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SYSTÉM VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ SYSTÉM VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ 
V ČESKÉ REPUBLICEV ČESKÉ REPUBLICE



LEGISLATIVALEGISLATIVALEGISLATIVALEGISLATIVA

Zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů Zakon_239_2000.rtf

Zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon) Zakon_240_2000.rtf

Vyhláška Ministerstva vnitra 380/2002 Sb. k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva Vyhl_380_2002.rtf

Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon) 
Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon) Zakon_254_2001 o vodach.rtf

Technické požadavky na koncové prvky varování připojované 
do jednotného systému varování a vyrozumění Platné znění.doc



ZÁKLADNÍ POJMY

Varování = akustický zvuk (tón) pro všechny 
obyvatele
Vyrozumění = telefonická (jiná) informace 
určeným osobám (např. krizovým orgánům)určeným osobám (např. krizovým orgánům)
Tísňová informace = slovní doplnění 
(upřesnění ) informací při zvládání 
mimořádné situace
Verbální informace =druh tísňové informace 
nahrané do paměti „sirény“



SIGNÁL

Předem stanovené „znamení“ po němž 
následuje odpovídající předem stanovená 
činnost příjemce

Např. červená na semaforu, příkaz policisty k Např. červená na semaforu, příkaz policisty k 
zastavení, z vojny asi znáte motory natočit, 
sesednou apod. V počtu signálů v popředí 
stojí České dráhy.



VAROVNÝ SIGNÁLVAROVNÝ SIGNÁLVAROVNÝ SIGNÁLVAROVNÝ SIGNÁL

Platí pro veškeré obyvatelstvo na daném území
Po jeho zaznění musí následovat činnost lidí tak, jak 
jsou instruováni (voda, nebezpečné škodliviny, Ra 
látky) 
Máme jen jediný varovný signál a tak v místech, kde Máme jen jediný varovný signál a tak v místech, kde 
hrozí kombinované zasažení (voda, CHL) musí být 
poskytnuta doplňující informace a tou je verbální 
informace z KPV nebo tísňová informace cestou 
hromadných sdělovacích prostředků



VAROVÁNÍ A VAROVÁNÍ A 
VYROZUMĚNÍ VYROZUMĚNÍ 
ZABEZPEČUJÍZABEZPEČUJÍ
(ZÁK. Č. 239/2000)

Krajský úřad - § 10, resp. HZS kraje

Obecní úřad obce s rozšířenou působností - § 12, Obecní úřad obce s rozšířenou působností - § 12, 
resp. HZS kraje

Obecní úřad - § 15, resp. starosta obce

Zakon_239_2000.rtf



ČASOVÝ PRŮBĚH INFORMOVÁNÍČASOVÝ PRŮBĚH INFORMOVÁNÍ

Před MU, seznamuje OÚ: 
školení, letáky, instruktáže

Při bezprostředním ohrožení a rozvoji 
MU, tísňové informace:MU, tísňové informace:

cestou KPV tzv. verbální informace
sdělovacími prostředky

Při odstraňování následků MU
sdělovacími prostředky



Subjekty krizového řízení

Kraj Určená obec Obec HZS

Bezpečnostní rada

Krizový štáb

Krizový plán

Havarijní plán

Bezpečnostní rada

Krizový štáb *

Krizový plán

Havarijní plán

Bezpečnostní rada

Krizový štáb **

Krizový plán

Havarijní plán

Bezpečnostní rada

Krizový štáb

Krizový plán

Havarijní plánHavarijní plán

Varování

Havarijní plán

Varování

Havarijní plán

Varování

Havarijní plán

Varování

* ANO pokud se jedná o obec s rozšířenou působností

** ANO pokud chce
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ZPŮSOBY PŘENOSU INFORMACÍ Z PŘEDCHOZÍHO SNÍMKU

Od havárie k OPIS – tísňové linky 
112 (150)112 (150)
Z OPIS na vysílač – datová přenos 
po VPN
Z vysílače na KPV – rádiovou cestou
Z KVP k občanovi – akusticky



NĚKOLIK POZNÁMEK

Jeden vysílač na kraj je málo, v krajské 
síti jich je několik.
Každý KPV je pokryt signálem min. ze 
dvou vysílačů
Přijímače – to co by u mobilů byl problém 
je u sirénových přijímačů výhoda – stejné 
číslo v několika přijímačích (maximum je 
kraj). Tedy jedním číslem lze aktivovat 
předvolenou množinu prvků = ohromný 
nárůst rychlosti aktivace.



Vysílání tokenu cestou 1.

Cesta 1



PROVOZ SYSTÉMU

Obsluhu VyC provádí vyškolení příslušníci
Provoz je nepřetržitý
Systém je v majetku HZS ČR
Servis a opravy infrastruktury vysílačů a VyC zabezpečuje GŘ HZS ČR -
Opravárenský závod Olomouc
Servis a opravy sirén zabezpečují HZS krajů cestou smluvních partnerů, Servis a opravy sirén zabezpečují HZS krajů cestou smluvních partnerů, 
část sirén v majetku měst, obcí a objektů zabezpečují majitelé na své 
náklady



Ústí nad Labem

Karlovy vary

Liberec

Hradec Králové

Působnost stávajících subsystémů SSRNPůsobnost stávajících subsystémů SSRN

Kladno

Plzeň

Praha

České Budějovice

Pardubice

Jihlava

Brno

Ostrava

Olomouc

Zlín



JSVV JAKO POJEM

Jednotný systém varování a vyrozumění
Vyplývá z platné legislativy
Jednotnost:
Stejný signál pro všechny prvkyStejný signál pro všechny prvky
Dodržování technických norem
Stejná metodika použití a zkoušek
Vyrozumění postupně přechází z 
platformy SSRN do oblasti operační 
(mobilní telefony, AMDS, Internet a další)



VZTAH JSVV S SSRN

JSVV

SSRN
Systém selektivního rádiového návěštění



SOUČASNÉ TRENDY

Rotační sirény jsou nahrazovány sirénami 
elektronickými
Jsou zaváděny tzv. místní informační 
systémy (MIS) tj. obecní rozhlas s 
vlastnostmi elektronických sirénvlastnostmi elektronických sirén
Zavádí se sběr diagnostických a 
monitorovaných informací
Zavádí se nové tísňové informace v paměti elektronických 
sirén (MIS) včetně informací o zkoušce v několika světových 
jazycích 



ZPŮSOBY OVLÁDÁNÍ (AKTIVACE)

Dálkově, rádiově cestou VyC HZS
o Možnost spouštět v celých územních celcích, 

zájmových prostorech i selektivně
o Spouští se vždy jen celý KPV (siréna, MIS)

Lokálně 
o Každý KPV musí být spustitelný místně (ručně)
o Spouštění jinými technickými prostředky se 

nevylučuje
o U MIS je možné spouštět jen části



MÍSTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Mají vlastnosti elektronických sirén, 
reprodukují varovný signál a umožňují 
přenos tísňových informací, dobrá 
srozumitelnost srozumitelnost 
V běžném životě obce mají vyšší užitnou 
hodnotu
Proti siréně mají nižší akustický tlak 
(plastová okna)



STĚŽEJNÍ ČÁSTI „POŽADAVKŮ…“

VKV přijímač (čl. 7)
Plošné omezení MIS (čl. 20)
Seznam schválených KPV
Lze najít na Lze najít na www.hzscr.cz/Ochrana obyvatelstva/Dotace 

a granty/Dotace obcím na rozvoj koncových prvků varování

Schválené KVP 11_2009.doc



MĚSTO NYMBURK S VYZNAČENÝM 
POLOMĚREM 1 KM



DVA ZPŮSOBY SBĚRU INFORMACÍ

Od reproduktorů MIS
Cestou Přijímačů sběru dat



SBĚR UVNITŘ MIS 

Jednoduchý způsob
Výrobci jej nabízí
Přenáší pouze skutečný stav
Údaje jsou pouze místníÚdaje jsou pouze místní



SBĚR INFORMACÍ CESTOU PSD

Systém sběru dat je tvořen: 

Vysílači, které jsou součástí 
sirénových přijímačůsirénových přijímačů
Přijímači sběru dat - PSD
Přenosovými cestami mezi PSD a 
příjemcem informací
Zobrazovacím SW



SBĚR INFORMACÍ

Výhody tohoto řešení:
Pracuje na frekvenci HZS
Servis a správa PSD přechází OZ Olomouc
Lze přenášet data od jednotlivých čidel i Lze přenášet data od jednotlivých čidel i 
Lokální výstražných systémů
Informace o stavu KPV jsou samozřejmostí
Finanční náročnost oproti jednosměrnému 
řešení není vysoká



VÝZKUM VÝZKUM VÝZKUM VÝZKUM STEM, 5STEM, 5STEM, 5STEM, 5 6/2008, 2795 RESPONDENTŮ6/2008, 2795 RESPONDENTŮ6/2008, 2795 RESPONDENTŮ6/2008, 2795 RESPONDENTŮ::::

ZNALOST CHOVÁNÍ PŘIZNALOST CHOVÁNÍ PŘIZNALOST CHOVÁNÍ PŘIZNALOST CHOVÁNÍ PŘI VAROVNÉM SIGNÁLU „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ DEKLAVAROVNÉM SIGNÁLU „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ DEKLAVAROVNÉM SIGNÁLU „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ DEKLAVAROVNÉM SIGNÁLU „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ DEKLARUJE NECELÁ POLOVINA (47 %) OBYVATELRUJE NECELÁ POLOVINA (47 %) OBYVATELRUJE NECELÁ POLOVINA (47 %) OBYVATELRUJE NECELÁ POLOVINA (47 %) OBYVATEL

"Víte, jak se zachovat, když zazní siréna s varovným 

signálem „Všeobecná výstraha“? Signál je vyhlašován 

kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít 

třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech."

Určitě ano

14%
Určitě ne

27%

27

Spíše ne

26%

Spíše ano

33%

Zdroje informací o chování: 
škola (23 %), TV (20 %), hasiči (13 %), tisk (11 %), rozhlas (6 %);

u mladých do 29 let – škola 43%.



VOLBA MEZI SIRÉNOU A MIS

Slyšitelnost sirény je vyšší
Možnost přenosu mluveného slova je lepší u 
MIS
V praxi se jeví „proložení“ MIS několika 
sirénami optimálnísirénami optimální
Vždy vycházet z aktuálního stavu (existujících 
prvků). Ne vždy je nutné je zcela nahradit.
Pozor na rétoriku obchodních zástupců. 
Distancovat se od všech systémů mimo 
schválených. Seznam je na Internetu a je 
aktualizován do 2 dnů po schválení nového 
KPV



Děkuji za pozornost

pplk. Ing. Pavel Musil

Odbor komunikačních a informačních systémů
GŘ HZS ČR
tel. 950 819 843
pavel.musil@grh.izscr.cz


