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1. Úvod
Tato projektová dokumentace se zabývá vytvo ením preventivních protipovod ových
opat ení

v obci

Habrovany,

která

náleží

k obci

s rozší enou

p sobností

Vyškov

v Jihomoravském kraji. Protipovod ová opat ení budou spočívat ve vytvo ení digitálního
povod ového plánu obce a sít lokálního výstražného a varovného systému napojeného na
JSVI. V současné dob obec disponuje pouze drátovým rozhlasem a sirénou. Drátový rozhlas
je v havarijním stavu, místy chybí úpln .
Obec Habrovany byla povodn mi zasažena n kolikrát, nejvýznamn ji v roce 2007, kdy došlo
ke škodám, které chce vedení obce do budoucna co nejvíce minimalizovat. Cílem projektu je
tedy správn posoudit povod ové nebezpečí a ochránit majetek a p edevším zdraví občan
obce Habrovany, díky instalaci lokálního výstražného a varovného systému a místního
informačního systému, který je spolufinancován u Operačního programu Životního prost edí.
Krom samotné obce Habrovany, bude projekt prosp šný také pro okolní obce, zejména pro
obce položené níže na toku, kdy tyto mohou využívat data odesílaná z m rných bod a budou
se tak moci p ipravit na p icházející povod ovou vlnu.
Projekt navazuje na projekt Povod ový varovný systém m sta Vyškova, podaný v minulých
výzvách.
Cíl projektu je koncipován podle Národního plánu povodí Dunaje, konkrétn cíl snížení
nep íznivých účink povodí a sucha. Pro zpracování projektu bylo využito také Dílčího plánu
povodí Moravy a p ítok Váhu jako zdroje informací.
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1.1 P írodní pom ry
Charakteristika zájmového území
Obec Habrovany se nachází v severovýchodní části Jihomoravského kraje, na trase mezi
Brnem a Vyškovem. Náležící k obci s rozší enou p sobnost Vyškov. Žije zde 826 obyvatel.
Obec tradičního charakteru se rozprostírá pod úpatím Drahanské vrchoviny. Pr m rná
nadmo ská výška zastav ného území je asi 300 - 330 m n. m. Obec je ze severu obklopena
rozsáhlými vrchy Drahanské vrchoviny, z jižní části pak p evážn poli. Nejvyšší bod katastru
tvo í PP Panská Skála. Nejvýznamn jší vodní tok v katastru je Habrovanský potok.

Obrázek 1: Obec Habrovany

Jižní rovinatá část katastru, která p evažuje, náleží do provincie Západní karpaty,
subprovincie Vn karpatské sníženiny, oblast Západní vn karpatské sníženiny, celku
Vyškovské brány a podcelku Rousínovské brány. Severní část katastru náleží do provincie
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Česká vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, oblasti Brn nská vrchovina, celku
Drahanská vrchovina a podcelku Konická vrchovina.
Celková plocha obce Habrovany činí 550,99 ha, z čehož nejv tší plochu zaujímají zem d lská
p da (464,44 haě. Dále je z tabulky níže patrné, že další výrazn zastoupený druh pozemku,
jsou lesní pozemky (35,85 ha) a ostatní plocha (32,71 ha).
Tabulka 1: Rozložení pozemk v obci (zdroj: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/)
Zastoupení pozemk v obci Habrovany

K 31. 12. 2016

Zem d lská p da
Orná p da
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezem d lská p da
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastav ná plocha a nádvo í
Ostatní plocha
Plocha katastru celkem

464,44 ha
415,04 ha
0,04 ha
31,33 ha
6,14 ha
11,88 ha
86,55 ha
35,85 ha
3,85 ha
14,13 ha
32,71ha
550,99 ha

Obec Habrovany se nachází v teplé oblasti T 2 a severní okraj katastru mírn

teplé

oblasti MT 11, lokalita se vyznačuje dlouhým teplým létem, normáln dlouhou, mírnou,
krátkou a suchou zimou a velmi krátkým p echodným obdobím. Pr m rný roční úhrn srážek
činní 500 - 550 mm, pr m rná roční teplota 8 - 9 °C. Následující tabulka a obrázky
charakterizují klima v dané lokalit .

Tabulka 2: Charakteristika klimatických oblastí (Quit 1ř71)

Klimatická jednotka

Počet letních dn
Počet dn s pr m rnou teplotou 10 °C a více
Počet mrazových dn
Počet ledových dn
Pr m rná teplota v lednu
Pr m rná teplota v červenci
Pr m rný počet dn se srážkami 1 mm a více
Počet dn se sn hovou pokrývkou
Srážkový úhrn za vegetační období Ěduben až zá íě
Srážkový úhrn za v zimním období Ě íjen až b ezeně
7

MT 11

T2

40 50
140 160
110 130
30 40
(-2) (-3)
17 18
90 100
50 60
350 400
200 250

50 60
160 170
100 110
30 40
(-2) (-3)
18 19
90 100
40 50
350 400
200 300
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Obrázek 2: Klimatické oblasti v zájmovém území, obec vyznačena čern
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Obrázek 3: Pr m rné roční srážky, obec vyznačena čern

Obrázek 4: Pr m rné roční teploty, obec vyznačena čern
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Povodí zájmového území
Nejvýznamn jší z vodních tok

nacházejících se na území obce Habrovany se jmenuje

Habrovanský potok. Vodní tok má délku asi 7,44 km a pramení severn nad obcí Olšany,
v nadmo ské výšce asi 500 m n. m. V Rousínov se tento tok vlévá do Vážanského potoka.
Vážanský potok je recipientem Habrovanského potoka o délce asi 4,Ř5 km. Pramení severn
nad obcí Královopolské Vážany, na úpatí Drahanské vrchoviny. Vodní tok Habr vka se
protéká východní částí katastru, ale pro ešení povod ového rizika není relevantní. Habr vka
pramení nedaleko obce Olšany.
V rámci tohoto projektu p edstavuje nejv tší riziko Habrovanský potok, ale vzhledem k tomu,
že se obec nachází blízko pramene, tak je jako výstraha p ed povodn mi vhodn jší
srážkom rná stanice.
Soupis vodních tok se nachází v tabulce 3.
Dle vyhlášky 17Ř/2012 sb. nepat í z žádných níže uvedených vodních toku mezi významné
vodní toky.
Tabulka 3: Tabulka vodních tok nacházejících se v katastru obce

Název vodního toku
Habrovanský potok
Vážanský potok
Habr vka

LP Vážanského potoka
Bezejmenný tok.

ID vodního toku
10200095
10189147
10102678
10391086
10195906
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Správce toku
Lesy ČR, s. p.
Lesy ČR, s. p.
Lesy ČR, s. p., Povodí
Moravy, s. p.
Lesy ČR, s. p.
Lesy ČR, s. p.
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Obrázek 5: Vodní toky v obci Habrovany (katastr vyznačen r žov )
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1.2 Povodn v obci Habrovany
Povode postihla Habrovany n kolikrát, nejvíce však v letech 2007 a 2011.
V roce 2007 byla obec postihnuta povodn mi v d sledku vydatných p ívalových srážek.
Nejvíce byla postižená místní část ulice „Habrovec“, kdy Habrovanský potok nezvládal
odebírat vodu p itékající od Olšan a následkem toho tento tok vyb ežil na místní komunikaci
a zatopil okolní nemovitosti. Byly zaplaveny sklepy popisných čísel 6Ř, 6ř, 70, 121, 71, 121,
71, 306, 300 a 57. Komunikace se zanesla naplaveninami, viz p iložená fotodokumentace
níže. Následn byla zaplavena požární zbrojnice s požární nádrží a okolím. Voda se p elila
p es silnici III. t ídy 37ř26. Povod ová vlna prolomila vrata obecního ú adu Ěč. p. 13ě, na
dvo e se rozlila a zaplavila p ilehlé hospodá ské budovy pat ící k RD č. p. 11. Dále voda
prošla zahradami zámeckým parkem a následn se rozlila do polí. Na obrázku 13 a 14 je
zpráva o zásahu hasič , kte í museli likvidovat následky povodn . Na obrázku 15 je
znázorn no místo této povodn na podkladu katastrální mapy.
Další povode v obci byla v roce 2011, kdy se vlivem p ívalových srážek rozlil vodní tok s ID
10 195 ř06 a zaplavila okolí rodinných dom , zejména zahrad, viz obrázek 16. Postihnuty
byly zejména parcely 370/1, 371/1, 374/1, 374/2, 378, 382/1 a 382/2.
V obrázcích níže se nachází fotodokumentace z povodn a zpráva o zásahu Ěze dne 21. 6.
2007ě, dále pak znázorn ní postižených lokalit na katastrální map .
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Obrázek 6: Povode 2007 v Habrovanech - u č. p. 6Ř

Obrázek 7: Povode 2007 v Habrovanech - u č. p. 6Ř

13

MILANA ŠT PÁNKOVÁ

www. europroject. cz

Obrázek 8: Povode v Habrovanech 2007 - zaplavená požární
nádrž

Obrázek 9: Povode v Habrovanech 2007 - komunikace u č. p. 121 s naplaveninami
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Obrázek 10: Povode v Habrovanech 2007 - komunikace u č. p. 6ř s naplaveninami

Obrázek 11: Povode v Habrovanech 2007 - komunikace u č. p. 57 s naplaveninami
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Obrázek 12: Zaplavená požární zbojnice v Habrovanech - rok 2007
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Obrázek 13: Zpráva ho zásahu p i povodni v roce 2007
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Obrázek 14: Zpráva ho zásahu p i povodni v roce 2007
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Obrázek 15: Pr b h povodn v roce 2007
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Obrázek 16: Pr b h povodn v roce 2011
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V katastru obce se mohou vyskytnout všechny druhy povodní, avšak nejv tší riziko
p edstavují p ívalové srážky, které p sobí rozvodn ní i drobn jších vodních tok a horních
částí povodí tok . P i intenzivních lokálních srážkách je tedy obec siln ohrožena a dochází
zde i ke splach m materiálu. Tuto skutečnost dokládá také mapa níže, ze které je patrné, že
na území obce se nachází dva kritické body (ID 41504242 a ID 41504255), do kterých je
soust ed n povrchový odtok z p ívalových srážek.
P ívalové srážky p sobí v obci Habrovany nejv tší problémy, proto je t eba začít
s monitoringem.

Obrázek 17: Kritické body v obci Habrovany, zdroj www.dppcr.cz

Dle plánu dílčích povodí Moravy a p ítok

Váhu nepat í Habrovany mezi území

s nep ijatelným povod ovým rizikem.
Na základ zkušeností místní samosprávy, počtu objekt pod kritickými body p i p ívalových
povodních a na základ

rozlivu toku Habrovanský potok se odhaduje počet obyvatel
21
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dotčených povodní a z n j plynoucím rizikem na 108. Toto číslo bylo konzultováno
s vedením obce a bude zárove p edstavovat indikátor „Počet obyvatel chrán ných opat eními
proti povodním“.
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1.3 Vybavenost pro mimo ádné události
Obec Habrovany má zpracovaný povod ový plán z roku 2003, s poslední aktualizací v roce
2016, ale tento plán není zanesen v Editoru dat systému POVIS. Obec má stanovenou i
povod ovou komisi, která je uvedena v Editoru dat systému POVIS. V rámci realizace
projektu bude vytvo en digitální povod ový plán obce Habrovany a všechny relevantní údaje
budou zaneseny do Editoru dat systému POVIS.
Místní informační systém
V současné dob se v obci nachází nevyhovující drátový rozhlas a stará rotační siréna. Dále se
zde nachází nov jší siréna, která je napojená na JSVI, tato sirén je umíst na na budov
základní školy. Stávající rozhlas je velice poruchový a nákladný na provoz. Investice do oprav
stávajícího rozhlasu jsou velice nákladné. Rozhlas je velice poruchový a navíc v nov
vybudovaných částech zcela chybí. P i krizových situacích je slyšitelnost rozhlasu zásadní.
Nové bezdrátový rozhlas bude možné napojit na JSVI a IZS HZS.
Dílčím cílem projektu je tedy instalace nového bezdrátového rozhlasu, vyhovujícího
současným požadavk m.
M rné body v okolí obce
V okolí obce se nenachází žádná relevantní hladinom rná stanice, ze které by mohla obec
využívat data. Tato skutečnost je zap íčin na hlavn skutečností, že se obec nachází v horní
části tok a zárove nedaleko od pramenné oblasti. Kv li tomu, že obec je primárn ohrožena
bleskovými povodn mi, tak není na tomto území hladinom rná stanice relevantní.
Nejbližší srážkom rná stanice se nachází asi Ř km severn v obci Bukovinka, ale vzhledem ke
členitosti terénu, nemusí být data z této stanice relevantní pro obec Habrovany. Další
srážkom rná stanice se nachází v obci Podolí, asi 12 km západním sm rem a srážkom rná
stanice ve Vyškov , 12 km východním sm rem. Data z t chto stanic jsou spíše informativní,
vzhledem ke vzdálenosti od Habrovan.
Vzhledem ke členitosti terénu v p edm tném okolí Habrovan, které leží na úpatí Drahanské
vrchoviny, je t eba instalovat další stanici v Habrovanech. Tato stanice se bude nacházet za
severním okrajem intravilánu Habrovan, na katastru obce Olšany. Do lokálního a výstražného
systému budou zapojeny i stávající m rné body a budou zapracovány i do digitálního
povod ového plánu. Data z t chto stanic budou k dispozici člen m povod ové komise.
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Tabulka 4: Relevantní m rní body v okolí obce
Název
umíst ní
provozovatel

web

http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=

Bukovinka

Bukovinka

ČHMÚ

Dinopark

Vyškov

Vyškov

http://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50247#Dinopark-SRV

Podolí

Podolí

Podolí

http://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50311#SR-Podoli

0&tday_offset=0&seq=20706146

Obrázek 18: M rné body v okolí obce, zdroj www.dppcr.cz

1.4 Výstup projektu protipovod ových opat ení
Jako jeden z hlavních výstup

projektu je digitalizace a aktualizace současného

povod ového plánu a vybudování lokálního výstražného a varovného systému a místního
informačního systému. Do projektové dokumentace jsou zapracovány požadavky žadatele na
základ znalosti místních pom r a také požadavky ČHMÚ, správce povodí, MŽP ČR a HZS
ČR.
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2. Digitální povod ové plány (dPP)
2.1 Popis
Pod pojmem Povod ové plány se rozum jí dokumenty, které obsahují zp sob zajišt ní
včasných a spolehlivých informací o vývoji povodn , možnosti ovlivn ní odtokového režimu,
organizaci a p ípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují zp sob zajišt ní včasné aktivizace
povod ových orgánu, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektu, p ípravy a
organizace záchranných prací a zajišt ní povodní narušených základních funkcí v objektech a
v území a stanovené sm rodatné limity stup

povod ové aktivity ĚVodní zákon c.254/2001

Sb. § 71).
Digitální povod ový plán ĚdPPě je elektronickým zpracováním povod ového plánu obsahující
provázání jednotlivých částí, a to pomocí odkaz , rejst ík

a vyhledávání. Digitální

povod ový plán se ídí Odv tvovou technickou normou vodního hospodá ství ĚTNV 75
2931).
Pro tvorbu digitálních povod ových plán

obcí, ORP a kraj

je používán Povod ový

informační systém ĚPOVISě. Jeho cílem je zlepšení p ístupu k informacím, usnadn ní jejich
sdílení a aktualizace. Dále slouží k informování ve ejnosti a usnadn ní práce povod ovým
orgán m včetn jejich součinnosti.

2.2 Úvod
Povod ové plány jsou zpravidla zpracovány na počítači, digitální formou, a lze je proto na
počítači prohlížet, p ípadné publikovat v elektronické podob .
Z hlediska Metodiky pro tvorbu digitálních povod ových plán

Ěvydané Ministerstvem

životního prost edí v b eznu 2015ě musí „digitální povod ový plán“ spl ovat následující
požadavky:
 povod ový plán používá data ze společných databází POVIS a současn svá data do
t chto databází poskytuje,
 textová a grafická část povod ového plánu jsou propojeny odkazy a čerpají ze
společného datového zdroje,
 data a texty jsou publikovány v obecn publikovaných formátech ĚHTML pro web,
PDF pro tisk),
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 je publikován formou www aplikace pro ve ejnost a autorizované uživatele,
 je publikován formou distribučního DVD nebo USB flash disku,
 je publikován v tišt né form .

Obrázek 19 Tvorba dPP v systému POVIS (zdroj: Metodika pro tvorbu digitálních povod ových plán )

Digitální povod ový plán je možné vytvo it s podporou POVIS dv ma zp soby. K textové
části Ěviz nížeě zpracované zhotovitelem se bu p ipojí datové zdroje z informačního systému
POVIS a mapový server s rastrovými mapami poskytnutý MŽP. Nebo se k textové části
p ipojí datové zdroje jak z POVIS, tak i z vlastních databází, které zpracovávají lokáln platná
data.

2.3 Obsah dPP
Informace spravované Povod ovým informačním systémem a publikované v Digitálním
povod ovém plánu České republiky jsou k dispozici všem orgán m ve ejné správy pro tvorbu
povod ových plán pro jejich správní území ve form databází a mapových podklad . Data,
která jsou aktualizována z centrálních zdroj , zpracovatel využívá dle vhodnosti pro
zpracovávaný povod ový plán. Za obsah dalších databází nesou odpov dnost jednotliví
zpracovatelé povod ových plán , zapsáním a aktualizací t chto dat v rámci digitálního
povod ového plánu tvo í a udržují své povod ové plány a současn umož ují ostatním
uživatel m tato data sdílet ve svých povod ových plánech.
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P i zpracování digitálního povod ového plánu se nejprve ov í aktuálnost stávajícího
povod ového plánu a bere se na z etel úrove jeho zpracování s ohledem na požadovaný
rozsah u digitálních povod ových plán . U nov tvo ených digitálních povod ových plán je
d ležité napln ní databáze POVIS a její interaktivní prezentace v grafické i textové části
plánu, p i zachováním klasické struktury člen ní povod ového plánu dle odv tvové normy
TNV 75 2931 - Povod ov plány.
Pro zpracování digitálního povod ového plánu je t eba dále posoudit vhodnost centráln
poskytovaných podklad

pro zpracování konkrétního povod ového plánu. Posuzuje se

zejména grafická část a související databáze ve vazb na konkrétní území a situaci. Obsah
textové části není nijak limitován rozsahem dat poskytovaných v systému POVIS. V textové
části je nutné zobrazit d ležitá data evidovaná v systému POVIS, tak aby byla dostupná
uživateli v lokální webové prezentaci a v tisku, tj. bez nutnosti použít instalaci mapového
serveru nebo internetového p ipojení. Datové výpisy mají obsahovat i hypertextové odkazy do
map, pokud jsou objekty lokalizovány, p ípadn odkaz na úplný výpis údaj .
Obsah textové části vytvá í zpracovatelé povod ových plán

sami v obvyklém rozsahu

stanoveném odv tvovou normou TNV 75 2ř31 takovým zp sobem, aby byla dostupná
obvyklými elektronickými prost edky – tedy zpravidla v jazyce HTML, p ípadn PDF pro
p ílohy.
Spolu s databází jsou exportovány HTML stránky s kontaktními údaji povod ových komisí a
d ležitých organizací. Tyto stránky je možné využít v textové části plánu. Kontaktní
informace jsou tak v povod ovém plánu publikovány z jednoho zdroje ve t ech nezávislých
formátech Ěon-line databáze, lokální databáze, HTML stránka, PDF soubor - adresá
povod ového plánuě, což zaručuje p ístupnost i v nep íznivé situaci výpadku spojení
k n kterému ze zdroj dat.
P i tvorb digitálního povod ového plánu je vhodné vzít jako podklad stávající povod ový
plán, ov it provedené aktualizace zejména ve vztahu ke složení povod ové komise a
povod ovým událostem nebo investičním akcím, které by mohly mít vliv na údaje
v povod ovém plánu. Zpravidla se jedná o ohrožené objekty, místa omezující odtokové
pom ry, místa ohrožená bleskovou povodní a další.
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2.4 Popis fungování
Po prvotním po ízení dat v části spravované uživatelem, je nutné všechny údaje pravideln
kontrolovat a p ípadná aktualizovaná data exportovat zp t do vlastních instalací povod ového
plánu. Tuto aktualizaci je nutno ud lat neprodlen p i zm n údaj , minimáln však 1x ročn
v souladu s vodním zákonem. Zejména d ležitá je aktualizace databáze povod ových komisí,
která je klíčová z hlediska krizové komunikace p i povod ových situacích.
Povod ový plán se obvykle publikuje v elektronické podob jako www aplikace na internetu
a intranetu Ěs odd lením ve ejné a neve ejné částiě a kopie se poskytuje na p enosném médiu
všem člen m povod ové komise, p ípadn dalším složkám zapojeným v povod ové ochran
Ěsprávci vodních toku, HZS, Policie apod.ě. Odkazy na ve ejn p ístupný povod ový plán se
zapíší do evidenčního listu povod ového plánu a jsou zp ístupn ny v map dPP ČR.
S povod ovým plánem v digitální form se lépe pracuje, jeho kopie jsou skladn jší, lze je
snadno po izovat a udržovat aktuální, p esto v sídle povod ové komise musí být k dispozici
také vytišt ná aktuální verze plánu.
V grafické části povod ového plánu se pomocí mapového serveru kombinují a zobrazují
informace z geografických databází s rastrovými mapovými podklady.
V mapových pohledech je z jednotlivých témat Ěmapových vrstev, vektorových a rastrovýchě
zkomponován mapový obraz území. Výčet a obsah jednotlivých map grafické části je
orientační a muže být m n n a dopl ován podle požadavk uživatel mapového projektu
nebo podle dostupnosti datových podklad .
Zpracovatel m povod ových plánu nabízí MŽP funkční grafickou část povod ového plánu
pro území v rozsahu kraje a s p edem p ipravenými datovými strukturami pro obsah zadávaný
zpracovatelem na lokální úrovni. Povod ový plán České republiky dostupný ve ve ejné verzi
na adrese www.dppcr.cz je základem pro vytvo ení t chto derivát .
Každý uživatel digitálního povod ového plánu Ězástupce obce, m sta, krajeě, bude b hem
p edání díla proškolen zpracovatelem a toto proškolení bude potvrzeno podpisem na
prezenční listin osobami, které se účastnili školení.
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2.5 DPP obce Habrovany
Digitální povod ový plán obce Habrovany bude zpracován pro celý katastr obce. P i jeho
tvorb budou využita data dostupná z POVIS, ve ejných zdroj , nad azených povod ových
plán

a data poskytnutá obcí. Zárove

budou dopln na chyb jící data do POVIS, jako

nap íklad povod ová komise obce, ohrožené objekty, hlásné profily, srážkom rné stanice,
vodní díla, záplavové komunikace a další, dle metodiky. Jako mapové podklady budou
použity data z Českého ú adu zem m ičského a katastrálního. Další d ležitá data jsou data
z Povodí Moravy, s. p. a ČHMÚ, bude využito zejména záplavové území, m rné k ivky
pr tok atd.
Aktualizace bude provád na alespo jednou ročn , pop ípad neprodlen , p i zjišt ní zm ny.
Tato zm na se neprodlen zapracuje do dPP.
V rámci zpracování dojde k vytvo ení databáze povod ových plán vlastník ohrožených
nemovitostí včetn jejich kontakt . Pokud jsou dostupné existující povod ové plány vlastník
nemovitostí, budou i tyto digitalizovány a publikovány prost ednictvím aplikace, která bude
tvo it nadstavbovou platformu dPP.
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3. Lokální výstražné a varovné systémy
Po konzultaci s odbornou firmou, zabývající se vyrozumívacími systémy a zástupci obce, byl
zvolen níže popsaný systém varování a informování pro obyvatelstvo. Tento systém spl uje
požadavky na napojení do jednotného systému varování a informování obyvatelstva ĚJSVIě.
Lokální výstražný a varovný systém je navržen ve shod s p íručkou MŽP ČR Lokální
výstražné a varovné systémy v ochran p ed povodn mi z roku 2011, aktualizovanou v roce
2014.

3.1 Základní požadavky - specifikace bezdrátového místního
informačního systému
Požadavky na provozní funkce lokálního výstražného systému:
-

v místech bez sí ového napájení a bez solárního panelu provoz m ícího systému
minimáln 3 m síce bez vým ny akumulátor ,

-

parametrické nastavení funkcí m ícího systému dálkovým p ístupem,

-

aktuální data a funkce SMS prezentovány v občanském čase,

-

m icí technika musí zabezpečit m ení, vyhodnocení, záznam a datový p enos
v extrémních klimatických podmínkách,

-

délka záruční doby min. 2 roky,

-

zaškolení objednatele,

-

dokumentace a návody k m icí technice v českém jazyce,

-

volitelný interval záznamu dat v m icí stanici.

Požadované parametry místního informačního systému (dále jen „MIS“)
- Komunikace mezi bezdrátovými hlásiči a ídícím pracovišt m bude obousm rná.
- Celý MIS bude umož ovat napojení na Jednotný systém varování a vyrozum ní Ědále
jen „JSVV“ě provozovaný HZS ČR a to s nejv tší prioritou.
- Komunikace mezi bezdrátovými hlásiči a ídícím pracovišt m bude probíhat digitálním
p enosem verbální komunikace.
- V p ípad obousm rné rádiové komunikace MIS bude z bezpečnostních d vod tato
komunikace probíhat výhradn

na individuálních frekvencích určených dle ČTÚ
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Ěnikoliv na kmitočtech všeobecných oprávn ní či jinou datovou cestou – sít
mobilních operátor , Wi-Fi, apod.).
- Bude zajišt no zabezpečení telekomunikační sít Ěrádiové sít ě s d razem na rádiový
p enos povel

z ídícího pracovišt MIS pro aktivaci koncových prvk

varování,

p enos tís ových informací a p enos diagnostických dat od koncových prvk varování.
D raz bude kladen zejména na zajišt ní komunikačního protokolu proti jeho zneužití
k neoprávn nému hlášení. Pro aktivaci komunikace a komunikaci s koncovými prvky
MIS nebude využíváno tónových signál a sub tón ĚDTMFě.
- Výstupy diagnostických dat MIS musí být trvale pod kontrolou ovládacího centra nebo
pov ené osoby/instituce.
- Použitá za ízení budou spl ovat požadavky stanovené dokumentem „Technické
požadavky na koncové prvky varování p ipojované do jednotného systému varování a
vyrozum ní“ č.j. MV-24666-1/PO-2008
- Za ízení MIS absolvovalo klimatické zkoušky a je schopné pracovat v rozmezí teplot 25˚C až 55˚C.
- Použité baterie všech prvk

MIS budou akumulátorového typu s automatickým

dobíjením.

Vysílací za ízení
Jedná se o speciální obousm rné vysílací za ízení, které používá pln digitálního p enosu
výhradn

na

individuálních

frekvencích

určených

dle

ČTÚ.

Pro

správný

a bezchybný provoz bez vzájemného ovliv ování bude použito vstupního digitálního
kódování.
Vysílací za ízení bude umož ovat odvysílat bu

verbální informaci, nebo informace z

libovolného zvukového záznamu. Vysílací za ízení bude rovn ž umož ovat sm rovat vysílání
do více skupin p ijímacích hlásič . P i aktivaci modulu napojení na zadávací pracovišt
složek IZS – JSVV se výstražný signál bude vždy p evád t do všech p ijímacích hlásič a to
bez výjimky.
Systém bude umož ovat provedení p ímého nouzového hlášení i prost ednictvím GSM
telefonu nebo telefonu VTS. Vstup do systému p es telefon bude chrán n vstupním kódem.
Vysílací za ízení bude umož ovat p ímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele. Vzhledem
k varovné funkci MIS bude kladen d raz na zabezpečení systému p ed vstupem
neoprávn ných osob do ovládání a na ochranu p ed zneužitím v dob
neaktivovaného provozu.
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ídící pracovišt s rádiovou úst ednou bude um t:
 odvysílat hlášení p ímo z lokálního mikrofonu,
 vstoupit z celostátního Jednotného systému varování a informování,
 vstoupit do systému p es GSM sí nebo sí VTS,
 p ipojit externí zdroje audio signálu,
 p ijmout informace o provozním stavu Ěobousm rná komunikace – zejména stav
napájení akumulátoru, provozní stav hlásiče – poslední aktivace, stav ochranného
kontaktu krytu),
 obousm rná komunikace MIS bude probíhat výhradn na individuálních frekvencích
určených ČTÚ.
P i vstupu oprávn ných osob do MIS prost ednictvím GSM sít systém b žn zaznamenává
p ístupy p es GSM se zanesením čísla uživatele a zvoleného čísla oblasti s možností filtrace
údaj .
P ed hlasovým prostupem VTS nebo GSM telefonu bude zajišt na možnost automatické
reprodukce úvodní zn lky.

Obrázek 20: Princip fungování BMIS
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Obrázek 21: P íklady rozhlasových úst eden

Ovládání bezdrátového rozhlasu pomocí PC
Bezdrátový výstražný systém bude ovládán pomocí nov instalované PC sestavy, která bude
spl ovat veškeré technické požadavky pro ovládání a využívání dané technologie. Tato PC
sestava bude v následující konfiguraci:
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PC All in One
min. 19" monitor LED 1600x900
procesor Intel Pentium
RAM 4GB
min. HDD 320 GB/7200ot.
DVD mechanika
WIFI
čtečka pam ových karet
USB 3.0
klávesnice, myš
Windows 10
Umíst ní vysílací antény
Vysílací úst edna Ěrozhlasová úst ednaě bude propojena s vysílací anténou koaxiálním
kabelem instalovanou zpravidla na st eše objektu Ěobecního ú aduě. Vysílací anténa m že být
nap . instalována na nosný ocelový stožár uchycený na st ešní konstrukci. Samotný stožár
bývá ošet en povrchovou úpravou - práškovou barvou, komaxitem nebo žárovým zinkováním
a napojen na uzemn ní hromosvodu v souladu s normou.

Dalšími d ležitými moduly vysílacího pracovišt jsou:
Digitální záznamník zpráv
Tímto za ízením se nahraje relace a naprogramuje její automatické odvysílání a to bu
okamžit , nebo s volitelným časovým nastavením. Rozhlasová úst edna bude umož ovat
zaznamenat samostatná hlášení, zn lky, varovná hlášení, zvuky sirén apod.
Zálohování úst edny
Vysílací pracovišt

se standardn

napájí ze sít

230V/50Hz. Pro zajišt ní nep etržité

pohotovosti bude nutné vysílací pracovišt zálohovat záložním zdrojem pro p ípad výpadku
hlavního napájení ze sít . To umožní provedení hlášení i p i výpadku napájení ze sít . Každý
výrobce volí záložní zdroj dle podmínek kladených na koncové prvky napojené do JSVV.
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Napojení do systému JSVI
Celý systém bude napojen do „JSVI - Jednotný systém varování a informování obyvatelstva“.
Pomocí p ijímače se tak výstražné zprávy odeslané z centrálního pultu IZS p íslušného kraje
odvysílají p es vysílací úst ednu na jednotlivé p ijímací hlásiče bezdrátového varovného
systému. Dle požadavk

p íslušných krajských pracoviš , bude zaručeno použití

obousm rných sirénových p ijímač . Modul bude vyhovovat požadavk m na koncové prvky
p ipojené do jednotného systému varování a informování – nová verbální hlášení Ěč. j. MV24666-1/PO-2008).

Žádost o ud lení individuálního oprávn ní k využívání rádiových kmitočt .
Bezdrátový místní informační systém bude fungovat na kmitočtu Českého telekomunikačního
ú adu dle individuálního oprávn ní Ěprivátní kmitočetě. Individuální rádiový kmitočet je
podstatný pro zajišt ní správného a bezchybného provozu bez vzájemného ovliv ování mezi
úst ednou a prvky varovného a výstražného systému. Individuální oprávn ní k využívání
rádiových kmitočt ud lí Český telekomunikační ú ad na základ žádosti podané písemn
nebo elektronicky. Podmínky, za nichž mohou být rádiové kmitočty využívány, stanovuje
Zákon č. 127/2005 Sb. Individuální rádiové kmitočty budou fungovat na základn obecných
na ízení Českého telekomunikačního ú adu.

Parametry softwaru a aplikací
 Vytvá ení si vlastních rozhlasových relací ze záznam a jejich ukládání na pevný disk
ĚHDDě či jiná úložišt pro p ípadné periodické odvysílání.
 Vytvá ení časového plánu automatického vysílání p ipravených relací.
 Okamžité odvysílání jednotlivých zaznamenaných relací.
 Spušt ní signálu všeobecné výstrahy dle standardizovaných požadavk HZS ČR.
 Adresovatelnost vysílání.
 Aplikace bude mít dostatečné zabezpečení p ístupovými hesly.
 Ovládací aplikace bude umož ovat nastavení periodické diagnostiky koncových prvk
varování – obousm rných bezdrátových hlásič .
 Aplikace bude zaznamenávat historii veškerých stav v minimálním rozsahu: datum,
čas, uživatel, činnost s možností filtrace údaj .
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P ijímací za ízení
Jedná se o speciální obousm rný p ijímač Ěhlásičě, který používá digitálního p enosu na
individuálních kmitočtech určených dle ČTÚ. P ijímač zpracovává signál z vysílací úst edny,
dekóduje ho, odvysílá relaci a po ukončení se ukončovacími kódy p epne do klidového stavu.
P ijímací hlásič se skládá z následujících částí:
 p ijímač se zabudovaným digitálním dekodérem,
 zesilovač,
 modul dobíjení 230V AC/12V DC,
 záložní bezúdržbová gelová baterie 12V 7,2Ah,
 p ijímací anténa,
 tlakové reproduktory.

Obrázek 22: P íklad p ijímacího hlásiče

P ijímací hlásiče se budou instalovat na sloupy ve ejného osv tlení. Pokud v míst nebudou
vhodné sloupy ve ejného osv tlení, umístí se hlásiče se souhlasem energetické společnosti
E.ON na sloupy nízkého nap tí ĚNNě. Hlásiče budou zálohované, a budou se tedy muset
pravideln dobíjet. Nejčast ji se dobíjí ze sít VO. V dob hlášení však fungují ze záložního
zdroje. Venkovní p ijímací hlásiče budu schopné provozu i p i výpadku nap tí ze sít po dobu
min. 72 hodin, a to v souladu s požadavky na koncové prvky p ipojení do JSVV Ěviz.
schválení č.j. MV-24666-1/PO-2008).
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ízených akustických jednotkách, bezdrátových

hlásičích. Venkovní bezdrátové hlásiče budou sloužit k ozvučení ve ejných
venkovních prostor. Minimální požadovaný akustický výkon akustické jednotky typu
„bezdrátový hlásič“ bude min. 30W. Akustické prvky systému MIS budou mít
dostatečný výkon, kvalitu a srozumitelnost verbální akustické informace i varovných
tón s možností dostatečného rozsahu v nastavování výkonových parametr pro každý
akustický prvek.
 Nabíjecí systém bude obsahovat kompenzaci nabíjecího proudu p i zm nách okolní
teploty.
 Každá akustická jednotka Ěobousm rný bezdrátový hlásičě bude umož ovat nastavení
minimáln 4 adres Ějedné individuální, dvou skupinových a jedné generálníě.
 Obousm rné bezdrátové hlásiče budou vybaveny diagnostikou se schopností indikovat
nap íklad následující stavy:
o provozní stav hlásiče
o nap tí akumulátoru
o poslední aktivace hlásiče
o stav ochranného kontaktu krytu
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Obrázek 23: Schéma bezdrátového hlásiče
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Obrázek 24: Schéma umíst ní hlásiče na sloup nízkého nap tí
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Obrázek 25: Schéma umíst ní na sloup ve ejného osv tlení

Vliv na životní prost edí
Projekt svým charakterem nemá žádný vliv na kvalitu ovzduší, vod a ostatních složek
životního prost edí. Z hlediska hygienických norem nedojde v žádném p ípad k p ekročení
expozičních hodnot na obyvatelstvo.
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Zvýšení hladiny hluku nastane pouze v dob vysílání, což je efekt, který se od lokálního
výstražného a varovného systému očekává. Hladinou hluku zde uvažujeme mluvený projev,
zn lku, hudbu či jiný akustický výstup.

Stavební úpravy
P ed montáží vysílacího za ízení a p ijímacích za ízení bude t eba mít jišt ný p ívod
elektrické energie do jejich bezprost ední blízkosti, proto bude často využíváno již stávajících
sloup

ve ejného osv tlení. Bude také nutno provést drobné stavební úpravy v míst

rozhlasové úst edny – prostupy kabeláže zdmi, fixace kabelu na krovech atd.
Úprava elektroinstalace v místnosti odbavovacího pracovišt bude spočívat v p ipravenosti
zásuvky 230V/16A voln p ístupné a určené pro napájení odbavovacího pracovišt . Okruh
jišt ný tímto jističem bude samostatný a ádn označen pro pot eby servisu a nezbytné
údržby. Tento p ívod bude opat en výchozí revizí.
Veškerá za ízení umíst ná na st echách objekt , dom a na sloupech ve ejného osv tlení
budou chrán na p ed účinky atmosférické energie uzemn ním svých vodivých hmot v
souladu s ČSN normami.

M ící technika pro lokální výstražné systémy
V rámci projektu musí být v obci instalován:
-

srážkom r nevyh ívaný Ě200 cm2) v počtu 1 ks

Automatická m ící stanice s funkcí GPRS a SMS
M icí záznamová a vyhodnocovací stanice bude sloužit k ízení sb ru dat z p ipojeného čidla
Ěsrážkovéě, bude provád t jejich vyhodnocení a archivaci. P enosový modul zabezpečí p enos
dat a odesílání alarmových SMS p i p ekročení nastavených limitních hodnot. M ící a
vyhodnocovací jednotka bude provád t adu autonomních operací bez pot eby zásahu
obsluhy. P ekročení technologických limitních hodnot jednotky Ěnap . pokles napájení, čidlo
m ící mimo rozsahě bude znamenat odeslání alarmových zpráv provozovateli systému.
Všechna m ená data budou odesílána na server, kde se budou v grafickém a číselném
formátu dále archivovat a zpracovávat dle pot eb provozovatele.
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Automatická m icí stanice bude dále schopna zajistit:
- p ipojení r zných typ hladinových čidel, srážkom rných čidel, rychlostních
a teplotních čidel,
- volitelný interval záznamu m ených dat,
- kapacita datové pam ti min. 200 000 m ených hodnot,
- nadlimitní interval archivace m ených dat p i p ekročení limitní hodnoty,
datový p enos GPRS/GSM,
- p enos alarmových SMS pro zvolený okruh účastník p i p ekročení/podkročení
limitní hodnoty,
- nastavení r zných limitních stup

Ěnap . 1. 2. 3. SPAě,

- možnost nastavení strmostního alarmu,
- možnost zdvojení hladinových čidel,
- výpočet klouzavých úhrn srážek Ě10 min, 1 hod, 6 hod, 24 hodě,
- p epočet hladin na pr toky podle Q/H charakteristiky m rného profilu,
- nastavení r zných skupin p íjemc alarmových zpráv podle charakteru limitní
situace,
- nezávislost na p ipojení 230 V/50 Hz,
- vysoká odolnost v extrémních klimatických podmínkách,
- možnost zp ístupn ní m ených dat na ftp serveru provozovatele Ěobceě

Srážkom r nevyh ívaný
Srážkom r se záchytnou plochou 200 cm2 je určený pro m ení p evážn tekutých srážek
využívající mechanismu "d leného p ekláp cího člunku". Jeho p ekláp ním vznikají pulsy,
které je nutné dále zaznamenávat v p ipojené registrační jednotce. Každý puls p edstavuje 0,2
mm srážek.
Srážkom r je vyroben z kvalitních materiál , které dlouhodob odolávají pov trnostním
vliv m. Jeho válcový pláš , nálevka i kruh v horní části, který vytvá í p esnou plochu pro
dopadající déš , jsou zhotoveny z hliníkové slitiny. Nad výtokovým otvorem nálevky je
umíst no sítko/pružina zabra ující pr niku hrubých nečistot do výtoku.
Mechanismus p ekláp cího člunku je umíst n na základn z plastu uvnit t la srážkom ru,
kde se nachází i libela pro kontrolu vodorovné plochy, aretační šrouby pro kalibraci, otvory s
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m ížkou pro vytékání vody, t i stav cí šrouby pro nastavení vodorovné plochy, a svorkovnice
pro p ipojení kabel .
M ení srážek je založeno na principu počítání puls od p eklopení d leného p ekláp cího
člunku umíst ného pod výtokem nálevky. Déš nebo roztátý sníh protéká otvorem ve st edu
nálevky do horní poloviny d leného naklon ného člunku. Když se horní polovina naplní 4 ml
srážek, člunek se p eklopí. Tím současn vyteče voda z nyní spodní poloviny člunku a pod
výtok nálevky se umístí druhá polovina d leného člunku. St ídání napln ní a p ekláp ní
člunku pokračuje po celou dobu trvání dešt .
Feritový magnet zatmelený do t la člunku p i každém p eklopení sepne jazýčkový kontakt,
zalitý v držáku člunku. P ipojená registrační jednotka m že vypočítat z počtu puls a z
prodlevy mezi pulsy jak celkové množství srážek, tak maximální intenzitu dešt a m že také
provád t dynamickou korekci váhy pulsu pro zvýšení p esnosti m ení.
Pro upevn ní srážkom ru se doporučuje používat nerezový stojan a betonovou základovou
dlaždici. Stojan zajistí snadné nastavení srážkom ru do vodorovné polohy, a zárove jeho
vysokou odolnost proti nep íznivým pov trnostním podmínkám.
 Sb rná plocha 200 cm2.
 Pulsní výstup po 0,2 mm deš ových srážek.
 Dlouhodobá odolnost nep íznivým pov trnostním vliv m.
Návrh systému p enosu dat
Všechny m rné body budou datový p enos ĚGSM/GPRSě zajiš ovat prost ednictvím
mobilních operátor .
Monitoring srážek p edstavuje včasnou výstrahu p ed povod ovou situací. Srážkom rná
stanice bude umís ována do oblasti s rizikem p ívalových deš

a oblasti s významným

povod ovým rizikem.

Provozní náklady LVS
Provozní náklady LVS jsou d leny do dvou oblastí a to platby GSM operátorovi za
p enesená data a dále z pronájmu serveru a služeb s tím spojených Ědatahostingě a platby za
zajišt ní funkční zp sobilosti m icích systém .
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Náklady na datové p enosy a datahosting
Náklady na jeden m rný bod:



 Datahosting a grafická vizualizace m ených dat

100,- Kč/m s.

 Paušál SIM

40,- Kč/m s.

 Ve ejný p ístup data

30,- Kč/m s.

 Náklady na p enos dat

0,- Kč/m s.

 Náklady na varovné SMS Ěpodle skutečnostiě

1,- Kč/SMS

 Celkem na jeden m rný bod cena do

200,- Kč/m s.

Zasílání dat z m icích za ízení je možné ešit zpoplatn ným pronájmem místa na
datovém serveru u dodavatele m icích stanic nebo si nechat zasílat data zdarma na
n jaký ve ejn p ístupný server. Data z m icích za ízení budou p enášena na libovoln
zvolený server žadatele.



Data budou na serveru v grafické a tabelární form . Archivování a zobrazování dat bude
zajišt no po celou dobu udržitelnosti projektu. Data se budou zobrazovat v povod ovém
plánu a na stránkách obce. Data budou na server odesílána prost ednictvím GPRS nebo
pomocí WIFI odesílány p ímo na server p es internet.

Zajišt ní funkční zp sobilosti LVS
V souladu s novelizací p íručky MŽP je pot eba provád t pravidelnou údržbu, kalibraci,
servis a posouzení funkční zp sobilosti m icích systém . Rozsah činností a jejich popis je
uveden v p íručce MŽP.
Náklady na jeden bod:
 Kalibrace, servis, zajišt ní funkční zp sobilosti, vyhodnocení m ených dat, úpravy
1.500 - 2.000,- Kč/m rný bod

SPA

ĚPoznámka: p i t ech a více m rných bodech je cena 1.500,-Kč/m rný bod.ě
350,- Kč

 Protokol

Minimální četnost provád ní t chto činností je 1-2 x ročn .
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3.2 Provoz a údržba m rných bod a LVS
Zajišt ní provozu m ící techniky a funkčnosti m rného bodu a LVS lze rozd lit na 2 úrovn .
Základní údržba zahrnuje p edevším kontrolu upevn ní a vizuálního stavu m rných čidel,
p ípadn základní opravu či odstran ní nečistot, kontrolu komunikace s m icí stanicí a
diagnostiku provozních funkcí m icí stanice, p ípadnou vým nu baterie dále pak kontrolu
odesílání alarmových SMS, kalibraci srážkom ru, p ípadnou úpravu nastavení stanice,
posouzení m rného bodu Ězm ny koryta, p ekážky v m ení apod.ě, fotodokumentace,
kontrolu stavu a funkčnosti solárního panelu. Doporučený interval této kontroly je 1 m síc.
Minimální počet provedení základní údržby je však 2x ročn , a to na ja e po ukončeném
zimním období a na podzim, kdy bude technika p ipravována na provoz v zimním období.
Základní údržba by m la být provád na pov enou a zaškolenou osobou provozovatele LVS.
Další úrovní je posouzení funkční zp sobilosti m rného bodu a LVS. Doporučený interval
t chto servis je 2-3 x ročn . V rámci tohoto servisu se provádí p edevším kontrola m rného
bodu a technologie m ení, v p ípad pot eby úprava nastavení m ící techniky, volba limitní
hodnoty, kalibrace hladinových sond a srážkom r Ědoporučený interval kalibrace je min. 1x
ročn ě. Výsledkem tohoto servisu bude posouzení funkční zp sobilosti m rného objektu a
posouzení funkční zp sobilosti LVS. V rámci posouzení funkční zp sobilosti LVS se bude
jednat zejména o kontrolu provázanosti m rných bod LVS s povod ovými plány, aktuálnosti
telefonních čísel, vyhodnocení poruch apod. Součástí t chto servisních opat ení bude
zpracování protokol o posouzení jejich funkční zp sobilosti.
Krom pravidelných prohlídek m že dojít také k mimo ádným servis m, a to zejména v
p ípad poruchy či podstatných zm n v m rném profilu, kontroly po povodních apod.

3.3 Založení návrhového m rného bodu
V rámci p ípravy projektu bude do databáze POVIS založen návrhová
srážkom rná stanice, která bude dle projektu instalována.
V databázi hlásných profil /srážkom rných stanic POVIS bude založen nový záznam s níže
uvedenými parametry:
-

Identifikátor hlásného profilu – Ěstruktura identifikátoru viz pokyn pro tvorbu
identifikátoru na www.povis.czě

-

Jméno/Název profilu
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-

Kategorie profilu – použít volbu „návrhový srážkom r“

-

Popis zdroje dat – název projektu

-

Poznámka – uvést výzvu, do které je projekt podáván Ěoznačení výzvy a datum
otev ení výzvy)

-

Provozovatele profilu

-

X,Y – JTSK sou adnice umíst ní srážkom ru

P i zakládání hlásného profilu obce postupujeme tak, že identifikátor je tvo en písmeny OBC
+ kód obce RUIAN + po adové číslo. V p ípad

tvorby identifikátoru srážkom ru

postupujeme analogicky s p idáním indexu „S“ za poslední číslici po adového
čísla.

Obrázek 26: Zp sob založení návrhového m rného bodu
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3.4 Záv rečné shrnutí
Varovný systém obyvatel, který je navržen pro p edávání varovných zpráv a informací do
povod ové oblasti - bude v konečné fázi spl ovat a umož ovat:
-

Vstup z centrálního pracovišt anebo pomoci vzdáleného pracovišt v metropolitní
síti,

-

automatické periodické odbavování hlášení podle vysílacího plánu bez p ítomnosti
obsluhy,

-

p ípravy hlášení p ed jejich odvysíláním a jejich uložení na HDD,

-

p ímé hlášení Ěokamžitéě odvysílání jednotlivých zaznamenaných hlášení,

-

možnosti tvorby Ěposkládáníě celých relací z jednotlivých hlášení,

-

spušt ní varovných signál dle standardizovaných požadavk HZS,

-

nezávislost na ídícím PC, tzn., aby v p ípad výpadku ovládacího PC bylo možné:
o vstoupit prost ednictvím GSM nebo VTS sít ,
o vstoupit z celostátního Jednotného systému varování a informování ĚJSVI)

-

další rozši ování jak na stran vysílací, tak p ijímací,

-

p enos informace radiovou cestou bude využívat p id lenou frekvenci od ČTÚ v
pásmu Ř0 MHz, Ěmusí být použit privátního kmitočetě,

-

adresování Ěspoušt níě bezdrátových akustických jednotek individuáln i v p edem
nastavených skupinách. To znamená, že každá akustická jednotka umož uje p id lení
individuální i skupinové adresy a jejím zadáním z

ídícího pracovišt se jednotka

aktivuje a je p ipravena reprodukovat akustický signál nebo verbální informaci,
-

odesílání krátkých textových zpráv SMS p ímo z ovládací SW aplikace na jedno
konkrétní číslo
nebo zvolenou skupinu čísel Ěpo dopln ní SW na posílání SMSě,

-

na všech úrovních Ětj.

ídící pracovišt

i akustické jednotkyě nezávislost na

elektrorozvodné síti min. na 72 hod. p i realizaci p edepsaného počtu varovných
signál a verbálních informací,
-

dálkové nastavování akustické úrovn

konkrétních jednotek nezávisle na úrovni

vysílaného signálu,
-

prvky budou dostatečn mechanicky a elektronicky zajišt ny proti neoprávn nému
vniknutí a digitálním p enosovým protokolem proti vniknutí do vlastního systému
včetn p ístupového hesla,
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monitorování výšky hladiny ek v p ípad

vzniku mimo ádné události, propojeni

s POVISEM a dPP.
Varovný systém obyvatelstva komplexn spl uje požadavky obce na ochranu obyvatelstva
v p ípad vzniku mimo ádné události a minimalizuje, tak dopady t chto krizových situací na
zdraví občanu a jejich majetek.
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4. Varovné systémy
V rámci projektu dojde k instalaci t chto prvk :
Za ízení
Vysílací úst edna
Hlásiče
Srážkom rná stanice

Množství
1 ks
41 ks Ě10Ř reproduktor ě
1 ks

Na základ metodiky Lokální varovné a výstražné systémy v ochran p ed povodn mi byly
stanoveny lokality pro umíst ní jednotlivých prvk a konkrétní druhy jednotlivých prvk .
V rámci umíst ní m rných bod

bylo p ihlédnuto k terénním pom r m.

Níže popsaný

systém bude tudíž zlepšovat preventivní protipovod ovou ochranu obce a lépe varovat
p ed blížícím se nebezpečím.
Vysílací a ídící pracovišt
V sídle obecního ú adu Habrovany bude instalováno vysílací pracovišt

lokálního

výstražného a varovného systému. Vysílací za ízení bude dopln no o modul napojení na
zadávací pracovišt Integrovaného záchranného systému ĚIZSě sloužící jakožto Jednotný
systém varování a informování ĚJSVIě. Součástí vysílacího za ízení bude také modul
telefonního vstupu pro urgentní spušt ní varovného hlášení pov enou osobou. Vysílací
za ízení rovn ž umož uje sm rovat vysílání do více skupin p ijímacích hlásič .
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Obrázek 27: Umíst ní současné vysílací úst edny a zárove místo, kde bude instalována nová úst edna
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Obrázek 28: Umíst ní vysílací úst edny v budov obecního ú adu
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4.1 P ijímací část (venkovní ozvučení)
Následující tabulka a mapy p ehledn shrnují umíst ní jednotlivých hlásič , které budou v
rámci projektu instalovány:
Tabulka 7: Umíst ní venkovního p ijímač

Obec Habrovany
Číslo
hlásiče

Umíst ní
hlásiče
(adresa, č. p.,
lokace)

1

Hl. ulice č. p.
238

Obec

Lampa

3

2

Hl. ulice č. p.
193

E.ON

Beton

3

3

Boční ul. č. p. 26

E.ON

Beton

3

Vlastník Typ sloupu

Počet
reproduktor

Fotografie navrhovaného
umíst ní
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4

Úzká ulička č. p.
234

E.ON

Beton

3

5

Úzká ulička č. p.
227

E.ON

Beton

2

6

Úzká ulička č. p.
157

Obec

Lampa

2

7

Ul. P íhony č. p.
299

E.ON

Beton

3
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8

Ul. P íhony č. p.
85

E.ON

Lampa

3

9

Ul. P íhony č. p.
195

Obec

Lampa

3

10

Boční ulice č. p.
30

E.ON

Beton

3

11

Boční ulice č. p.
118

E.ON

Beton

3
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12

Ul. Nová č. p.
263

Obec

Lampa

2

13

Cikánov č. p.
240

Obec

Lampa

2

14

Cikánov č. p.
128

Obec

Lampa

2

15

Cikánov č. p. 88

Obec

Lampa

2

55
Verze: 1.0

MILANA ŠT PÁNKOVÁ

www. europroject. cz

16

K ižovatka č. p.
22

Obec

Lampa

2

17

Za obchodem u
č. p. 54

Obec

Lampa

3

18

K ižovatka u OU
u č. p. 75

E.ON

Beton

4

19

Boční ul. mezi č.
p. 306 a 71

E.ON

Beton

3
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20

Divišova č. p.
134

Obec

Lampa

2

21

Divišova č. p. 69

E.ON

Beton

2

22

U č. p. 64

Obec

Lampa

2

23

U č. p. 106

E.ON

Beton

2

57
Verze: 1.0

MILANA ŠT PÁNKOVÁ

www. europroject. cz

24

K ižovatka u č.
p. 246

Obec

Lampa

3

25

Ul. Olšanská u č.
p. 192

Obec

Lampa

2

26

Ul. Olšanská u č.
p. 315

Obec

Lampa

2

27

U č. p. 313

Obec

Lampa

3
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28

U č. p. 65

E.ON

Beton

3

29

U č. p. 274

Obec

Lampa

3

30

U h išt

Obec

Lampa

2

31

K ižovatka u č.
p. 126

E.ON

Beton

4
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Obec
32

Nová zástavba u
č. p. 327

33

Nová zástavba u
č. p. 290

34

35

Lampa

3

Obec

Lampa

3

Hl. ulice u č. p.
353

E.ON

Beton

3

Hl. ulice u č. p.
256

Obec

Lampa

2
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36

Hl. ulice u
Zámku

Obec

Lampa

3

37

Hl. ulice u
Kostela

Obec

Lampa

4

38

Hl. ulice u č. p.
214

Obec

Lampa

3

39

U č. p. 301

Obec

Lampa

2
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40

U výb hu koní

E.ON

Beton

2

41

U rybníka

E.ON

Beton

2

41

celkem

108
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Obrázek 29: Rozmíst ní hlásič v obci Habrovany - náhled
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Obrázek 30: Umíst ní hlásič v obci Habrovany - detail 1
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Obrázek 31: Umíst ní hlásič v obci Habrovany – detail 2

65
Verze: 1.0

MILANA ŠT PÁNKOVÁ

www. europroject. cz

Obrázek 32: Umíst ní hlásič v obci Habrovany - detail 3
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Obrázek 33: Umíst ní hlásič v obci Habrovany - detail 4
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Obrázek 34: Umíst ní hlásič v obci Habrovany - detail 5
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Obrázek 35: Umíst ní hlásič v obci Habrovany - detail 6
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Obrázek 36: Umíst ní hlásič v obci Habrovany - detail 7
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Obrázek 37: Umíst ní hlásič v obci Habrovany - detail 8

71
Verze: 1.0

MILANA ŠT PÁNKOVÁ

www. europroject. cz

Obrázek 38: Umíst ní hlásič v obci Habrovany - detail 9
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4.2 M rné body
Na Habrovanský potok nebude nutné instalovat hladinom rnou stanici, protože se lokalita
nachází v horní části toku, v pramenné oblasti drobn jších tok . Situaci v lokalit proto
nejlépe vy eší instalace srážkom rné stanice, která varuje p ed p ívalovými srážkami, spolu se
stávajícími stanicemi v okolí, které se p ipojí po dohod se správci. Všechny tyto m rné body
budou p enášet data mimo jiné i do digitálního povod ového plánu obce Habrovany.
V rámci projektu bude instalována na budovu vodárny nevyh ívaná srážkom rná stanice.
Stanice tak bude zabezpečena proti poničení vandaly a zárove bude umíst na tak aby nic
neovliv ovalo hodnoty m ení. Srážkom r bude umíst n ve vodárenském areálu na parcele st.
307 a 307/3 Ěv k. ú. Olšanyě, areál je ve vlastnictví Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.,
Brn nská 410/13, Vyškov-M sto, 6Ř2 01 Vyškov.
Navržený m rný body bude zohled ovat stávající hlásné profily kat. A, B a také již
provozované hlásné profily kat. C s automatickým pozorováním, stejn

tak stávající

srážkom rné stanice s automatickým pozorováním. Nový m rný bod LVS bude koncepčn
začlen n do již stávajících provozovaných m rných bod , a bude tak vhodn dopl ovat a
rozši ovat informace o povod ové situaci v zájmové lokalit .

73
Verze: 1.0

MILANA ŠT PÁNKOVÁ

www. europroject. cz

Obrázek 39: Srážkom rná stanice v obci Habrovany
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SRÁŽKOM R, SCHEMATICKÉ ZAKRESLENÍ – Habrovany
Objekt: Vodárenský objekt Ěk.ú. Olšany, 307 a 307/3)
Záchytná plocha: 200 cm2
A
Typ: nevyh ívaný

B

UMÍST NÍ SRÁŽKOM RU
A: vzdálenost od kraje:
B: výška srážkom ru:

0,5 m
1m
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V rámci projektu bude založena na POVISU návrhová srážkom rná stanice s názvem
Srážkom r Habrovany, s identifikátorem OBC593028_01S.

4.3 P ehled umíst ní jednotlivých prvk
Prvek

Místo

Vlastnické pom ry

Vysílací úst edna

Obecní ú ad, p. č. st 35

Bezdrátové hlásiče

Sloupy nízkého nap tí a ve ejného
osv tlení

Srážkom rná
stanice

Vodárenský objekt, p. č.
st. 307 a 307/3

Obec Habrovany
Sloupy NN - Energetická
společnost E.ON
Ve ejné osv tlení – Obec
Habrovany
Vodovody a kanalizace Vyškov,
a. s., Brn nská 410/13, Vyškovm sto, 6Ř201 Vyškov
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