
V ČR existují jen tři signály sirén, ale pouze jeden je pro 
varování obyvatel: 

Signál pro varování občanů: 
Tón sirény Délka tónu Název signálu 
Kolísavý 140 vteřin Všeobecná výstraha 

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

Signál Požární poplach pro vyhlášení poplachu jednotkám požární ochrany : 
Tón sirény Délka tónu Název signálu 
Přerušovaný 60 vteřin Požární poplach 

 
Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény a napodobuje hlas trubky troubící tón "HOŘÍ,"HO-ŘÍ" 
po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón).  
Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.  

Signál Zkouška sirén  
Tón sirény Délka tónu Název signálu 
Nepřerušovaný 140 vteřin Zkouška sirén 

 
Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí každou první středu v 
měsíci ve 12 hodin v poledne akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem 
(nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). 
V případě mluvících sirén také slovy „TOTO JE ZKOUŠKA SIRÉN“  

 

Varování obyvatel na území města 
 Český Krumlov 

 
 
 V případě vzniku události, která svým charakterem ohrožuje okolí jsou občané 
varováni pomocí sirén varovným signálem „všeobecná výstraha“ (kolísavý tón sirény po 
dobu 140 vteřin). Houkání je doplněno ústní zprávou o charakteru ohrožení a opatřeních, 
která je nutno no ochranu obyvatelstva  provést. Ústní sdělení může být předáno pomocí 
rozhlasu (zejména Rádio Faktor), televizí (program ČT 1 v případě rozsáhlejší události), 
rozhlasovými vozy, megafony, osobní informací. 
 
  
 

http://civilniochrana.cz/IMG/sireny/vseobecna.mp3
http://civilniochrana.cz/IMG/sireny/pozarni.mp3
http://civilniochrana.cz/IMG/sireny/zkouska.mp3


CO  DĚLAT  PO  ZAZNĚNÍ  SIRÉNY 
 

• OKAMŽITĚ  SE  UKRYJTE v nejbližší budově; 

• ZAVŘETE  OKNA  A  DVEŘE a utěsněte je improvizovanými prostředky (může 
se jednat o únik jedů); 

• ZAPNĚTE  RÁDIO  NEBO  TELEVIZI  a získávejte další informace. 
 
 

OBECNÉ  ZÁSADY 
chování po varování o vzniku mimořádné situace 

 
• RESPEKTUJTE situaci a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů 

(rozhlas, televize, místní rozhlas, pokyny velitele zásahu, pokyny 
zaměstnavatele, apod.) 

• NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy; 

• VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí; 

• NETELEFONUJTE zbytečně, přetěžujete síť; 

• NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci; 

• POMÁHEJTE sousedům, zejména starým a nemocným lidem; 

• UVĚDOMTE  SI, že největší hodnotou je lidský život a zdraví, teprve potom 
záchrana majetku; 

• UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů veřejné 
správy. 
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