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Úvod
lbsahÉm íohoío érojÉkíu jÉ návrh na zéracování dágáíálního éovodňovÝho élánu
a vóbudování sííě varovnÝho a vórozumívacího sósíÝmu éro obÉc kovÝ pÉdlácÉK
s současnÝ době jÉ sósíÝmI kíÉrČ sÉ v obcá nacházíI éro varování a vórozumění
obóvaíÉlsíva éřá krázovČch sáíuacích zcÉla nÉéoužáíÉlnČK píávající íÉchnáckČ síavI
dokazujÉ nuínosí jÉho modÉrnázacÉK
s mánulosíá bóla obÉc několákráí zasažÉna éovodněmáK kÉjhorší sáíuacÉ nasíala v rocÉ
NVVTI alÉ éovodňovÝ sáíuacÉ sÉ éravádÉlně oéakujíK szhlÉdÉm k nÉbÉzéÉčíI kíÉrÝ
z éovodní éochází a kÉ škodámI kíÉrÝ bóló naéáchánó za éoslÉdní dvě éovodněI sÉ
obÉc rozhodla řÉšáí éroblÝm včasnÝho varování obóvaíÉlK CílÉm érojÉkíu jÉ sérávně
éosoudáí éovodňovÝ nÉbÉzéÉčí a ochránáí íak zdraví a majÉíÉk obóvaíÉl obcÉ kovÝ
pÉdlácÉK
mrojÉkí navazujÉ na érojÉkí easáčskÝho záchrannÝho sboru joravskoslÉzskÝho krajÉI
kíÉrČ řÉší rozmásťování sárÝnI hladánoměrů a srážkoměrů v joravskoslÉzskÝm krajáK

lbrázek N moloha obce kové pedláce
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moéás území
lbÉc

kovÝ

pÉdlácÉ

éaíří

admánásíraíávně

éod

okrÉs

léava

a nálÉží

éod

joravskoslÉzskČ krajK mříslušnou obcí s rozšířÉnou éůsobnosíí jÉ rovněž okrÉsní měsío
léavaK mrvní zmínku o obcá nalÉznÉmÉ v hásíoráckČch éramÉnÉch v rocÉ NPTTK lbÉc
kovÝ pÉdlácÉ sÉ rozkládá asá jÉdÉnácí kálomÉírů jáhovČchodně od léavóK lblasí éaíří
hásíoráckó jáž éo síalÉíí do oéavskÝho plÉzskaK lsídlÉní íÝío malÝ vÉsnácÉ dosahujÉ
4VU obóvaíÉlK lbÉc kovÝ pÉdlácÉ lÉží svou jážní čásíí éod úéaíím molomskÝ vrchovánó
a na sÉvÉrozáéadě hranáčí s mooéavskou nížánouK sČchodní čásí obcÉ sÉ íáhnÉ éod
lÉsÉm v čásíá zvanÝ aubánka a eájÉkK kadmořská vČška jÉ OSMm mÉírů nad mořÉmK
oozloha obcÉ jÉ NRU hÉkíarů 4P arů a RT mÉírů čívÉrÉčníchK wásíavba jÉ sáíuována éo
obou břÉzích éoíoka pÉdlánkó a dvou sálnácK s obcá nÉní základní školaI alÉ éouzÉ
maíÉřská školaK mro vóužáíí volnÝho času jÉ v obcá k dáséozácá séoríovní hřášíěI kulíurní
zařízÉníI klubovna pkauíů a knáhovna s áníÉrnÉíovČm éřáéojÉnímK

Charakíerásíáka éovodí
lsu obcÉ ívoří éoíok pÉdlánkaK pÉdlánka éramÉní jážně od obcÉ v lÉsích u musíÝ molomáI
odíud íÉčÉ sÉvÉrním směrÉm až k kovČm pÉdlácímK mřÉd obcí kovÝ pÉdlácÉ éroíÝká
vodní nádrží pÉdlánkaK wa kovČmá pÉdlácÉmá éoíok éroíÝká jÉšíě Šíííánou a éoíÝ sÉ vlÝvá
do řÉkó léavóK
pÉdlánka mívá dosíaíÉk vodó íÝměř éo cÉlČ rokK kÉjvóšších érůíoků dosahujÉ koncÉm
jara a nÉjnážších koncÉm lÝíaK s éovodí pÉdlánkó nÉní žádnČ hladánoměr aná srážkoměrI
kíÉrČ bó ból éoužáíÉlnČ éro monáíorování síavu íokuK

sČskyí éovodní
Ačkoláv jÉ éoíok vcÉlku kládnČI kronákářá zaznamÉnalá íóío éovodněK s rocÉ NVMPI kdó
schůdnÝ bólo jÉn wáhumÉnníK Taío éovodÉň donuíála obÉc kÉ síavbě éáíÉřní
komunákacÉ a jÉjí zvČšÉní nad úrovÉň éoíokaK aalší éovodně bólóW OTK října NVPMI
NPK čÉrvÉncÉ NVPTI NRK kvěína NV4OI NNK kvěína NVRNI TK čÉrvÉncÉ NVVTK mřá íakío
zvČšÉnÝ hladáně mluvímÉ vždó o dÉsÉíálÉíÝ voděK mřáložÉnÝ foíografáÉ jsou z roku NVVTK
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lbrázek O movodeň v kovČch pedlácích v roce NVVT

lbrázek P movodeň v kovČch pedlácích v roce NVVT

Přáéravenosí na mámořádné událosíá
lbÉc kovÝ pÉdlácÉ nÉmá zéracovanČ éovodňovČ élánI aná nÉmá usíanovÉnu
éovodňovou komásáK s okolí obcÉ nÉjsou žádnÝ hladánoměróI aná srážkoměróI kíÉrÝ bó
bólo možnÝ éoužíí éro varování obóvaíÉl kovČch pÉdlácK gÉdánČm zéůsobÉm varování jÉ
síará roíační sárÝnaK

aoéoručenČ návrh řešení
poučásíí érojÉkíu vóívořÉní lásíánnÝho éovodňovÝho élánu a rÉalázacÉ dágáíální éodobó
éovodňovÝho

élánuK

a vórozumívacího

poučásíí

sósíÝmuK

érojÉkíu

kavržÉná

jÉ

oéaířÉní

rovněž
bóla

vóbudování

varovnÝho

konzulíována

s odborníkó

na varovnÝ a vórozumívací sósíÝmóI s odborníkó na lokální varovnÝ érvkóI na základě
éísÉmnČch vójádřÉní s hasáčskČm záchrannČm sborÉm krajÉI Čejr a éracovníkó
S
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movodíK poučasně ból érojÉkí na základě éísÉmnÝ žádosíá konzulíován na odboru
žávoíního érosířÉdí danÝho krajÉ a síavÉbním úřadÉm éaířičnÝ mísíní éříslušnosíáK
aálÉ bóló do érojÉkíu zaéracovánó éožadavkó žadaíÉlÉ znalÝho mísíních éoměrů
s důrazÉm na zohlÉdnění majÉíkoérávních vzíahů a séoluérácÉ mísíních samoséráv
k dosíuénosíá éoířÉbnÝ ánfrasírukíuróK
ka základě dosíuénČch a získanČch ánformací budÉ érojÉkí řÉšáíW
J

pósíÝm éovodňovÝ službó a éroíáéovodňovÝ ochranó včÉíně dmm na cÉlÝm
úzÉmí jÉdnÝ obcÉ

J

dmm budÉ obsahově odéovídaí jÉíodácÉ OMMV éro ívorbu dmm

J

dmm budÉ obsahově odéovídaí normě – Tks TR OVPN

J

naélňujÉLakíualázujÉL doélňujÉ daíabázá dmm Čo o éovodňovou komásá

J

naélňujÉLakíualázujÉL doélňujÉ daíabázá dmm Čo o ohrožÉnÝ objÉkíó

J

naélňujÉLakíualázujÉL doélňujÉ daíabázá dmm Čo o Évakuační mísía

J

naélňujÉLakíualázujÉL doélňujÉ daíabázá dmm Čo o hlásnÝ érofáló kaíK C

J

naélňujÉLakíualázujÉL doélňujÉ daíabázá dmm Čo o mísía omÉzující odíokovÝ
éoměró

J

naélňujÉLakíualázujÉL doélňujÉ daíabázá dmm Čo o další nově zjášíěnÝ vČznamnÝ
skuíÉčnosíá

J

ÉkonomáckÝ ukazaíÉlÉ a éočíó ohrožÉnČch obóvaíÉl

J

ÉvádÉncá ohrožÉnČch ánsíáíucí a osobI včÉíně ÉvádÉncÉ mmsk

J

hásíoráckÝ éovodně a éovodňovÝ značkó

J

srážkoměrnÝ síanácÉ

J

vodní díla fsK haíÉgoráÉ ánformací o subjÉkíu

J

zaélavovanÝ komunákacÉ a objízdnÝ írasó

J

doélnění o vodoměrnÝ hlásnÝ érofáló s vóznačÉním pmAI onJlánÉ éřÉnosI záznam
daíI alarmovÝ pjpI daía vÉřÉjně éřísíuéná

J

doélnění o srážkoměrLó – éro měřÉní vÉ vÉgÉíačním obdobíI onJlánÉ éřÉnosI
záznam daíI alarmovÝ pjpI daía vÉřÉjně éřísíuéná

J

doélnění o varovnČ a vórozumívací sósíÝm – mísíní ánformační sósíÝm EBjfpF

J

doélnění o vodočÉínou lať
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CÉlČ sósíÝm doéoručujÉmÉ éřÉd jÉho séušíěním řádně oíÉsíovaí vÉ zkušÉbním érovozu
á s éřázváním odborníků na danou éroblÉmaíáku a jÉho dodavaíÉl éroškolí užávaíÉlÉ éřÉd
jÉho séušíěnímK pósíÝm budÉ obsahovaí manuál éro jÉho řádnÝ a sérávnÝ éoužíváníK
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aágáíální éovodňovČ élán J dmm
aágáíální éovodňovČ élán EdmmF budÉ vóívořÉn éro obÉc kovÝ pÉdlácÉK aágáíální
éovodňovČ élán EdmmF budÉ v rámcá érojÉkíu zéracován v souladu s jÉíodákou jŽm
OMMV éro ívorbu dágáíálních éovodňovČch élánůI včÉíně odkazu na dágáíální élán Čo
a movodňovČ ánformační sósíÝm mlsfpK aálÉ budÉ obsahově odéovídaí ldvěívovÝ
íÉchnáckÝ normě vodního hoséodářsíví – Tks TR OVPNK
wéracovanČ dmm budÉ zéřísíuéněnČ na wÉbovČch síránkách obcÉ a íím á dosíuénČ éro
všÉchnó člÉnó mísíní éovodňovÝ komásÉK
Přá ívorbě dmm jÉdnoílávČch obcÉ budou éoužáía dosíuéná daía z mlsfpI vÉřÉjnČch
zdrojůI zéracovanČch éovodňovČch élánů á daía éoskóínuíá obcí čá éovodím ldróK
aalším zdrojÉm maéovČch éodkladů a daí s grafáckČmá érvkó budÉ dágáíální éovodňovČ
élán ČoK
aalším důlÉžáíČm zdrojÉm jsou daía z movodí ldró sK éKI zÉjmÝna síuéně éovodňovÝ
akíáváíó na íocích vÉ sérávě movodí ldró sK éKI měrnÝ křávkó érůíoků aéodK mokud jdÉ o
lokální daíaI budou vóužáíó záznamó obcÉ z dřívějších éovodní a zÉ současnÝho
éovodňovÝho élánuK můjdÉ naéříklad o označÉní úzÉmí a objÉkíůI kíÉrÝ bóló v mánulosíá
přímo zaélavÉnóI nÉbo kíÉrČm hrozálo éřímÝ nÉbÉzéÉčíK BudÉ vóužáío rozlávovČch čar zÉ
síanovÉnČch záélavovČch úzÉmíK lbjÉkíóI kíÉrÝ bó mohló bČí ohrožÉnóI budou
zařazÉnó do éoíÉncáálně ohrožÉnČch objÉkíů nÉbo úzÉmí nÉdosíaíÉčně chráněnČch
přÉd éovodněmáK
sóívořÉnČ dágáíální élán budÉ zvÉřÉjněn na áníÉrnÉíovČch síránkách obcÉK blÉkíronácká
vÉrzÉ dmm élánu budÉ éoskóínuía v ÉlÉkíronáckÝ éodobě všÉm člÉnům éovodňovÝ
komásÉI éříéadně dalším složkám zaéojÉnČm v éovodňovÝ ochraněK ldkazó na vÉřÉjně
přísíuénČ dágáíální éovodňovČ élán budou zéřísíuéněnó v dmm Čo a mlsfpK
AkíualázacÉ daí budÉ érováděna alÉséoň Nx ročně a nÉérodlÉně éřá zjášíění změnó
skuíÉčnosíá sÉ érovÉdÉ á změna záznamu v dmmI což sÉ íČká rovněž údajů vkládanČch
do bdáíoru daí dmm ČoI včÉíně obsazÉní éovodňovÝ komásÉK s éříéadě zjášíění změn
u objÉkíů dmm budÉ érovÉdÉna akíualázacÉ v co nÉjkraíším íÉrmínuK
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iokální vČsíražnČ a varovnČ sysíém
mo konzulíacá s odborníkó na lokální varovnÝ érvkóI odborníkó na vórozumívací sósíÝmó
a zásíuécá obcÉ ból vóbrán nížÉ éoésán sósíÝm na varování a vórozumění obóvaíÉlsívaK
TÉnío sósíÝm sélňujÉ éožadavkó na koncovÝ érvkó éřáéojÉnÝ do jÉdnoínÝho sósíÝmu
varování a vórozumění obóvaíÉlsíva EgpssFK
sysílací zařízení – návrh řešení:
ka obÉcním úřadě budÉ naánsíalováno vósílací zařízÉní éro vČsíražnČ a varovnČ sósíÝm
obóvaíÉlsívaK elášÉní budÉ z íohoío vósílacího zařízÉní érováděno érosířÉdnácívím
bÉzdráíovČch hlásáčůK sósílací zařízÉní budÉ doélněno o modul naéojÉní na zadávací
éracovášíě fníÉgrovanÝho záchrannÝho sósíÝmu EfwpFI sloužící jakožío gÉdnoínČ sósíÝm
varování a vórozumění EgpssFK poučásíí vósílacího zařízÉní budÉ íakÝ modul
íÉlÉfonního vsíuéu éro urgÉníní séušíění varovnÝho hlášÉní éověřÉnou osobouK
Přájímací zařízeníI íjK venkovní bezdráíové hlásáče – návrh řešení:
mro ozvučÉní obcÉ jÉ navržÉno OP ks bÉzdráíovČch hlásáčů s RP ks rÉérodukíorůK
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Technácké séecáfákace Bjfp
sysílací zařízení
gdÉ o séÉcáální vósílací zařízÉníI kíÉrÝ éoužívá analogovÝho íak á sámélÉxního
dágáíálního éřÉnosu na kmáíočíÉch všÉobÉcnÝho oérávnění ČTÚK mro sérávnČ
a bÉzchóbnČ érovoz bÉz vzájÉmnÝho ovlávňování jÉ éoužáío vsíuéního dágáíálního
kódováníK sósílací zařízÉní umožňujÉ odvósílaí buď vÉrbální ánformacáI nÉbo ánformacÉ
z lábovolnÝho zvukovÝho záznamuK sósílací zařízÉní rovněž umožňujÉ směrovaí
vósílání do vícÉ skuéán éřájímacích hlásáčůK mřá akíávacá modulu naéojÉní na zadávací
éracovášíě složÉk fwp – gpss sÉ vČsíražnČ ságnál éřÉvádí vždó do všÉch éřájímacích
hlásáčů a ío bÉz vČjámkóK
Řídící éracovášíě s rádáovou úsířÉdnou musí uměíW
- odvósílaí hlášÉní éřímo z lokálního mákrofonu
- vsíouéáí z cÉlosíáíního gÉdnoínÝho sósíÝmu varování a vórozumění
- vsíouéáí do sósíÝmu éřÉs dpj síť nÉbo síť sTp
- éřáéojáí ÉxíÉrní zdrojÉ audáo ságnálu

lbrázek 4 mříklady rozhlasovČch úsíředen

lvládání bezdráíového rozhlasu éomocí mC
BÉzdráíovČ rozhlas jÉ možnÝ ovládaí éřÉs mCK izÉ naánsíalovaí ovládací sofíwarÉ á do
síávajícího mCK sÉ síÉjnÝ cÉnovÝ rÉlacá lzÉ éoužíí á manuálně ovládanou řídící úsířÉdnu
s náéovědou na komunákačním dásélÉjáK sČhodou íÝío varáaníó jÉ vÉlmá jÉdnoduchÝ
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ovládáníK pouběžně lzÉ ovládaí bÉzdráíovČ vČsíražnČ sósíÝm á éomocí mC úsířÉdnó –
vzdálÉnější éracovášíěK
rmísíění vysílací aníény
sósílací úsířÉdna Erozhlasová úsířÉdnaF jÉ éroéojÉna s vósílací aníÝnou koaxáálním
kabÉlÉm od ONPLr ánsíalovanou zéravádla na sířÉšÉ objÉkíuK sósílací aníÝna budÉ
ánsíalována na nosnČ ocÉlovČ síožárI kíÉrČ můžÉ bČí uchócÉn do nosnÝho krovuK TÉnío
síožár budÉ oéaířÉn éráškovou barvouI komaxáíÉm nÉbo žárovČm zánkováním a
uzÉmněn s hromosvodÉm ocÉlovČm dráíÉm o érůměru NM mmK TělÉso vósílací aníÝnó
jÉ vÉ ívaru íóčÉ sváslÉ oráÉníovanÝ o érůměru OTmm a dÝlcÉ OPMMmmK AníÝna jÉ
v érovÉdÉní élasíovÝ írubkó bílÝ barvóI ukončÉna króíkou éroíá vnákání dÉšťovÝ vodó
dovnáíř írubkóK
sósílací úsířÉdnu lzÉ doélnáí o několák v budoucnu éoířÉbnČch koméonÉníůK gdÉ
o dágáíální záznamník zérávI íÉlÉfonní dpj érosíuéI audáo modulÉm a naéojÉní na
cÉnírální éulí fwpK sósílací úsířÉdnu lzÉ éříéadně naéojáí na síávající NMMs rozhlasK
aágáíální záznamník zéráv
izÉ nahráí hlášÉní a naérogramovaí auíomaíáckó odvósílání zérávó naéřK s íČdÉnním
přÉdsíáhÉmK oozhlasová úsířÉdna umožňujÉ zaznamÉnaí samosíaíná hlášÉníI znělkóI
varovná hlášÉníI zvukó sárÝn aéodK v dÝlcÉ až
NS mánuíK aálÉ jÉ možno jako znělÉk a varovnČch hlášÉní éoužíí žávÝ varovnÝ vósílání
vÉřÉjnoérávního rozhlasuK gako mÝdáa sÉ záznamÉm lzÉ éoužíí vÉškÉrÝ dnÉs známÝ
mÝdáaK Audáo kazÉíamá éočínajÉI éřÉs Ca mÝdáa a flash dásk až éo éřáéojÉní na mobální
íÉlÉfonK
lvládání rozhlasové sysíému éřes íelefon
jámÉ k dáséozácá ířá íóéó íÉlÉfonního érosíuéu dpjK
dpj I :
momocí mobálního íÉlÉfonu nÉbo vÉřÉjnÝ íÉlÉfonní síanácÉ lzÉ éo vóíočÉní éříslušnÝho
íÉl čísla a zadání bÉzéÉčnosíních kódu jÉ možno íÉnío sósíÝm dálkově akíávovaí a
érovÝsí vÉrbální hlášÉníK
dpj II :
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s sobě skČíá dpj f a navíc odvósílání vÉrbální ánformacÉ do rozhlasovÝho sósíÝmu
s možnosíí sÉlÉkcÉ éro jÉdnoílávÝ čásíá Emísíní čásíáI séádovÝ obcÉI ulácÉ aéodKF
bÉzdráíovÝho rozhlasu zvlášťK
dpj III :
s sobě skČíá dpj f a dpj ff a navíc odvósílání vČsíražnÝ a varovnÝ zérávó a ío bÉz
nuínosíá obsluhó u vósílacího éracovášíěK dpj fff jÉ éodmíněnČ naéojÉním na gpssK
jodul měření a vyhodnocení
jodulární součásí bÉzdráíovÝ rozhlasovÝ úsířÉdnó sloužící k měřÉní a vóhodnocÉní
vČsíuéních daí – vósílací frÉkvÉncÉ dlÉ éožadavků a norÉm ČTÚ a s íímío souvásÉjící
éro íóío účÉló vódanÝ gÉnÉrální lácÉncÉI vČkon měřÉnČ na „éaíu vósílací aníÝnó“I
séínání nosnÝ vlnóI vóhodnocÉní odÉsílanČch vÉláčán hladánovČch čádÉl a s íímío
souvásÉjící vósílání vČsíražnČch zéráv čá varovnČch pjpI vóhodnocÉní a dálkovÝ
ovládání dohlížÉcího kamÉrovÝho sósíÝmu aídK
jodul vysokofrekvenčního ságnálu
jodul zabÉzéÉčujÉ dágáíální kódování éřÉnášÉnÝ vfK ságnálÉm a dágáíální éřÉnosK plouží
jako ochrana éroíá éříéadnÝmu znÉužáíí vČsíražnÝho a ánformačního sósíÝmuK waručujÉI
abó vČsíražnČ a ánformační sósíÝm sloužál jÉn éro éřÉdání vČsíražnÝho ságnálu zÉ
zadávacích éracovášť fwp nÉbo éro éřÉnos ánformací v rámcá vÉdÉnÝho žávoía měsí čá
obcíK
jodul řízení
sóhodnocujÉ vČsíuéní daía jÉdnoílávČch čásíí vČsíražnÝho sósíÝmu a v éřÉdÉm
přÉdnasíavÉnČch sáíuacích auíomaíáckó séoušíí varovnČ sósíÝm a ío bÉz nuínÝ
přííomnosíá éověřÉnÝ osobóK oovněž umožňujÉ érosířÉdnácívím éanÉlu mísíního
ovládání séušíění jÉdnoílávČch íóéů varovnČch ságnálůI uložÉnČch vÉrbálních ánformací a
odbavÉní éřímČch hlasovČch zérávK
péoířÉba zařízÉní jÉ rozdělÉna do dvou hladánW
NK

mohoíovosíní rÉžámJvósílací zařízÉní jÉ v rÉžámu síand bó a odÉbíranČ
příkon zÉ sííě jÉ cca OMsA
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mrovoz – vósílací zařízÉní odÉbírá zÉ sííě jmÉnováíČ éříkon nuínČ k vósílání
ságnálu do ÝíÉru – jdÉ o cca NMMsAK

PK

mohoíovosíní rÉžám – éřájímací zařízÉní jÉ éouzÉ éro dobíjÉní záložního
zdrojÉJ cca NsA

4K

mrovoz – éřájímací zařízÉní jÉ naéájÉno zÉ záložního zdrojÉI v éříéadě
naéájÉní zÉ sííě éak cca UMt EdlÉ éočíu rÉérodukíorůF

sósílací vČkon u éaíó aníÝnó – OtK
Zdroj ságnálu
TÉnío modul slouží k uchování a náslÉdnÝmu séušíění

éřÉdnahranČch vČsíražnČch

zéráv řÉšících jÉdnoílávÝ možnÝ sáíuacÉ v rámcá krázovÝho řízÉní a ío v rÉžámu mísíního
ovládáníK
Zálohování úsíředny
sósílací éracovášíě sÉ síandardně naéájí zÉ sííě OPMsLRMezK gÉ možno éro nÉéřÉíržáíou
éohoíovosí íoío vósílací éracovášíě zálohovaí éro éříéad vČéadku hlavního naéájÉní zÉ
sííě a ío záložním zdrojÉmK s íÝío dobu můžÉ bČí érovÉdÉno varovnÝ hlášÉníK Tóío
záložní zdrojÉ jsou élně auíomaíáckÝI v době hlavního naéájÉní íÉsíují síť kk a v době
jÉjího vČéadku svČm vČkonÉm síť nahrazujíK
Tuner a Ca éřehrávač
poučásíí bÉzdráíovÝ rozhlasovÝ úsířÉdnó jÉ á íunÉr s Ca éřÉhrávačÉmI kíÉrČ slouží
k éřÉhrávání varovnČch a vČsíražnČch zéráv éomocí Ca – jmP mÉchanáckóK aágáíální
íunÉr slouží k éříjmu a náslÉdnÝmu odvósílání varovnČch a vČsíražnČch zéráv
z rÉgáonálních vósílacích radáosíanácI což vóélČvá z éožadavků fwp – gpss jánásíÉrsívo
vnáíraK
kaéojení do sysíému gpss J obousměr
CÉlČ sósíÝm lzÉ jÉdnodušÉ naéojáí do „ gpssJ gÉdnoínÝho sósíÝmu varování
a vórozumění obóvaíÉlsíva“ nÉbolá na cÉnírální éulí fwp éříslušnÝho krajÉK momocí
přájímačÉI kíÉrČ éřájímá ságnáló z cÉnírálního éulíu fwp a éo íÝ dágáíální audáo modul
vóhodnoíí a bÉz obsluhó akíávujÉ cÉlČ varovnČ sósíÝm a vóhlásí danou sárÝnou
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s modulu lzÉ nasíaváí á lokální ánformacÉI éřázéůsobÉnÝ mísíním

éodmínkámK
jodul musí vóhovovaí éožadavkům na koncovÝ érvkó éřáéojÉnÝ do jÉdnoínÝho sósíÝmu
varování a vórozumění – nová vÉrbální hlášÉní EčKjK jsJO4SSSJNLmlJOMMUFK
gako novČ éožadavÉk v koncÉécá Bjfp bóla síanovÉna "lbousměrná komunákacÉ mÉzá
řídící jÉdnoíkou Bjfp a éřájímačÉm sběru daí ppok EsósíÝmu sÉlÉkíávního rádáovÝho
návěsííF"K
Taío obousměrná komunákacÉI íak jako jáná éřídavná zařízÉníI éřÉd svČm éoužáíím vÉ
schválÉnČch sósíÝmÉch musí sélňovaí éodmínkó dokumÉníu "TÉchnáckÝ éožadavkó na
koncovÝ érvkó varování éřáéojÉnÝ do gpss J ČjK jsJO4SSSJNLmlJOMMU"
pjp modul
pjp modul s ovládacím érogramÉm slouží k éohodlnÝmu a jÉdnoduchÝmu odÉsílání
pjp zérávK slasíní íÉxíó zéráv mohou bČí uložÉnó jako íxí souboró k dalšímu éoužáííK
píÉjně íak á éřÉdnasíavÉná íÉlÉfonní čísla mohou bČí uložÉna á sÉ jmÝnó a rozdělÉna do
jÉdnoílávČch kaíÉgoráíK

Přájímací zařízení
gÉdná sÉ o séÉcáální éřájímačI kíÉrČ éoužívá analogovÝho íak á sámélÉxního dágáíálního
přÉnosu na kmáíočíÉch všÉobÉcnÝho oérávněníK mřájímač zéracovává ságnál z vósílací
úsířÉdnóI dÉkódujÉ hoI odvósílá rÉlacá a éoíom jÉ ukončovacímá kódó éřÉénÉ do
kládovÝho síavuK
Přájímací hlásáč sÉ skládáW
· mřájímač sÉ zabudovanČm dágáíálním dÉkodÝrÉmK
· wÉsálovačK
· jodul dobíjÉní OPMs ACLNOsaCK
· wáložní bÉzúdržbová gÉlová baíÉráÉ NOs TIOAhK
· mřájímací aníÝnaK
· oÉérodukíoró ílakovÝK
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Přájímací hlásáč sÉ nÉjčasíějá umásťujÉ na slouéó vÉřÉjnÝho osvěílÉníK s někíÉrČch
příéadÉch na bÉíonovÝ slouéó kkK
elásáč jÉ zálohovanČ a musí sÉ éravádÉlně dobíjÉíK kÉjčasíějá sÉ dobíjí zÉ sííě slK
s době hlášÉní však fungujÉ zÉ záložního zdrojÉK
senkovní éřájímače musí bČí schoéné érovozu á éřá vČéadku naéěíí ze sííě éo
dobu mánK TO hodán EvázK schválÉní čKjK jsJO4SSSJNLmlJOMMUFK
mo zaénuíí vósílačÉ a zvolÉní kóduI na kíÉrČ jsou éřájímačÉ naérogramovánóI sÉ íóío
auíomaíáckó éřÉéojí do érovozního rÉžámu a rÉérodukují hlášÉní z úřaduK mo ukončÉní
hlášÉní sÉ éřájímačÉ auíomaíáckó éomocí dágáíálního kódu éřÉénou do éohoíovosíního
síavuK
Šíření elekíromagneíáckČch vln na shs kmáíočíech
h éřÉnosu

ánformací

šířÉnČch

bÉzdráíovČm

měsískČm

rozhlasÉm

sÉ

vóužívá

ÉlÉkíromagnÉíáckČch vln v éásmu shsK blÉkíromagnÉíáckÝ vlnó na shs kmáíočíÉch sÉ
šíří vČhradně éovrchovou vlnouK movrchová vlna sÉ šíří éodÝl zÉmskÝho éovrchu jÉdnak
jako éřímá vlnaI jÉdnak jako odražÉnáK karazíJlá íaío vlna na shs kmáíočíu na éřÉkážkuI
vznáká za éřÉkážkou síínI kdÉ jÉ vlna zÉslabÉnaK Toío zÉslabÉní závásí na cÉlkovÝ sílÉ
áníÉnzáíó ÉlÉkíromagnÉíáckÝho éolÉI kíÉrou érodukujÉ vósílačI v mísíě éříjmuK w íoho
vóélČváI žÉ úrovÉň ságnálu bÉzdráíovÝho rozhlasu budÉ v různČch mísíÉch rozdílnáI jÉ
třÉba hlÉdaí vhodná mísía éro umísíění éřájímacích sousíavK shodnosí vóíáéovanÝho
mísía éro umísíění éřájímací sousíavó sÉ vždó éřÉdÉm ověřujÉ na mísíě měřÉním a éřá
návrhu sÉ vČslÉdÉk íohoío měřÉní élně rÉséÉkíujÉK
sláv na žávoíní érosíředí
píavba svČm érovÉdÉním nÉmá žádnČ vláv na kvaláíu ovzdušíI vod a osíaíních složÉk
žávoíního érosířÉdíK
w hlÉdáska hógáÉnáckČch norÉm nÉdojdÉ v žádnÝm éříéadě k éřÉkročÉní Éxéozáčních
hodnoí na obóvaíÉlsívoK
wvČšÉní hladánó hluku nasíanÉ éouzÉ v době vósíláníI což jÉ od rÉalázacÉ danÝ akcÉ
očÉkávánoK eladánou hluku zdÉ uvažujÉmÉ mluvÉnČ érojÉvI znělkuI hudbu čá jánČ
akusíáckČ vČsíuéK
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píavební úéravy
PřÉd moníáží vósílacího zařízÉní a éřájímacích zařízÉní jÉ ířÉba érovÝsí jášíěnČ éřívod
ÉlÉkíráckÝ ÉnÉrgáÉ do jÉjách bÉzérosířÉdní blízkosíáK gÉ íakÝ nuíno érovÝsí drobnÝ
síavÉbní úéravó – érosíuéó kabÉlážÉ zdmáI fáxacÉ kabÉlu na krovÉch aídK
Úérava

ÉlÉkíroánsíalacÉ

v mísínosíá

odbavovacího

éracovášíě

budÉ

séočívaí

v éřáéravÉnosíá zásuvkó OPMsLNSA volně éřísíuénÝ a určÉnÝ éro naéájÉní odbavovacího
éracovášíěK lkruh jášíěnČ íímío jásíáčÉm bó měl bČí samosíaínČ a řádně označÉn éro
éoířÉbó sÉrvásu a nÉzbóínÝ údržbóK TÉnío éřívod budÉ oéaířÉn vČchozí rÉvázíK
sÉškÉrá zařízÉní umísíěná na sířÉšÉ objÉkíůI domů a na slouéÉch vÉřÉjnÝho osvěílÉní
musí bČí chráněna éřÉd účánkó aímosfÝráckÝ ÉnÉrgáÉ uzÉmněním svČch vodávČch hmoí
v souladu s Čpk normamáK
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Auíomaíácká měřácí síanáce s funkcí dmop a pjp
kavržÉnČ auíomaíáckČ měřící sósíÝm sÉ skládá z vlasíní auíomaíáckÝ měřící
íÉlÉmÉíráckÝ síanácÉ a z éřáéojÉnČch čádÉlK wákladní charakíÉrásíáka auíomaíáckÝ měřící
íÉlÉmÉíráckÝ síanácÉW
·

mřáéojÉní hladánovČchI srážkovČch rÉséK íÉéloíních čádÉlK

·

soláíÉlnČ áníÉrval záznamu měřÉnČch daíK

·

kadlámáíní áníÉrval archávacÉ měřÉnČch daí éřá éřÉkročÉní lámáíní hodnoíóK

·

aaíovČ éřÉnos dmopLdpjK

·

mřÉnos alarmovČch pjp éro zvolÉnČ okruh účasíníků éřá éřÉkročÉníLéodkročÉní
lámáíní hodnoíóK

·

kasíavÉní různČch lámáíních síuéňů EnaéřK NK OK PK pmAF J klouzavČ součÉíK

·

jožnosí nasíavÉní sírmosíního alarmuK

·

kÉzáváslosí na éřáéojÉní OPMsLRMez Emámo srážkoměr éro cÉloroční érovozováníFK

·

sósoká odolnosí v ÉxírÝmních klámaíáckČch éodmínkáchK

·

homéaíábáláía sÉ síanácÉmá ČejÚ a éodnáků movodíK

mro měřÉní síavů hladán budou éodlÉ konkrÝíních éodmínÉk vóužáíó dva možnÝ éráncáéó
měřÉníK BÉzkoníakíní éráncáé budÉ aélákován na měrnÝ érofáló s éřííomnosíí mosíůI
lávÉk nÉbo jánČch konsírukcí a budÉ vóužívaí ulírazvukovÝ sÉnzoróK ka vČšÉ uvÉdÉnÝ
érofáló a érofáló bÉz možnosíí vóužáíí zéÉvněnČch síavÉb budÉ možnÝ ánsíalovaí íakÝ
koníakíní éráncáé měřÉní síavů hladán manomÉíráckČmá sondamáK
mro srážkoměrná éozorování budou síandardÉm srážkoměró éracující na éráncáéu
dělÉnÝho člunkuK mro cÉloroční éozorování budou érovozovánó vóhřívanÝ srážkoměró
sÉ záchóínou élochou RMM cmOK

mro doélňkovÝ srážkoměró s cílÉm zachócÉní

přívalovČch srážÉk budou éosíačovaí srážkoměró sÉ záchóínou élochou OMM cmOK
sšÉchnó sósíÝmó jsou dlouhodobě ověřÉnó na měrnČch bodÉch ČejÚ a éodnáků
movodí včÉíně bČvalÝho wsepK aálÉ jsou síandardně vóužívánó na měrnČch bodÉch
lokálních vČsíražnČch sósíÝmů v ČoK
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janomeírácká sonda éro éroměření síavů hladán
janomÉíráckČ hladánoměr jÉ určÉn k ándákacá vČškó hladánó vodó s maxámálním
rozkmáíÉm hladánó až NMMmK gÉho konsírukcÉ jÉj éřÉdurčujÉ éřÉdÉvším éro měřÉní
vČškó hladánó vodó vÉ vríÉchI síudníchI nádržíchI vodních íocích aéodKI kdÉ jÉ možno jÉj
vóužíí

jako

zdroj

ságnálu

éro

ándákacá

síavuI

éříéadně

rÉgulacá

náslÉdnČch

íÉchnologáckČch zařízÉníK pósíÝm nÉní cáílávČ na éřííomnosí kalů a nÉčásíoíI což
zaručujÉ jÉho dlouhou dobu bÉzéoruchovÝho érovozu a dobrou síabáláíuK

cunkce a éoéás
Přísíroj jÉ élně ÉlÉkíronáckČK jěřÉnČ hódrosíaíáckČ ílak jÉ snímán éáÉzorÉzásíávním
čádlÉmK szhlÉdÉm k íomuI žÉ hladánoměr jÉ v ízvK rÉlaíávním érovÉdÉníI nÉrÉagujÉ na
změnó baromÉíráckÝho ílakuI a íím nÉní měřÉní zkrÉslováno íouío sósíÉmaíáckou
chóbouK sČsíuéní ságnál čádla jÉ naéěťově zÉsílÉn a dálÉ éřÉvÉdÉn na vČsíuéní
éroudovČ ságnálI kíÉrČ jÉ éřímo úměrnČ měřÉnÝmu ílakuK eladánoměr jÉ vórobÉn
z maíÉráálů aíÉsíovanČch éro síók s éáínou vodouK CÉlČ éřísíroj včÉíně snímačÉ ílaku a
kabÉlu ívoří koméakíní cÉlÉkI jÉhož jakákoláv dÉmoníáž jÉ nÉéříéusínáK

Technácké údaje
měřácí rozsahó

lábovolnÝ v rozmÉzí O až NMM m vodního slouécÉ

cáílávosí Erozlášovací schoénosíF

lÉéší nÉž N cm vodního slouécÉ

přÉsnosí měřÉní J síandard

lÉéší nÉž MIR B

érůměr hladánoměru

PM mm

dÝlka hladánoměru

NSM mm

dÝlka závěsnÝho kabÉlu

dlÉ éožadavků odběraíÉlÉ

hmoínosí hladánoměru

MIR kg
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sarovné srážkoměrné síanáce
plouží k měřÉní dÉšťovČch srážÉk a vČéočÉí klouzavČch součtů srážÉk
za zvolÉnČ časovČ úsÉkK aálÉ zvládá rozÉsílání varovnČch pjp éřá
přÉkročÉní nadÉfánovanČch mÉzních hodnoíK drafácká a íabulková
vázualázacÉ daí na sÉrvÉru éřísíuénÝm éřÉs wÉbovČ érohlížÉč včÉíně
Éxéoríů změřÉnČch daí a éřÉhlÉdů do mC kláÉníaK
aaíovÝ

éřÉnosó

jsou

koméaíábální

sÉ

sííí

lámnágrafáckČch

síanác

érovozovanČch ČejÚ a éodnákó movodíK píanácÉ zvládají vícÉ jak R lÉí
érovozu bÉz vČměnó baíÉráíK aodávají sÉ á vóíáéěnÝ vÉrzÉ srážkoměrů
éro cÉloroční érovozK jožnosí rozšířÉní měřÉnČch vÉláčán o íÉéloíu
vzduchu EéůdóF a o slÉdování vlhkosíá éůdóK
Příklady éoužáíí: jěřÉní dÉšťovČch srážÉk s auíomaíáckČm éřÉdáváním naměřÉnČch
hodnoí k dalšímu vóhodnocování a zéracováníK Toío řÉšÉní nachází uélaínění éřá
budování srážkoměrÉch sííí nÉbo varovnČch a éroíáéovodňovČch sósíÝmůK
Základní éoéás: bxásíují P íóéó srážkoměrnČch sÉsíavI kíÉrÝ sÉ skládají z člunkovÝho
srážkoměru a íÉlÉmÉíráckÝ jÉdnoíkó s dlouhou dobou érovozu bÉz vČměnó baíÉráíK
TÉnío íóé jÉdnoíkó lzÉ nahradáí někíÉrou z dalších íóéů síanác nabízÉnČch vČrobcÉmK
modlÉ vÉlákosíá sběrnÝ élochó éoužáíÝho srážkoměru v cmO sÉ odvíjí á označÉní cÉlÝ
srážkoměrnÝ sÉsíavóK kÉjmÉnší srážkoměr poMO s élochou OMM cmO jÉ obsažÉn vÉ
síanácá TpJOMMK gÉdná sÉ o nÉjlÉvnější íóé srážkoměru s rozlášÉním MIO mm srážÉk L
éulsK lsíaíní dvě sÉsíavó TpJPN4 a TpJRMM jsou schoénÝ zaznamÉnávaí áníÉnzáíu dÉšíě
s rozlášÉním MIN mm L éulsK mro cÉloroční érovoz lzÉ za éříélaíÉk objÉdnaí vóíáéěnÝ
vÉrzÉ srážkoměrů u sÉsíav TpJOMM a TpJRMMK h naéájÉní řízÉnÝho vóíáéění jÉ vždó
nuínÝ éoužíí síťovČ zdroj a nÉlzÉ jÉj naéájÉí z akumuláíoruK
sícÉkanálová íÉlÉmÉírácká jÉdnoíka umožňujÉ na volnÝ záznamovÝ kanáló ukládaí další
měřÉnÝ vÉláčánó jako íÉéloíu nÉbo vlhkosí EnasócÉníF éůdóK solnÝ kanáló lzÉ íakÝ éoužíí
éro vČéočÉí klouzavÝho součíu srážÉk za nasíavÉnÝ časovÝ období EnaéřK PM mánuíI O
hod a dalšíF a éo éřÉkročÉní vóéočíÉnÝho úhrnu srážÉk nad nasíavÉnou mÉz rozÉslaí
varovnÝ pjp a zárovÉň éřÉdaí v mámořádnÝ daíovÝ rÉlacá změřÉnÝ hodnoíó na sÉrvÉrK
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mrogramové vybavení srážkoměrnČch síanác: TÉlÉmÉíráckÝ jÉdnoíkó Ej4MNSI eNF
dodávanÝ jako součásí srážkoměrnÝ sÉsíavó éodéorují vČéočíó klouzavČch součtů
srážÉk na volnČch záznamovČch kanálÉchK Tó jsou éoířÉbnÝ éro dÉíÉkcá éřívalovČch
nÉbo dlouhoírvajících dÉšťů s vÉlkČm srážkovČm úhrnÉmK

sÉdlÉ íoho mají

naérogramovanou řadu dalších funkcíI kíÉrÝ vÉ séoluérácá s érogramovČm vóbavÉním
sÉrvÉru usnadňují nasíavování síanác á vóhodnocování vČslÉdků měřÉní a konírolu síavu
síanácW
· maramÉírázacá síanácÉ na dálku éřÉs áníÉrnÉí Ezměnó íÉlÉfonních čísÉl adrÉsáíu á
íÉxíů varovnČch pjpI rozšářování akíávačních éodmínÉk pjpI aíéFK
· kasíaváíÉlnÝ éravádÉlnÝ odÉsílání ánformační pjp EnaéřK Nx íČdněF o síavu
naéájÉcí baíÉráÉI srážkovÝm úhrnu a dalších vóbranČch ukazaíÉlů na vóbraná
čísla zÉ sÉznamu síanácÉK
· TÉxíovČ dÉník síanácÉ éřÉnášÉnČ séolu s daíó do daíabázÉ na sÉrvÉru obsahujÉ
naéřK všÉchnó odÉslanÝ á éřájaíÝ pjp včÉíně íÉxíuI íÉlÉfonního čísla a daía á času
odÉsláníLéřájÉííK
· Auíomaíáckó éřÉjíí na časíější měřÉní éo éřÉkročÉní nasíavÉnČch mÉzíK lddělÉně
archávovaí éočíó éulsů za áníÉrval archávacÉ a éřÉsnČ čas každÝho éulsuK Čas vÉ
síanácá jÉ nasíavován zÉ sÉrvÉruK
· mrováděí korÉkcá váhó éulsu éodlÉ áníÉnzáíó srážkó J élaíí éro jÉdnoíku j4MNSK
Taío jÉdnoíka měří čas mÉzá éulsó a éodlÉ změřÉnÝ áníÉnzáíó na základě
kalábrační íabulkó uéravujÉ váhu éulsuK
mrogramové vybavení serveru umožňuje dále naéříklad:
· oozÉsílaí varovnÝ čá uéozorňující ÉJmaáló vóbranÝ skuéáně osob Enaéříklad
na vČéadÉk v éravádÉlnÝ daíovÝ rÉlacá zÉ síanácÉ na sÉrvÉrI na nízkÝ naéěíí
naéájÉcí baíÉráÉ vÉ síanácáI aídFK
· wa zvolÉnÝ časovÝ období grafáckó á íabulkově zobrazí všÉchnó srážkó za áníÉrval
archávacÉ EobvóklÉ R až NR mánuíF včÉíně éodbarvÉní jÉdnoílávČch dÉšťůK
· drafáckó á íabulkově zobrazovaí a íásknou vÉ formě zérávó cÉlkovÝ dÉnní
á měsíční srážkovÝ úhrnóK
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· cormou váríuálních síanác slučovaí do jÉdnÝ síanácÉ srážkovÝ řadó z několáka
fózáckČch síanác a náslÉdně mÉzá námá érováděí maíÉmaíáckÝ éorovnáváníK
·

mrováděí Éxéoríó naměřÉnČch daí zÉ sÉrvÉru éomocí wÉbovÝho érohlížÉčÉ
přímo do íabulkovÝho érogramu éřáhlášÉnÝho kláÉníaK

OO

laBlokÉ mloAabkpTsÍ
fkŽbkÝophÁ ČfkklpT
mlslaŇlsÉ miÁkv
molgbhČkÍ moÁCb

bhl J bkbodfb
moÁskÍ pirŽBv
sbŘbgkÉ wAhÁwhv
alTAČkÍ mloAabkpTsÍ

fníeréreíace daí a érovozní náklady
ka érovoz nÉní nÉzbóíně nuínÝ éořázovaí sÉrvÉr a jÉho érogramovÝ vóbavÉníK mrovozní
nákladó jÉdnÝ srážkoměrnÝ síanácÉ sÉ skládají z élaíÉb dpj oéÉráíorová za éřÉnÉsÉná
daía a dálÉ z éronájmu sÉrvÉru a služÉb s íím séojÉnČch EdaíahosíángFK kákladó na
daíovÝ éřÉnosó érosířÉdnácívím dmop sííě závásí na íóéu éoužáíÝ pfj karíó a éočíu
éoslanČch pjpI obvóklÉ sÉ nákladó éohóbují mÉzá PM – RMIJ hč Lměsíc Lsíanácá éřá
každodÉnním éřÉdávání daí na sÉrvÉrK r éaušálních pfj karÉí jsou érovozní nákladó
za dmop daíovÝ éřÉnosó nážší díkó nážší cÉně za éřÉnÉsÉná daía EobvóklÉ MIMP hčLkB
na rozdíl od MIMT hč za kB u éřÉdélacÉnČch pfj karÉíF a sósíÝmu účíování éo N kB ER
kB u éřÉdélacÉnČch pfj karÉíFK r mnoha síanác jsou éak nákladó za dmop daíovÝ
přÉnosó nážší nÉž NMIJ hč za měsícK h íomu jÉ však éoířÉba éřáéočísí éravádÉlnÝ
éaušální élaíbó a élaíbó za odÉslanÝ pjp zérávóK r dodavaíÉlÉ síanácÉ jÉ možnÝ sá
dlouhodobě zaéůjčáí pfj karíó s íaráfÉm pjpaaíamrofá za měsíční éaušál 4MIJ hčK
mronájmÉm mísía na daíovÝm sÉrvÉru ENMMIJ hč LměsK LN síanácÉ J daíahosíángF jÉ
užávaíÉlům umožněn éřísíué k archávovanČm daíům éřÉs wÉbovÝ rozhraníI užávaíÉlskó
přísíuéná ívorba grafůI Éxéoríó naměřÉnČch daí z daíabázÉ na sÉrvÉru do mC
oérávněnÝho

kláÉníaI

auíomaíáckÝ

rozÉsílání

varovnČch

ÉJmaálů

zÉ

sÉrvÉru

éo vóhodnocÉní éřÉdnasíavÉnČch éodmínÉkI élná éaramÉírázacÉ síanác éřÉs sÉrvÉr
érosířÉdnácívím wÉbovÝho érohlížÉčÉ a základního érogramuK
lbčanÝ sá budou mocá daía z hladánoměrů a srážkoměrů érohlÝdnouí na áníÉrnÉíovČch
síránkách měsíaK
aaía budou na sÉrvÉru v grafáckÝ a íabÉlární forměK Archávování a zobrazování daí
budÉ éo cÉlou dobu udržáíÉlnosíá zajášťovaí vííěz vČběrovÝho řízÉní J dodavaíÉl
hladánoměrů a srážkoměrůI kíÉrČ budÉ míí s obcí uzavřÉnou smlouvuK aaía sÉ budou
zobrazovaí na sÉrvÉru érovozovaíÉlÉ hladánoměruLsrážkoměru a na síránkách obcÉK
CílovČ sÉrvÉr budÉ vlasínáí dodavaíÉl hladánoměrů a srážkoměrůI jak jÉ v íomío oboru
obvóklÝK aaía budou na sÉrvÉr odÉsílána érosířÉdnácívím dmopK
aálÉ jÉ vhodnÝ éočííaí á s odbornČm sÉrvásÉm ispI kíÉrČ sÉ obÉcně éohóbujÉ v rozmÉzí
NKRMMIJ až OMMMIJhč LměrnČ bodK
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moéás érovozu lokálního a varovného sysíému
Měření síavů hladány: AuíomaíáckČ měřící sósíÝm budÉ vÉ síandardním érovozním
rÉžámu vÉ voláíÉlnČch časovČch áníÉrvalÉch érováděí měřÉní a záznam daí z éřáéojÉnČch
čádÉlI jÉjách základní vóhodnocÉní a éřÉnos daí na cílovČ sÉrvÉrK s éříéadě zvČšÉnÝ
hladánó éřájdÉ varovná pjp na éřÉdÉm dÉfánovaná mobální íÉlÉfonní číslaK Čádla aná
srážkoměró nákdó nÉséusíí bÉz ládskÝho fakíoru vórozumívací sósíÝm ErozhlasFK oozhlas
budÉ sloužáí jako důlÉžáíČ érvÉk éro éřÉdání vÉrbální ánformacÉ ohrožÉnČm občanům
obcÉK
szorové nasíavení měřící íechnáky:
·

wáznam měřÉnČch daí každČch NM mánuíK

·

ldÉslání daí na cílovČ sÉrvÉr každČch PSM mánuí EvoláíÉlnČ časovČ áníÉrvalFK

·

kadlámáíní áníÉrval archávacÉ EéodlÉ vÉlákosíá éovodí YNM mánuíFK

·

kadlámáíní áníÉrval odÉsílání daí na cílovČ sÉrvÉr v áníÉrvalu PMI EOM mánuíFK

·

ldÉslání vČsíražnČch pjp éo éřÉkročÉní lámáíní hodnoíó hladánó cílovÝ skuéáně
příjÉmcůK

·

kasíavÉnó lámáíní hodnoíó síuéňů éovodňovÝ akíáváíóK

·

ldÉsílání vČsíražnČch íÉchnologáckČch pjp Eéorucha čádlaI éoklÉs naéěíí
baíÉráÉI vČéadÉk ÉxíÉrního naéájÉníFK

Přá éřÉkročÉní nasíavÉnÝ lámáíní hodnoíó hladánó měřící sósíÝm auíomaíáckó éřÉjdÉ do
síavu nadlámáíního áníÉrvalu archávacÉ a íakÝ do nadlámáíního áníÉrvalu odÉsílání daí na
sÉrvÉrK s éraxá ío budÉ znamÉnaíI žÉ sósíÝm začnÉ časíějá érováděí měřÉní síavů
hladán a daía sÉ íakÝ budou doélňovaí a zobrazovaí na sÉrvÉru v časíějších áníÉrvalÉchK
poučasně budÉ érováděno odÉsílání alarmovČch pjp zéráv cílovÝ skuéáně éříjÉmců
nÉbo éříjmu a odéovědí na doíazovÝ pjpK
Přá éodkročÉní lámáíních hodnoí hladánóI íjK éřá ukončÉní vČsírahóI měřící sósíÝm éřÉjdÉ
do síandardního érovozního rÉžámuK

O4

laBlokÉ mloAabkpTsÍ
fkŽbkÝophÁ ČfkklpT
mlslaŇlsÉ miÁkv
molgbhČkÍ moÁCb

bhl J bkbodfb
moÁskÍ pirŽBv
sbŘbgkÉ wAhÁwhv
alTAČkÍ mloAabkpTsÍ

lbrázek R rkázka vČsíuéu měřenČch daí – webová aélákace

Měření srážek: AuíomaíáckČ měřící sósíÝm budÉ vÉ síandardním érovozním rÉžámu
vÉ voláíÉlnČch časovČch áníÉrvalÉch érováděí měřÉní a záznam daí zÉ srážkoměru
a vČéočÉí klouzavČch součtů za áníÉrval NR mánuí a SM mánuíK
szorovÝ nasíavÉní měřící íÉchnákó
·

wáznam daí EsrážkovÝ sumóF v áníÉrvalu N mánuía

·

sČéočÉí a záznam daí klouzavÝho součíu srážÉk s dobou írvání NR mánuí
a SM mánuíK

·

ldÉslání daí na cílovČ sÉrvÉr éřá zaznamÉnanÝ srážcÉ v áníÉrvalu SM mánuíK

·

mřá éřÉkročÉní někíÉrÝ z lámáíních hodnoí ENR mánuíovČ úhrn srážkóI SM mánuíovČ
úhrn srážkóF měřící sósíÝm éřÉjdÉ do rÉžámu nadlámáíního éřÉnosu daíK poučasně
budÉ érováděno odÉsílání alarmovČch pjp zéráv nÉbo éříjmu a odéovědí na
doíazovÝ pjpK

OR

laBlokÉ mloAabkpTsÍ
fkŽbkÝophÁ ČfkklpT
mlslaŇlsÉ miÁkv
molgbhČkÍ moÁCb

·

bhl J bkbodfb
moÁskÍ pirŽBv
sbŘbgkÉ wAhÁwhv
alTAČkÍ mloAabkpTsÍ

mřá éřÉkročÉní lámáíní hodnoíó dÉšíě s dobou írvání NR mánuí a SM mánuí nadlámáíní
odÉsílání daí na sÉrvÉr v áníÉrvalu PMLOM mánuíK

·

mřá éodkročÉní lámáíních hodnoí měřící sósíÝm éřÉjdÉ do síandardního
érovozního rÉžámuK

·

ldÉsílání vČsíražnČch íÉchnologáckČch pjp Eéorucha čádlaI éoklÉs naéěíí
baíÉráÉI vČéadÉk ÉxíÉrního naéájÉníFK

s éraxá ío znamÉnáI žÉ v éříéaděI žÉ nÉní zaznamÉnaná srážkaI měřící sósíÝm odÉsílá
daía na cílovČ sÉrvÉr N x za S hodán EjÉdná sÉ éouzÉ o íÉchnologáckÝ ánformacÉFK
gakmálÉ dojdÉ k záznamu srážkóI měřící sósíÝm auíomaíáckó éřÉjdÉ do nadlámáíního
áníÉrvalu archávacÉ a éřÉnosu daí na cílovČ sÉrvÉrK poučasně budÉ érováděno odÉsílání
alarmovČch pjp zéráv cílovÝ skuéáně éříjÉmcůK

lbrázek S rkázka vČsíuéu měřenČch daí – webová aélákace

rvÉdÉnÝ ánsíalacÉ odéovídají závěrům zÉ sÉmánářů v mlznáI gáhlavě a llomoucá
éořádanČch jŽm v rocÉ OMNMK

OS

laBlokÉ mloAabkpTsÍ
fkŽbkÝophÁ ČfkklpT
mlslaŇlsÉ miÁkv
molgbhČkÍ moÁCb

bhl J bkbodfb
moÁskÍ pirŽBv
sbŘbgkÉ wAhÁwhv
alTAČkÍ mloAabkpTsÍ

rmísíění ánfrasírukíury
s obcá budÉ ánsíalována úsířÉdna v budově obÉcního úřaduK mřájímačJhlásáč éro NMMs
budÉ ánsíalován v budově základní školóK BÉzdráíovÝho hlásáčÉ budou rozmísíěnó
na slouéÉch vÉřÉjnÝho osvěílÉní a nízkÝho naéěíí éodlÉ náslÉdující íabulkóW

Měření ságnálu v:

lbec kové pedláce

aaíum měřeníW NPKVKOMNN

močasíW slunečno

Měřící éřísírojW Alo UOMMjhPI TofabkT Tou OMM

syzářenČ vČkon u éaíy aníényW O t

jísío měřeníI uláceI obecI
aídKW

íyé slouéu

éočeí
reéro

Bkki
Bkki
Bkki
Bkksl
Bkki
Bkki
Bkksl
Bkki
Bkki
Bkksl
Bkksl
Ox Bkki
Bkksl
Bkki
Bkksl
Bkki
Bkki
Bkki
Bkki
Bkki
Bkki
Bkki
Bkki

P
P
O
O
O
O
P
O
O
O
P
P
O
P
O
O
O
P
O
O
O
O
O

Tyé vysílací aníényW wAb PN w

dmp
dmp souřadnáce
souřadnáce
vČchodní délky b
severní šířky k

nadmořská
vČška v m

lbÉc kové pÉdlácÉ
NK ulK elavníI u křížku
OK ulK sčÉlařskáI čK éK 4V
PK ulK eorníI čK éK NS
4K ulK eorníI čK éK R
RK ulK elavníI čK éK NOM
SK ulK elavníI čK éK R
TK ulK r eřášíěI čK éK SS
UK ulK h iÉsuI čK éK OP
VK ulK wahumÉnníI čK éK NMM
NMK ulK wahumÉnníI čK éK VP
NNK ulK kováI čK éK NPN
NOK ulK mříčnáI čK éK NNS
NPK ulK wáhumÉnníI čK éK NMO
N4K ulK elavníI čK éK UM
NRK ulK molníI čK éK NN4
NSK ulK elavníI čK éK PP
NTK ulK elavníI čK éK NNV
NUK ulK elavníI čK éK 4N
NVK ulK léavskáI čK éK 4O
OMK ulK léavskáI čK éK S4
ONK ulK léavskáI čK éK TP
OOK ulK léavskáI čK éK TT
OPK ulK elavníI čK éK P

4VIUVVMPVMN
4VIUVUTVVT
4VIUVV4NRN
4VIVMMOSMST
4VIVMMSROOT
4VIVMON4VO
4VIVMOPVTP
4VIVMNR4RPS
4VIUVVSOSNS
4VIVMMPONNV
4VIVMNMVMVU
4VIVMOMPMOS
4VIVMPPORUR
4VIVMPUVMUT
4VIVM44MN
4VIVMRN4SVU
4VIVMRVTSNO
4VIVMSVOS4S
4VIVMTPV4RV
4VIVMTTNVPN
4VIVMUN4NOR
4VIVMUPUO4
4VIVMPMSPSS

OT

NTIVVVPUUUN
NUIMMMOORRT
NUIMMNORNMO
NUIMMNVUVRR
NUIMMM44UTU
NUIMMN4RMNT
NUIMMOVRMUT
NUIMM4MROST
NTIVVTSNOSU
NTIVVU4VTPV
NTIVVUTVMRV
NTIVVVPVRRN
NUIMMMNVSMT
NUIMMNPNMUS
NTIVVV44TMS
NUIMMON4RUT
NUIMMPO4TMU
NUIMM4ORPVO
NUIMMO4PRUU
NUIMMNP4PMR
NTIVVVV44RP
NTIVVUVNSRT
NUIMMNPNRTO

OTOINTT
OTRIPMN
OT4IUON
OT4IN
OSRIVOU
OS4IVST
OS4ITOT
OTMIVTR
OSUIRTO
OSUIMVN
OSTINP
OSSINSV
OSPIROR
OSNISMP
OSTISNN
OSNINOO
ORVISU
ORVISU
OSMIUUO
OSNISMP
OSMIS4N
OSNISMP
OSNIPSO

laBlokÉ mloAabkpTsÍ
fkŽbkÝophÁ ČfkklpT
mlslaŇlsÉ miÁkv
molgbhČkÍ moÁCb

lbrázek T rmísíění hlásáčů v obcá kové pedláce N

lbrázek U rmísíění hlásáčů v obcá kové pedláce O

OU

bhl J bkbodfb
moÁskÍ pirŽBv
sbŘbgkÉ wAhÁwhv
alTAČkÍ mloAabkpTsÍ

laBlokÉ mloAabkpTsÍ
fkŽbkÝophÁ ČfkklpT
mlslaŇlsÉ miÁkv
molgbhČkÍ moÁCb

lbrázek V rmísíění hlásáčů v obcá kové pedláce P

lbrázek NM rmísíění éřájímače-hlásáče éro NMMs v budově wŠ

OV

bhl J bkbodfb
moÁskÍ pirŽBv
sbŘbgkÉ wAhÁwhv
alTAČkÍ mloAabkpTsÍ

laBlokÉ mloAabkpTsÍ
fkŽbkÝophÁ ČfkklpT
mlslaŇlsÉ miÁkv
molgbhČkÍ moÁCb

bhl J bkbodfb
moÁskÍ pirŽBv
sbŘbgkÉ wAhÁwhv
alTAČkÍ mloAabkpTsÍ

lbrázek NN rmísíění srážkoměru na zahradě v éovodí pedlánky

lbrázek NO rmísíění hladánoměru a vodočeíné laíě v obcá kové pedláce na mosíě u kaéláčky

s obcá budÉ ánsíalován srážkoměrI kíÉrČ budÉ monáíoravaí érůběh srážÉk v údolí éoíoka
pÉdlánkóK aíkó íomuío srážkoměru budou obóvaíÉlÝ včas varování éřÉd blÉskovČmá
éovodněmáK lbÉc íakÝ budÉ vóužívaí daía z srážkoměru v musíÝ molomáI kíÉrÝ sÉ
zobrazují na síránkách movodí ldróK aálÉ zdÉ budÉ ánsíalován hladánoměrI kíÉrČ budÉ
monáíorovaí éoíok v mísíě kráíáckÝho vóbřÉžÉníK w důvodu možnosíá zaélavÉní sondó

PM

laBlokÉ mloAabkpTsÍ
fkŽbkÝophÁ ČfkklpT
mlslaŇlsÉ miÁkv
molgbhČkÍ moÁCb

bhl J bkbodfb
moÁskÍ pirŽBv
sbŘbgkÉ wAhÁwhv
alTAČkÍ mloAabkpTsÍ

bóla zvolÉna manomÉírácká sondaK fnformacÉ z íohoío hladánoměru budÉ v éříéadě
zájmu mocá vóužíí á obÉc Šíííána lÉžící éo érouduK

lbrázek NP pchéma rozmísíění hladánoměru a srážkoměru v kovČch pedlácích

PN

laBlokÉ mloAabkpTsÍ
fkŽbkÝophÁ ČfkklpT
mlslaŇlsÉ miÁkv
molgbhČkÍ moÁCb

bhl J bkbodfb
moÁskÍ pirŽBv
sbŘbgkÉ wAhÁwhv
alTAČkÍ mloAabkpTsÍ

oozéočeí érojekíu
mrojekí:

mroíáéovodňová oéaíření obce kové pedláce

Číslo éoložkó

kázÉv éoložkó

jg

jnožsíví

CÉna L jg

CÉlkÉm EhčF

ks

N

OM MMM

OM MMM

OM MMM

OM MMM

4M MMM

4M MMM

mrojekíová éříérava
N

wéracování žádosíá o doíacá

O

wéracování érojÉkíovÝ dokumÉníacÉ

ks

N

P

wéracování zadávací dokumÉníacÉ a
organázacÉ vČběrovÝho řízÉní

ks

N

CÉlkÉm za

UM MMM

mrojÉkíová éříérava

UM MMM

sarovnČ a vyrozumívací sysíém
4

sarovnČ sósíÝm

kél

N

TSS MRR

TSS MRR

R

eladánoměr a srážkoměr

kél

N

NT4 ROO

NT4 ROO

CÉlkÉm za

V4M RTT

sarovnČ a vyrozumívací sysíém

V4M RTT

Akíualázace a dágáíalázace mm
S

TÉxíová čásí

ks

N

OP MMM

OP MMM

T

aágáíalázacÉ mm

ks

N

TS MSM

TS MSM

CÉlkÉm za

VV MSM

AkíualázacÉ a dágáíalázacÉ mm

VV MSM

mroéagace
NM

CÉlkÉm za

Trvalá éaměíní dÉska

ks

N

NR MMM

NR MMM

mroéagacÉ

CbiKlsÉ kÁKiAav molgbKTr BbZ ame

NR MMM

NR MMM
N NP4 SPT

ame OMB

OOS VOT

CbiKlsÉ kÁKiAav molgbKTr sČbTkĚ ame

N PSN RS4

PO

laBlokÉ mloAabkpTsÍ
fkŽbkÝophÁ ČfkklpT
mlslaŇlsÉ miÁkv
molgbhČkÍ moÁCb

bhl J bkbodfb
moÁskÍ pirŽBv
sbŘbgkÉ wAhÁwhv
alTAČkÍ mloAabkpTsÍ

oozéočeí na varovnČ sysíém
kázev
NK
NKN
NKO
NKP
NK4
NKR
NKS
NKT
NKU
OK
OKN
PK
PKN
4K
4KN
4KO

RK
RKN
RKO
RKP
RK4

jg

močeí

Cena za
jg

Cena bez
ame

ame OMB

Cena s OMB
ame

sysílací a řídící éracovášíě s analogovČmLdágáíálním éřenosem
Ev souladu se sbírkou áníerních akíů řízení js dŘ eZp ČoF

sósílací aníÝna všÉsměrová J komélÉíní sÉsíava
sósílač vfK ságnálu
sósílací úsířÉdna J řídící jÉdnoíka
jodul dágáíální éřÉdvolbó éříjmu
Ca éřÉhrávač a dágáíální íunÉr
jodul řízÉní
aónamáckČ mákrofon s Rm éřívodní šňůrou
píojánÉk éod mákrofon s nasíavÉním úhlu náklonu
Celkem
aágáíální záznamník zéráv
jodul dágáíální záznamník zéráv
Celkem
jodul íelefonního vsíuéu
jodul íÉlÉfonního vsíuéu
Celkem
Zálohovací jednoíka vfK rozhlasové úsíředny
wálohovací jÉdnoíka bÉzdráíovÝ rozhlasovÝ úsířÉdnó
jodul auíomaíáckÝho dobíjÉní
Celkem
kaéojení na zadávací éracovášíě fZp J gpss J obousměr J
koncovČ érvek gpss
jodul naéojÉní na fwp
mřájímač
AníÝna éřájímací J komélÉíní sÉsíava
joníážní érácÉ

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

N
N
N
N
N
N
N
N

P MMM hč
PR VMM hč
PR MMM hč
P VMM hč
P SMM hč
S VMM hč
SMM hč
ORM hč

P MMM hč
PR VMM hč
PR MMM hč
P VMM hč
P SMM hč
S VMM hč
SMM hč
ORM hč
UV NRM hč

SMM hč
T NUM hč
T MMM hč
TUM hč
TOM hč
N PUM hč
NOM hč
RM hč
NT UPM hč

P SMM hč
4P MUM hč
4O MMM hč
4 SUM hč
4 POM hč
U OUM hč
TOM hč
PMM hč
NMS VUM hč

ks

N

OP VRM hč

OP VRM hč
OP VRM hč

4 TVM hč
4 TVM hč

OU T4M hč
OU T4M hč

ks

N

OP 4OM hč

OP 4OM hč
OP 4OM hč

4 SU4 hč
4 SU4 hč

OU NM4 hč
OU NM4 hč

ks
ks

N
N

4 VMM hč
4UM hč

4 VMM hč
4UM hč
R PUM hč

VUM hč
VS hč
N MTS hč

R UUM hč
RTS hč
S 4RS hč

ks
ks
ks
ks

N
N
N
N

PM SVM hč
OS TRM hč
P 4SM hč
R SMM hč

PM SVM hč
OS TRM hč
P 4SM hč
R SMM hč

S NPU hč
R PRM hč
SVO hč
N NOM hč

PS UOU hč
PO NMM hč
4 NRO hč
S TOM hč

PP

laBlokÉ mloAabkpTsÍ
fkŽbkÝophÁ ČfkklpT
mlslaŇlsÉ miÁkv
molgbhČkÍ moÁCb

RKR lžávÉníI odladěníI nasíavÉní sósíÝmu
Celkem
SK
SKN
SKO
SKP
SK4
TK
TKN
TKO

UK
UKN
UKO
VK
VKN
VKO
VKP
VK4
VKR

Přájímací bezdráíové hlásáče s analogovČmLdágáíálním
přenosem Ev souladu se sbírkou áníerních akíů řízení js dŘ eZp ČoF
BÉzdráíovČ hlásáč včÉíně zálohování a auíomaíáckÝho dobíjÉní
TlakovÝ rÉérodukíoró J nízkoáméÉdančníI NMS dB
AníÝna éřájímací J komélÉíní sÉsíava
joníážní maíÉráál
Celkem
jodul zéracování vfK págnálu
sfK Čásí modulu s dÉkódovací jÉdnoíkou
mřÉvodník ságnálu komélÉí
Celkem
PřájímačJhlásáč mísíního ánformačního sósíÝmu s vČsíuéÉm éro
NMMs J koncovČ érvek gpss
sČsíué éro NMMs včÉíně akusíáckČch zářičů
wálohovací a řídící jÉdnoíka včÉíně éřájímačÉ sběru daí a aníÝnó
Celkem
joníážní éráce a jáné
joníážní érácÉ na řídící úsířÉdně
joníážní érácÉ na N ks bÉzdráíovÝho hlásáčÉ
waškolÉní obsluhó na řídícím éracovášíá
joníážní érácÉ na éřájímačá NMMs
joníážní maíÉráálI ožávÉníI odladění
Celkem

bhl J bkbodfb
moÁskÍ pirŽBv
sbŘbgkÉ wAhÁwhv
alTAČkÍ mloAabkpTsÍ

komélÉí

N

P PMM hč

P PMM hč
SV UMM hč

SSM hč
NP VSM hč

P VSM hč
UP TSM hč

ks
ks
ks
komélÉí

OP
RP
OP
OP

NN UMM hč
N P4M hč
TOM hč
N 4VM hč

OTN 4MM hč
TN MOM hč
NS RSM hč
P4 OTM hč
PVP ORM hč

R4 OUM hč
N4 OM4 hč
P PNO hč
S UR4 hč
TU SRM hč

POR SUM hč
UR OO4 hč
NV UTO hč
4N NO4 hč
4TN VMM hč

ks
ks

N
N

44 PMM hč
NR RSM hč

44 PMM hč
NR RSM hč
RV USM hč

U USM hč
P NNO hč
NN VTO hč

RP NSM hč
NU STO hč
TN UPO hč

ks
ks

N
N

U UVM hč
P 4MM hč

U UVM hč
P 4MM hč
NO OVM hč

N TTU hč
SUM hč
O 4RU hč

NM SSU hč
4 MUM hč
N4 T4U hč

N
OP
N
N
N

T VMM hč
O VUR hč
O OMM hč
4 VMM hč
R PMM hč

T VMM hč
SU SRR hč
O OMM hč
4 VMM hč
R PMM hč
UU VRR hč

N RUM hč
NP TPN hč
44M hč
VUM hč
N MSM hč
NT TVN hč

V 4UM hč
UO PUS hč
O S4M hč
R UUM hč
S PSM hč
NMS T4S hč

TSS MRR hč

NRP ONN hč

VNV OSS hč

komélÉí
ks
komélÉí
ks
komélÉí

Cena celkem

P4

laBlokÉ mloAabkpTsÍ
fkŽbkÝophÁ ČfkklpT
mlslaŇlsÉ miÁkv
molgbhČkÍ moÁCb

bhl J bkbodfb
moÁskÍ pirŽBv
sbŘbgkÉ wAhÁwhv
alTAČkÍ mloAabkpTsÍ

oozéočeí hladánoměr a srážkoměr
kázev
NK
NKN
NKO
NKP
NK4
NKR
OK
OKN
OKO
OKP
OK4
OKR
OKS
PK
PKN
4K
4KNK

prážkoměrné čádlo éro měření ve vegeíačním období
Čádlo o záchóínÝ élošÉ OMM cmO
píojan s éodsíavcÉm
julíáfunkční měřící a řídící íÉlÉmÉírácká síanácÉ
fnsíalacÉ
joníážní maíÉráál
Celkem
sodoměrná síanáce J janomeírácká sonda
julíáfunkční měřící a řídící íÉlÉmÉírácká síanácÉ
janomÉírácká sonda
jodul auíomaíáckÝho dobíjÉní
joníážní maíÉráál
fnsíalacÉ
oÉvázÉ
Celkem
sodočeíná lať
sodočÉíná lať
Celkem
Zérovoznění isp
kasíavÉná pmA a lámáíních hodnoí srážÉkI alarmovÝ
pjpIgrafácká vázualázacÉI éřísíuéová éráva užávaíÉlů
Celkem

jg

močeí

Cena za
jg

Cena bez ame

ame OMB

Cena s OMB
ame

ks
ks
ks
ks
ks

N
N
N
N
N

ON MSM hč
P OUM hč
O4 SMM hč
4 SMM hč
4 UPM hč

ON MSM hč
P OUM hč
O4 SMM hč
4 SMM hč
4 UPM hč
RU PTM hč

4 ONO hč
SRS hč
4 VOM hč
VOM hč
VSS hč
NN ST4 hč

OR OTO hč
P VPS hč
OV ROM hč
R ROM hč
R TVS hč
TM M44 hč

ks
ks
ks
ks
ks
ks

N
N
N
N
N
N

PT OMM hč
NV NSO hč
U SPM hč
4 UMM hč
NM MMM hč
N PSM hč

PT OMM hč
NV NSO hč
U SPM hč
4 UMM hč
NM MMM hč
N PSM hč
UN NRO hč

T 44M hč
P UPO hč
N TOS hč
VSM hč
O MMM hč
OTO hč
NS OPM hč

44 S4M hč
OO VV4 hč
NM PRS hč
R TSM hč
NO MMM hč
N SPO hč
VT PUO hč

ks

N

NM MMM hč

NM MMM hč
NM MMM hč

O MMM hč
O MMM hč

NO MMM hč
NO MMM hč

ks

N

OR MMM hč

OR MMM hč
OR MMM hč

R MMM hč
R MMM hč

PM MMM hč
PM MMM hč

NT4 ROO hč

P4 VM4 hč

OMV 4OS hč

Cena celkem

PR

laBlokÉ mloAabkpTsÍ
fkŽbkÝophÁ ČfkklpT
mlslaŇlsÉ miÁkv
molgbhČkÍ moÁCb

bhl J bkbodfb
moÁskÍ pirŽBv
sbŘbgkÉ wAhÁwhv
alTAČkÍ mloAabkpTsÍ

oozéočeí dágáíalázace
močK
jednK

aágáíální éovodňovČ élán – čánnosíá
NK

gednK
cena

zajášíěníI akíualázace éodkladovČch daí

Cena bez
ame

Cena s
ame

U MMM

V SMM

NKN seznámení se s akíuálním síavem mm Ejednání se
zéracovaíelá jáž exásíujícího élánuI éřevzeíí exásíujících
éodkladůI zjášíění sálnČch a slabČch síránek současného mm)

N

O MMM

O MMM

O 4MM

NKO zajášíění akíuálních daí z veřejnČch daíabází
Evyhledávání daí éoužáíelnČch éro mm v daíabázích)

N

O MMM

O MMM

O 4MM

NKP

N

4 MMM

4 MMM

4 UMM

mísíní šeíření

OK

zéracování íexíové čásíá dmm

N

NR MMM

NR MMM

NU MMM

PK

érolánkování a éroéojení íexíové čásíá s maéou

N

N4 MMM

N4 MMM

NS UMM

4K

zéracování maéové čásíá dmm

N

P4 OMM

4N M4M

4KN

waéracování dmm Čo a lokálních daí do dmm obce

N

NP MMM

NP MMM

NR SMM

4KO
4KP

wéracování užávaíelskČch šablon
seráfákace maéovČch vrsíev

N
N

NR OMM
S MMM

NR OMM
S MMM

NU O4M
T OMM

NO UMM

NR PSM

RK

naélnění daíabázové čásíá

RKN

éovodňové komáse

N

N MMM

N MMM

N OMM

RKO

důležáíé organázace

N

N NMM

N NMM

N POM

RKP

evakuační mísía

N

VMM

VMM

N MUM

RK4

ohrožené objekíy

N

VMM

VMM

N MUM

RKR

mísía omezující odíokové éoměry

N

N MMM

N MMM

N OMM

RKS

foíodokumeníace

N

UMM

UMM

VSM

RKT

objízdné írasy obce

N

TMM

TMM

U4M

RKU
dob

reváze záélavovČch územíI ledovČch jevů a éosíuéovČch

N

N VMM

N VMM

O OUM

RKV
reváze hlásnČch érofálů AIBI vČznamnČch vodních íoků a
vodních nádrží

N

N TMM

N TMM

O M4M

RKNM

ohrožující Enebezéečné) objekíy

N

N MMM

N MMM

N OMM

RKNN

mísía ohrožená bleskovou éovodní

N

VMM

VMM

N MUM

RKNO

hlásné érofály kaíegoráe CI srážkoměrné síanáce obce

P

PMM

VMM

N MUM

N

4 MMM

4 MMM

4 UMM

O MSM

O 4TO

SK íransformace akíuálních hodnoí z auíomaíázovanČch
hlásnČch érofálů kaíegoráe C do dmm obce
TK

éřílohy

TKN

evádenční lásíy hlásnČch érofálů

N

PMM

PMM

PSM

TKO

foíodokumeníace érofálů

N

OMM

OMM

O4M

TKP

osnova závěrečné zérávy éo éovodná

N

OMM

OMM

O4M

TK4

éříklady návrhů vyhlášení a odvolání éovK akíáváíy

N

N PSM

N PSM

N SPO

N

V MMM

V MMM

NM UMM

VV MSM

NMO MTO

UK

školení a íesíování dmm

Celkem

PS

laBlokÉ mloAabkpTsÍ
fkŽbkÝophÁ ČfkklpT
mlslaŇlsÉ miÁkv
molgbhČkÍ moÁCb

bhl J bkbodfb
moÁskÍ pirŽBv
sbŘbgkÉ wAhÁwhv
alTAČkÍ mloAabkpTsÍ

earmonogram érojekíu
ka základě éřÉdchozích zkušÉnosíí s rÉalázací érojÉkíů fánancovanČch z lmŽm ból
nasíavÉn íÉnío harmonogramW
mořadí

cáze érojekíu

aaíum

N Příéravná fázÉ érojÉkíu

NKNKOMNN

O modání žádosíá o doíacá

PMK4KOMNO

P wvÉřÉjnění vČslÉdků vČzvó

PMKNNKOMNO

4 wahájÉní vČběrovÝho řízÉní

NKNKOMNP

R modéás smlouvó sÉ pcŽm

NKPKOMNP

S wahájÉní rÉalázacÉ

NRKPKOMNP

T rkončÉní rÉalázacÉ

PNKNOKOMN4

U rvÉdÉní do érovozu

PNKNOKOMN4

earmonogram rÉséÉkíujÉ R měsíční fázá hodnocÉní érojÉkíů na pcŽmK mřÉdéokládá sÉI
žÉ vóhlášÉní vČslÉdků vČzvó bó mohlo bČí v lásíoéadu roku OMNOK lkamžáíě éo zvÉřÉjnění
vČslÉdků budÉ vóhlášÉno vČběrovÝ řízÉní na zhoíováíÉlÉ érojÉkíu a éříéravó éodkladů
éro rozhodnuíí o éoskóínuíí doíacÉK mo dodání všÉch éodkladů budou zahájÉnó érácÉ
na rÉalázacá érojÉkíuK rkončÉní rÉalázacÉ érojÉkíu sÉ élánujÉ nÉjéozdějá na konÉc roku
OMN4K
ŽadaíÉl dálÉ éočííá s éodmínkou kofánancování NMB cÉnó érací z vlasíních érosířÉdkůI
což dokládá akíuálním vČéásÉm z bankovního účíu s dosíaíÉčnou vČší fánančních
érosířÉdkůK poučasně sá jÉ žadaíÉl vědom skuíÉčnosíá érovozu cÉlÝho sósíÝmu nÉjmÝně
éo dobu R lÉí éo ukončÉní érojÉkíu v rámcá éovánnÝ udržáíÉlnosíá érojÉkíu éodéořÉnÝho
z lmŽm a současně sá jÉ vědom nákladů na érovoz a údržbu sósíÝmu a jÉ sá vědomI žÉ
íóío nákladó nÉjsou éovažovánó za zéůsobálÝ vČdajÉK

PT

laBlokÉ mloAabkpTsÍ
fkŽbkÝophÁ ČfkklpT
mlslaŇlsÉ miÁkv
molgbhČkÍ moÁCb

bhl J bkbodfb
moÁskÍ pirŽBv
sbŘbgkÉ wAhÁwhv
alTAČkÍ mloAabkpTsÍ

ZměnovČ lásí
ka základě odbornÝho éosudku jánásíÉrsíva žávoíního érosířÉdí bóla do érojÉkíu doélněna
srážkoměrná síanácÉ nad vodní nádržíI bóla vójmuía ánformační íabulÉ éro nÉslóšící
občanóK
aálÉ ból doélněn éřÉsnější éoéás isp včÉíně maéó zájmovÝho úzÉmí
ka základě dokumÉníu možadavky na érojekíovou dokumeníacá éro éodání žádosíá
o Kéoskyínuíí éodéory z érosíředků léeračního érogramu Žávoíní érosíředí na zéracování
érojekíů séadajících do éodoblasíá éodéory NKPKN bóla v únoru OMNO změněna sírukíura
érojÉkíovÝ dokumÉníacÉK

PU

