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MATRA - PEGAS

 Digitální komunikační systém;

 provozovatel – MV ČR;

 uživatelé – prvosledové složky (bez ZZS);

 od pol. 90. let;

 ustupuje se od této sítě.



TETRA
 Digitální komunikační systém;

 provozovatel – Správa služeb hl. m. Prahy;

 uživatelé – MP HMP, DP HMP, TSK a další;

 5000 terminálů v systému;

 23 vysílačů:
 21 povrchových;

 2 podpovrchové (metro + tunely);

 možnost propojení systémů MATRA + TETRA;

 lze využívat např. k ovládání silničních 
návěstidel.



Komunikace s veřejností



Nejčastější ohrožení v hl. m. 

Praze

 Povodeň, záplava;

 únik nebezpečných látek z průmyslových 

a farmaceutických provozů a 

chladírenských zařízení;

 havárie v silniční a železniční dopravě při 

přepravě chemických a výbušných látek;

 teroristický útok;

 další živelné pohromy.



Jednotný systém varování a 

vyrozumění

 Vyhláška č. 382/2002 Sb., k přípravě a 

provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

 JSVV je zabezpečen:

 vyrozumívacími centry;

 telekomunikačními sítěmi;

 koncovými prvky varování a vyrozumění.



Jednotný systém varování a 

vyrozumění

 Celostátní systém v majetku státu;

 provozován Hasičským záchranným 

sborem hl. m. Prahy.

 Nevýhody:

 tvořen výhradně elektrickými rotačními 

sirénami;

 generuje pouze varovný signál;

 závislost na elektrorozvodné síti.



Autonomní systém varování a 

vyrozumění hl. m. Prahy

 Specifický systém zřízen pro požadavky hl. m. 
Prahy;

 v roce 1997 se Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo 
k výstavbě ASVV;

 varovný signál doplněn informací o hrozícím 
nebezpečí a způsobech ochrany;

 možnost ovládat sirény z pracoviště Krizového 
štábu hl. m. Prahy;

 umožnění šíření rozhlasového vysílání „Rádia CITY“ 
na veřejných prostranstvích;

 umožnění řešení varování dle potřeb hl. m. Prahy.



Zabezpečení varování v hl. m. 

Praze

 V současné době je varování na území hl. 

m. Prahy zajišťováno 431 sirénami:

 211 ks elektrických sirén (Jednotný systém 

varování a vyrozumění);

 220 ks elektronických sirén (Autonomní 

systém varování a vyrozumění).



Hromadné sdělovací 

prostředky

 Webový portál hl. m. Prahy;

 bezpečnostní portál;

 rádia;

 televizní vysílání;

 sociální sítě.



Webový portál – bez výstrahy



Webový portál - výstraha



Faktory ovlivňující krizovou 

komunikaci

 Politický vliv;

 hromadné sdělovací prostředky.



Zásady krizové komunikace

 Zabránit dezinformacím;

 stručnost;

 průběžně opakovat;

 negativní zprávy kompenzovat pozitivními;

 jednoduchost, přesnost, spolehlivost;

 verbální informace podpořit vizuálně;

 empatie, otevřenost a kompetentnost.
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