Víte co udělat, když uslyšíte sirénu?
Varovný signál „všeobecná výstraha“
Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových
intervalech. Po doznění signálu se z ozve verbální informace (místní rozhlas, elektronické sirény) o
druhu nebezpeční (všeobecná výstraha, nebezpečí zátopové vlny, chemická havárie, radiační
havárie). Když zazní tento signál, nezapomeňte na tři základní kroky k vaší záchraně.
a) neprodleně se ukrýt ve zděné budově
b) zavřete a utěsněte dveře a okna v místnosti
c) zapněte rádio a TV (Rubi, Haná), poslouchejte místní rozhlas nebo hlášení složkek IZS*

Signál „zkouška sirén“
Ověřování provozuschopnosti sirén se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12.00
(může se lišit v různých krajích řádově o minuty). Provádí se akustickou (hlasitou) zkouškou
koncových prvků jednotného systému vyrozumění a varování. Zkouška se provádí nepřerušovaným
tónem trvajícím 140 sekund. Před nebo po zaznění signálu může být provedena verbální informace,
poukazující, že proběhne nebo proběhla zkouška sirén

Signál „požární poplach“
Nejedná se o výstražný signál pro obyvatelstvo. Slouží pro svolání členů jednotky sboru
dobrovolných hasičů (JSDH), aby se neprodleně dostavili do hasičské zbrojnice. Tento tón je jednou
přerušený s délkou trvání 60 vteřin. V Uničově se používá jen jako záložní způsob vyhlášení
poplachu, místní jednotka se svolává cestou SMS zpráv a osobních vyrozumívacích zařízení
(pagery) operačním střediskem HZS ČR*

Druhy vyrozumívacích zařízení (sirén)
V dnešní době se používají zejména sirény elektrické rotační (mechanické) nebo elektronické
(tlakové reproduktory s dostatečným akustickým výkonem). První uvedené provádí pouze varovný
signál, elektronické dovedou mimo signálu oznámit verbální informaci (mluvené slovo) o povaze
mimořádné události, nebo že se jedná o poplach pro jednotku požární ochrany. V Uničově jsou
rozmístěny nejvíce rotační sirény, elektronická siréna se nachází na střeše budovy stanice HZS ČR*
u nádraží.
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vysvětlivky (*):
IZS
Integrovaný záchraný systém (hasiči, policie, záchranka)
HZS ČR
Hasičský záchranný sbor České republiky
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