
                                                                                            

  

INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO 

FORMULÁŘ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU 

 

Žadatel:  

Starostwo Powiatowe w Kłodzku 

(Okresní úřad Kladsko) 

 

Právní forma žadatele: 

Jednotka místní samosprávy 

Kontaktní osoba: Grzegorz Sienkiewicz 

 

Telefon: 074–865 75 19 E-mail: g.sienkiewicz@powiat.klodzko.pl 

 

Název projektového záměru: 

Integrovaná platforma pro přeshraniční výměnu informací, informování a varování 

obyvatelstva v přeshraničním regionu 

 

Stručný popis projektového záměru: 

Vybudování IT platformy, která bude průběžně shromažďovat a prezentovat informace z 

různých definovaných zdrojů (systémy, mapy, stránky) týkající se hrozeb, které se 

vyskytují na území okresu Kladsko nebo které ovlivňují bezpečnost a zdraví obyvatel 

regionu. V případě mimořádných událostí budou uživatelé systému zadávat údaje do 

systému ručně.  

Platforma má být schopna automaticky zasílat informace a varování nadefinované skupině 

příjemců a českému partnerovi v případě výskytu nadefinovaných situací, např. 

povodňových rizik. Shromážděné údaje budou obyvatelům veřejně přístupné na speciálních 

webových stránkách.  

Pokud jde o varování veřejnosti, bude platforma podporována: 

- modernizovaným systémem varování obyvatelstva založeným na elektronických sirénách, 

které mohou vysílat hlasové zprávy odpovídající dané události a spouštět se z různých 

úrovní; 

- integrací varovných systémů založených na poplašných sirénách; 

- tabulemi s proměnlivými informacemi umístěnými podél silnic, na kterých budou 

zobrazována varování. 

Varovný systém i systém informování veřejnosti budou dvojjazyčné. 

Součástí projektu je také modernizace lokálního systému ochrany před povodněmi tak, že 

bude obsahovat informace o srážkách a stavu řeky Ścinawka (Stěnava) v oblasti okresu 

Walbrzych, což ovlivní situaci na řece dále po proudu, tj. Brumov a okres Kladsko. (v 

rámci modernizace předpokládáme, že bude možné automaticky získávat data z jiných 

stávajících systémů protipovodňové ochrany nebo, pokud integrace nebude možná, 

vybudovat dvě vlastní měřicí stanice). 

Dovybavení záchranných složek radiokomunikačním systémem umožní koordinovat 

záchranné operace, rychle shromažďovat informace okresním centrem krizového řízení, 

umisťovat je na platformu a sdílet je s partnerem. 

Modernizace místnosti okresního centra krizového řízení umožní obsluhu budovaného 

systému. 

 

Místo realizace projektu:  

Území okresu Kladsko  

Partner:  

Za účelem realizace projektu hledáme partnera z České republiky, který plní úkoly spojené 

s krizovým řízením, ochranou obyvatelstva.  



Předpokládaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem: 

- od partnera očekáváme, že bude spolupracovat při výměně informací o výskytu rizik v

přeshraniční oblasti, která mohou ovlivnit bezpečnost obyvatel; 

- integrace systémů umožňující předávání informací o hrozbách;

- předávání nebo zadávání informací, které mají být zobrazeny na proměnlivých

informačních tabulích, jejichž umístění se plánuje v bezprostřední blízkosti bývalých

hraničních přechodů

Cíle a výstupy projektu:  

Cílem projektu je zahájit spolupráci při výměně informací o hrozbách mezi partnery, 

vybudovat jednotný systém informování veřejnosti o hrozbách a předávání informací 

využívaných v krizovém řízení a modernizovat systém varování a informování 

obyvatelstva. 

Předběžný odhad nákladů: 3 850 000 PLN 

Charakteristika nákladů (mzdové, věcné, investiční – konkrétní popis): 

- tvorba integrované platformy - 430 000 PLN

- dovybavení okresních záchranných složek radiokomunikačními systémy 230 000 PLN

- modernizace systému varování - 2 450 000;

- instalace proměnných informačních tabulí na silnicích a jejich uvedení do provozu - 600 
000 PLN
- výstavba dvou měřicích bodů na řece Ścinawka (Stěnava) - 140 000 (volitelně)

Stav přípravy projektu: 

- provedený průzkum trhu v oblasti cen,

- identifikace samostatně fungujících systémů zaměřených na rizika


