních 

prostředků ve státním rozpočtu však byl proces modernizace prodloužen až do 31. 12. 2013. 

Do konce tohoto období má být signálem pokryto minimálně 80 % území. V současné době je 

to pouze 70 %. Aktuálně se využívá 530 dálkově ovládaných elektronických sirén a okolo 

1565 rotačních sirén, z nichž je většina provozována již déle než 30 let. Dalšími možnostmi 

informování je například rozhlasové a televizní vysílání nebo informační prostředky obcí. Při 

varování se na Slovensku využívají 4 varovné signály – všeobecné ohrožení, ohrožení vodou, 

konec ohrožení a vzdušný poplach. Jednotlivé druhy signály jsou podrobněji rozepsány 

v Tab. 3. [4] 
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Tab. 3: Druhy signálů [4] 

 

Varovný signál Oznámení typ tónu 
doba trvání 

[min] 

Všeobecné ohrožení vznik mimořádné události nebo její šíření kolísavý 2 

Ohrožení vodou možné ničivé účinky vody stálý 6 

Konec ohrožení 
konec ohrožení nebo působení následků 

mimořádné události 
stálý 2 

Vzdušný poplach 
vzdušné napadnutí státu v době válečného stavu 

nebo v době války 
kolísavý 2 

 

Ve Švýcarsku je kromě stacionárních sirén (okolo 5000 ks) umístěných na střechách 

budov a v odlehlých oblastech také přibližně 2 800 mobilních sirén. V okolí přehrad a větších 

řek je pak vybudováno 700 sirén. Všechny sirény jsou rozmístěné, tak že dokážou kontaktovat 

99 % obyvatelstva. Zkouška sirén probíhá každý rok první středu v únoru. Na tuto zkoušku je 

obyvatelstvo několik dní upozorňováno v médiích. Ve Švýcarsku se využívají dva varovné 

signály. Všeobecné varování oznamující možné nebo již nastalé ohrožení a Povodňové 

varování, které je aktivní v případě povodní. Vedle jednotlivých sirén je ve Švýcarsku 

využíván i systém ICARO. Jedná se o informační systém (rádia, televize), který je v provozu 

24 hodin denně.  Od roku 2012 by měl být v provozu nový systém na ovládání sirén v okolí 

vodních nádrží a od roku 2015 nový systém pro všechny ostatní sirény. [17] 
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8 Systém varování a vyrozumění ve vybrané oblasti 

V této bakalářské práci je zvolenou oblastí, pro kterou je analyzován systém varování 

a vyrozumění, obec Staré Hamry. Staré Hamry se nacházejí na východě České republiky 

v pohoří Beskyd, nedaleko Slovenských hranic, viz Obr. 11. První zmínky o této obci pochází 

z roku 1640, kdy zde byly postaveny železárny pro zkujňování železa a následně také hutě. 

V 60. letech 19. století byla podstatná část Starých Hamer zaplavena z důvodu vybudování 

vodní přehrady Šance. Ta se stala zásobárnou pitné vody pro Ostravu a okolí. Nové centrum 

Starých Hamer bylo zřízeno v osadě Samčanka. Území obce se rozkládá na 8 345 ha 

s vysokou členitostí. Přes 80 % této plochy je tvořeno lesní půdou. Staré Hamry jsou tvořeny 

2 většími katastrálními celky, Staré Hamry 1 a Ostravice 2, které jsou od sebe odděleny řekou 

Ostravicí a vodní nádrží Šance. Na tomto území se nachází 55 osad. Celkem má obec Staré 

Hamry 566 obyvatel. [26] 

  

 
Obr. 11: Oblast Staré Hamry [20] 

 

Ve Starých Hamrech je využívána jediná rotační siréna DS977, viz příloha 1, která je 

umístěná na střeše hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů v osadě Samčanka, viz Obr. 12. 

Siréna je spustitelná místně nebo dálkově pomocí přijímače dálkového ovládání umístěného 

na čelní stěně zbrojnice. Dosah akustického signálu elektromechanické sirény je znázorněn 

v Obr. 13. V současné době je nejbližší sirénou siréna zřízena v obci Bílá, viz Obr. 14. 

V letošním nebo příštím roce by měla být zbudována další siréna v obci Ostravice pod vodní 

nádrží Šance. Přes Staré Hamry vede jeden z hlavních silničních tahů na Slovenskou 

republiku. Kamióny kromě několika tunových nákladů dřeva převáží také nebezpečné 

chemické látky, které by v případě úniku nebo nehody vozidla mohly způsobit těžké zdravotní 

potíže a poškození životního prostředí. Na úseku mezi přehradou Šance a obcí Bílá je velké 
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množství ostrých zatáček, které však řidiči často podceňují. Tento úsek je lemován hustými 

lesními porosty a kamenitými svahy, u kterých hrozí sesunutí do vozovky. Rotační siréna 

umístěná v obci neumožňuje přesně informovat obyvatelstvo o konkrétní nebezpečné situaci, 

která vznikla na určitém úseku cesty. Obyvatelé mají pouze obecnou informaci, v podobě 

signálu všeobecné výstrahy, o vzniku nějaké nebezpečné situace. Elektrické vedení, které 

přivádí do obce elektrický proud, vede nejčastěji podél cest lemovanými lesními porosty, 

popřípadě vede přímo přes lesy. V případě zhoršených klimatických podmínek nebo 

přírodních katastrof dochází často k výpadkům proudu díky pádů stromů na dráty 

elektrického vedení. Při výpadku proudu rotační siréna nefunguje, protože je závislá na 

dodávkách elektrického proudu. 

 
Obr. 12: Hasičská zbrojnice Staré Hamry [Foto Autor] 

 

     

 

   
Obr. 13: Dosah sirény [ Foto Autor] Obr. 14: Umístění sirén v dané oblasti 

            [Foto Autor] 

 

 

  



31 

 

9 Analýza selhání a jejich dopadů 

 

Tato metoda slouží ke zjišťování následků poruchových stavů a ke kontrole 

jednotlivých součástí sledovaného systému. Základní úlohou analýzy selhání a jejich dopadů, 

tzv. Failure Mode and Effects Analysis (dále jen FMEA) je detailní rozbor zařízení a následné 

posouzení zjištěného stavu. Je analyzováno v jakých případech může docházet k poruše na 

zařízení. V případě, že nastane poruchový stav, jsou analýzou vyhodnoceny možné dopady 

poruchy na dané zařízení. [7] 

V prvním kroku analýzy byly identifikovány možná rizika a jejich následky, které jsou 

uvedeny v Tab. 4. [7] 

 

Tab. 4: Matice „nebezpečného jednání – nebezpečná situace“ 

 

 
 

 

Z matice vyplývá, že rotační siréna je nejnáchylnější na výpadek proudu, závadu 

mechanických součástek a na slyšitelnost a srozumitelnost vysílaného signálu. Mezi 

nejnebezpečnější prvky, které mohou způsobit tyto následky, patří vliv klimatických 

podmínek, například déšť nebo mráz. Další možnou příčinou vzniku poruchových stavů může 

být lidský faktor nebo přírodní katastrofa. 
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Pro zajištění přesnějšího a kvalitnějšího identifikování rizika je předchozí metoda 

FMEA doplněna o úroveň kritičnosti nebezpečné situace a pravděpodobnost vzniku 

nebezpečné situace. Pro výpočet celkového rizikového čísla jednotlivých nebezpečných 

situací, které mohou nastat, je využit vzorec (1). Bodové ohodnocení pravděpodobnosti 

výskytu nebezpečných situací, úroveň kritičnosti nebezpečných situací a zjistitelnost ohrožení 

je uvedeno v Tab. 5, 6 a 7. [7] 

RC = P x K x Z                                      (1) 

 

RC – rizikové číslo P – pravděpodobnost výskytu 

K – úroveň kritičnosti Z – zjistitelnost ohrožení 

 

Tab. 5: Bodové ohodnocení – pravděpodobnost výskytu 

 

 

 

 

 

V Tab. 6 ve sloupci doba trvání nápravných opatření jsou zvoleny maximální doby, při 

kterých mohou být nežádoucí stavy rotační sirény odstraněny. Tyto časové údaje byly zvoleny 

na základě servisních smluv a zkušeností pracovníků HZS ČR. 

 

 Tab. 6: Bodové ohodnocení – úroveň kritičnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7: Bodové ohodnocení – zjistitelnost ohrožení 

 

Bod. ohodnocení Z - Zjistitelnost ohrožení 

1 Ohrožení je pracovníky HZS snadno zjistitelné 

2 Ohrožení je pracovníky HZS středně obtížně zjistitelné 

3 Ohrožení je pracovníky HZS obtížně zjistitelné 

4 Ohrožení je pracovníky HZS nezjistitelné 

Bod. ohodnocení P - Pravděpodobnost výskytu 

1 Velmi nízká 

2 Nízká 

3 Střední 

4 Vysoká 

Bod. ohodnocení K - Úroveň kritičnosti Doba trvání nápravných opatření 

1 0 Okamžitě 

2 I Do 12-ti hodin 

3 II Do 24 hodin 

4 III Do 36 hodin 

5 IV Do 48 hodin 

6 V Do 60 hodin 
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V Grafu 5 jsou vyneseny prostřednictvím bodů jednotlivé závažné následky, které by 

v případě poruchy mohly nastat. 

Popis bodů v grafu: 

A – výpadek elektrického proudu, 

B – ovlivnění kvality přijímaného signálu (přijímač dálkového ovládání sirény), 

C – ovlivnění kvality vysílaného signálu (slyšitelnost, srozumitelnost), 

D – porucha mechanických součástek, 

E – neplánované spuštění. 

 

 
Graf 5: Grafické zobrazení stanovených rizik 

 

Po sestrojení grafu a vyznačení jeho hlavních bodů jsou pomocí vzorce (1) získány 

celková riziková čísla. Po dosazení číselných hodnot do tohoto vzorce (1) vyšly následující 

výsledky: 

RC výpadek elektrického proud    =  8 

RC ovlivnění kvality přijímaného signálu  =  10 

RC ovlivnění kvality vysílaného signálu   =  24 

RC porucha mechanických součástek    =  45 

RC neplánované spuštění      =  1 

 

Při srovnání obou metod výpočtu analýzy FMEA vyplývá, že při použití 

podrobnějšího způsobu provedení analýzy FMEA, oproti jednoduššímu postupu, se v dané 

metodě snížilo riziko výpadku elektrického proudu. To je ovšem zapříčiněno, hlavně tím, že 

oproti dalším prvkům je výpadek proudu v této oblasti snadno zjistitelný a jeho nápravná 

opatření jsou podle smluvních závazků severomoravské energetiky provedena do jedné 
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hodiny od zjištění závady. Avšak při poruše na těžce dostupných místech a v závislosti na 

aktuálních klimatických podmínkách, se časový interval na opravy může prodloužit až na 

12 hodin. Pravděpodobnost výpadku proudu je vysoká. Podle této podrobnější analýzy jsou 

nejrizikovějšími situacemi, které mohou u rotační sirény nastat, porucha mechanických 

součástek a změna kvality vysílaného signálu (slyšitelnost, srozumitelnost). Jejichž riziková 

čísla činí 45 bodů respektive 24 bodů. Tyto hodnoty jsou dány především obtížnější 

zjistitelností a delší dobou opravy. Zpravidla se doba opravy pohybuje v rozmezí 1-3 dnů. 

Kontrola těchto prvků probíhá pravidelně každou první středu v měsíci formou zkoušky sirén. 
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10 Analýza souvztažností 

Pro ověření výsledků hodnocených rizik byla použita metoda Analýza souvztažností. 

Tato metoda slouží především k posuzování rizik celých objektů popřípadě jednotlivých 

služeb. V této bakalářské práci byla tato metoda využita při vyhledávání potencionálních 

zdrojů rizik spojených s provozuschopností rotační sirény. V první fázi byly identifikovány 

možné zdroje rizik. Tyto rizika byly generovány metodou FMEA. Následně se přistoupilo 

k hodnocení vzájemných vazeb mezi těmito vybranými riziky, viz Tab. 8. V tabulce jsou 

uvedeny nejvýznamnější prvky, které mohou způsobit poruchu nebo omezení výkonu 

elektrické sirény. Na osách X a Y jsou uvedena totožná rizika. Jestliže se tato rizika vzájemně 

ovlivňují, zapíše se do tabulky hodnota „1“, v opačném případě je do tabulky zapsaná hodnota 

„0“. [7] 

 Tab. 8: Stanovení rizik pomocí analýzy souvztažnosti 

 

 
 

Podle toho zda riziko Ra může vyvolat vznik rizika Rb, se následně provedl součet 

řádků (∑Kar) a sloupců (∑Krb). Výsledky součtů jednotlivých řádků a sloupců byly použity do 

vzorců (2) a (3) pro stanovení koeficientů rizika Kar a Kpr Tab. 9. [7] 

 

Kar = [(∑Kar/ (x-1))] ∙ 100        (2) 

Kpr = [(∑Krb/ (x-1))] ∙ 100        (3) 
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Tab. 9: Stanovení koeficientů 

 

RIZIKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kar [%] x 20 30 30 0 0 80 10 30 30 10 60 

Kpr [%] y 60 20 30 30 60 0 50 20 0 20 10 

 

Posledním krokem před vytvořením výsledného Grafu 6 je výpočet polohy os O1, O2 

pomocí vztahu (4) a (5). Osy slouží k rozdělení grafu na 4 kvadranty. Popis těchto kvadrantů 

je znázorněn v Tab. 10. Každý kvadrant má jedinečnou míru rizika. Do těchto kvadrantů jsou 

poté zaneseny podle svých souřadnic jednotlivá rizika z Tab. 9. Spolehlivost systému, 

označena jako „s“, je stanovena na 90 %. [7] 

 

O1 = 100 – [(Kar max – Kar min) : 100] ∙ s [%]      (4) 

O2 = 100 – [(Kar max – Kar min) : 100] ∙ s [%]      (5) 

 

Výsledek polohy osy O1, O2 po dosazení: 

O1 = 100 – [(80 – 0) : 100] ∙ 90 = 28 % 

O2 = 100 – [(60 – 0) : 100] ∙ 90 = 46 % 

 

Tab. 10: Popis kvadrantů grafu 

 

Kvadrant Závažnost rizik 

I.  Primárně nebezpečná rizika 

II. Sekundárně nebezpečná rizika 

III. Žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. Relativní bezpečnost 
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Graf 6: Graf analýzy souvztažností 

 

Z grafu vyplývá, že mezi nejrizikovější identifikovatelné prvky, které mohou ohrozit 

správné fungování sirény a jsou řazeny do sekundárně nebezpečných rizik, patří výpadek 

proudu, změna kvality vysílaného signálu a závada součástek rotační sirény. Do sekce žádná 

primárně nebezpečná rizika byly zařazeny klimatické podmínky, přírodní katastrofy, zkrat, 

siréna mimo provoz z důvodu opravy elektrorozvodné sítě, nečistoty v rotační části a lidský 

faktor. Za relativně bezpečné prvky lze považovat součinnost koncentrátorů a přijímače 

dálkového ovládání sirén. 
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11 Vyhodnocení analytické metody souvztažnosti a metody 

FMEA 

K identifikování největších rizik spojených s provozem rotační sirény bylo analýzou 

FMEA zjištěno, že mezi nejrizikovější situace, které mohou negativně ovlivnit funkčnost 

sirény, patří výpadek proudu, porucha mechanických součástí rotační sirény a zhoršení 

vysílaného akustického signálu. Třemi nejčastějšími příčinami problémových stavů, podle 

provedené analýzy, jsou klimatické podmínky, přírodní katastrofy a lidský faktor. Pro ověření 

těchto výsledků byla ještě provedena analýza souvztažností. Tato analýza potvrdila předchozí 

výpočty a označila shodně za nejrizikovější faktor výpadek proudu, kvalitu vysílaného 

akustického signálu a závadu mechanických součástek v rotační siréně. Z výsledného Grafu 6 

je patrné, že potencionálními zdroji poruch jsou především klimatické podmínky a přírodní 

katastrofy. Většinou se jedná o přívalové a dlouhodobé deště, sněhové srážky, nízké teploty 

v zimních měsících, poryvy větrů, jenž se mohou změnit v přírodní katastrofu. Tyto jevy 

jsou v oblasti Starých Hamer časté a neexistuje vůči nim opatření, které by je minimalizovalo 

nebo je úplně odstranilo. Proto není příliš vhodné umístění těchto zastaralých elektrických 

sirén v podobných oblastech jako Staré Hamry a je nutné je nahrazovat novějšími systémy, 

které jsou více odolné proti škodlivým vlivům. 
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12 Inovativní technická řešení 

V této kapitole jsou uvedena a popsána možná technická vylepšení současného 

systému varování a vyrozumění v oblasti obce Staré Hamry.  

 

Elektronická siréna 

Nejčastěji bývá rotační siréna nahrazována elektronickou sirénou, která má lepší 

užitné vlastnosti a může být v provozu i při výpadku proudu (minimálně 72 hodin). 

Ve městech a větších obcích se obvykle využívají sirény s výkonem do 2,4 kW. Do menších 

obcí s vysokou členitostí však nejsou tak výkonná zařízení příliš vhodná. Silný akustický 

signál se může v horských oblastech vlivem vysoké členitosti odrážet zpět a způsobit zhoršení 

a nesrozumitelnost vysílaného signálu. Je-li i přes toto riziko elektrická siréna umísťována do 

podobných lokalit, volí se vždy sirény s nižším výkonem. Sirény jsou navrhovány do míst, 

kde nehrozí, že jejich signál bude omezován okolní členitostí (prostředím).  

 

Místní informační systémy 

Tyto systémy mohou být vedeny bezdrátovým nebo datovým systémem. Pro datový 

rozhlas lze využít již zbudovaných televizních kabelových rozvodů a klasických 

elektrorozvodných sítí, na které lze umístit reproduktory. Bezdrátové rozhlasy fungují 

prostřednictvím přijímací antény, přijímače, zesilovače a napájecího zařízení. Vlastní přijímač 

je umístěný v plastové krabici o rozměrech 240x190x90mm s krytím IP 44 podle ČSN EN 

60529. Signály jsou přijímány z vysílací antény umístěné například na střeše obecního úřadu. 

Tyto prvky jsou, pro zajištění neustálého napájení, připojeny ke sloupům veřejného osvětlení. 

V místech, kde není připojení ke sloupům veřejného osvětlení možné, jsou prvky vybaveny 

solárními panely. Přijímač a reproduktory mohou být ke sloupům veřejného osvětlení přidány 

pouze se souhlasem majitele tohoto osvětlení. Plastová krabice s přijímačem také obsahuje 

náhradní napájecí zdroj – akumulátor, jehož minimální doba provozu je 72 hodin. Životnost 

takového akumulátoru je průměrně 5 let. Úplné vybití životnost baterie snižuje. Tlakové 

reproduktory mají dosah 150 m, ale použitím převaděče, kdy je signál přeměněn na jinou 

frekvenci lze dosah navýšit. Signál lze tímto způsobem rozšířit až na 300 nebo 500 m. 

Uvedené hodnoty jsou však maximální a signál v této oblasti již nemusí být dostatečně 

kvalitní. [19] 

Minimální pořizovací cena komplexně vybaveného rozhlasového systému je 417 240 

Kč včetně daně.  Jednotlivé ceny položek jsou uvedeny v příloze 2. [19] 
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Ovládací prvky elektronické sirény a místních rozhlasů 

Hlavní součástí elektronických sirén a místních informačních systémů, jsou ústředny, 

které jsou propojeny se sirénou nebo vysílací anténou koaxiálními kabely. Na ústředny 

mohou být připojeny i další zařízení, viz Obr. 15. [19] 

 

Obr. 15: Schéma funkčnosti systému AMO [19] 

 

Ovládání informačního systému je realizované prostřednictvím PC s programem 

místního ovládání. Program umožňuje libovolné časové nastavení hlášení a k tomuto hlášení 

přiřadit požadovaný zvuk. Software umožňuje mixovat mluvené slovo, zvuky a hudbu. 

Přehledné členění programu umožňuje zpětnou kontrolu odvysílaných hlášení. Celou sestavu 

lze zálohovat pomocí UPS. Tento program je kompatibilní s operačním systémem WIN XP a 

Windows 7. [19] 

Aktivování zvukových signálů a k nim příslušných verbálních informací umožňuje 

ovládací pult s plně dotykovým ovládáním M-POD, viz Obr. 16. Toto zařízení má plně 

dotykové ovládání a nahrazuje ovládací PC. Zařízení lze ovládat i po síti díky zabudovanému 

LAN. Minimální doba provozu na AKU je 72 hodin. Pult – M POD je napájen z ústředny 

AMO. [19] 
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Obr. 16: Pult – M POD [19] 

 

Aktivovat výstražné zvukové signály a k nim příslušné verbální informace lze pomocí 

pultu rychlé aktivace varování – PRAV, viz Obr.17, prostřednictvím 16-ti tlačítek 

s naprogramovanými funkcemi pro rychlou aktivaci zvukových signálů a doplňkových 

verbálních informací nebo dalších funkcí a hlášení z mikrofonu. Pult je zajištěn proti 

neoprávněnému použití klíčem. Minimální doba provozu na AKU je 72 hodin. [19] 

 

Obr. 17: Pult pro rychlou aktivaci varování – PRAV [19] 

 

Pult BOPLA, viz Obr. 18, umožňuje pomocí klávesnice, mikrofonu a připojeného 

audio zařízení hlášení do systému bezdrátového rozhlasu AMO. Klávesnice umožňuje ovládat 

jednotlivé lokality pomocí zvolených kódů. 

Pult je možno doplnit o záznamník, umožňující si připravit hlášení, naprogramovat a 

toto později spustit i bez přítomnosti obsluhy na úřadě. 

Napájení 12V/230V. Zálohování 12V/17 Ah akumulátor [19] 
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Obr. 18: PULT BOPLA [19] 

 

Přijímače do domácností 

Další možností přijímání varovného signálu jsou také přijímače do domácností, viz 

Obr. 19. Ty jsou určeny do odlehlých domácností na samotách, pro starší špatně slyšící 

občany a zdravotně postižené. Fungují na principu radia. Tyto přijímače bývají připojeny do 

elektrických sítí, ale v případě výpadku elektrickou proudu jsou některé přístroje 

v pohotovosti na dalších 72 hodin. Na trhu existuje přijímač se záznamníkem a zálohováním, 

přijímač se záznamníkem bez zálohování a přijímač bez záznamníku a zálohování. Jelikož se 

tato zařízení nacházejí uvnitř budov, dochází k pohlcování vysílaného signálu. Přijímače tudíž 

nemohou být použity na neomezené vzdálenosti. Doporučená vzdálenost je 150 m od 

vysílače. [19] 

 

Obr. 19: Přijímač do domácnosti [19] 

 

Textové panely 

Textové panely s běžícím textem upozorňují na možné nebo již vzniklé riziko mimořádné 

udélosti. Tyto panely se umísťují nejčastěji kolem hlavních silničních tahů, kde je jejich 

největší využití.   
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SMS zprávy 

Zavedení této doplňující možnosti inovace dosavadního systému je možné na základě 

souhlasu místního obyvatelstva. Občané sdělí obecnímu úřadu telefonní číslo svého 

mobilního telefonu. Pokud je v ústředně zabudována SIM karta, jsou poté do softwarového 

programu uložena jednotlivá telefonní čísla. Ústředna je naprogramovaná tak, aby v případě 

vzniku mimořádně události, byly občanům, kteří se registrovali do tohoto systému, odeslány 

varovné zprávy. Může se také jednat o zprávy mající informativní charakter, například 

připomenutí kulturních akcí nebo projednávání obecních záležitostí na schůzích.  

Tvar této zprávy může být - datum, čas, popis mimořádné události, adresa vzniku 

mimořádné události a doporučení jak se v tomto případě zachovat. 

Přenos zpráv je zajišťován pomocí sítí telekomunikačních operátorů působících 

v České republice. Může však docházet k tomu, že v případě vzniku mimořádné události 

dojde k zahlcení sítě a k jejímu následnému vypadnutí. Zprávy, tak mohou být svým 

příjemcům doručeny s časovým zpožděním nebo vůbec.  

Pořizovací cena této služby je individuální. Záleží na aktuálních nabídkách tarifů nebo 

na speciálních podmínkách smluv se společnostmi zprostředkovávající telekomunikační 

spojení. 

Všechna výše uvedená zařízení jsou schválená Generálním ředitelství HZS ČR, a 

mohou tak být začleněna do JSVV. 

 

12.1 Zabezpečení venkovních přijímačů a vysílačů 
 

K technickému zabezpečení těchto zařízení lze využít malé webkamery a různé druhy 

bezpečnostních čidel, například proti násilnému vniknutí. Čidla je možno umístit do skříní 

bezdrátových hlásičů. Při identifikaci násilného vniknutí, by čidla odeslala informační zprávu 

nejen starostovi a dalším členům zastupitelstva, ale také Policii České republiky. Pokud by 

byla čidla a webkamery implementovány do tohoto systému, zvedla by se cena na celkovou 

modernizaci JSVV.  Kompromisem mezi vyšší cenou a vyšším zabezpečením je umisťování 

zabezpečujících prvků pouze v oblastech, kde se vyskytuje větší množství lidí (čím více lidí, 

tím se zvyšuje nebezpečí poškození nebo odcizení přijímacích a vysílacích zařízení). Jako 

dalším kritériem pro jejich ekonomičtější umístění může být také zvolena dostupnost do 

oblastí, ve kterých by byly použity. V případě, že by byly umístěny v systémech vzdálených 

několik desítek kilometrů, bylo by při signalizaci narušení velice nepravděpodobné, že by byl 
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pachatel okamžitě po narušení dopaden. Příjezd bezpečnostních složek by trval příliš dlouho a 

pachatel se za tu dobu může z místa narušení vzdálit. 

 

12.2 Financování varovných systémů prostřednictvím dotace 
 

Výstavba nových a modernizace zastaralých sirén je finančně náročná. Pro obce a 

města znamená velký zásah do rozpočtů. Proto Ministerstvo vnitra-generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky poskytovalo na tuto oblast varování a 

vyrozumění obyvatelstva dotace. Od roku 2010 jsou dotace od Ministerstva vnitra 

pozastaveny až do doby vyčerpání finanční prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie. 

Maximální výše dotace na výstavbu koncového prvku varování JSVV je vždy pro 

daný rok vyhlašována poskytovatelem, může však dosáhnout max. 70 % nákladů akce, včetně 

připojení do systému JSVV. O poskytnutí a výši dotace rozhoduje generální ředitel HZS ČR 

na základě návrhu odborné komise poskytovatele, která pracuje ve složení - ředitel odboru 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení, ředitel odboru komunikačních a informačních 

technologií, pracovník finančního odboru, příslušník odboru ochrany obyvatelstva a 

krizového řízení, příslušník odboru komunikačních a informačních technologií. [18] 

Podmínkou pro zařazení obce do pořadníku pro přiznání dotace na příslušný 

rozpočtový rok je získání nejméně 135 bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí 

celkový součet bodů v řádcích 1 až 6 kritérií, viz příloha 3. V případě, že v rozpočtu 

poskytovatele jsou na příslušný rozpočtový rok prostředky vyšší než limit prostředků pro 

obce, které splnily podmínku dosažení nejméně 135 bodů, jsou do pořadníku zařazeny podle 

počtu dosažených bodů i obce, které tuto podmínku nesplnily, a to až do výše prostředků 

v rozpočtu poskytovatele. [18] 

V příloze 3 je uveden a vyhodnocen formulář kritérií pro vyhodnocení žádosti 

o poskytnutí dotace obci Staré Hamry v rámci rozvoje koncových prvků varování JSVV. 

Z uvedeného formuláře vyplývá, že Staré Hamry by získaly celkem 71 bodů. S tímto 

bodovým ohodnocením by nebyly přidány do pořadníku pro přiznání dotace. Pokud by vedení 

obce Starých Hamer chtělo zmodernizovat současný stav, muselo by si tuto přestavbu uhradit 

samo, popřípadě pomocí sponzorů. Společnosti zabývající se inovací systému varování a 

vyrozumění umožňují úhradu celkové částky i v horizontu několika let. 
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13 Závěr 

Jedním z možných nástrojů, které mohou minimalizovat dopady nenadálých událostí, 

které mohou ohrozit bezpečnost obyvatelstva je systém včasného varování. V České republice 

vymezují tuto problematiku především zákon č. 239/2000 Sb., zákon 240/2000 Sb. a vyhláška 

380/2002 Sb.  

Cílem bakalářské práce bylo zjistit a popsat aktuální stav technických prostředků 

systému varování a vyrozumění ve vybrané lokalitě. Navrhnout inovaci stávajícího systému 

na základě zjištěných nedostatků. 

První sirénu vynalezl před rokem 1799 skotský přírodovědec John Robinson. 

Robinsonovy sirény se skládaly z pístů, které otevíraly a zavíraly potrubí. S příchodem 

elektrické energie se začaly vyrábět první elektrické sirény. Jako první byly v letech 1900 – 

1905 vyrobeny sirény Decot a Sterling. V počátcích 90. let 20. století se začal v České 

republice pozvolna zavádět systém elektromechanických sirén. Pro nedostatečné vlastnosti 

rotačních sirén bylo v roce 2000 rozhodnuto o jejich nahrazení výkonnějšími elektronickými 

sirénami.  

Jednotný systém varování a vyrozumění umožňuje včasné informování všech lidí 

nacházejících se v určité oblasti. Skládá se z SSRN a koncových prvků varování a 

vyrozumění.  

V této bakalářské práci je zvolenou oblastí, pro kterou je analyzován systém varování 

a vyrozumění, obec Staré Hamry. Ve Starých Hamrech je využívána jedna rotační siréna 

DS977, viz příloha 1, která je umístěná na střeše hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů 

v osadě Samčanka.  

K vyhodnocení současného stavu varování byla využita analýza FMEA a analýza 

souvztažnosti. Podle jejich výsledků bylo zjištěno, že mezi nejrizikovější faktory, které 

ovlivňují správné fungování sirény, patří výpadek proudu, kvalita vysílaného akustického 

signálu a závada mechanických součástek v rotační siréně. Jako nejčastější příčiny 

poruchových stavů byly, podle provedených analýz, stanoveny klimatické podmínky, přírodní 

katastrofy a lidský faktor.  

Na základě těchto výsledků jsou navrhnuta inovativní řešení, které mají vést 

k vylepšení stávajícího systému. Jako nápravná opatření součastného stavu systému varování 

a vyrozumění v obci Staré Hamry jsou navrženy nové elektronické sirény nebo místní 

informační systém doplněný o využití přijímačů do domácností pro starší a zdravotně 
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postižené občany. Doplňujícím prvkem pro varování obyvatelstva bylo zvoleno varování a 

informování pomocí SMS zpráv. 

V bakalářské práci jsem stanovené cíle splnil, a z praktického hlediska by některá 

navrhovaná inovativní opatření mohla být implementována do systému varování a 

vyrozumění v obci Staré Hamry. 
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Příloha 2: Cena jednotlivých komponentů místního informačního systému 

Náklady na pořízení kompletně vybaveného místního rozhlasu 

Vysílací pracoviště 

  
Název položky 

Cena bez DPH 

[Kč] 

Cena s DPH 

[Kč] 

1 Místní rozhlas - rozhlasová ústředna 58 000 69 600 

2 Vysílací anténa 3 500 4 200 

3 Konsola 1 500 1 800 

4 Mikrofon 600 720 

5 Modul pro ovládání pomocí telefonu 7 000 8 400 

6 Modul pro rozesílání sms 7 000 8 400 

7 Napojení na zesilovač - střecha OÚ 5 800 6 960 

8 Modul - záznamník poslední hlášení 8 400 10 080 

9 Místní rozhlas - modul pro napojení na JSVV 48 000 57 600 

10 VHF rádio 3 000 3 600 

11 Pult rychlé aktivace vysílání hlášení 10 000 12 000 

12 Anténní systém UKV/JSVV/GSM 6 600 7 920 

13 Modul řízení UKV 16 200 19 440 

14 Záloha vysílače na 72 hodin 3 000 3 600 

15 Ovládací software místního rozhlasu 3 800 4 560 

16 Zaškolení obsluhy 5 000 6 000 

17 Montáž zařízení 6 000 7 200 

  Celkem 193 400 232 080 

Přijímací zařízení 

1 Venkovní přijímač 2x40W 15 000 18 000 

2 Venkovní přijímač se zvýšeným výkonem 160W 23 000 27 600 

3 Přijímací anténa 700 840 

4 Zpětný kanál UKV 2 200 2 640 

5 Reproduktor T51-SP 30W 1 600 1 920 

6 Reproduktor T51-SP 50W 2 100 2 520 

7 Domácí přijímač se záznamníkem a zálohováním 3 000 3 600 

8 Monitorovací modul 48 000 57 600 

9 Venkovní přijímač GSM komunikací 14 800 17 760 

10 Montáž monitorovacího modulu 2 500 3 000 

11 Konsola monitorovacího modulu 5 200 6 240 

12 Montážní práce, drobný materiál 1 200 1 440 

  Celkem 119 300 143 160 

Projektová příprava 

1 Zpracování žádosti 20 000 24000 

2 Projektová dokumentace 15 000 18000 

  Celkem 35 000 42 000 

  Souhrnná orientační částka 347 700 417 240 
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Příloha 3: Kritéria pro vyhodnocení žádosti o poskytnutí dotace obci 

             Hodnotící kritéria  
Označit 

X 
Bodové 

hodnocení 
Body  

1 

Počet obyvatel v obci: 

    

(Body celkem 
jsou stanoveny 

aproximací)   

  
 

501 až 1 000 

    
 X 10 - 20 11  

  
 

1 001 až 5 000 

    
  21 - 30   

  
 

5 001 až 10 000 

    
  31 - 40   

  
 

10 001 až 25 000 

    
  41 - 50   

    nad 25 000           55   

2 

Umístění na území 

ohroženém přirozenou 

povodní:   

   

    

    
v aktivní zóně záplavových 

území 

 

    
25 

  

    
na územích určených 

k rozlivům povodní 

   
X  

10 
10  

3 Umístění na území ohroženém zvláštní povodní:   

  
 

vodní dílo     I. kategorie 

  

    25   

  
 

vodní dílo    II. kategorie 

  

    20   

  
 

vodní dílo   III. kategorie 

  

    15   

    vodní dílo   IV. kategorie         10   

4 Umístění v zóně havarijního plánování:     

  
 

pro jaderná zařízení 

nebo pracoviště IV. 

kategorie 

   

    

20 

  

    pro objekty a zařízení, u kterých je možnost vzniku 

závažné havárie způsobené nebezpečnými 

chemickými látkami a přípravky 

  
20 

  

5 Varování je zabezpečeno, včetně připojení do JSVV:   

    elektronickou sirénou 

   
  0   

    obecním rozhlasem 

   
  0   

    elektrickou sirénou 

  

   x 10 10  

    
není zabezpečeno         (v souladu s  § 9  vyhl. č. 

380/2002 Sb.)   
30 

  

6 Zařazení obce do havarijního plánu kraje:     

    je zařazena  

   

    10   

    není zařazena          X 0  0 

7 Počet opakování podání žádosti pro přiznání státní dotace:   

    Počet opakování 

 

- 3 a 

vícekrát      20   

  
   

- 2  x 

  

  15   

  
   

- 1 x 

  

 X 10 10  

8 Stanovení priority pro přiznání státní dotace:     

  
 

nejvyšší stupeň - priorita 

1 

  

    50   

  
 

střední stupeň    - priorita 

2 

   
 X 30 30  

  
 

nízký stupeň       - 

priorita 3 

   
  10   

9 Celkem bodů              71 

 


