
V poledne Česko ohlušily sirény. Ozývají se již šest let. 
 
Tuto st ředu se stejn ě jako každý m ěsíc rozezvu čí v Česku více než p ět tisíc 
sirén. 
Ve st ředu v pravé poledne se po celé republice na 140 sek und rozezvu čí celkem 
5121 sirén. A čkoli se s jejich zvukem setkáváme často, ne každý ví, že sirény se 
ozývají každou první st ředu v m ěsíci, a to již šestým rokem - od října roku 
2002. 
Sirény se rozeznívají na základ ě vyhlášky ministerstva vnitra. Na starosti je 
mají Hasi čské záchranné sbory jednotlivých kraj ů. 
Například v Praze se rozezní celkem 421 sirén. Z toho j e 242 jich je v majetku 
státu. Tyto jsou schopné vydávat jen akustické sign ály. Dalších 179 pat ří m ěstu 
a jde o modern ější typy, které jsou schopné poskytnout i hlasovou informaci o 
povaze a druhu hrozícího nebezpe čí a zp ůsobu ochrany p řed ním. 
V celé republice zatím p řevažují starší typy sirén, kterých je 79 procent a v 
sou časnosti jsou nahrazovány nov ějšími. Celkem sirény pokrývají 85 procent území 
Česka. 
V Rakousku čast ěji než u nás, v Belgii jednou za čtvrt roku. 
Zkouška sirén není českou specialitou. "Nap říklad v Rakousku probíhá zkušební 
kontrola sirén ješt ě čast ěji než u nás. Naopak v Belgii k prozkoušení posta čuje 
houkání jen jednou za čtvrt roku," řekla serveru iHNed.cz mluv čí projektu 
Ochrana obyvatel Kate řina Bouda Kašparová. 
V Česku se sirény zkoušely už od po čátku 90. let, a to dvakrát ro čně, obvykle na 
ja ře a na podzim. Až práv ě ministerská vyhláška z roku 2002 zkoušky rozší řila na 
každý m ěsíc. 
Signál, který zní p ři zkoušce sirén, je jiný, než p ři reálném nebezpe čí. Zatímco 
zkoušku provází nep řerušovaný, 140 sekund dlouhý tón, v p řípad ě nebezpe čí se 
ozývá kolísavý tón trvající 140 vte řin, který m ůže zaznít t řikrát po sob ě ve 
zhruba t říminutových intervalech. 
Existuje ješt ě t řetí verze signálu, která zní p ři poplachu kv ůli požáru. V tom 
případ ě se ozývá p řerušovaný 60 vte řin dlouhý poplach. Siréna p ři n ěm napodobuje 
hlas trubky troubící tón "ho ří, ho- ří". 
 
(iHNed.cz) 


