
1101 Varování 
 

Varování ohroženého obyvatelstva1 zabezpečují ve svém správním obvodu povodňové orgány obcí. 
Za jeho provedení odpovídá starosta obce s tím, že by mělo být provedeno v souladu s povodňovým 
plánem obce a s ohledem na aktuální povodňovou situaci a její vývoj.  

Koncové prvky varování - za základní způsob varování obyvatelstva je považováno vyhlášení 
varovných signálů a za základní prostředek poplachové rotační (motorové) sirény, elektronické sirény 
či mobilní sirény a dalších zařízení s vlastnostmi elektronických sirén (např. obecní rozhlasy). Obecně 
tyto prvky nazýváme jako koncové prvky varování. 

Koncové prvky vyrozumění - technická zařízení schopná předat informaci orgánům krizového řízení, 
např. mobilní telefony. 

Včasné a správné provedení varování a prvotního tísňového informování je jednou ze základních 
podmínek úspěšné realizace opatření na ochranu obyvatelstva a zahájení komunikace orgánů 
krizového řízení s obyvatelstvem v ohrožení. Pro zabezpečení tohoto úkolu je na území ČR budován  
a provozován Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV). 

Vlastní informování obyvatelstva v návaznosti na varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ je zajištěno 
vstupem do vysílání rozhlasu i televize a využitím vysílání místních a regionálních médií včetně 
místního rozhlasu v menších městech a obcích. 

Ověřování provozuschopnosti systému se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hod. 
akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem „ZKOUŠKA SIRÉN“ (viz dole - Tvar a 
význam varovného signálu)  

Výstavba koncových prvků varování je součástí dotačního programu MŽP ke zpracování digitálního 
povodňového plánu. Informace o konkrétním způsobu podání žádosti a podmínkách k získání 
finančních prostředků z dotace je třeba získat přímo u MŽP (www.mzp.cz). Ministerstvo všechny 
žádosti posuzuje a také schvaluje přidělení finančních prostředků na jejich realizaci. 

Tvar a význam varovného signálu 

„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ – kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. 

 

„ZKOUŠKA SIRÉN“ – nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin. 
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