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Lokální výstražné a varovné systémy – Brno 16.6., Č. Budějovice 22.6., Ústí nad Labem  23.6. 2011

VarovVarovVarovVarováááánnnníííí a vyrozuma vyrozuma vyrozuma vyrozuměěěěnnnníííí v v v v ČČČČRRRR

LegislativaLegislativaLegislativaLegislativa

� Zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů Zakon_239_2000.rtfZakon_239_2000.rtfZakon_239_2000.rtfZakon_239_2000.rtf

� Zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon) Zakon_240_2000.rtfZakon_240_2000.rtfZakon_240_2000.rtfZakon_240_2000.rtf

� Vyhláška Ministerstva vnitra 380/2002 Sb. k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva Vyhl_380_2002.rtfVyhl_380_2002.rtfVyhl_380_2002.rtfVyhl_380_2002.rtf

� Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) Zakon_254_2001 o vodach.rtfZakon_254_2001 o vodach.rtfZakon_254_2001 o vodach.rtfZakon_254_2001 o vodach.rtf

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



ZZZZáááákladnkladnkladnkladníííí pojmypojmypojmypojmy

� VarovVarovVarovVarováááánnnníííí = akustický zvuk (tón) pro všechny obyvatele
� VyrozumVyrozumVyrozumVyrozuměěěěnnnníííí = telefonická (jiná) informace určeným 

osobám (např. krizovým orgánům)
� TTTTííííssssňňňňovovovováááá informaceinformaceinformaceinformace = slovní doplnění (upřesnění ) 

informací při zvládání mimořádné situace
� VerbVerbVerbVerbáááálnlnlnlníííí informaceinformaceinformaceinformace =druh tísňové informace nahrané

do paměti „sirény“

Varovný signVarovný signVarovný signVarovný signáááállll

� 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 
hrozí kombinované zasažení (voda, CHL) musí být 
poskytnuta doplňující informace a tou je verbální
informace z KPV nebo tísňová informace cestou 
hromadných sdělovacích prostředků

VarovVarováánníí a vyrozuma vyrozuměěnníí
zabezpezabezpeččujuj íí
(zák. č. 239/2000)

�Krajský ú řad - § 10, resp. HZS kraje

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

�Obecní úřad - § 15, resp. starosta obce

Zakon_239_2000.rtf



ČČČČČČČČASOVÝ PRASOVÝ PRASOVÝ PRASOVÝ PRASOVÝ PRASOVÝ PRASOVÝ PRASOVÝ PRŮŮŮŮŮŮŮŮBBBBBBBBĚĚĚĚĚĚĚĚH INFORMOVH INFORMOVH INFORMOVH INFORMOVH INFORMOVH INFORMOVH INFORMOVH INFORMOVÁÁÁÁÁÁÁÁNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍ

� Před MU, seznamuje OÚ: 
 školení, letáky, instruktáže

� Při bezprostředním ohrožení a rozvoji 
MU, tísňové informace:

 cestou KPV tzv. verbální informace
 sdělovacími prostředky

� Při odstraňování následků MU
 sdělovacími prostředky

JSVV jako pojemJSVV jako pojemJSVV jako pojemJSVV jako pojem

Jednotný systém varování a vyrozumění
VyplývVyplývVyplývVyplýváááá z platnz platnz platnz platnéééé legislativylegislativylegislativylegislativy
Jednotnost:
� Stejný 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 SSRNVztah JSVV s SSRNVztah JSVV s SSRNVztah JSVV s SSRN

SSRN
Systém selektivního rádiového návěštění

JSVV



SouSouSouSouččččasnasnasnasnéééé trendytrendytrendytrendy

� Rotační sirény jsou nahrazovány sirénami 
elektronickými

� Jsou zaváděny tzv. místní informační systémy 
(MIS) tj. obecní rozhlas s vlastnostmi 
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 

ZpZpZpZpůůůůsoby ovlsoby ovlsoby ovlsoby ovlááááddddáááánnnníííí (aktivace)(aktivace)(aktivace)(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

MMMMíííístnstnstnstníííí informainformainformainformaččččnnnníííí systsystsystsystéééémymymymy

� Mají vlastnosti elektronických sirén, reprodukují
varovný signál a umožňují přenos tísňových informací, 
dobrá srozumitelnost 

� V běžném životě obce mají vyšší užitnou hodnotu
� Proti siréně mají nižší akustický tlak (plastová okna)
� Rozdíl mezi volným a placeným kmitočtem



StStStStěžěžěžěžejnejnejnejníííí ččččáááásti sti sti sti „„„„PoPoPoPožžžžadavkadavkadavkadavkůůůů…“…“…“…“

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

granty/Dotace obcím na rozvoj koncových prvků varování
� Schválené KVP 11_2009.doc

MMMMěěěěsto Nymburk s vyznasto Nymburk s vyznasto Nymburk s vyznasto Nymburk s vyznaččččeným eným eným eným 
polompolompolompoloměěěěrem 1 kmrem 1 kmrem 1 kmrem 1 km

Dva zpDva zpDva zpDva způůůůsoby sbsoby sbsoby sbsoby sběěěěru informacru informacru informacru informacíííí

� Od reproduktorů MIS
• Informace vzniká uvnitř MIS a tam také končí

� Cestou Přijímačů sběru dat
• Informace vzniká uvnitř MIS, LVS apod. a je předávána 

k vyhodnocení určeným orgánům



SbSbSbSběěěěr uvnitr uvnitr uvnitr uvnitřřřř MIS MIS MIS MIS 

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

SbSbSbSběěěěr informacr informacr informacr informacíííí cestou PSDcestou PSDcestou PSDcestou PSD

Systém sběru dat je tvořen: 

�Přijímači sběru dat - PSD
�Vysílači, které jsou součástí sirénových 

přijímačů
�Přenosovými cestami mezi PSD a příjemcem 

informací
�Zobrazovacím SW

SbSbSbSběěěěr informacr informacr informacr informacíííí

Výhody tohoto řešení:
�Pracuje na frekvenci HZS
�Servis a správa PSD přechází OZ Olomouc
�Lze přenášet data od jednotlivých čidel i 

Lokální výstražných systémů
�Informace o stavu KPV jsou samozřejmostí
�Finanční náročnost oproti jednosměrnému 

řešení není vysoká



Volba mezi sirVolba mezi sirVolba mezi sirVolba mezi siréééénou a MISnou a MISnou a MISnou a MIS

�Slyšitelnost sirény je vyšší
�Možnost přenosu mluveného slova je lepší u MIS
�V praxi se jeví „proložení“ MIS několika sirénami 

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

KonecKonecKonecKonec

DDDDěěěěkuji za pozornostkuji za pozornostkuji za pozornostkuji za pozornost

pplk. Ing. Pavel Musilpplk. Ing. Pavel Musilpplk. Ing. Pavel Musilpplk. Ing. Pavel Musil

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


