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 CB varování slouží pro vysílání textů zejména výstrah  pro občany. 

     Výhoda CB oproti vysílání z bodu do bodu je že pro CB stačí mít dostatečné vlnové  

     pásmo pro jednotlivou zprávu odeslanou pomocí věže pro mobilní signály. 

     Důležité je, že varování mohou  být šířeny během pár sekund na miliony zařízení 

     (telefonů atd.) bez možností zahlcení sítě. 

 Každé varování má své číslo a na mobilu se nikdy neobjeví stejné varování dvakrát, 

     takže nedochází k rozčilování nad příjmem totožných varování. 

 Jedna strana CB může  mít 93 písmen, avšak zprávy mohou mít až 15 stránek. 

 CB varování mohou pocházet z několika zdrojů připojených k CB centru. Toto 

     centrum pak distribuuje zprávy jednomu nebo více providerům, kteří to 

     přepošlou na příslušnou věž. 

 CB používá nejčastěji americký protokol Wireless Emergency Alert (WEA) nebo 

     evropský EU Alert.  Avšak evropské státy používají národní pojmenování 

     jako např.  NL-Alert, UK-Alert, Fr-Alert nebo  DE-Alert 





Mnoho vlád přikazuje mobilním operátorům zavést novy Veřejný varovný  
systém (PWS) pro efektivnější zvýšení bezpečnosti obyvatelstva . 
EU také přijala direktivu pro členské země, aby nový systém PWS zavedly 
do 21. června 2022 (EECC čl. 110). Varování tak mohou být distribuovány 
a přijímány koncovými uživateli v celé zájmové oblasti. 
 

      Aktivace národního systému CB vyžaduje 4 kroky: 
 
1. Vláda musí iniciovat varovný mechanismus a interface pro šíření zpráv  
      u každého  zúčastněného provozovatele  sítí. 
2. Provozovatelé sítí musí aktivovat funkčnost CB v jejich sítích. Stát může 
      nařídit tento krok pomocí legislativního opatření nebo na základě 
      smluvního ujednání. 
3. Poskytovatelé mobilních operačních systémů (Google, Apple) musí aktivovat 
      nastavení  CB  na chytrých telefonech pro využití těchto sítí při následující  
      aktualizaci operačního systému. 
4.  Uživatelé chytrých telefonů si mohou ve svém nastavení zvolit příjem CB  
      výstrah na nižší úrovni. 
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• The provision of timely and actionable warnings of life-

threatening weather-related hazards is the 

responsibility of government. Such information should be 

provided as a public good and at no charge to the user of 

the information. Basically, the safety of life and property is 

the primary reason to be the national provider of weather 

and climate services. The cost of providing such services 

should be borne by the public purse, except where sectoral 

agreement dictates otherwise, as in the case of aeronautical 

meteorological services. 

 

• The private sector does not offer unauthorized public 

services but works within a legislative framework that 

encourages reuse of public sector information and 

nonexclusive cooperation between the private and public 

sectors aimed at improving their respective services. 

Public and Private Engagement in Hydromet Services, World Bank and GFDRR 2022 
Public good = veřejné dobro 





What does "storm watch" mean? 

A storm watch means that severe weather hasn't occurred 

yet, but upcoming weather conditions are expected to 

produce potentially dangerous weather, such as heavy rain, 

hail or strong gusts of wind. Because conditions can change 

quickly, the NWS wants to give you as much time as possible 

to safeguard your personal property and take shelter. 

 

What does "storm warning" mean? 

A storm warning indicates that meteorologists have already 

observed severe conditions. If you hear that a storm warning 

has been issued, it means potentially dangerous weather is 

imminent in or near your location. Depending on the type of 

weather warning, take appropriate action as quickly and 

safely as possible. 

https://www.weather.gov/lwx/warningsdefined
https://www.weather.gov/lwx/warningsdefined


Flash Floods. 

 

 A flash flood watch signals that even if there isn't any standing water 

in your immediate area, you should be ready for those conditions to 

change at any moment. Flash flood watches can turn to warnings 

quickly, meaning that flooding of nearby bodies of water is imminent 

or already happening. 

 

In either case, move to higher ground as safely as possible, and 

stay out of the flood's path — for instance, don't try to drive 

your vehicle through large areas of pooling water. 


