
Informování, varování a vyrozumění 
Přehled signálů pro varování obyvatelstva a svolání jednotek požární ochrany 

 

Varovný 
signál / signál  

Tón 
sirény  

Délka tónu  Význam  

Všeobecná 
výstraha  

kolísavý  140 vteřin  varování obyvatelstva před vznikem 
mimořádné události nebo již nastalé  

Požární poplach  přerušovaný  1 minuta (25 vteřin trvalý tón, 10 
vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý 
tón)  

svolání jednotek požární ochrany  

 Na území města je varování zabezpečeno prostřednictvím Elektronické sirény a Místního 
rozhlasu.  

Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál “Všeobecná výstraha”, znamená 
vždy nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k 
mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní 
prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat opatření 
stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními úřady. Sirény jsou spolehlivým 
prostředkem varování obyvatel před nebezpečím a mohou být použity podle potřeby 
lokálně, na ohrožených územích a bude-li to vyžadovat situace i na území celého 
státu. 

Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může 
zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně 
informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, 
vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se 
stalo a co se má v takovém případě dělat. 
 

 
Tento signál jako jediný VŽDY VARUJE před nebezpečím. 

 
Zvuk sirény vyjadřující varovný signál "Všeobecná výstraha" znamená 

vždy nějaké nebezpečí. Bude nutné se UKRÝT nebo OPUSTIT OHROŽENÝ 
PROSTOR (EVAKUOVAT) a dodržovat stanovená opatření !!! 

Slovní doprovod po zaznění signálu "Všeobecná výstraha" 

 "Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. 
Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. 
Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha." 
  
 "Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení 
zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a 
regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové 
vlny." 

  



 "Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení 
únikem škodlivin. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a 
regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická 
havárie." 

  
 "Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení 
únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a 
regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační 
havárie." 

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

 

 

V okamžiku, kdy zaslechneme kolísavý signál sirény, tedy signál "Všeobecná 
výstraha", je nutno vždy počítat s tím, že nastala mimořádná událost a 
nepodceňovat situaci. 

Následující zásady neplatí, pokud je jisté, že siréna varuje před povodní! 

1. Předně bychom měli zachovat klid, nepropadat panice a uvědomit si, o který 
signál se skutečně jedná. 

2. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečné látky, 
proto je řešením ukrýt se do nejbližší budovy, ideálně do vyššího patra. 
Většina nebezpečných látek se šíří při zemi, proto nikdy nevyhledávejme úkryt v 
podzemních prostorách. 

3. Riziko zasažení nebezpečnou látkou můžeme ještě snížit tím, že utěsníme nebo 
přelepíme otvory kolem dveří a oken a přesuneme se do místnosti na 
opačné straně, než je zdroj nebezpečí (pokud dokážeme určit místo úniku 
nebezpečné látky). Nezapomeneme vypnout klimatizaci. 

4. Zapneme rozhlasový a televizní přijímač a řídíme se dalšími pokyny, 
které obdržíme prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání nebo 
prostřednictvím megafonů na vozech hasičů a policie. 

5. Důležitou zásadou je nikam netelefonovat. V kritické situaci je celá 
infrastruktura přetížena a je důležitější umožnit spojení pro záchranné 
organizace. Velmi nezodpovědné je volat dětem do školy a chtít, aby se rychle 
přišly schovat domů. Zaměstnanci škol mají své postupy a vědí, jak se zachovat. 
Svým jednáním bychom děti vystavovali zbytečnému riziku. 



6. Neměli bychom zapomínat ani na starší nebo zdravotně postižené sousedy. 
Především neslyšící jsou odkázáni pouze na naši pomoc, protože se nemusí o 
nebezpečí vůbec dozvědět. 

7. Připravíme se na možnost vyhlášení evakuace. 

 

„Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění“ se 
provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou 
koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 
vteřin). 
 

 
 
Tento signál slouží pro ověření funkčnosti jednotlivých zařízení a vytvoření návyku obyvatelstva. Zkouška sirén bývá 

prováděna zpravidla každou první středu v měsíci ve 12:00 až 12:15 hodin. 
 

Kromě výše uvedeného varovného signálu existuje v České republice ještě 
signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény 
po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). 
Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach“ 
vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-
ŘÍ“…po dobu jedné minuty.  

 
Tento signál je určen pro svolání jednotek dobrovolných hasičů a NEVARUJE před nebezpečím. 

 
 

Slovní doprovod po zaznění signálu "Požární poplach" 

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


