
KONCOVÉ PRVKY VAROVÁNÍ A SIGNÁLY PRO VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA 
 
 

Koncové prvky varováni JSVV jsou rozmístěny po Sušici takto: 

 rotační sirény dálkově ovládané s přenosem pouze akustického signálu (na Požární zbrojnici v Sušici a Volšovech) 

 elektronické sirény s přenosem akustického signálu a verbální informace (věž Radnice, Kaštanová, 5. května, Silo – Nádražní) 

 reproduktorová hnízda městského rozhlasu (Na Štěbetce, Chmelenská, Solo, spádové obce) 
 

Rotační sirény dálkově ovládané -  generují akustické signály. 
Elektronické sirény - generují akustické signály. Ihned po skončení signálu automaticky generují akustickou verbální informaci odpovídající povelu  
                                    vyslaného z KOPISU ve znění: 

VAROVNÝ SIGNÁL (k varování obyvatelstva je stanoven jeden varovný signál) 

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA 
Signál tvoří kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund. Je generován všemi typy koncových prvků varování. Může být 
vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. 

 

OSTATNÍ SIGNÁLY SIRÉN 

POŽÁRNÍ POPLACH 
1. Ke svolání jednotek požární ochrany je stanoven signál. Není varovným signálem pro obyvatelstvo. Signál tvoří 

přerušovaný tón rotační sirény po dobu 60 sekund. 

 

 

2. Elektronickými sirénami je signál požární poplach vyhlašován tónem, který napodobuje hlas trubky troubící tón 
„HÓ-ŘÍ“,  „HÓ-ŘÍ“. Trvání signálu je 60 sekund. 

 

 

ZKUŠEBNÍ TÓN  
Je určen k prověřování funkce systému varování a činnosti koncových prvků varování. Tvoří jej trvalý tón sirény po dobu 
140 sekund. Není varovným signálem pro obyvatelstvo. Vyhlašuje se zpravidla první středu v měsíci v 12:00 hodin. 

 



 

Pro informování obyvatel slouží po signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA nebo POŽÁRNÍ POPLACH následovat verbální informace:  
 

Povel 
číslo 

Název povelu Text verbální informace 

1.  Zkouška sirén Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén. 

2.  Všeobecná výstraha Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého 
rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, 
všeobecná výstraha. 

3.  Nebezpečí zátopové vlny Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte 
vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny. 

4.  Chemické havárie Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, 
televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. 

5.  Radiační havárie Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, 
televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. 

6.  Konec poplachu Konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize  a regionálních 
rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. 

7.  Požární poplach Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl 
vyhlášen požární poplach. Požární poplach. 

8.  Únik čpavku na zimním 
stadionu 

Únik čpavku na zimním stadionu. Opusťte prostor stadionu do vzdálenosti 200 metrů. Použijte 
improvizovanou ochranu dýchacích cest. Pokud jste doma zavřete okna a přesuňte se na 
vzdálenější stranu domu. Neopouštějte obydlí. Nevstupujte do ohroženého prostoru. Opakuji 
…. 

 


