V poledne Česko ohlušily sirény. Ozývají se již šest let.
Tuto středu se stejně jako každý měsíc rozezvučí v Česku více než pět tisíc
sirén.
Ve středu v pravé poledne se po celé republice na 140 sekund rozezvučí celkem
5121 sirén. Ačkoli se s jejich zvukem setkáváme často, ne každý ví, že sirény se
ozývají každou první středu v měsíci, a to již šestým rokem - od října roku
2002.
Sirény se rozeznívají na základě vyhlášky ministerstva vnitra. Na starosti je
mají Hasičské záchranné sbory jednotlivých krajů.
Například v Praze se rozezní celkem 421 sirén. Z toho je 242 jich je v majetku
státu. Tyto jsou schopné vydávat jen akustické signály. Dalších 179 patří městu
a jde o modernější typy, které jsou schopné poskytnout i hlasovou informaci o
povaze a druhu hrozícího nebezpečí a způsobu ochrany před ním.
V celé republice zatím převažují starší typy sirén, kterých je 79 procent a v
současnosti jsou nahrazovány novějšími. Celkem sirény pokrývají 85 procent území
Česka.
V Rakousku častěji než u nás, v Belgii jednou za čtvrt roku.
Zkouška sirén není českou specialitou. "Například v Rakousku probíhá zkušební
kontrola sirén ještě častěji než u nás. Naopak v Belgii k prozkoušení postačuje
houkání jen jednou za čtvrt roku," řekla serveru iHNed.cz mluvčí projektu
Ochrana obyvatel Kateřina Bouda Kašparová.
V Česku se sirény zkoušely už od počátku 90. let, a to dvakrát ročně, obvykle na
jaře a na podzim. Až právě ministerská vyhláška z roku 2002 zkoušky rozšířila na
každý měsíc.
Signál, který zní při zkoušce sirén, je jiný, než při reálném nebezpečí. Zatímco
zkoušku provází nepřerušovaný, 140 sekund dlouhý tón, v případě nebezpečí se
ozývá kolísavý tón trvající 140 vteřin, který může zaznít třikrát po sobě ve
zhruba tříminutových intervalech.
Existuje ještě třetí verze signálu, která zní při poplachu kvůli požáru. V tom
případě se ozývá přerušovaný 60 vteřin dlouhý poplach. Siréna při něm napodobuje
hlas trubky troubící tón "hoří, ho-ří".
(iHNed.cz)

