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Instalace hlásných profilů a vyrozumívacího systému
Součástí projektu je vybudování varovného a vyrozumívacího systému, včetně
instalace hladinoměru a venkovního přijímače se záznamem. Navržená opatření byla
konzultována s odborníky na varovné a vyrozumívací systémy, s odborníky na lokální
varovné prvky, s hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, ČHMU a
pracovníky Povodí Moravy.
Současně byl projekt konzultován na odboru životního prostředí daného kraje
a stavebním úřadem patřičné místní příslušnosti.
Dále byly do projektu zapracovány požadavky žadatele znalého místních poměrů
s důrazem na zohlednění majetkoprávních vztahů.
Systém bude před jeho spuštěním řádně testován ve zkušebním provozu
i s přizváním odborníků na danou problematiku a jeho dodavatel proškolí uživatele
před jeho spuštěním. Systém bude obsahovat manuál pro jeho řádné a správné
používání. Systém bude využívat informací z hlásných profilů a srážkoměrů ČHMÚ
a Povodí Moravy.

Navrhované řešení
Po konzultaci s odborníky na lokální varovné prvky, odborníky na vyrozumívací
systémy a zástupci obce byl vybrán níže popsán systém na varování a vyrozumění
obyvatelstva. Tento systém splňuje požadavky na koncové prvky připojené do
jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva.
Základním pilířem systému je digitální pult. Jedná se o multifunkční zařízení, které
slouží nejen k předávání důležitých informací občanům obcí a měst, ale také k
varování při požárech, povodních a jiných krizových situacích. Rozhraní zajišťuje
napojení dalších systémů s náležitou interakcí a obousměrný provoz.
Obousměrný provoz má také zařízení, se kterým bude digitální pult komunikovat.
Toto zajišťuje venkovní přijímač. Obousměrný modul posílá zpět do vysílače
informace o stavu baterie, napájení a funkčnosti. K tomuto modulu se dá připojit
jakékoliv čidlo s výstupem pro průmyslový standard nebo na sledování výšky hladiny
toků, dešťových srážek atp.
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Venkovní přijímač posílá informace do obslužného pultu a ten může provést předem
nadefinovaný příkaz.
Rozhraní umožňuje napojení na jiné systémy, tzn., že pokud jakýkoliv systém má
výstupy, které mají upozornit na nějakou událost, ovládací pult umí tuto událost
vyhodnotit a provést náležitou interakci.
Systém nabízí v základní verzi ovládání, jak přímo z pultu, tak z PC, či notebooku.
Systém je zálohován na všech úrovních a je nezávislý na elektrorozvodné síti podle
čl. 10 Standardizačního dokumentu č. j. MV-24666-1/PO-2008, který vydalo GŘ HZS
ČR. Jedná se o „Technické požadavky na koncové prvky varování připojované
do jednotného

systému

varování

a

vyrozumění“,

které

stanovují

zajištění

provozuschopnosti koncového prvku minimálně po dobu 72 hodin a to za podmínek:
vysílání 4 signálů po 140 sekundách za 24 hodin a zároveň vysílání 10 verbálních
informací po 20 sekundách za 24 hodin, nebo celkem 200 sekund verbálních
informací definovaných uživatelem, nebo jedné tísňové informace v trvání 5 minut.
Ovládací pult a vysílač je zálohován bezúdržbovým akumulátorem, který svou
kapacitou značně převyšuje požadavky MV GŘ HZS ČR.
Venkovní přijímače jsou vybaveny bezúdržbovými akumulátory, které se v nočních
hodinách dobíjí z veřejného osvětlení. Jako záloha před vypadením el. energie se
k PC používá UPS popř. je možno využití notebooku, který má vlastní baterii.
Systém používá ke komunikaci s venkovním přijímačem jedinečný kód, který byl
vyvinut pro bezproblémový chod a zároveň pro velmi vysoké zabezpečení proti
nechtěnému sepnutí. Tento způsob ochrany má několik stupňů zabezpečení.

Popis vysílací části
Systém umožňuje ovládání, jak přímo z ovládacího pultu, tak ze stolního PC, či
notebooku. V krajním případě je možné využívat obě varianty. Pult je vybaven
dotykovou klávesnicí s LCD displejem, který uživatele provází jednotlivými
aplikacemi. Digitální pult je standardně připraven na obousměrnou komunikaci, má
integrovaná tlačítka na vyhlášení poplachu JSVV a rozhraní.

Je vybaven pro

připojení 100V modulu, který slouží k napojení stávající rozhlasové ústředny.
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Zařízení umožňuje:
1) Přímé hlášení
2) Hlášení ze záznamu
3) Hlášení přes internet
4) Využití GSM modulu s rozšířeným rozhraním
5) Napojení systému do systému HZS JSVV
6) Obousměrný provoz
7) Napojení senzorů (pro sledování hladin řek, měření CO2, dešťových srážek atp.)
8) Využití mapových podkladů pro adresaci venkovních přijímačů
9) Prezentaci hlášení na webové stránky obce
10) Vstupy a výstupy pro interakci s jinými systémy

ad 1) Přímé hlášení
Pro přímé hlášení se rozhlas využívá nejčastěji. Je možné pouze zvolit lokalitu, kam
se má hlásit a zapnout. Poté si uživatel určí zdroj zvuku (mikrofon, CD přehrávač,
MP3, PC atd.) Hlasitost je možné libovolně měnit a mixovat i v průběhu hlášení.
Lokality si lze vybrat několika způsoby. Buď z předem nastavených, anebo pomocí
mapových podkladů (vyberete na mapě libovolné množiny, či jednotlivé přijímače).

ad 2) Hlášení ze záznamu
Hlášení ze záznamu umožňuje hlásit i v nepřítomnosti obsluhy. V praxi to znamená,
že uživatel si vytvoří (nahraje) danou zprávu, kterou požaduje přehrát v pozdním
čase, kdy nemůže být přítomen u ovládacího zařízení (na úřadě). Po uložení zprávy
jednoduše nastaví přesnou hodinu (minutu) a den, kdy má být zpráva odvysílána.
Všechny zprávy lze opakovat.

ad 3) Hlášení pomocí internetu
V případě, že uživatel požaduje vyhlásit zprávu ihned a nenachází se v blízkosti
vysílacího zařízení, nebo je mu v této možnosti zabráněno (např. vlivem přírodních
jevů), může tak učinit z jakéhokoliv jiného dostupného PC s připojením na internet.
Podmínkou je propojení pultu a PC s dostatečně rychlým internetem. Dále znalost
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přihlašovacího jména a hesla rozhlasu (ovšem je také zapotřebí předem
nakonfigurovat připojení a být tak na tuto možnost připraven).

ad 4) Využití GSM modulu s rozšířeným rozhraním
GSM modul umožňuje několik funkcí. Nejdůležitější funkcí je možnost okamžitého
hlášení z kteréhokoliv mobilního/pevného telefonu (po zadání hesla) do jakékoliv
lokality. Druhou funkcí je poslech poslední aktuální zprávy, která byla odvysílána
a třetí funkcí je možnost rozesílání SMS na požadovaná tel. čísla (skupiny čísel nebo
jednotlivce). Je možné nastavit různé interakce. Například, pokud hladinové čidlo
zaznamená zvýšení hladiny toků, může pult vyslat SMS s touto zprávou na předem
nadefinované telefony, či pagery v různých úrovních.

ad 5) Napojení systému na HZS - JSVV
Systém umožňuje napojení do systému JSVV a splňuje všechny požadavky GŘ HZS
ČR. Tzn.: akustický výkon, životnost akumulátorů, funkčnost a spolehlivost systému
jako celku. Při začlenění a připojení systému na zadávací pracoviště HZS se
z obyčejného bezdrátového rozhlasu stává varovný a výstražný systém k ochraně
obyvatel a majetku v obci - v případě ekologických havárií nebo živelných pohrom.

ad 6) Obousměrný provoz
Systém

umožňuje

obousměrnou

komunikaci

mezi

ovládacím

pracovištěm

a venkovními přijímači. Díky tomu lze získat informace o provozu, tzn.: kapacitě
baterií, funkčnosti, kdy proběhlo poslední hlášení, dálkovému nastavení hlasitosti
a jiných parametrech přijímačů. Uživatel má možnost kdykoliv spustit diagnostiku
systému a mít tak neustálý přehled o technickém stavu a připravenosti celého
systému.

ad 7) Napojení senzorů (pro sledování hladin řek, dešťových srážek apod.)
Modul pro senzory s proudovou smyčkou je další nadstandardní výbavou, kterou
je možno doplnit venkovní přijímače. Dá se sledovat jakýkoliv parametr, na kterém
je existující senzor. Nejčastěji využívaný bude pravděpodobně senzor na měření
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výšky hladin toků. Interakce neprobíhá pouze jednostupňově, ale dá se nastavit až
na 5 stupňů povodňové aktivity, přičemž každý stupeň může vyvolat jinou reakci.

Princip hlídání výšky hladiny

ad 8) Využití mapových podkladů pro adresaci venkovních přijímačů
Systém má také funkci, kdy lze rozhlas spustit a adresovat hlášení na základě
mapového podkladu. Ze strany obce stačí dodat mapový podklad (letecký snímek,
turistickou mapu apod.). Poté do mapového podkladu implementujeme obrázky
venkovních přijímačů a myší lze vybrat libovolné skupiny, či jednotlivé venkovní
přijímače a spustit nezávisle na předem nadefinované lokality.

ad 9) Prezentace hlášení na webové stránky obce
Hlášení je možno umístit na webové stránky obce. V zájmu co nejnižšího přenosu
dat se zaznamenává pouze mluvené slovo - bez opakování.

ad 10) Vstupy a výstupy pro interakci s jinými systémy
Tyto vstupy a výstupy jsou připraveny pro různé systémy, které si uživatel časem
pořídí. Znamená to, že jiný systém vyhodnotí nějakou situaci, zašle do pultu
informaci a ten povel vyhodnotí, popř. může provést předem nadefinovaný úkol.
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Venkovní přijímače (dále jen VP)
Každý VP je vybaven řídící deskou, nabíječkou, baterií a anténou. Dále disponuje
optickou signalizací led diodami, které diagnostikují aktuální stav venkovního
přijímače. U přijímací části jsou to diody, které signalizují přítomnost napětí 12V,
příjem audiosignálu a příjem digitálního signálu. U nabíjecí části jsou to diody, které
signalizují stav akumulátoru, zda probíhá mód nabíjení, či mód čekání ustálení napětí
při spínání veřejného osvětlení.

Přijímač
Přijme vysílaný signál z vysílače a předává jej do řídící desky.
Řídící deska
Slouží jako distribuční rozhraní. Její první funkcí je, že oddělí digitální ovládací signál
od audia. Na základě dekódování digitálního signálu připojí zesilovač a do něj pustí
audio signál. Zesilovač má výkon 2x40W. Na řídící desce jsou pro zesilovače
vyhrazeny dva sloty, tudíž se dá kdykoliv doplnit o další zesilovač 2x40W. Dále je na
řídící desce rozhraní pro připojení:
1) obousměrného modulu
2) modulu pro napojení čidel
3) vyčítání údajů z nabíječe
4) programovacího kabelu

Nabíječ
Slouží k dobíjení akumulátoru a distribuci napětí 12V. Není to jen obyčejná
nabíječka, ale inteligentní zařízení, které neustále sleduje teplotu akumulátoru, jeho
napětí a na základě toho určuje sílu nabíjecího proudu. Díky tomuto vylepšení se
výrazně prodlužuje životnost baterií, a tudíž se snižují provozní náklady.

VP je

umístěn v plastové skříni, která je odolná proti UV záření a svou robustností zajišťuje
vysokou trvanlivost. K VP je možno standardně připojit 4 ks reproduktorů. V případě
potřeby lze řídící desku rozšířit o další modul zesilovače a připojit tím další 4 ks
reproduktorů.
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Převaděč bezdrátového rozhlasu
Při nedostatečném pokrytí oblasti signálem přímo z vysílače je nutné použít převaděč
signálu (např.: při větších vzdálenostech přijímačů od vysílače apod.).

Modul JSVV - slouží k napojení do sítě JSVV, kterou provozuje MV GŘHZS ČR.
Modul GSM - modul umožňuje několik funkcí. Nejdůležitější funkcí je možnost
okamžitého hlášení z kteréhokoliv telefonu (po zadání hesla) do jakékoliv lokality.
Druhou funkcí je poslech poslední zpráv a třetí funkcí je možnost rozesílání SMS.
Podrobná funkce je uvedena v návodu na obsluhu.
Například, pokud hladinové čidlo zaznamená zvýšení hladiny toků, může pult vyslat
SMS s touto zprávou na předem nadefinované telefony.
Mapshare - veškeré přijímací části se vloží do mapy a uživatel si myší vybírá buď
jednotlivé VP, anebo libovolné skupiny (kružnice, čtverce, či kreslení myší).

Domácí přijímače a venkovní přijímač se záznamem
Domácí přijímače (dále jen DP) umožňují poslech rozhlasu v domácnostech.
DP základní – hlášení je přehráváno pouze ONLINE
DP se záznamníkem – hlášení je přehráváno ONLINE, ale zároveň se ukládá do
paměti. Následně je umožněno uživateli v této paměti editovat a opětovně si vybrané
zprávy přehrát, či vymazat. Po zaplnění paměti, je automaticky odmazána nejstarší
zpráva a nahrazuje jí nejnovější. Tyto přijímače jsou využívány hlavně členy
povodňové komise a osobami se sníženými sluchovými schopnostmi.
Venkovní přijímače se záznamem jsou určeny pro instalaci na veřejně přístupných
místech. Přehrávají hlášení jak v přímém přenosu, tak ze záznamu. Tento typ
přijímače je vybaven pamětí, která uchovává hlášení. To znamená, že kterýkoliv
občan si může pomocí stisknutí tlačítek přehrát buď poslední, nebo všechna hlášení
uložená v paměti.
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Ultrazvukový snímač výšky hladiny
• Rozsah 0,15 - 1,2m (0,25 - 3m)
• Číslicový filtr naměřených hodnot
• Automatická teplotní kompenzace
• Měření výšky hladiny/vzdálenosti, teploty vzduchu
• Nízká spotřeba do 20ti mA
• Dvě výstupní rozhranní
• Vysoká přesnost měření
Inteligentní ultrazvukové sondy jsou založeny na principu měření časové prodlevy
mezi vyslaným a přijatým ultrazvukovým impulsem. Sondy jsou vhodné pro měření
výšky hladiny a okamžitého průtoku na otevřených měrných profilech a vodních
tocích nebo pro měření výšky hladiny. Číslicový přenos dat ze sondy umožňuje
předávat více informací po jednom vedení, a proto každá sonda kromě hlavní
měřené veličiny může vysílat ještě vedlejší veličiny (hladinu nebo vzdálenost, teplotu
vzduchu).

Mechanické provedení:. Vlastní ultrazvukové a teplotní čidlo jsou společně s řídící
elektronikou zality polyuretanovou hmotou, která vylučuje průnik vody dovnitř sondy.
Sondu lze bez problémů umístnit i ve venkovním prostředí bez dalších doplňkových
krytů.

Parametry měření: Ultrazvuková sonda (dle typu) má měřící rozsah 0,15 - 1,2m,
nebo 0,25 - 3m a dlouhodobá chyba měření nepřesahuje 1% z rozsahu. Pokročilá
technika teplotní kompenzace minimalizuje možnost chyby vzniklé rychlými výkyvy
teplot.

Napájení: Napájecí napětí pro ultrazvukovou sondu je přivedeno kabelem společně
se signálovými vodiči z řídící jednotky. Tomu také odpovídá rozsah napětí, který
může být v rozsahu 11 až 24V DC. Sonda vyniká velmi nízkou spotřebou (typicky
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do 20ti mA) s okamžitým startem, díky které se rozšiřuje oblast jejího využití i na
aplikace s bateriovým napájením.
Držáky: V nabídce je velké množství držáků, určených pro různé aplikace, díky
kterým není problém si vybrat ten nejvhodnější. Standardně je sonda vybavena
modifikovatelným držákem, který umožňuje ukotvení jak na vodorovnou hranu
(překlad nad měrným místem), tak i zespodu na strop.

Interpretace dat a provozní náklady
Na provoz není nutné pořizovat server a jeho programové vybavení. Provozní
náklady jedné srážkoměrné stanice se skládají z plateb GSM operátorovi za
přenesená data a dále z pronájmu serveru a služeb s tím spojených (datahosting).
Náklady na datové přenosy prostřednictvím GSM/GPRS sítě závisí na typu použité
SIM karty. U dodavatele stanice je možné si dlouhodobě zapůjčit SIM karty.
Pronájmem místa na datovém serveru (datahosting) je uživatelům umožněn přístup
k archivovaným datům přes webové rozhraní, uživatelsky přístupná tvorba grafů,
exporty naměřených dat z databáze na serveru do PC oprávněného klienta,
automatické

rozesílání

varovných

e-mailů

ze

serveru

po

vyhodnocení

přednastavených podmínek, plná parametrizace stanic přes server prostřednictvím
webového prohlížeče a základního programu.

Popis provozu lokálního a varovného systému
Měření stavů hladiny: Automatický měřící systém bude ve standardním provozním
režimu v nastavených časových intervalech provádět měření a záznam dat
z připojených čidel, jejich základní vyhodnocení a přenos dat na cílový server.
V případě zvýšené hladiny přijde varovná

SMS na předem definována mobilní

telefonní čísla. Čidla ani srážkoměry nikdy nespustí bez lidského faktoru
vyrozumívací systém (rozhlas). Rozhlas bude sloužit jako důležitý prvek pro předání
verbální informace ohroženým občanům obce.
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Vzorové nastavení měřící techniky:
•

Záznam měřených dat každých 10 minut.

•

Odeslání dat na cílový server každých 360 minut (volitelný časový interval).

•

Nadlimitní interval archivace (podle velikosti povodí <10 minut).

•

Nadlimitní interval odesílání dat na cílový server v intervalu 30, (20 minut).

•

Odeslání výstražných SMS po překročení limitní hodnoty hladiny cílové
skupině příjemců.

•

Nastaveny limitní hodnoty stupňů povodňové aktivity.

•

Odesílání výstražných technologických SMS (porucha čidla, pokles napětí
baterie, výpadek externího napájení).

Při překročení nastavené limitní hodnoty hladiny měřící systém automaticky přejde
do stavu nadlimitního intervalu archivace a také do nadlimitního intervalu odesílání
dat na server. V praxi to bude znamenat, že systém začne častěji provádět měření
stavů hladin a data se také budou doplňovat a zobrazovat na serveru v častějších
intervalech. Současně bude prováděno odesílání alarmových SMS zpráv cílové
skupině příjemců nebo příjmu a odpovědí na dotazové SMS.
Při podkročení limitních hodnot hladiny, tj. při ukončení výstrahy, měřící systém
přejde do standardního provozního režimu.
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Obrázek 1 Ukázka výstupu měřených dat – webová aplikace

Uvedené instalace odpovídají závěrům ze seminářů v Plzni, Jihlavě a Olomouci
pořádaných MŽP v roce 2010.

Technické požadavky na fungování celého systému
Použitá zařízení musí splnit požadavky stanovené dokumentem „Technické
požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování
a vyrozumění“ č.j. MV-24666-1/PO-2008
Přenos informací a tísňových informací mezi řídícím/odbavovacím pracovištěm
a koncovými akustickými prvky varování (venkovní přijímač, domácí přijímač) nebo
dalšími koncovými prvky měření či signalizace (univerzální řídící jednotka pro
hladinoměry a srážkoměry) musí probíhat jak digitálně kódovaným protokolem (pro
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aktivaci komunikace a komunikaci s koncovými prvky se vylučuje využívání tónových
signálů a subtónů-DTMF,CTCSS a principiálně podobných metod, dále se vylučuje
kódování DCS/DPL, které disponuje omezeným počtem digitálních kódů), tak za
využití GPRS přenosů pro okamžité sledování úrovně hladin toků a hustoty srážek
pomocí internetu (tyto data musí být přístupné pro ostatní obce z důvodu včasného
varování, i pro ČHMÚ a ostatní uživatele – tzn. aplikace musí obsahovat i verzi pro
mobilní telefony).
Hladinoměry musí pracovat na principu ultrazvukové metody zjištění výšky vodní
hladiny a výstup pomocí proudové smyčky (průmyslový standard) 4-20mA. Rozsah
pracovních teplot -20°C až 70°C. Chyba m ěření menší než 1%. Krytí IP 66.
Hladinová čidla musí být zálohována minimálně po dobu 72 hodin při výpadku
elektrického napájení.
Tato komunikace musí být zajištěna takovým způsobem, aby se při výpadku sítě
GSM data zálohovala a při obnovení signálu se odešlou všechna neodeslaná data
(pro zpětné vyhodnocení průběhu krizových situací.
Systém včasné výstrahy je postaven na třech bodech:
• Automatické hlášení do domácích přijímačů u pověřených osob.
• Automatické rozeslání SMS z řídícího pultu.
• Automatické rozeslání SMS z univerzálních řídících jednotek (funkce zasílání
SMS je zdvojena z důvodu zabezpečení předání včasných informací při
poruše některého z komunikačních kanálů).
Celý systém bude napojen na JSVV provozovaný HZS ČR.
Na všech úrovních (řídící pracoviště, venkovní přijímače, venkovní přijímače se
záznamem,

domácí

přijímače,

univerzální

řídící

jednotka

pro

hladinoměry

a srážkoměry) je vyžadována nezávislost na elektrorozvodné síti podle čl.10
standardizačního dokumentu č. j. MV-24666-1/PO-2008 vydaného GŘ HZS ČR
„Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného
systému varování a vyrozumění“, který stanovuje zajištění provozuschopnosti
koncového prvku minimálně po dobu 72 hodin za podmínky vysílání 4 signálů po 140
sekundách za 24 hodin a zároveň vysílání 10 verbálních informací po 20 sekundách
za 24 hodin, nebo celkem 200 sekund verbálních informací definovaných uživatelem,
nebo jedné tísňové informace v trvání 5 minut.
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Každý venkovní přijímač musí obsahovat rozhraní pro napojení obousměrných
modulů. Tyto obousměrné hlásiče musí být schválené dle požadavku dokumentu č.j.
MV-24666-1/PO-2008).
Venkovní přijímač se záznamem musí odpovídat standardizačnímu dokumentu č.j.m
MV-24666-1/PO-2008 vydaného GŘ HZS ČR (Venkovní přijímač se záznamem musí
zůstat provozuschopný 72 hodin bez napájení 230V.
Systém jako celek musí být digitálně řízený a umožňovat přenos naměřených hodnot
hladin z hladinoměrů, či hustotu srážek ze srážkoměrů včetně: Vyhlášení alarmů pro
jednotlivé SPA 1-3 tzn. plně automaticky rozeslat SMS s informací, který hladinoměr
indikoval jaký stupeň SPA. Koncová zařízení musí být schopné pracovat v rozmezí
teplot -25°C až +55°C.
Použité baterie všech prvků systémů musí být akumulátorového typu, doplněné
možností automatického dobíjení. Stanovená životnost akumulátorů musí být delší
než čtyři roky. Automatická nabíjení akumulátorů musí zajišťovat, že akumulátor
bude nabit na 80% své maximální jmenovité kapacity z plně vybitého stavu za dobu
nepřevyšující 24 hodin.

Popis umístění infrastruktury
Následuje přehledné mapa s umístěním hlásičů a hladinoměru v Bílovicích nad
Svitavou. Vysílací pracoviště bude umístěno v budově obecního úřadu. Hlásiče
budou instalovány na sloupech veřejného osvětlení. Umístění infrastruktury bylo
konzultováno s příslušným hasičským záchranným sborem kraje a patřičným
správcem povodí. Mapka zobrazuje umístění hlásičů na sloupech a hladinoměrů.

14

ODBORNÉ PORADENSTVÍ
INŽENÝRSKÁ ČINNOST
POVODŇOVÉ PLÁNY
PROJEKČNÍ PRÁCE

Umístění infrastruktury v Bílovicích nad Svitavou 1/2

15

EKO - ENERGIE
PRÁVNÍ SLUŽBY
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

ODBORNÉ PORADENSTVÍ
INŽENÝRSKÁ ČINNOST
POVODŇOVÉ PLÁNY
PROJEKČNÍ PRÁCE

EKO - ENERGIE
PRÁVNÍ SLUŽBY
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Obrázek 2 Umístění hlásičů a čidel v Bílovicích nad Svitavou 2/2
Rozmístění čidel
Číslo Tok
1 Svitava

Obec

Parcela

Bílovice nad Svitavou 1287/3

Typ

230V

Konsola

Hladinoměr

Ano

1,5m

Hladinoměr bude instalován v místě vybřežení vodního toku, na místě které nejvíce
ohrožuje obyvatele obce. Jako včasná výstraha bude sloužit již existující hladinoměr
umístěný v Letovicích.

reproduktor
číslo

umístění přijímače

15W

sloupy
VO
nízké

betonový

signál
úroveň

RGV s VO RGV bez VO

1. č.p. 779

2

x

1300

2. naproti 869

2

x

1310

3. č.p.834

2

x

1280
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4. č.p. 825

3

x

1250

5. č.p. 730

2

x

1200

6. č.p. 837

2

x

1230

7. U křížku

2

x

1300

8. č.p.571

2

x

1360

9. Č.P. 680

1

X

1300

10. Č.P. 842

2

x

1220

11. č.p. 770

2

x

1300

12. č.p. 576

2

x

1350

13. naproti 606

2

x

1350

14. č.p. 615

2

x

1380

15. č.p. 456

2

x

1400

16. č.p. 658

2

x

1400

17. č.p. 454

2

x

1380

18. č.p. 420

2

x

1440

19. č.p. 439

3

x

1580

20. naproti 584

3

x

1600

21. č.p. 351

2

x

1600

22. č.p. 291

2

x

1600

23. u dvojgaráže

2

x

1580

24. č.p. 339

3

X

1550

25. Č.P. 324

3

x

1500

26. č.p. 383

2

x

1500

27. č.p. 5 04

2

x

1500

28. č.p. 452

2

x

1450

29. naproti 216

2

x

1450

30. naproti 16

2

x

1450

31. č.p. 526

2

x

1220

32. č.p. 477

2

x

1250

33. č.p. 663

4

x

1280

34. naproti 546

2

x

1300

35. č.p. 391

2

x

1300

36. naproti 5

2

x

1300

37. č.p. 75

2

x

1350

38. č.p. 249

2

x

1400

39. č.p. 294

2

x

1400

40. u komína

3

x

1420

41. č.p. 670

2

X

1380

42. NAPROTI 750

2

x

1350

43. 4.p. 382

2

x

1320

44. naproti 692

2

x

1370

45. naproti 724

3

x

1340
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46. naproti 678

2

x

1430

47. naproti 725

2

x

1400

48. č.p. 517

2

x

1430

49. naproti 509

2

x

1460

50. viz. Mapa

2

x

1500

51. č.p. 762

2

x

1530

52. viz. Mapa

2

X

1250

53. č.p. 628

1

x

1200

54. č.p. 830

2

X

1500

55. sloup 23 90

2

x

1530

56. č.p. 50

2

x

1580

57. u ševčíků

3

x

1600

58. č.p. 273

2

x

1600

59. naproti 256

2

x

1600

60. viz. Mapa

2

x

1600

61. sloup 152

2

x

1600

62. č.p. 35

2

x

1600

63. č.p. 77

2

x

1600

64. č.p. 208

2

x

1600

65. naproti 357

2

X

1600

66. NAPROTI 506

3

x

1580

67. č.p. 589

3

x

1460

68. naproti 258

3

x

1550

69. naproti 107

2

x

1580

70. č.p. 153

2

x

1600

71. č.p. 192

2

x

1550

72. č.p. 184

2

x

1530

73. č.p. 245

2

x

1500

74. viz. Mapa

2

x

1500

75. naproti 557

2

x

1400

76. č.p. 244

2

x

1550

77. naproti zahradního centra

2

x

1550

78. naproti 454

2

x

1500

79. viz. Mapa

3

X

1480

80. naproti 622

2

x

1400

81. č.p. 684

2

x

1300

82. A1

Stávající VP - Přehrát firmware

83. A2

Stávající VP - Přehrát firmware

84. A3

Stávající VP - Přehrát firmware

85. A4

Stávající VP - Přehrát firmware
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