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respektive pohotovostního volání eCall, s následným provedením experimentálních měření 

pro ověření teoreticky získaných faktů. Dále je zde pomocí kriteriálního hodnocení provedena 

komparace systému eCall s komerčně dodávanými technologiemi a posouzení jeho role při 

záchraně života osob u dopravních nehod. V práci je dále popsán princip a účel systému eCall 

včetně souvisejících projektů pro jeho implementaci, přehled technických norem a právních 

předpisů vztahujících se k provozování tohoto systému.  
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1 Úvod  

 

Zaměření tématu této diplomové práce, jak může být patrné již z jejího názvu, je 

věnováno v současné době stále vyvíjeným technologiím, jež mají v blízké budoucnosti 

přispívat ke snižování počtů usmrcených osob na pozemních komunikacích při dopravních 

nehodách. Důvodem výběru tohoto tématu je autorův zájem o moderní automobilovou 

techniku, která se zde kříží s vyspělými telekomunikačními systémy. Spojením těchto dvou 

odvětví bezesporu vzniká prostor pro rozvoj bezpečnostní vědy a vývoj nových technologií, 

které přispívají, resp. v dohledné době budou přispívat, ke zvýšení bezpečnosti při rutinních 

činnostech člověka, v tomto případě souvisejících s provozem dopravních prostředků na 

pozemních komunikacích. Zároveň se při zpracovávání tohoto tématu naskytla příležitost 

spolupráce se společností NAM System, a.s., která se již řadu let zaměřuje mimo jiné na 

vývoj technologií pro sledování mobilních objektů.  

Důvody pro vývoj bezpečnostních systému tohoto typu v oblasti dopravy jsou zřejmé. 

Počty úmrtí a zranění na silnicích po celém světě ilustrují velmi vysoká čísla, např. v roce 

2005 bylo v souvislosti s dopravními nehodami usmrceno 41 600 osob a okolo 1,7 milionů 

zraněno. Pro snížení takto vysokých čísel, zejména těch, která udávají počet mrtvých, vznikla 

opodstatněná myšlenka pro zavedení služby, označované jako eCall, celým názvem 

emergency call, v překladu tedy služby tísňového či pohotovostího volání, která zajistí včasné 

informování záchranných složek o vzniku dopravní nehody a její přesnou lokalizaci, a tím 

významně zkrátí dobu potřebnou pro poskytnutí neodkladné pomoci zraněným. [4,1] 

1.1 Cíl práce 

Cílem teoretické části této práce je zpracování rešerší dostupné odborné literatury  

a následná souhrnná deskripce systému eCall s uvedením převážné většiny souvisejících 

technických norem upravujících jak technické, tak operativní požadavky na strukturu systému 

a jeho fungování, tak i podrobný přehled informací, které iniciovaly realizaci projektů, 

vedoucích k zavedení systému eCall v celoevropském měřítku. 

Praktická část práce je postavena na informacích získaných z odborné literatury  

a inženýrských znalostech autora. Ve svém obsahu tak zahrnuje aplikaci specifických 

vědeckých metod, např. Saatyho kvantitativní metody párového srovnání a Kittsovy bodové 



2 
 

metody, které byly využity pro hodnocení vlivu nepříznivých faktorů provozu, které se 

mohou reálně vyskytnout, a narušit tak nebo omezit spolehlivou funkci služby eCall. Data 

získaná aplikací těchto metod byla následně experimentálně ověřena. Experiment zde spočívá 

v cílevědomém a úmyslném vytvoření takových okolních podmínek, v nichž bude následně 

systém, resp. jeho komponenty zkušebně provozovány. Veškerá experimentální měření 

probíhají za současného snímání a zaznamenávání relevantních dat (veličin) prostřednictvím 

příslušných technických zařízení. Data jsou následně za podpory výpočetní techniky  

a odpovídajícího softwarového vybavení zpracována. Výstupem této části pak jsou, mimo 

vyhodnocených dat s grafickým doprovodem, také možná doporučení, která by měla vést ke 

snížení vlivu vybraných negativních faktorů provozu na funkci systému eCall.  
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2 Rešerše 

V průběhu přípravy a zpracování tohoto dokumentu byly primárně analyzovány  

a využívány zdroje publikované Evropskou komisí, zaměřené na přípravu a postupy pro 

zavádění systému eCall do provozu, včetně doposud provedených studií zainteresovaných 

států Evropské unie a závěrečných zpráv, tak i odborné publikace z oblasti telekomunikace, 

telematiky a soudního lékařství. Velmi podstatnými zdroji při vypracovávání této diplomové 

práce byly také právní a normativní předpisy z oblasti inteligentních dopravních systémů, 

radiokomunikací a silniční dopravy. Všechny tyto materiály teprve umožnily vypracování 

teoretické části této diplomové práce a posloužily také jako podpora při kompletování 

praktické části. 

  

HIRT, M.: Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství. 1. vyd. 

Praha, Grada, 2012, ISBN 978-80-247-4308-0. 

Tato kniha je primárně určena pro potřeby lékařů z oblasti soudního lékařství, 

policistů, státních zástupců, soudců a soudní inženýry z oboru silniční dopravy. Velmi 

podrobným způsobem rozebírá mechanizmy vzniku zranění člověka při nehodových 

událostech, ať už je účastníkem nehody jako chodec, řidič motorového vozidla nebo 

spolujezdec, a popisuje a zdůvodňuje, jak závažná újma na zdraví je pro který typ dopravní 

nehody typická. Všechny tyto informace byly využity zejména pro objektivní posouzení, 

jakou měrou může systém eCall přispět při záchraně života osob, účastnících se dopravních 

nehod.  

 

PŘIBYL, P.: Inteligentní dopravní systémy dopravní telematika 2. 1. vyd. Praha, 

Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007, ISBN 978-80-01-03648-8. 

Tato publikace obsahuje velmi komplexní soubor informací, zaměřený na dopravní 

telematiku a inteligentní dopravní systémy. Z pohledu problematiky řešené v této diplomové 

práci, byly využity především kapitoly věnující se integrovaným inteligentním systémům 

bezpečnosti vozidel, dále ucelené bloky informací věnované principům funkcí systémů včasné 

detekce dopravních nehod, včetně postupů pro určování časových intervalů potřebných pro 

identifikaci vzniku dopravní nehody. Neméně významnou částí této publikace je také ta, 

věnovaná posuzování spolehlivosti telematických systémů.   
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ZELEM, J.: Reflexie určovania polohy v pozemnej doprave. Žilina, Žilinská 

univerzita, 2004, ISBN 80-8070-299-3. 

Kniha poskytla při zpracovávání této diplomové práce cenné informace zejména 

týkající se způsobů určování polohy dopravních prostředků v silniční dopravě. Věnuje se jak 

samotným základům systémů pracujícím s rádiovým signálem, na základě čehož bylo 

umožněno patřičně vypracovat zejména praktickou část této práce, tak podrobně opisuje  

i konkrétní systémy pro určování polohy objektů na Zemi, a to např. systémem GPS či GSM  

a jejich další aplikace. 

   

SCHETTINO, M., GONZALEZ, E., D.: Pan-European eCall Implementation 

Guidelines. European eCall Implementation Platform. [online], ver. 3.0, 3. březen 2012, 

27s. Dostupné z: <http://www.imobilitysupport.eu/library/imobility-forum/governance/ecall-

implementation-platform/reports/1268-eeip-guidelines/file> 

Tento dokument, zpracovaný v rámci projektu HeERO, slouží jako průvodce pro 

zavádění systému eCall do provozu. Obsahuje tedy informace jak technického charakteru - 

popisující architekturu, požadavky na jednotlivé prvky systému eCall a jeho provozního 

zabezpečení, tak informace v podobě doporučení a shrnutí benefitů, které vycházejí  

z implementace tohoto sytému do provozu. 

 

TVRZSKY, T.: D2.5 Manuals for operators training. [online], ver. 2.03, 2012, 

171s. Dostupné z: < http://www.heero-pilot.eu/ressource/static/files/heero_wp2_d2-

5_manual_for_operator-s_training_with_annexes_v2.03final.pdf> 

 Dokument je vícejazyčným operačním manuálem pro školení operátorů systému eCall. 

Velmi podrobně popisuje funkce eCall, zejména operativního charakteru - postupy od 

okamžiku obdržení minimálního souboru dat (MSD) veřejným tísňovým centrem (PSAP) pro 

jejich správné zpracování a realizaci adekvátní odpovědi.  
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3 Právní předpisy, technické normy 

Tato kapitola je zaměřená na přehled právních předpisů a technických norem, které se 

vztahují k řešené problematice, zejména provozu motorových vozidel na pozemních 

komunikacích a jeho bezpečnosti, a dále pak technické požadavky na budování a provoz 

infrastruktury panevropského systému eCall. 

 

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon o pozemních komunikacích zpracovává příslušné předpisy Evropské unie 

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES, 2006/38/ES, 2004/54/ES, 

2004/52/ES, 2008/96/ES a 2010/40/ES) a upravuje kategorizaci pozemních komunikací, 

jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu, dále práva a povinnosti vlastníků 

pozemních komunikací a jejich uživatelů a výkon státní správy ve věcech pozemních 

komunikací příslušnými silničními správními úřady. [12] 

 

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.  

Předmětem úpravy tohoto zákona jsou práva a povinnosti fyzických a právnických 

osob, státních orgánů, orgánů územní samosprávy a jiných orgánů veřejné moci při 

zpracování osobních údajů. Zaručuje ochranu každého před neoprávněným zasahováním do 

soukromí, neoprávněným zveřejňováním, shromažďováním nebo jiným zneužíváním 

osobních údajů. [14] 

 

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích zpracovává příslušné předpisy Evropské 

unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009) a upravuje práva  

a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích, pravidla provozu na pozemních 

komunikacích, úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích, řidičská oprávnění  

a řidičské průkazy a dále působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České 

republiky ve věcech provozu na pozemních komunikacích. [16] 

 

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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Předmětem úpravy tohoto zákona, vztahujících se k řešené problematice v této práci, je 

vhodné zmínit především technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních 

vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, 

dále práva a povinnosti osob, které vyrábějí, dovážejí a uvádějí na trh vozidla a pohonné 

hmoty, a konečně také práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů vozidel. [13] 

 

Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Předmětem úpravy tohoto zákona s ohledem na problematiku řešenou v tomto 

dokumentu, jsou podmínky podnikání a výkon státní správy v oblasti elektronických 

komunikací. Zákon stanoví povinnosti Úřadu při správě rádiového spektra, správu 

kmitočtových plánů (přidělování kmitočtových pásem dle národní kmitočtové tabulky) a dále 

podmínky pro individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. [15] 

 

ČSN EN 15722  - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Minimální soubor dat pro eCall 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15722:2011, s níž má shodný status. 

Definuje normalizované datové koncepty, zahrnující tzv. minimální soubor dat (MSD - 

minimum set of data), který je přenášen v případě nehody nebo v rámci komunikační relace 

eCall z vozidla do Centra tísňového volání (PSAP - Public safety answering point). [1] 

 

ČSN EN 16072 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Provozní požadavky na 

Panevropský eCall. 

V této normě jsou definovány všeobecné provozní požadavky a vnitřní postupy pro 

služby tísňového volání eCall, pro zajištění přenosu tísňové zprávy v případě nehody nebo 

nouze z jednotky vozidla do Centra tísňového volání (PSAP) a ustavení hlasového kanálu 

mezi PSAP a zařízením ve vozidle. [3] 

 

ČSN EN 16062 - Inteligentní dopravní systémy - Vysokoúrovňové aplikační požadavky na 

eCall. 

Obsahem této normy je definování vysokoúrovňových aplikačních protokolů, postupů  

a procesů nezbytných pro poskytování služby eCall přes mobilní komunikační sítě pomocí 

tísňového volání TS12. [2] 
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ČSN EN 16102 - Inteligentní dopravní systémy - eCall - Provozní požadavky na podporu 

eCall třetí stranou. 

Tato norma definuje služby poskytované PSAP a metody a formy dodávky služby. Dále 

stanovuje obecné provozní požadavky včetně vnitřních postupů pro službu eCall ve vozidle 

poskytované třetí stranou (soukromým poskytovatelem). [4] 

 

ČSN ISO 21217 - Inteligentní dopravní systémy - Komunikační infrastruktura pro pozemní 

mobilní zařízení - architektura. 

Tato norma upřesňuje společnou architekturu, definuje komunikační rozhraní a síťové 

protokoly pro bezdrátové komunikace, využívající různé přenosové technologie. Je zároveň 

součástí souboru norem pro komunikační infrastrukturu a pro pozemní mobilní zařízení 

(CALM). 

 

ČSN ISO 24101-1 - Inteligentní dopravní systémy - Komunikační infrastruktura pro pozemní 

mobilní zařízení - management aplikace (všeobecné požadavky). 

V této normě jsou stanoveny standardizované rozhraní a funkcionality, jež jsou 

potřebné k instalaci a aktualizaci ITS aplikací kompatibilních s rozhraním CALM.  
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4 Definice, pojmy, použité metody 

 Kapitola obsahuje ucelený přehled definic odborných pojmů a metod vědecké práce, 

které byly využity při zpracování této závěrečné práce. Výčet obsahuje nejprve metody 

obecné, tedy takové, které lze aplikovat v různých vědeckých oborech, a následují specifické 

metody výzkumu. Přehled je doplněn také o doprovodné komentáře. 

4.1 Obecné metody vědecké práce 

V následujících odstavcích jsou uvedeny obecné metody vědecké práce, využité při 

zpracovávání tohoto dokumentu. 

Identifikace - umožňuje na základě určitých příznaků rozpoznání objektů. Aplikováním 

metody je možné na základě vnějších parametrů veličin na rozhraní systému určit procesy, 

které probíhají na systému a určit funkční bloky i strukturu uvnitř systému. Metoda je využita 

v kapitole 8. 

Analýza - aplikováním této metody dochází k rozčlenění systému jako celku na elementární 

části, odhaluje a popisuje souvislosti a vazby mezi těmito částmi. Dále umožňuje odlišování 

trvalých vztahů od nahodilých a oddělování podstatných informací od nepodstatných. Využita 

je v kapitole 8. 

Dedukce - užitím dedukce dochází k odvozování navazujících tvrzení a závěrů z předem 

daných tvrzení, jde tedy o logický proces vytváření závěrů na základě dvou nebo více faktů 

nebo tvrzení. V tomto dokumentu je využita při tvorbě dílčích závěrů. 

Deskripce - význam pojmu deskripce je opis či popis, jde tedy o metodu, která je využívána  

k popisu stavů, jevů nebo jiných skutečností. V tomto dokumentu je aplikována v kapitolách 

5, 6, 7 a 8.  

Experiment - označuje plánovaný způsob sběru dat a určování hodnoty závislé proměnné. 

Komparace - význam pojmu komparace je přirovnání, srovnání či porovnání. Touto metodou 

jsou tedy analyzovány a porovnávány různé a jednotlivé pozorované jevy. V této práci je 

komparace využita zejména v kapitolách 7 a 8, a to prostřednictvím Saatyho metody 
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kvantitativního srovnání a Kittsovy bodové metody, umožňující srovnávat posuzované 

systémy podle stanovených kritérií. 

Měření - označuje soubor činností, jejichž cílem je stanovení hodnoty měřené fyzikální 

veličiny. V této práci bylo využito metody přímého měření, a to v experimentální části. 

Syntéza - pojem syntéza označuje myšlenkové spojování poznatků v celek, které byly získány 

analytickými metodami - opak analýzy. Jde tedy o sumarizaci poznatků, z nichž jsou získány 

další poznatky, avšak na vyšší kvalitativní úrovni. 

4.2 Specifické metody vědecké práce 

Kapitola nazvaná specifické metody vědecké práce obsahuje ucelený přehled 

specifických metod využitých při zpracovávání této diplomové práce. 

Ishikawův diagram - nebo také diagram příčin a následků. Jedná se o nástroj pro modelování 

rizik, založeném na brainstormingu. Má podobu rybí kosti, kde hlavu představuje vrcholová 

událost, jednotlivé kosti pak znázorňují příčiny, které vedou k vrcholové události. V tomto 

dokumentu je metoda využita pro modelování rizik vztažených na systém tísňového volání. 

            [26] 

Kittsova bodová metoda - jednoduchá metoda, slouží k hodnocení závažných zdrojů rizik, 

při kterém se využívá karta pro hodnocení ohrožení nebezpečím. Předpokladem pro aplikaci 

této metody a získání objektivních výsledků je dobrá znalost posuzovaného systému. 

Výsledek je ve formě matice rizik, ta se dále zpracovává pomocí hodnotících tabulek. V rámci 

diplomové práce byla uvedená metoda upravena a využita pro komparaci účinnosti systémů 

včasné detekce dopravních nehod při záchraně života. [26] 

Saatyho metoda kvantitativního párového srovnání - poměrně složitá metoda, založená na 

párovém porovnání variant. Při aplikaci této metody jsou srovnávány preferenční váhy dvojic 

kritérií uspořádaných v Saatyho tabulce. Výstupem metody jsou preference jednotlivých 

kritérií s jednoznačně stanovenou velikostí této preference. Umožňuje tedy kromě určení, 

která posuzovaná varianta je vhodnější, určit také, o kolik je vhodnější. Zde metoda 

posloužila k hodnocení závažnosti identifikovaných rizik. [24] 
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4.3 Odborné pojmy 

V souvislosti s ucelením přehledem použitých metod obsahují následující řádky 

definice odborných pojmů, vyskytujících se v této práci. 

Bezpečnost – soubor opatření zaměřený na ochranu a rozvoj lidského systému, resp. 

chráněných zájmů. [21] 

eCall  - služba tísňového volání, spouštěná automaticky při dopravní nehodě buď aktivací 

senzorů ve vozidle, nebo manuálně na podnět cestujících ve vozidle. [3] 

Faradayova klec – objekt tvořený elektricky vodivým pláštěm, který způsobuje, že uvnitř 

objektu nepůsobí žádné elektromagnetické nebo elektrické pole. [18] 

Havárie - charakteristickým znakem dopravní nehody označované jako havárie je, kdy se na 

této nehodě účastní pouze jedno silniční vozidlo. Může jít například o převrácení vozidla. [7] 

Jiné nehody - zde spadají ostatní dopravní nehody, které nelze zařadit do kategorií srážky 

nebo havárie, např. vypadnutí osoby z jedoucího vozidla, úrazy způsobené náhlým 

zabrzděním apod. [7] 

Minimální soubor dat - označuje normalizovaný datový koncept, který obsahuje datové 

prvky generovaných dat příslušného vozidla, potřebných pro vykonání služby eCall. [3] 

Motorové vozidlo - označuje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou  

a trolejbus. [16] 

Nebezpečí - stav, při kterém může vzniknout újma na chráněných zájmech. [21] 

Nehodové jednání - konání účastníka silniční dopravy, případně opomenutí, kterým 

nehodovou událost způsobil. [7] 

Nehodová událost - označení pro konkrétní projev silniční dopravní nehody, tedy konkrétní 

průběh a následek nehody. [7] 

PSAP - centrum tísňového volání, označuje místo, kde jsou přijímány tísňová volání jako 

první, v odpovědnosti veřejného orgánu nebo soukromé organizace uznané vládou. [4] 
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Riziko – pravděpodobná velikost ztráty vyjádřena v penězích nebo jiných jednotkách, která 

vznikla nositeli nebo příjemci rizika realizací scénáře nebezpečí. [21] 

Srážky - tento pojem označuje situaci, kdy dochází ke střetu dvou nebo více účastníků 

silničního provozu, přičemž alespoň jeden z těchto účastníků cestoval v silničním vozidle. 

Patří zde srážky čelní, boční, náraz zezadu, střed dopravního prostředku se zvířetem, chodcem 

nebo náraz dopravního prostředku na pevnou překážku. [7] 

4.4 Vývoj dopravní nehodovosti v ČR 

V následujícím grafu je vyobrazen vývoj dopravní nehodovosti v České Republice a na 

Slovensku. Křivka modré barvy vyobrazuje počet dopravních nehod v ČR přepočtený na  

1 milion obyvatel. Z této křivky pak je patrné, že v loňském roce došlo k výrazně nižšímu 

počtu dopravních nehod např. oproti roku 1999, avšak vývoj nehodovosti za posledních 5 let, 

tj. od 2009 do 2013 má mírně stoupající tendenci. Naproti tomu je vývoj na Slovensku 

příznivější, neboť ve stejném časovém rozpětí má křivka mírně klesající tendenci. 

Pokud jde o průměrné hodnoty vývoje nehodovosti, pak od roku 1993 do 2013 došlo  

v České Republice k 7% nárůstu počtu nehod na pozemních komunikacích, na Slovensku ve 

stejném časovém rozpětí k 2% poklesu počtu dopravních nehod. [19] 

 

 
Graf 1: Vývoj dopravní nehodovosti v ČR a SR od roku 1993. [19] 
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5 Telematické systémy v dopravě 

Pojem telematické systémy v dopravě lze zjednodušeně definovat jako systémy, které 

integrují informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím, v nichž je 

uplatňována řada dalších souvisejících vědních oborů, jako např. systémové inženýrství, 

ekonomie, teorie dopravy a další. Takovéto propojené prostředí potom umožňuje sledovat  

a vyhodnocovat konkrétní charakteristiky provozu, čímž přispívá ke zlepšení a zefektivnění 

dopravy v následujících oblastech: 

• omezením dopravních komplikací, 

• zvýšením její bezpečnosti, 

• přínosem pro životní prostředí, 

• zvýšení efektivnosti přepravy zboží. 

Historie prvních telematických systémů sahá do počátků šedesátých let. V této době se 

začínají současně v Evropě, Japonsku i USA provozovat dopravní systémy, které byly 

společně v Japonsku a USA označovány jako "inteligent transportation systems" - ITS,  

v Evropě pak vznikl spojením slov "Telekomunikace" a "Informatika" pojem "Telematika". 

Základní myšlenkou obou těchto systémů bylo zejména: 

• zvýšení bezpečnosti provozu a zlepšení ekologie; 

• zlepšení životního stylu a zvýšení účinnosti ekonomiky; 

• získávání a předávání globálních informací řídícím centrům a účastníkům provozu; 

Na obrázku č. 1 je znázorněn chronologický vývoj dopravních telematických systémů 

ve světě. Jednoznačně nejaktivnější ve vývoji těchto systémů bylo Japonsko, kde souběžně 

probíhal vývoj až 6 telematických systémů. [8, 30] 

 

 
Obrázek 1: Chronologický přehled rozvoje telematiky ve světě. [8] 
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5.1 Integrované inteligentní systémy bezpečnosti 

V návaznosti na sledované cíle, za kterými jsou telematické systémy vyvíjeny, je  na 

místě alespoň ve stručném přehledu uvést další systémy, které jsou v oblasti dopravy 

uplatňovány s prakticky stejným záměrem, tedy zvýšením bezpečnosti dopravy. Jejich 

rozdělení je prováděno na základě toho, zda se na zvýšení bezpečnosti podílejí aktivně  

a pomáhají tak předcházet vzniku nehodové situace nebo se zapojují až v momentě vzniku 

nehodové situace a pomáhají snížit závažnost následků nehody.  

Systémy aktivní bezpečnosti 

Autonomní 

• systémy trvale podporující činnost řidiče - ACC - udržování přednastavené 

vzdálenosti od vybraného vozidla; 

• systémy aktivní v okamžiku předpokládaného nárazu - uzavření oken, změna 

nastavení brzdového systému; 

Kooperující 

• s ostatními vozidly - Car2Car 

• s infrastrukturou - Car2x 

Systémy aktivní v okamžiku nárazu 

• předsunuté senzory, napínače pásů, airbagy 

Systémy aktivní po nárazu 

• autonomní ponárazové - odpojení baterie  

• kooperující ponárazové - eCall      [8] 

 

Další kategorizaci telematických systémů lze provést na základě toho, do jakých 

mezivztahů systém zasahuje: 

• interakce mezi řidičem a vozidlem; 

• interakce mezi řidičem a prostředím; 

• interakce mezi vozidlem a prostředím.      [10] 
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5.2 Vliv vozidlové telematiky na člověka 

V současné době jsou moderní motorová vozidla stále častěji vybavována vyspělými 

technickými zařízeními, u nichž však nelze s požadovanou přesností předpovědět jejich vliv 

na chování řidiče. Nepopíratelnou skutečností však je, že zaváděním některých telematických 

systémů dochází k ovlivňování výkonu řidiče, a to i v negativním slova smyslu.  

Řízení motorového vozidla představuje dynamickou a komplexní úlohu, odehrávající se 

v systému, nazvaném silniční provoz. Tento systém však není jednoduchá struktura, ale je 

součástí velmi rozsáhlého systému, tvořeného prvky, např. společností, výrobci vozidel, 

poskytovateli služeb apod. Na řidiče tak v silničním provozu působí široké spektrum různých 

informací, z nichž jen malá část je pro něj důležitá. Zbytek informací lze považovat za "šum", 

který může být příčinou odvádění řidičovy pozornosti. V případě, že k takovému odvedení 

pozornosti dojde nebo kvůli nadbytečným informacím nedokáže řidič rozpoznat relevantní 

informace od nepodstatných, může dojít k nebezpečným situacím, vyvrcholujícím až  

v havárie nebo srážky. [10] 

 Skutečnost, že telematické systémy, jejichž jedním z primárních cílů je zvýšení 

bezpečnosti dopravy, můžou v některých případech působit zcela opačným efektem, je 

podporována několika teoriemi z oblasti psychologie. 

• Teorie homeostázy rizika  

Teorie navržená Gealdem Wildem tvrdí, že každý jedinec má vrozenou, neměnící se 

hladinu přijatelného rizika. Jestliže dojde v některé části života jedince ke změně hladiny 

přijatelnosti rizika, změní se hladina přijatelného rizika i v jiné jeho oblasti tak, aby se 

celková hladina přijatelnosti rizika dostala do rovnováhy. Zjednodušeně řečeno, aplikací 

bezpečnostního opatření v jedné oblasti vyvolá zvýšení rizika v druhé oblasti. To znamená, že 

např. zavedením systému včasné detekce dopravních nehod dochází u řidiče k pocitovému 

snížení rizika vzniku újmy na zdraví, a tak se může přestat poutat bezpečnostním pásem. [10] 

• Teorie kompenzace rizika 

Tato teorie tvrdí, že jedinec přizpůsobuje své chování podle vnímané úrovně rizika. 

Jestliže má člověk pocit bezpečí, chová se méně opatrně než v případě, že pociťuje nebezpečí. 

Vztažení této teorie na dopravní telematiku lze ilustrovat na příkladě, kdy zavedením systému 

včasné detekce dopravních nehod může dojít u řidiče k zvýšení úrovně pociťovaného bezpečí, 

na základě čehož začne jezdit agresivněji a riskantněji. [10]  
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Obrázek 3: Logo projektu HeERO. [14] 
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ohlo efektivně využívat služby eCall v případě závažné d

jektu HeERO jsou obsáhlé písemné dokumenty, obsah

tupy pro zavádění systému eCall, čímž se zajistí urychlen

e státech, které se projektu účastní, tak i státech neúčastn

u do provozu, jehož spuštění je plánováno k 1. 1. 201

ity v podobě zvýšení bezpečnosti silničního provozu. [20

olání 112, na kterém je systém 

 

řipravit a zprovoznit nezbytnou 

provozuschopnou a technicky 

otestování její technické 

pěšné dosažení tohoto cíle bylo 

jednotného vývoje služby eCall  

é národní podmínky; spadá zde 

zde jsou zahrnuty zásady 

ického řešení; dodržením této 

ybující se po území evropských 

adě závažné dopravní nehody; 

, obsahující nejvhodnější  

jistí urychlení procesu nasazení 

neúčastnících se. Včasným 

 k 1. 1. 2015, bude umožněno 

20]  
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6.2 Význam systému eCall 

Včasné informování o vzniku dopravní nehody má velký význam z několika důvodů. 

Jednak umožňuje rychlou reakci na vzniklou situaci prostřednictvím systémů řízení dopravy s 

následným vhodně provedeným přesměrováním dopravních toků a dále pak může poskytnout 

nástroj pro informování řidičů o místech výskytu dopravních nehod. Zásadní význam však má 

pro samotné účastníky nehod. Bylo prokázáno, že včasným zajištěním zásahu 

automatizovaným systémem vyrozumívajícím bezpečnostní centrum, mohou být významně 

ušetřeny lidské životy, protože dochází ke zkrácení časové prodlevy do provedení zásahu.  

V následujícím přehledu jsou uvedeny skutečnosti, které osvětlují přínos služby eCall: 

• V Evropě se ročně uskuteční zhruba 180 milionů hovorů na tísňové číslo 112, přičemž 

− více než 60% obyvatel vlastní mobilní telefon; 

− 15%, tedy více než 6 milionů volajících z mobilních telefonů není schopno udat 

informaci o poloze nehody; 

• Přibližně 1,9 milionům zraněným se při nehodách v rámci EU nedostává včasné pomoci 

neboť 

− účastníci dopravních nehod nemohli, kvůli zranění, přivolat pomoc; 

− účastníci dopravních nehod nebyli schopni udat místo, kde se nacházejí, 

především v oblastech mimo města; [9] 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny nejčastější důvody, jež vedou k opožděnému poskytnutí 

neodkladné lékařské pomoci osobám zraněným při dopravních nehodách. 

Tabulka 1: Četnost výskytu nepříznivých podmínek ovlivňující včasnost zásahu. [21] 

 Vždy/velmi často Občas 

Četnost nepřesného určení místa dopravní nehody. 53% 37% 

Četnost chybného určení místa dopravní nehody 7% 59% 

Četnost požadavku na dodatečné informace o místě 

nehody záchrannou jednotkou při cestě na místo. 
56% 36% 

Četnost zabloudění záchranné jednotky v důsledku 

nedostatečných informací o místě nehody. 
2% 21% 

Četnost pozdního příjezdu záchranné jednotky na 

místo nehody z důvodu nedostatečných informací. 
4% 30% 
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Z výsledků, zpracovaných v rámci projektu nazvaného E-MERGE, umožní systém eCall: 

• zkrátit dobu reakce na nehodu přibližně o 50% v mimoměstských oblastech, o 40%  

v městských oblastech; 

• snížit následky zranění v rámci evropské pětadvacítky o 15% a tím ročně zachránit až 

2500 životů, viz tabulka 2. 

 

Tabulka 2: Sociálně ekonomický přínos systému eCall. [9] 

Závažnost dopravních nehod 

Snížení počtů smrtelných úrazů 5 - 15 % 

Omezení následků vážných zranění 

při dopravních nehodách 
10 - 15 % 

Efekt v dopravě 
Snížení časových ztrát způsobených 

dopravními nehodami 
10 - 20 % 

 

 

Z ekonomického hlediska se předpokládá, že po zavedení systému eCall budou celkové 

roční zisky okolo 26 miliard Eur - z toho představuje asi 22 miliard Eur úsporu nákladů na 

dopravních nehodách a asi 4 miliardy Eur úsporu na nákladech spojených se zácpami. Při 

porovnání s těmito zisky jsou náklady na nutné investice relativně malé, 150 Eur připadne na 

každé vozidlo a asi 50 000 Eur na výstavbu nebo modernizaci střediska tísňového volání, dále 

jen PSAP. K uvedeným počátečním investicím na každé nové středisko PSAP je nutné 

připočíst náklady na školení jeho pracovníků a zabezpečení potřebné jazykové podpory. 

Celkové roční náklady pak dosáhnou až na 4 550 milionů Eur v celé evropské pětadvacítce,  

a to včetně palubních jednotek IVS/OBU. Pro realizaci těchto výpočtů byl proveden odhad 

počtu potřebných středisek PSAP v rámci celé EU 25. Průměrně tak vychází jedno středisko 

na 31 000 obyvatel. [9] 

Co konkrétně je obsahem výdajů a zisků, je uvedeno přehledně v následující tabulce 3.  

 

 

 

 

 



19 
 

Tabulka 3: Výdaje a zisky spojené se zavedením eCall. [9] 

Výdaje Zisky / Záchrana 

IVS/OBU palubní jednotky 
• vývoj 

• integrace, 

• cena jednotek 

• HW + SW 

• licence 

Snížení úmrtnosti a četnosti zranění 

• snížení sociálních výdajů 

• snížení výdajů na zdravotnickou péči 

• snížení výdajů na pojištění 

Telekomunikační výdaje 
• adaptace infrastruktury 

• pevná SIM 

• podržení hovoru (dat) a jejich přenos do 
PSAP 

Zvýšení efektivnosti záchranných akcí 

PSAP + infrastruktura služby 
• realizace 

• provoz 

• optimalizace +  zkoušky 

Další efekty ze včasné informace 

• vyšší plynulost dopravy 

• snížení počtu řetězových havárií 
Obchodní prezentace a vzdělávání 

 

6.3 Vliv systému na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

Při zpracovávání přípravných projektů pro zavedení panevropského systému eCall bylo 

v rámci zainteresovaných zemí EU provedeno celkem 10 nezávislých studií. Jejich účelem 

bylo zhodnocení dopadu zavedení systému eCall na bezpečnost provozu. Výsledky některých 

těchto studií se ukázaly z pohledu ostatních zemí omezené a některé naopak významně 

přispěly k objektivnímu posouzení vlivu z celoevropského pohledu, není tedy účelné výstupy 

studií mezi sebou porovnávat. V následujících odstavcích je uveden výtah ze studie provedené 

v České Republice. 

Národní studie vypracovaná v České republice v roce 2006 ilustruje 

nejpravděpodobnější socio-ekonomické dopady po zavedení systému eCall do provozu 

(novější studie nebyla vypracována). Dle studie je odhadováno, že eCall umožní snížit počet 

úmrtí při dopravních nehodách o 3 - 9%, počet závažných poranění pak o 5 - 10%. Tyto 

hodnoty byly vypočteny na základě počtu zranění při dopravních nehodách, zkrácením 

prodlevy mezi vznikem nehody a jejím oznámení na tísňovou linku a dále byl brán v úvahu 

také vztah mezi následky nehody a rychlostí odezvy záchranných složek.  
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Pro posouzení přínosu systému eCall na rychlost odezvy záchranných složek na 

vzniklou dopravní nehodu byl stanoven tzv. referenční časový interval mezi vznikem nehody 

a jejím nahlášením na tísňovou linku. V případě využití systému eCall se odhaduje, že tento 

interval může dosahovat délky menší, než 1 minuta. Z tohoto lze následně předpokládat 

urychlení reakce na nehodu o 3 - 5 minut. Jakým způsobem se tato časová úspora projeví na 

omezení negativních dopadů nehod na životy a zdraví osob, je popsána ve studii zpracované 

americkým doktorem Paulem R. G. Cunninghamem, jejíž výsledky jsou v této práci uvedeny 

dále. 

Ve studii bylo mimo jiné vypočteno, že dobu reakce na dopravní nehodu nelze  

v průměru zkrátit pod 11 minut. Z tohoto důvodu byly výpočty pro stanovení možných 

následků nehody zaměřeny na zranění osob zahrnující zástavu dechu, kde může o přežití 

zraněného rozhodovat každá sekunda. U zhruba 10 - 30% ze všech úmrtí (z 951 úmrtí) se 

předpokládá, že jsou zaviněny právě respiračními traumaty, což znamená, že 95 - 582 obětí 

může být díky systému eCall zachráněno. [21, 26] 

Na následujícím obrázku č. 4 je provedeno srovnání časových os s popisem 

jednotlivých časových intervalů, kde první reprezentuje nehodovou situaci bez přítomnosti 

systému eCall, druhá pak s ním. Je zde patrná časová úspora minimálně 3 minuty, reálně pak 

lze očekávat úsporu delší. Nejmarkantnější rozdíl je v intervalu ohraničeném vznikem nehody 

a jejím nahlášením, který činí až 2 minuty. Následuje jej časový interval detekce nehody, 

standardně v rozmezí 1 až 2 minut, který je v případě nasazení systému eCall zkrácen na 

úroveň desítek sekund. [23] 

 

 
Obrázek 4: Srovnání časových intervalů reakce na nehodu se systémem eCall a bez něj v minutách. [28] 

se systémem eCall 

m
in

u
ty
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V návaznosti na předchozí srovnání časových os, je na následujícím obrázku  

č. 5 ilustrován výsledek studie, provedené doktorem Paulem R. G. Cunninghamem, který 

zkoumal závislost mezi časovou prodlevou od momentu vzniku zranění a procentuální 

úmrtností postižených osob pro tři bezprostředně život ohrožující poranění, které se u vážných 

dopravních nehod objevují. Těmi jsou, dle závažnosti: zástava srdce, zástava dechu a masivní 

krvácení. V případě zranění, vedoucích k zástavě dechu, dosahuje úmrtnost raněných 

přibližně 56% již po 10 minutách.   

 

 

Obrázek 5: Závislost úmrtnosti na čase od vzniku zranění osob při dopravních nehodách. [28] 

 
 

6.4 Technické řešení  

Systém palubního volání eCall je tísňové volání, které se spustí automaticky při 

dopravní nehodě buď aktivováním senzorů ve vozidle, zpravidla na podnět vyslaný z jednotky 

airbagů nebo je uskutečněno manuálně na pokyn cestujícího ve vozidle. Po aktivaci systému 

eCall dojde k uskutečnění tísňového volání, které je schopno přenášet krom hlasu také další 

údaje o nehodě do nejbližší tísňové služby PSAP, zpravidla střediska 112. Prostřednictvím 

hlasového volání je cestujícím ve vozidle umožněno komunikovat s operátorem eCall. 

Současně je operátorovi odeslán minimální soubor dat, dále jen MSD. Ten obsahuje 
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podrobnější informace o nehodě, jako čas vzniku nehody, její přesnou polohu, identifikační 

údaje vozidla, stav eCall, zda byl spuštěn automaticky nebo manuálně a informace  

o poskytovateli služby. Podle těchto informací se zmiňovaný operátor rozhodne, zda bude 

kontaktovat příslušného dispečera záchranné služby nebo nikoliv. Zjednodušený princip 

systému eCall je ilustrován na obrázku č. 6, kde jsou zřejmé hlavní 4 prvky systému - 

IVS/OBU jednotka umístěná ve vozidle, telefonní operátor, středisko tísňového volání 

(PSAP) a záchranné složky, včetně vazeb mezi nimi. [9]  

 

 

 

Obrázek 6: Technické řešení služby eCall. [upraveno 9] 

 

Významnou součástí systému eCall je globální polohový systém, dále jen GPS. Jde  

o radionavigační systém vybudovaný na základě umělých družic obíhajících kolem Země. 

Poskytuje uživatelům informace o jejich okamžité poloze, směru, rychlosti pohybu a také 

přesném čase. V současné době se téměř výhradně využívají systémy Navstar GPS, EGNOS  

a předpokládá se využívání plánovaného systému Galileo.  V rámci systému eCall je význam 

GPS zcela zřejmý. V případě vzniku dopravní nehody zajišťuje poměrně přesnou lokalizaci 

místa nehody, dle dostupné literatury je uváděno rozmezí odchylky 10 - 15m pro standardní 

IVS/OBU 
Tel. operátor 

PSAP 

Operační úroveň 
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GPS přijímače, při použití dalších metod lze přesnost zvýšit až na úroveň jednotek centimetrů, 

ty však nemusí být dostupné pro veřejnou oblast. Údaj o poloze je dále zakomponován do 

minimálního souboru dat, viz kapitola 6.4.2. [13] 

Komunikace mezi jednotkou IVS/OBU a centrem PSAP je zajišťována pomocí 

telefonní služby, podporované veřejnou pozemní mobilní sítí. Jde tedy o standardní systém 

pro mobilní komunikaci GSM, využívající služeb mobilních operátorů, v obrázku č. 6 

označeno zkratkou MNO. [9] 

6.4.1. Jednotka ve vozidle 

Každé vozidlo, které má podporovat službu tísňového volání eCall, musí být vybaveno 

příslušným elektronickým zařízením. Toto zařízení, v literatuře označováno jako systém 

individuálního vozidla (IVS) nebo palubní jednotka (OBU), musí splňovat funkční požadavky 

uvedené v normě ČSN EN 16072, ze kterých podmíněně vycházejí její jednotlivé 

komponenty. Požadavky: 

• jednotka musí obsahovat GSM a 3G moduly pro přístup na síť; 

• prostředek pro manuální aktivaci eCall; 

• systém pro detekci a vyhodnocení nehodové události, který rozhodne o aktivaci 

služby eCall; 

• musí být umožněno odesílat minimální soubor dat a uskutečnit hlasové spojení 

mezi vozidlem a centrem tísňového volání; 

• jednotka musí být dostatečně robustní, aby odolala nárazům v souladu se směrnicí 

96/79/ES pozměněnou 1999/98/ES. [3] 
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Obrázek 7: Blokové schéma pevně zabudovaného 
zařízení IVS/OBU. [9] 

 
Obrázek 8: Blokové schéma přenosného zařízení 

IVS/OBU. [9] 

 

Na obrázcích 7 a 8 jsou vyobrazeny dvě blokové schémata palubních jednotek 

IVS/OBU ve dvou různých provedeních. Jednotka může být buď zabudovaná ve vozidle 

napevno s integrovaným GSM komunikátorem nebo je použita přenosná jednotka 

spolupracující s klasickým mobilním telefonem prostřednictvím technologie Bluetooth.  

Jednotka ve vozidle se dle blokového schématu tedy sestává z: 

• zdroj napájení 

• procesor 

• paměť 

• standardní sériové porty RS 232 

• mikrofon a reproduktor 

• tlačítko manuálního spuštění 

• GSM komunikátor 

• GPS lokátor 

• konektor pro připojení CAN sběrnice (přenos signálu ze senzorů airbagů) [9] 

 

Přenosná jednotka IVS musí umožňovat vytvoření Bluetooth spojení s uživatelovým 

mobilním telefonem, vybaveným GPS lokalizací. Pokud dojde k nehodě, jednotka ji musí 

detekovat, přenést přes Bluetooth identifikátor vozidla a minimální soubor dat (MSD) do 
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uživatelova telefonu, musí vysílat signál zaznamenaný eCall přes Bluetooth do telefonu a ten 

musí přijetí potvrdit. [9] 

V předchozích odstavcích bylo mimo jiné uvedeno, že jednotka musí být schopna zahájit 

volání eCall buď automaticky na základě vyhodnocení nehodové události, nebo na pokyn 

osádky vozidla, tedy manuální aktivací. Upřesňující informace a požadavky na oba 

zmiňované způsoby jsou obsahem normy ČSN EN 16072. Stručně lze uvést následující.  

 
• Automatická aktivace 

Automatická aktivace eCall je realizována na podnět signálu přicházejícího z jednoho 

nebo více procesorů ve vozidle do jednotky eCall. Tímto procesorem může být buď řídící 

modul airbagu nebo kombinace dat z dalších snímačů, například gyroskopu, radaru, snímače 

zatížení nápravy. Povaha těchto zařízení je na rozhodnutí výrobce vozu nebo dodavatele 

zařízení, ale vždy musí jít o spolehlivý a robustní výrobek (spouštěč), schopný reagovat na co 

nejvíce různých typů nárazů, čímž se zajistí maximalizace počtu platných volání eCall  

a zároveň minimalizace počtu planých volání. 

Pokud nejsou stanoveny prostředky k dosažení, musí být vždy zajištěno, aby byl systém 

eCall připraven ihned po nastartování motoru vozidla a odstaven, když je motor vypnut.  

V případě, kdy je již systém eCall spuštěn, nesmí být jeho činnost po vypnutí motoru 

přerušena, ale ukončuje se až současně s platným ukončením probíhajícího volání. [3] 

• Manuální aktivace 

Možnost manuálního spuštění volání eCall s nenastartovaným vozidlem je ponechána 

na rozhodnutí výrobce vozidla nebo poskytovatele zařízení eCall ve vozidle. Vždy však musí 

být navržena a uplatněna taková odůvodněná opatření, aby nemohlo dojít k náhodnému 

manuálnímu spuštění generátoru eCall bez reálného stavu nouze. [3] 

6.4.2. Minimální soubor dat  

Minimální soubor dat je tvořen MSD rámcem, rozčleněným dle normy ČSN EN 15722 

na celkových 13 bloků, z nichž 7 je povinných, musí tedy v souboru dat být obsaženy vždy,  

a 6 nepovinných, které soubor rozšiřují na úplný soubor dat, neboli FSD. Každý blok nese 

příslušnou informaci, ze kterých musí být po jejich doručení na PSAP možno zjistit, jakým 

způsobem došlo k aktivaci eCall, jaké konkrétní vozidlo se dopravní nehody účastní včetně 

druhu použitých pohonných hmot, přesný čas vzniku nehody a v neposlední řadě také 
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informaci o přesné poloze havarovaného vozidla a kterým směrem se pohybovalo. Informace 

z dalších bloků, nepovinných, které tedy nemusejí být bezpodmínečně přeneseny, pak 

upřesňují například počet osob ve vozidle nebo poskytovatele služby. Co je přesným obsahem 

jednotlivých bloků MSD je uvedeno v tabulce 5. [9, 2] 

Tabulka 4: Struktura MSD a FSD. [1] 

P
ov

in
n

é 
bl

ok
y 

1 Identifikační blok 

2 Řídící část - informace o aktivaci eCall, typu volání, typu vozidla  

3 Identifikátor vozidla - VIN, VDS 

4 Typ úložiště paliva - LPG, CNG, Diesel, Benzín, Vodík 

5 Časová známka incidentu v sekundách od 1. 1. 1970 

6 Poloha vozidla a směr vozidla 

7 Kontrolní součet pro ověření správnosti dat 

N
ep

ov
in

n
é 

bl
ok

y 

8 Nedávná poloha vozidla s ohledem na blok 7 

9 Nedávná poloha vozidla  s ohledem na blok 8 

10 Počet pasažérů 

11 Poskytovatel služeb 

12 Formát informací 

13 Volitelné informace o délce 32 bajtů 

 

Na následujícím obrázku 9 je znázorněna podoba informací, obsažených v minimálním 

souboru dat po jeho obdržení a zpracování centrem tísňového volání v případě vzniku 

dopravní nehody. Součástí těchto informací je také souřadnice GPS, určující přesnou polohu 

dopravní nehody. V ilustrovaném případě byla získaná data o poloze označena jako 

nedůvěryhodná, z tohoto důvodů systém čeká na doručení nového minimálního souboru dat. 

Z obrázku 9 je také patrné, že kromě dat obsažených přímo v souboru dat, je zde 

použitý software vybaven funkcí umožňující dekódovat identifikační kód vozidla VIN. Z něj 

pak může operátor vyčíst podrobnosti o havarovaném vozidle, jako výrobce vozidla a rok 

výroby, typ karosérie včetně výbavy (počet a umístění airbagů), typ motoru atd. 

 



27 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Podoba MSD po jeho obdržení centrem PSAP [32] 

 

6.4.3. Časové požadavky  

V momentě vzniku dopravní nehody provede IVS/OBU jednotka vyhodnocení situace 

podle stanoveného algoritmu. V případě, že je nehoda skutečně detekována, následuje 

realizace sekvence několika operací, na jejímž konci je úspěšný přenos všech důležitých dat  

o dopravní nehodě na centrum tísňového volání PSAP a uskutečnění hlasového hovoru 

s posádkou havarovaného vozidla. Realizace těchto operací představuje skutečnou časovou 

prodlevu, jejíž struktura je uvedena na obrázku č. 10 i s příslušnou popisem jednotlivých 

časových intervalů. 



28 
 

 
Obrázek 10: Časové požadavky na systém eCall. [9] 

 
• T0 - čas vyhodnocení nehody, jde o dobu od rozvinutí airbagů do přijetí této 

informace systémem eCall; 

• T1 - čas potřebný na inicializaci volání, tedy doba od vyhodnocení signálu o nehodě 

po připojení GSM komunikátoru do sítě a inicializace volání 112; 

• T2 - čas na vytvoření hlasového volání: 

 - T21 čas přenosu hlasového volání, od inicializace volání po dovolání se na 

 PSAP; 

 - T22 reakční čas PSAP na hlasové volání, tedy doba potřebná na převzetí 

 hlasového volání operátorem v PSAP a odpověď na volání;   

• T3 - virtualizační čas, přenos dat; 

 - T31 čas přenosu dat, MSD na PSAP = T21 = 4s; 

 - T32 mapovací čas a postoupení dat, doba potřebná na převzetí dat tímtéž 

 PSAP operátorem, který přijal hlasové volání = T22 = 10s;  [9] 

 

Z časového diagramu vyobrazeného na obrázku č. 10 je zřejmé, že časová prodleva 

mezi okamžikem vzniku dopravní nehody a automatickým započetím hlasového spojení 

s PSAP nabývá hodnot v řádu desítek sekund.   
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7 Komerčně dodávané technologie 

V současné době existuje na českém trhu několik výrobců, kteří jsou svým portfoliem 

zaměření na poskytování zařízení a služeb pro účely sledování vozidel, zejména v rámci 

firemních vozových parků, ale v určité míře i u soukromých uživatelů. Na rozdíl od 

standardního systému eCall, který slouží primárně ke včasné detekci dopravní nehody, 

nabízejí komerčně dodávané technologie rozšířenou řadu přidaných funkcí. Pro ilustraci lze 

zmínit například možnost tvorby podrobné knihy jízd, sledování způsobů jízdy řidiče, 

sledování odcizeného vozidla a další. I zde je však možnost detekování vzniklé dopravní 

nehody, byť na mírně odlišném principu, popsaném v dalších odstavcích. Ty jsou podrobněji 

věnované společnosti NAM System, a.s. a jejich produktům, neboť jako jediná nabídla 

možnost spolupráce při zpracování tématu této diplomové práce, a poskytla tak potřebné 

informace a technické vybavení potřebné pro realizaci experimentů. 

7.1 NAM System, a.s. 

Společnost NAM system, a.s. je významným a respektovaným českým výrobcem 

hardwarových a softwarových řešení. Na trhu působí od roku 1990 a zaměřuje se především 

na bezpečnostní aplikace. Poskytuje technologie a služby určené pro střežení a monitorování 

stacionárních a mobilních objektů.  Jedná se o vlastní produktová řešení - pulty centrální 

ochrany, systémy monitorování polohy mobilních objektů a komunikační zařízení pro 

přenosy dat v nejrůznějších aplikacích. 

Veškeré produkty jsou pečlivě navrhovány, testovány a certifikovány dle příslušných 

norem a homologací. Nedílnou součástí služeb je i vysoce kvalifikovaná expertní a technická 

podpora 24 hodin denně. Za kvalitu a vysokou technickou vyspělost svých výrobků byla 

společnost několikrát oceněna na odborných výstavách a veletrzích, jichž se pravidelně 

účastní. [24] 

7.1.1. Technologické vybavení 

NAM system, a.s. kontinuálně investuje mnohamiliónové částky nejen do kvalitních 

odborníků, ale i do nejmodernějších technologií určených pro vlastní vývoj a výrobu.  

V moderní laboratoři je k dispozici sestava přístrojů pro měření vysokofrekvenční techniky  

a klimatické testy odolnosti hardware.  
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Pro vývoj mikroaplikací se využívají HW emulátory a speciální simulátory budoucích 

výrobků. V oblasti databází a vývoje software je společnost vybavena výkonným serverovým 

systémem s virtualizovaným prostředím. 

Pro podporu výroby hardware jsou vyvíjeny sofistikované testery, které umožňují 

s vysokou přesností ověřovat hodnoty elektrických veličin a jednotlivých funkcí firmware již 

ve fázi oživování a kompletace výrobku. [24] 

7.1.2. Produkty a služby 

Společnost NAM System, a.s. ve svém portfoliu nabízí následující produkty a služby: 

• NAM®technology  - technologie pro provozovatele pultů centrální ochrany 

1Box® - nejnovější generace pultu centrální ochrany. Skládá se ze špičkových HW 

komponentů předních světových IT firem v kombinaci s vlastním monitorovacím softwarem 

NET-G. Umožňuje nejen střežit objekty, ale i nahrávat hovory, provádět video verifikace, 

navigovat zásahová vozidla na hlídané objekty a mnoho dalších funkcí.  Všechna PCO jsou 

dodávána s vysokou dostupností a napojením na servisní dohledové centrum NAM System, 

a.s. které funguje 24 hodin denně.  

Síť NSG – poplachový přenosový systém pro GPRS a LAN komunikaci. V síti jsou 

napojeny komunikátory vlastní konstrukce se zabezpečenými datovými přenosy. 

Rádiová síť GLOBAL – rádiový poplachový přenosový systém v pásmu privátních 

frekvencí 400-470 MHz. 

Komunikátory a vysílače – vyráběny jsou různé typy rádiových vysílačů, GPRS a IP 

komunikátorů nebo zabezpečovacích ústředen. 

Webové aplikace – speciální aplikace pro zákazníky bezpečnostních agentur 

poskytované formou služeb přes web. 

 

• ONI system - systém pro monitorování mobilních objektů 

ONI web – webový monitorovací portál. Moderní webový portál, který zobrazuje 

online polohy a stavy mobilních objektů. Důležitou vlastností jsou bezpečnostní funkce 

neoprávněné manipulace s vozidlem, nehody na parkovišti a detekce nehody s přivoláním 

pomoci eCall. Unikátní funkcí je i vyhodnocení stylu jízdy řidiče nebo rozbor práce stroje. Ve 
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spojení s nonstop dispečinkem a kvalitní technickou podporou se jedná o jeden 

z nejkomplexnějších systémů v ČR a SR. 

Jednotky sledování a střežení – různé typy vlastních jednotek určené pro pevnou 

instalaci pod palubní desku nebo instalaci Plug&Play. Jednotky mají autonomní detektory 

pohybu a jsou připojitelné na komunikační sběrnici vozidel. Pomocí měřících tyčí 

zabudovaných v nádržích je možné měřit a detekovat krádež paliva. [24] 

 

 
Obrázek 11: Plug&Play jednotka ONI Sledování [autor] 

 

7.2 Technické řešení služby 

Standardní systém eCall detekuje a vyhodnocuje vzniklou dopravní nehodu na základě 

informace poskytnuté některým z čidel ve vozidle, konkrétně může jít o snímání decelerace 

umístěné v jednotce airbagů, které jsou v případě nehody aktivovány. Z logiky věci lze  

v tomto případě odvodit, pokud se neuvažuje manuální spuštění eCall, že započetí tísňového 

volání následuje po aktivaci airbagů ve vozidle (technická norma však nevylučuje přiřazení 

dalšího systému pro vyhodnocování nehody). Může tak nastat situace, kdy je vozidlo 

nabouráno zezadu, pak jde o tzv. dorzální střet. Při něm zpravidla nedochází k aktivaci 

airbagů (čelních, bočních), neboť směr decelerace, či v tomto případě lépe akcelerace, neleží 

ve směru vyhodnocovaném jednotkou airbagů. Přitom při dorzálních střetech dochází  

k vážným zraněním, zejména krční páteře, tzv. whiplash injury. Osádce havarovaného vozidla 

se tak nemusí dostat včasné lékařské pomoci, pokud druhé vozidlo, účastnící se srážky, není 

vybaveno žádným systémem včasné detekce nehod. [5] 

Komerčně dodávaná technologie, pokud jde o detekci a vyhodnocování dopravní nehody, 

pracuje na mírně odlišném principu. Každá OBU jednotka nabízená společností NAM 
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ybavena deceleračním čidlem, vyhodnocujícím diferenc

v čase) ve směru os X, Y a Z, jak je ilustrováno na obrázku

Obrázek 12: Zaznamenaný průběh přetížení při nehodě. [6
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Přetížení v ose X: -- [g] 

Přetížení v ose Y: -- [g] 
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zidla pomocí radaru, nebo uvědomit složky integrova

však na místě fyzické ověření nehodové události. Celá s

lustrována obrázkem č. 13. 

Obrázek 13: Technické řešení ONI systému. [6] 
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vybaveny z výroby, se předpokládá instalace eCall do těch, mladších 5 let. Náklady spojené  

s provozem systému nejsou, dle dostupných informací, na straně majitele vozidla žádné. Výše 

jednotlivých nákladů je přehledně shrnuta v následující tabulce 6. Uvedené částky jsou 

přepočteny z měny EUR na CZK za použití kurzu 1 € = 27,50 CZK, platnému ke dni 10. 2. 

2014 dle ČNB.  [28] 

 

Tabulka 6: Náklady na systém eCall na straně uživatele. [28] 

Panevropský systém eCall 
OBU jednotka - nové vozidlo  ~ 2160 Kč 

OBU jednotka - vozidlo o stáří do 5 let ~ 4320 Kč 

Registrace SIM ~ 810 Kč 

  

Z dostupných informací dále vyplývá, že předpokládaná životnost OBU jednotky je  

8 let. Délka záruční doby pak vychází z toho, zda je jednotka součástí vozidla již z výroby 

nebo nikoliv. Pak lze předpokládat, že záruční lhůta bude upravena výrobcem vozidla.  

V případě dodatečné montáže záleží na výrobci jednotky. Vždy by však záruka měla trvat 

minimálně po dobu 2 let, jak stanoví zákon. [33] 

V následující tabulce je rozpočten roční náklad, jestliže je brána v úvahu životnost 

jednotky a uživatel ji využívá po celou tuto dobu. Uvedené finanční částky jsou jak pro 

jednotku instalovanou výrobcem vozidla, tak pro tu dodanou dodatečně.  

 

Tabulka 7: Rozpočtení ročních nákladů na straně uživatele. [autor] 

Panevropský systém eCall 
Nové vozidlo 372 Kč 

Vozidlo o stáří do 5 let 642 Kč 

 

V době psaní této práce byly v dostupné literatuře uvedení také výrobci vozidel, kteří již 

jsou v současné době schopni nabídnout službu podobnou systému eCall, byť zde nejde přímo 

o panevropský eCall. Vozidla však mohou být vybavena potřebnými komponenty již při 

jejich výrobě. Přehled uvedených výrobců je uveden v tabulce 8.   

Tabulka 8: Přehled výrobců vozidel nabízejících vlastní systém tísňového volání. [21] 

Výrobce / koncern Značka vozidel Název systému 

BMW BMW Assist&Teleservice 
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Fiat Auto 

Alfa Romeo 

Blue&Me nav Fiat 

Lancia 

Ford Motor Company Volvo onCall 

PSA - Peugeot Citroen 
Citroen 

eTouch 
Peugeot 

Tata Motors Jaguar Watch 

Porsche Porsche - 

  

7.3.2. ONI System 

Náklady na pořízení zařízení dodávaného společností NAM System, a.s. jsou shrnuty  

v tabulce 9. Jde nejprve pouze o náklady za materiál, zahrnující jednotku, montážní materiál  

a antény pro příjem GSM a GPS signálu. 

 
Tabulka 9: Náklady na pořízení systému ONI Sledování [6] 

ONI sledování - materiál 

Jednotka ONI sledování 6900 Kč 

Montážní příslušenství (kabeláž, sirénka, indikační LED) 360 Kč 

Vnitřní anténa GSM 150 Kč 

Vnitřní anténa GPS 300 Kč 

Celkem  7710 Kč 

 

Dalšími finančními výdaji jsou náklady na instalaci systému do vozidla a pravidelné 

měsíční poplatky za poskytování služby, viz tabulka 10. 

 

Tabulka 10: Náklady na instalaci a provoz systému ONI Sledování [6] 

Oni sledování - instalace, provoz 
Instalace zařízení 1200 Kč 

Poplatek za službu / měs. 250 Kč 

 

Výrobce na své produkty poskytuje záruku 5 let. Z praktických zkušeností však je 

ověřeno, že OBU jednotky ONI Systému zajišťují spolehlivou funkci po dobu minimálně  

9 let. Z těchto údajů bude rozpočten celkový roční náklad na provoz služby ONI Sledování  

s účastí pořizovacích nákladů.  
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Tabulka 11: Celkový náklad na provoz systému za rok. [autor] 

Celkové roční náklady / 9 let 
Materiál, instalace 990 Kč 

Provoz 3000 Kč 

Celkem za rok 3990 Kč 

 

V tabulce č. 11 je uveden celkový roční náklad na provoz systému ONI sledování, 

zahrnující rozpočtené náklady na pořízení. Celková suma činí 3990 Kč, je zde však na místě 

uvést, že kromě včasné detekce dopravní nehody je v ceně také služba sledování pohybu 

vozidla, využitelná např. při odcizení vozidla. 

 

7.4 Kriteriální srovnání technologií 

V této podkapitole je pomocí Kittsovy bodové metody, hodnotící systém podle  

5 zvolených kritérií, provedeno srovnání dostupných technologií využitelných pro eCall, a to 

za účelem posouzení jejich účinnosti při záchraně života a zdraví při autonehodách. Srovnání 

tedy bude provedeno pro standardní systém eCall instalovaný do vozidla, dále komerční 

provedení v podobě ONI System a pro úplnost je zahrnuta i varianta, kdy vozidlo není 

vybaveno žádným podobným systémem. 

Úvodním krokem k realizaci tohoto srovnání bylo stanovení kritérií, podle nichž lze 

posuzované systémy hodnotit. Vzhledem k původnímu účelu Kittsovy metody byla tedy karta 

pro hodnocení, jež je součástí této metody, upravena tak, aby odpovídala povaze hodnoceného 

systému. Jednotlivá kritéria, včetně bodové stupnice, jsou tedy obsaženy  

v hodnotící kartě, ilustrované tabulkou 12. 



Tabulka 12: Karta pro hodnocení systému Kittsovou metodou. [autor] 

Skup. Kritéria 

Počet bodů 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

A 
Počet osob 

vystavených 
nebezpečí 

22 a víc 19 až 21 16 až 18 13 až 15 10 až 12 7 až 9 5 až 6 3 až 4 1 až 2 

B 
Pravděpodobný 

následek 
Smrt 

Úplná 
invalidita 

Trvalá 
invalidita 

Velmi těžký 
úraz 

Těžký úraz 
Zranění s 

hospitalizací 
Zranění bez 
hospitalizace 

Drobné 
poranění 

Narušení 
pohody 

C 
Doba detekce 

nehody 
Nikdy Týden Dny 

Desítky 
hodin 

Jednotky 
hodin 

Desítky 
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V 
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D 
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E 
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Desítky 
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Desítky 
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Desítky 
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Hodnocení se provádí dle koeficientu K, který se vypočte ze vztahu:  =       (1)
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Po úpravě karty pro hodnocení mohla být vyplněna hodnotící tabulka 13, v níž se podle 

vztahu (1) vypočte koeficient K, nabývající hodnot z intervalu <1,4; 12,6>, přičemž nižší 

hodnota charakterizuje vyšší účinnost použitého systému při záchraně života zraněných osob 

při autonehodách. 

Posuzované systémy byly zahrnuty tři, kde první nezahrnuje použití žádného systému 

včasné detekce nehody, v druhém případě pak jde o standardní systém tísňového volání eCall 

a třetí zastupuje komerčně dodávanou technologii ONI System. Při hodnocení ve všech třech 

případech byla uvažována těžká dopravní nehoda s účastí jediného vozidla. 

 

Tabulka 13: Kittsova metdoa - hodnotící tabulka. [autor] 

Posuzovaný systém 
Kritérium 

Suma K Pořadí 
A B C D E 

Absence systému 
eCall 

3 9 4 9 4 29 8,2 3. 

Standardní systém 
eCall 

3 5 2 5 1 16 4,8 2. 

ONI System 3 5 2 1 1 12 4 1. 

 
Z provedeného hodnocení, jak je patrné z tabulky 13, vyplývá, že nejspolehlivěji 

pracujícím systémem z hlediska detekce nehody, ze tří zde hodnocených, je technologie ONI 

System. Tohoto výsledku dosáhl zejména díky způsobu detekce nehody, neboť je schopen 

vyhodnocovat přetížení působící na osádku vozidla ze všech směrů (ve směru os x, y, z),  

a tedy zaznamená i tzv. dorzální střet viz kapitola 7.2, přičemž prahovou hodnotu přetížení lze 

libovolně nastavit. Na druhém místě, dle hodnocení, se umístil standardní systém eCall se 

ztrátou cca 19% na ONI System. Tento výsledek ovlivnila skutečnost, že u standardního 

systému eCall postačuje, dle normy ČSN EN 16072, aby vyhodnocování nehody prováděl na 

základě signálu přicházejícího alespoň z jednoho procesoru ve vozidle, např. jednotky 

airbagů. Nemusí tak dojít k aktivaci eCall v případě dorzálních střetů nebo při převrácení 

vozidla na střechu. Na posledním místě se umístil systém, tedy vozidlo, které není vybaveno 

žádnou funkcí včasné detekce nehod. Výsledek v největší míře ovlivnilo kritérium "B", 

označující pravděpodobný následek nehody. V něm hraje podstatnou roli prodleva mezi 

vznikem nehody a poskytnutím neodkladné lékařské pomoci raněným při autonehodě, která je 

v případě přítomnosti systému eCall významně zkrácena.   
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8 Experimentální část 

V této části práce budou na základě experimentálních měření a vyhodnocení získaných 

dat posouzeny reálné faktory provozu, které mohou negativně ovlivnit, případně až zabránit 

spolehlivé funkci systému tísňového volání eCall, respektive jeho komerční obdoby.  

Experimentu předchází podrobné seznámení se s principy funkce a technologiemi 

využitými v systému tísňového volání, které dovolí vypracování vhodné experimentální 

metodiky, umožňující provedení měření a následného zpracování získaných dat takovým 

způsobem, aby měly výstupní informace z experimentu odpovídající vypovídající hodnotu.  

V rámci přípravy bylo mimo jiné nutné zajistit dostupnost technického vybavení, zejména 

OBU jednotek, které zajistila společnost NAM system, a.s., dále navržení vhodného zařízení 

pro sledování hustoty provozu, které bylo sestaveno ad-hoc, softwarovou podporu  

a v neposlední řadě odborné publikace zaměřené na řešenou problematiku. 

Postup experimentu je dán posloupností následujících podkapitol, každá z nich obsahuje 

potřebný komentář a vysvětlivky. Pro zpracování kapitol věnovaných identifikaci  

a hodnocení rizik bylo vycházeno z normy ČSN EN 31010:2011 – Management rizik – 

techniky posuzování rizik. 

8.1 Identifikace rizikových faktorů provozu 

Prvním a zásadním krokem směřujícím k realizaci zamýšleného experimentu bylo 

provedení identifikace rizikových faktorů provozu, které se mohou reálně v provozu 

vyskytnout a mohou narušit funkci služby eCall. K tomuto účelu byl využit Ishikawův 

diagram neboli diagram příčin a následků, označovaný někdy též jako "rybí kost". Za hlavní 

negativní následek bylo zvoleno narušení funkce služby eCall. Následně byly identifikovány 

celkem čtyři primární příčiny jejího selhání, které se dále větví na sekundární příčiny, viz 

obrázek ishikawova diagramu. 

Převážná většina identifikovaných rizikových faktorů, která budou dále označována 

vhodněji jako rizika, neboť fakticky představují zdroj ohrožení funkce systému a lze je 

vyjádřit pomocí pravděpodobnosti výskytu včetně závažnosti následků, má strukturální 

povahu, a nesouvisejí tedy s činností člověka (větve Rušení bezdrátové komunikace, 

Poškození jednotky nehodovou událostí, Provozní odchylky). Menšinová část rizik je pak 

procesních (větev Uživatel) viz obrázek 14 Ishikawova diagramu. 

 



Narušení 
funkce 

služby eCall 

Rušení bezdrátové komunikace 
Poškození jednotky 
nehodovou událostí 

Uživatel Provozní odchylky 

frekvenční rušení 

vedení VN, VVN 

konstrukce 
vozu 

stínění GSM 

magnetické pole 

okolní terén 

požár 
vozidla 

náraz 

utopení 

zkrat zapojení 

přerušení napájení 

poškození antény 

zásah do obvodů 

odpojení antény 

odpojení 
jednotky 

úmyslné rušení 

odstínění jednotky 

SW chyba 

chybné vyhodnocení 
situace 

chybná instalace 

selhání podpůrných systémů 

porucha 
jednotky 

nepříznivá teplota 

Obrázek 14: Ishikawův diagram příčin a následků. [autor] 
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8.2 Hodnocení rizikových faktorů Saatyho metodou 

Saatyho metoda je kvantitativní metoda párového srovnání, využívaná zejména pro 

posuzování variant nebo vyhodnocování kritérií při analytycko-hodnotících procesech.  V této 

práci bude využita pro hodnocení identifikovaných rizik.  

Výstupem Saatyho metody aplikované na identifikovaná rizika bude jejich hierarchicky 

uspořádaný výčet od nejzávažnějšího po nejméně závažné, sestavený podle velikosti 

preference, vyjádřené počtem bodů ze zvolené stupnice. Kromě tohoto uspořádání je 

výstupem i konkrétní číselný údaj, popisující o kolik jsou která rizika preferovanější, v tomto 

případě závažnější, než ostatní. Popsaný princip porovnávání rizik umožňuje získat velmi 

přesné podklady pro další rozhodování v procesu řízení rizik. [25] 

V tabulce č. 14. je uveden přehled všech identifikovaných rizik z kapitoly 8.1, která 

budou následně hodnocena Saatyho metodou kvantitativního srovnání. 

 

Tabulka 14: Přehled identifikovaných rizik – strukturálních i procesních. [autor] 

Přehled identifikovaných rizik 
Pořadí Strukturální rizika Pořadí Procesní rizika 

1. Frekvenční rušení 1. Odpojení jednotky 

2. Stínění konstrukcí vozu 2. Úmyslné odstínění jednotky 

3. Vnější magnetické pole 3. Odpojení antény GSM 

4. Stínění okolním terénem 4. Zásah do obvodů jednotky 

5. Stínění GSM signálu 5. Úmyslné užití GSM rušičky 

6. Vedení VN, VVN 6. - 

7. Utopení vozidla 7. - 

8. Náraz do pevné překážky 8. - 

9. Požár vozidla 9. - 

10. Zkrat zapojení 10. - 

11. Přerušení napájení 11. - 

12. Poškození antény GSM 12. - 

13. Selhání podpůrných systémů 13. - 

14. Porucha jednotky 14. - 

15. Softwarová chyba 15. - 

16. Nepříznivá teplota 16. - 

17. Chybné vyhodnocení situace 17. - 

18. Chybná instalace jednotky 18. - 
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V následující tabulce č. 15. je uvedena bodová stupnice pro hodnocení kritérií (rizik) dle 

Saatyho. Bodová stupnice nabývá celých lichých čísel od 1 do 9. Sudé hodnoty 2, 4, 6, 8 

slouží pro jemnější hodnocení mezistupňů. [25] 

 

Tabulka 15: Ohodnocení rizik dle Saatyho. [20] 

Počet bodů Významnost 

1 Rizika jsou stejně významná 

3 První riziko je slabě významnější než druhé 

5 První riziko je dosti významnější než druhé 

7 První riziko je prokazatelně významnější než druhé 

9 První riziko je absolutně významnější než druhé 

 

Postup zpracování: 

 

• vytvoření a vyplnění Saatyho matice 

     - na diagonále budou jedničky (sij = 1) 

     - sij ϵ <0 , 9>, pokud i je preferováno před j 

     - sji = 1/sij 

• pro každé i se vypočte hodnota  si ze vztahu    =  ∏   (2) 

• pro každé i se vypočte hodnota Ri ze vztahu   =  ( ) / =   (3) 

• vypočte se součet Ri ze vztahu    ∑    (4) 

• konečné určení váhy kritérií (rizik) dle vztahu  =  
∑

   (5) 

 

Všechny uvedené veličiny jsou bezrozměrné, nejsou tedy popsány žádnou jednotkou. 

Rizika jsou do Saatyho matice uspořádány ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v tabulce 

14, přičemž procesní i strukturální rizika mají dvě samostatné matice. Strukturální rizika jsou 

v matici označeny písmenem "s", kde index udává pořadí rizika v tabulce 14 (seřazení rizik  

v matici a uvedené tabulce je tedy shodné). Procesní rizika jsou označeny písmenem "p"  

a platí u nich to stejné, jak bylo napsáno u strukturálních rizik. 

 
 



Tabulka 16: Saatyho matice pro určení preferencí strukturálních rizik. [autor] 

Sij s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 Si Ri vi 

s1 1 3 7 1/8 1 5 5 5 6 7 7 7 5 7 7 7 7 3 243*108 3,78 0,140 

s2 1/3 1 5 1/5 1/3 5 3 3 4 7 7 5 5 7 7 5 7 3 126*106 2,82 0,104 

s3 1/7 1/5 1 1/8 1/5 1 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 1/6 1/4 1/2 1/2 1/5 1/5 1/7 3,94*10-10 0,30 0,011 

s4 8 5 8 1 2 7 5 5 6 8 8 7 6 8 8 7 8 5 323*1011 5,63 0,208 

s5 1 3 5 1/2 1 6 5 5 6 7 7 6 6 7 8 7 7 5 163*109 4,20 0,155 

s6 1/5 1/5 1 1/7 1/6 1 1/3 1/3 1/2 1/2 1 1/5 1/5 1/7 1/4 1/2 1/3 1/6 1,05*10-9 0,32 0,012 

s7 1/5 1/3 3 1/5 1/5 3 1 2 3 2 2 1/4 1/2 1/2 3 5 5 6 16,20 1,17 0,043 

s8 1/5 1/3 3 1/5 1/5 3 1/2 1 3 2 2 1/4 1 3 3 5 5 6 48,60 1,24 0,046 

s9 1/6 1/4 3 1/6 1/6 2 1/3 1/3 1 1/3 1/3 1/6 1/2 1/3 1/3 1/2 1/3 1/6 2,21*10-8 0,38 0,014 

s10 1/7 1/7 2 1/8 1/7 2 1/2 1/2 3 1 1 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/4 2,73*10-4 0,63 0,023 

s11 1/7 1/7 2 1/8 1/7 1 1/2 1/2 3 1 1 2 3 1 4 1/3 5 4 0,09 0,87 0,032 

s12 1/7 1/5 6 1/7 1/6 5 4 4 6 2 1/2 1 3 2 5 3 6 1 1058 1,47 0,054 

s13 1/5 1/5 4 1/6 1/6 5 2 1 2 1/2 1/3 1/3 1 1/3 3 1/3 3 1/4 1,23*10-3 0,69 0,025 

s14 1/7 1/7 2 1/8 1/7 7 2 1/3 3 2 1 1/2 3 1 3 2 2 1/2 0,18 0,91 0,034 

s15 1/7 1/7 2 1/8 1/8 4 1/3 1/3 3 1/2 1/4 1/5 1/3 1/3 1 2 1 1/4 1,18*10-6 0,47 0,017 

s16 1/7 1/5 5 1/7 1/7 2 0 1/5 2 2 3 1/3 3 1/2 1/2 1 3 2 4,2*10-3 0,74 0,027 

s17 1/7 1/7 5 1/8 1/7 3 1/5 1/5 3 1/2 1/5 1/6 1/3 1/2 1 1/3 1 1/2 3,04*10-7 0,43 0,016 

s18 1/3 1/3 7 1/5 1/5 6 1/6 1/6 6 4 1/4 1 4 2 4 1/2 2 1 1 1 0,037 

∑ 27,04 1 
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Tabulka 17: Saatyho matice pro určení preferencí procesních rizik. [autor] 

Sij p1 p2 p3 p4 p5 Si Ri vi 

p1 1 1/6 1/4 6 1/8 0,031 0,50 0,06 

p2 6 1 5 6 2 360 3,25 0,42 

p3 4 1/5 1 3 1/7 0,343 0,81 0,10 

p4 1/6 1/6 1/3 1 1/8 0,001 0,26 0,03 

f5 8 1/2 7 8 1 224 2,95 0,38 

∑  7,76 1 

 
 

V předchozích krocích bylo provedeno kvantitativní párové srovnání identifikovaných 

rizik pomocí Saatyho metody. Ze získaných dat, uvedených v Saatyho maticích pro výpočet 

preferencí procesních a strukturálních rizik, bude dále vytvořena tabulka s hierarchicky 

uspořádanými riziky dle jejich preferenčních čísel a zároveň vah, charakterizující jejich 

závažnost, viz tabulka č. 18. Tuto tabulku doplňuje graf č. 2, ilustrující sestupné seřazení 

strukturálních rizik dle jejich vah. 

 

Tabulka 18: Seřazení strukturálních rizik dle preferenčního čísla / váhy. [autor] 

Pořadí sij Ri vi Riziko 

1 s4 5,63 0,208 Stínění okolním terénem 

2. s5 4,20 0,155 Stínění GSM signálu 

3. s1 3,78 0,140 Frekvenční rušení 

4. s2 2,82 0,104 Stínění konstrukcí vozu 

5. s12 1,47 0,054 Poškození antény GSM 

6. s8 1,24 0,046 Náraz do pevné překážky 

7. s7 1,17 0,043 Utopení vozidla 

8. s18 1,00 0,037 Chybná instalace jednotky 

9. s14 0,91 0,034 Porucha jednotky 

10. s11 0,87 0,032 Přerušení napájení 

11. s16 0,74 0,027 Nepříznivá teplota 

12. s13 0,69 0,025 Selhání podpůrných systémů 

13. s10 0,63 0,023 Zkrat zapojení 

14. s15 0,47 0,017 Softwarová chyba 

15. s17 0,43 0,016 Chybné vyhodnocení situace 

16. s9 0,38 0,014 Požár vozidla 

17. s6 0,32 0,012 Vedení VN, VVN 

18. s3 0,30 0,011 Vnější magnetické pole 
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Graf 2: Grafické znázornění strukturálních rizik seřazených dle váhy vi, [autor] 

 

Stejný postup uplatněný při zpracování strukturálních rizik, bude uplatněn i u rizik 

procesních. Ta jsou seřazena dle hodnot Ri a vi v tabulce č. 19 s grafickým vyobrazení v grafu 

č. 3. 

 

Tabulka 19: Seřazení procesních rizik dle preferenčního čísla / váhy. [autor] 

Pořadí sij Ri vi Riziko 

1.  p2 3,25 0,42 Úmyslné odstínění jednotky 

2. p5 2,95 0,38 Úmyslné užití GSM rušičky 

3. p3 0,81 0,10 Odpojení antény GSM 

4. p1 0,50 0,06 Odpojení jednotky 

5. p4 0,26 0,03 Zásah do obvodů jednotky 

 

 
Graf 3: Grafické znázornění procesních rizik seřazených dle váhy vi. [autor]  
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V následujícím grafu 4 budou seřazeny všechna rizika, tedy strukturální i procesní, 

avšak nyní pouze podle velikosti preferenčního čísla Ri sestupně od největšího po nejmenší.  

K tomuto účelu nelze využít hodnot vah vi, neboť hodnocení rizik bylo provedeno pomocí 

dvou samostatných matic, zvlášť pro procesní a zvlášť pro strukturální rizika. Získané 

hodnoty vi z obou matic tak nejsou vzájemně a objektivně porovnatelné, protože na rozdíl od 

hodnot Ri, jsou tyto závislé na počtu hodnocených prvků v rámci příslušné matice. 

  

 
Graf 4: Seřazení strukturálních a procesních rizik dle preferenčního čísla Ri. [autor] 

 

Po zanesení všech hodnot preferenčních čísel jednotlivých rizik do jednoho grafu 

jednoznačně vyplynulo, která rizika jsou nejzávažnější a jaká je jejich pozice v sestupném 

uspořádání. Pro přehlednost byla strukturální rizika označena modře, procesní červeně. Graf  

4 byl dále doplněn Paretovým principem s Lorenzovou křivkou, standardně se spolehlivostí 

systému 80/20. Zde po konzultaci s odborníkem bylo doporučeno zvýšení spolehlivosti na 

poměr 60/40. 

Rizika přesahující tuto hranici budou dále podrobena experimentálnímu zkoumání  

v následujících kapitolách, čímž budou empiricky ověřeny teoreticky zpracované skutečnosti. 

Mezi experimentálně posuzovanými riziky tedy budou: vliv okolního terénu na dostupnost 

GSM signálu, stínění GSM signálu, které v sobě zahrnuje procesní i strukturální hledisko  

a rušení přenosu dat pomocí GSM rušičky. 
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8.3 Experimentální posouzení vybraných faktorů na dostupnost služby eCall 

Obsahem této kapitoly je na základě experimentálního měření posoudit vliv vybraných 

faktorů provozu, vyhodnocených v předchozích krocích pomocí Saatyho metody jako 

nejrizikovější, na dostupnost služby eCall v běžném provozu. Experiment bude realizován za 

podpory příslušného technického a softwarového vybavení, které umožňuje snímat  

a vyhodnocovat změny v dostupnosti GSM signálu (úroveň zisku) v čase resp. v závislosti na 

geografické poloze nebo způsobu stínění GSM signálu. Naměřené hodnoty budou vhodným 

způsobem statisticky zpracovány, vyhodnoceny a zaneseny do grafu. 

Statistické zpracování naměřených dat: 

• minimum 

• maximum 

• medián  pro liché n: =  
[ ( / ) ( / )]

   (6) 

   pro sudé n: =  
( / )

   (7) 

• střední hodnota   =   (  + + ⋯ + )  (8) 

• rozptyl    =  ∑ ( − μ)   (9) 

• směrodatná odchylka   = ( )    (10) 

 

8.3.1. Technické a softwarové vybavení 

Veškerá experimentální měření, uvedená v následujících kapitolách, probíhala za 

využití nezbytného vybavení, jehož výčet a účel je uveden níže.  

 

Plug&Play jednotka ONI System + online podpora 

− uvedená jednotka bude v rámci experimentů využívána jako primární zařízení pro 

snímání hodnot intenzit signálu GSM na vybraných úsecích nebo za účasti vybraného 

rizikového faktoru provozu, neboť svými charakteristikami blíže odpovídá jednotce 

pro standardní panevropský systém eCall; Online služba ONI System pak umožňuje 
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průběžně kontrolovat podmínky a průběh každého měření k zamezení vzniku 

případných odchylek; 

Mobilní zařízení Huawei Ascend G300 

− zařízení Huawei, podobně jako jednotka ONI System, bude plnit úlohu měřícího 

zařízení, snímající hodnoty intenzit signálu GSM na vybraných úsecích. Podstatným 

rozdílem však je konstrukce jeho přijímací části, která disponuje pouze integrovanou 

GSM anténou, a bude tak zastupovat méně citlivá zařízení, využitelná pro systém 

eCall. Zároveň poskytne možnost přímého srovnání naměřených hodnot s předchozím 

zařízením; Zařízení Huawei však je nutné vybavit vhodným softwarem, viz níže; 

 

Software Signal Strength ver. 1.3.3 pro OS Android 

− uvedený software přímo souvisí s mobilním zařízením Huawei, po jehož instalaci je 

uvedené zařízení možné využít pro měření dostupnosti GSM signálu v závislosti na 

geografické poloze (dle GPS souřadnic). Z každého měření vytvoří databázi 

naměřených hodnot, příslušných GPS souřadnic a přesného času, kdy byla každá 

hodnota sejmuta. Výstupní soubor je čitelný a zpracovatelný v programu Microsoft 

Excel; 

Zvukové záznamové zařízení 

− zařízení pro záznam zvuku slouží ke zjištění počtu motorových vozidel, které 

vybraným úsekem projedou za 24 hodin. Záznamové zařízení bude po tuto dobu 

snímat akustické projevy projíždějících vozidel a zaznamenávat je do své interní 

paměti v audio formátu AMR;  

 

Software Audacity ver. 2.0.5 pro OS Windows 

− počítačový program Audacity bude využit pro zpracování audio záznamu z výše 

uvedeného záznamového zařízení. Tento software umožňuje zobrazení celé zvukové 

nahrávky v podobě křivky, charakterizující aktuální intenzitu zaznamenávaného 

zvuku; Analyzováním této křivky pak lze určit přesný čas průjezdu vozidla, jejich 

počet a také časové rozestupy mezi nimi; 
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8.3.2. Experiment 1: Dostupnost služby eCall na geografických úsecích 

První experimentální měření bude zrealizováno na vybraném geografickém úseku, resp. 

vybrané pozemní komunikaci. Kritéria pro výběr úseku byly zvoleny následující: 

• pozemní komunikace alespoň 3. třídy; 

• nenulová hustota provozu - kritérium bude ověřeno experimentálně; 

• pozemní komunikace se nachází v oblasti s částečným pokrytím GSM sítí. 

Účelem tohoto měření je experimentálně posoudit dostupnost služby eCall na těch 

komunikacích, kde lze očekávat výskyt nepříznivých podmínek, které mohou významně 

omezit její spolehlivou funkci a případně tak zabrání včasné detekci vážné dopravní nehody. 

Za nepříznivé podmínky je zde uvažováno nehomogenní pokrytí oblasti GSM sítí, která je pro 

funkci eCall klíčová, zapříčiněné primárně členitostí okolní krajiny. Prvotní výběr úseku tak 

proběhl dle mapy pokrytí GSM sítí a také z praktických zkušeností autora s tímto úsekem. 

Následovalo ověření hustoty provozu, zda vyhovuje stanovenému kritériu, prostřednictvím 

záznamového zařízení, a to mimo jiné se záměrem stanovení minimálních a maximálních 

časů, potřebných pro detekci dopravní nehody a následnému informování záchranných složek.  

Vybraný úsek se nachází ve Zlínském kraji poblíž obce Rajnochovice, viz následující 

obrázek, na němž je vyznačen červeně. Celková délka úseku je dle GPS měření přibližně 

5700m. Zkoumaný úsek je rovinaté povahy s nevýrazným převýšením, ale disponující 

bohatým horizontálním zakřivením, po levé i pravé straně je úsek lemován stromovím. 

Svodidla nejsou v žádném místě instalovány, pouze mostní konstrukce, které jsou na úseku 4, 

jsou doplněny ocelovým zábradlím. 

  

Obrázek 15: Vybraný úsek pro realizaci experimentálního měření s mapou pokrytí GSM sítí.[28, 30] 
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Měření hustoty provozu na předběžně vybraném úseku proběhlo za využití 

záznamového zařízení, snímajícího akustické projevy projíždějících vozidel, které zde bylo 

umístěno skrytě, aby nedošlo k jeho odcizení nebo úmyslnému poškození náhodně 

procházející osobou. Počátek záznamu byl vztažen ke konkrétní hodině určeného dne, kdy 

měření probíhalo, a ukončen následující den ve stejnou hodinu. Záznam tedy zachycuje dobu 

24 hodin, přičemž odjezd a příjezd autorova vozidla není do následného vyhodnocení 

záznamu započten. Kvalita pořízeného záznamu však neumožňuje spolehlivě zachytit průjezd 

nemotorových vozidel (kolo, elektroskútr) ani průchod pěších, neboť hladina jimi vydávaného 

hluku je nízká a od okolního šumu nerozeznatelná. Lze tak zjistit pouze počet průjezdů 

motorových vozidel, jak jednostopých, tak dvoustopých. 

Následným analyzováním pořízeného záznamu pomocí programu Audacity bylo 

zjištěno, že za 24 hodin daným úsekem projelo celkem 34 motorových vozidel (bez rozlišení 

směru). Tímto bylo potvrzeno, že úsek splňuje kritérium pro nenulovou hustotu provozu. 

Četnost vozidel, které úsekem projely, jsou uvedeny v grafu 5, který je rozdělen na 24 

hodinových intervalů, čímž je prakticky ilustrován vývoj četností průjezdů v průběhu celého 

dne. 

 

Graf 5: Četnost průjezdů vozidel na vybraném úseku za 24 hodin. [autor] 

Kromě počtu motorových vozidel, které úsekem za 24 hodin projely, lze ze záznamu 

zjistit také to, jak dlouhé jsou intervaly mezi jednotlivými průjezdy vozidel. To je podstatné 

zejména pro ilustraci, jakou měrou dokáže systém eCall zkrátit detekci případné dopravní 

nehody, která nastane v době, kdy úsekem aktuálně neprojíždí žádné další vozidlo.  
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V tabulce č. 20 jsou shrnuty nejkratší a nejdelší časové intervaly mezi průjezdy vozidel 

v rámci měření. Nejkratší interval o délce 2 sekund představuje situaci dvou vozidel jedoucích 

stejným směrem za sebou.   

Tabulka 20: Časové intervaly mezi průjezdy vozidel. [autor] 

Nejkratší čas 2 s 

Nejdelší čas 2h 08 min 

 

Na následujícím obrázku je provedeno srovnání časových os, kde první charakterizuje 

nehodu vozidla, které není vybaveno systémem eCall a havárie se odehrála v době, kdy 

úsekem projede další vozidlo nejdříve za 2 hodiny a 8 minut, viz tabulka 20. Druhá časová 

osa ilustruje stejnou situaci, avšak havarované vozidlo je vybaveno systémem eCall. Časový 

rozdíl mezi těmito dvěma příklady činí 127 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Srovnání časových os dopravní nehody vycházejících z experimentálního měření [autor] 
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V předchozích krocích tedy bylo ověřeno, že vybraný úsek splňuje stanovená kritéria,  

a bude tedy využit pro experimentální posouzení dostupnosti služby eCall.  

Následuje provedení samotného měření dostupnosti GSM signálu na vybraném úseku. 

K tomuto účelu bylo využito mobilní zařízení Huawei Ascend G300, které reprezentuje 

zařízení s integrovanou anténou, a tedy potenciálně nižší citlivostí pro příjem GSM signálu. V 

něm byl nainstalován software Signal Strength, umožňující za pomoci GPS přijímače měřit  

a zaznamenávat intenzitu GSM signálu na konkrétních geografických polohách. Druhým 

zařízením, využitým pro měření, je jednotka ONI Systém, poskytnutá firmou NAM System, 

a.s. Ta zastupuje zařízení blíže odpovídající jednotkám systému eCall i přes skutečnost, že je 

vybavena dalšími přídatnými funkcemi. Na ty v průběhu experiemntu nebude brán zřetel. 

Posouzení dostupnosti GSM signálu na vybraném úseku vychází z provedení celkem  

6 měření, přičemž měření vždy probíhalo na obou zařízeních současně, aby byla získaná data 

vzájemně porovnatelná. Počátek měření je vztažen vždy k jednomu z koncových bodů 

vybraného úseku a vice versa, které jsou na obrázku 17 znázorněny barevnými praporky. 

Pohyb mezi nimi zajišťovalo motorové vozidlo s ustálenou rychlostí 40km/h, což bylo 

průběžně kontrolováno v online systému ONI.  

 

 
Obrázek 17: ONI Systém online - grafický výstup měření. [autor] 
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Výstupem měření z obou zařízení je soubor dat, obsahující kromě naměřených hodnot 

intenzit signálu GSM, také přesnou polohu v podobě GPS souřadnice a přesný čas, kdy byla 

každá jednotlivá hodnota sejmuta. V případě jednotky ONI System byl časový rozestup mezi 

každou sejmutou hodnotou přibližně 10 sekund (≈ 111m při 40km/h). Mobilní zařízení 

Huawei provádělo snímání jednotlivých hodnot podle uražené vzdálenosti, ta byla nastavena 

na 80 m, aby celkový počet sejmutých hodnot na celé délce úseku přibližně odpovídal počtu 

hodnot sejmutých jednotkou ONI System (možnosti nastavení užitého software jsou 

omezená). I přes současně probíhající měření na obou zařízeních tak byl získán rozdílný počet 

nasnímaných hodnot, konkrétně 65 u zařízení Huawei, 56 jednotkou ONI Systém. Celkový 

počet získaných hodnot intenzit signálu v rámci tohoto experimentálního měření tak činil 726. 

Veškerá naměřená data byla statisticky zpracována a zanesena do tabulek 21 až 26. 

Zpracování dat zahrnuje výpočet střední hodnoty intenzity signálu, minimální a maximální 

hodnoty, mediánu, rozptylu a směrodatné odchylky, vždy pro každé uskutečněné měření 

samostatně. Tabulky jsou dále doplněny grafy, které ilustrují průběh změn intenzit GSM 

signálu v závislosti na změně polohy, tedy pohybu vozidla. Grafy jsou pro přehlednost 

rozděleny v rámci každého měření ještě pro každé měřící zařízení zvlášť. 

 Veškeré měřené hodnoty intenzit signálu, resp. jeho síly, zisku nebo také výkonu, jsou 

zde uváděny v jednotkách dBm. Pro sítě, využívané pro mobilní komunikaci, je 

charakteristické rozpětí hodnot s horní hranicí cca -30 dBm, kdy je síla signálu nejvyšší, 

zpravidla bezprostředně u vysílače, a spodní hranice cca -113 dBm, kdy již je signál pro 

běžná zařízení prakticky nedostupný, viz obrázek 18. [23] 

 

 
 

Obrázek 18: Interval hodnot pro popis intenzity signálu GSM v dBm. [autor] 

 



 

Tabulka 21: Měření č. 1 - zpracované

Měření č. 1 

Počet naměřených hodnot 

Střední hodnota ( ) 

Medián (Me) 

Minimum 

Maximum 

Rozptyl ( ) 

Směrodatná odchylka ( ) 
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Tabulka 22:Měření č. 2 - zpracované

Měření č. 2 

Počet naměřených hodnot 

Střední hodnota ( ) 

Medián (Me) 

Minimum 

Maximum 

Rozptyl ( ) 

Směrodatná odchylka ( ) 
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Tabulka 23: Měření č. 3 - zpracované

Měření č. 3 

Počet naměřených hodnot 

Střední hodnota ( ) 

Medián (Me) 

Minimum 

Maximum 

Rozptyl ( ) 

Směrodatná odchylka ( ) 
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Tabulka 24: Měření č. 4 - zpracované

Měření č. 4 

Počet naměřených hodnot 

Střední hodnota ( ) 

Medián (Me) 

Minimum 

Maximum 

Rozptyl ( ) 

Směrodatná odchylka ( ) 

 
 

Graf 12: Měření č. 4, 

 

Graf 13: Měření č. 4, j
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ěření č. 4, jednotka ONI System - průběh zisku GSM signálu na úse

 
 

20 30 40 50 60

20 30 40 50

ONI System 

56 

- 97,39 dBm 

- 99 dBm 

- 105 dBm 

- 83 dBm 

44,49 

6,67 

 

na úseku. [autor] 

 

na úseku. [autor] 

Intenzita 

GSM

Intenzita 

GSM



 

Tabulka 25: Měření č. 5 - zpracované

Měření č. 5 

Počet naměřených hodnot 

Střední hodnota ( ) 

Medián (Me) 

Minimum 

Maximum 

Rozptyl ( ) 

Směrodatná odchylka ( ) 

 

Graf 14: Měření č. 5
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Tabulka 26: Měření č. 6 - zpracované

Měření č. 6 

Počet naměřených hodnot 

Střední hodnota ( ) 

Medián  (Me) 

Minimum 

Maximum 

Rozptyl ( ) 

Směrodatná odchylka ( ) 

 

Graf 16: Měření č. 6
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8.3.3. Experiment 2: Stínění bezdrátové komunikace 

V této podkapitole bude na základě experimentálního měření posouzena možnost 

odstínění OBU jednotky eCall, čímž může dojít k zamezení nebo snížení spolehlivosti 

bezdrátové komunikace realizované prostřednictvím GSM sítě. Odstínění zde spočívá ve 

vytvoření fyzické bariéry oddělující OBU od okolního prostředí, která při volbě vhodného 

materiálu a způsobu provedení funguje na principu tzv. Faradayovy klece. Dochází tak  

k omezování dostupnosti GSM signálu, přesněji řečeno k útlumu intenzity 

elektromagnetických vln přicházejících k přijímači uvnitř klece - anténě OBU. 

Nezbytnou podmínkou pro konstrukci takovéto bariéry je, aby byl její plášť zhotoven  

z elektricky vodivého materiálu a neobsahoval žádné otvory, které umožní průnik 

elektromagnetických vln k anténě uvnitř bariéry. Ze vztahu (11) jsou vypočteny vlnové délky, 

resp. mezní rozměry otvorů (alespoň v jednom směru) pro jednotlivé frekvence GSM signálu, 

kterými již elektromagnetická vlna projde bez omezení. 

=  [m]      (11)  

 

GSM 900 (890 MHz):   =  ∗
∗ 

= 0,337 = 33,7  

 

GSM 1800 (1710 MHz):  =  ∗
∗ 

= 0,175 = 17,5  

 

Při přípravě na samotný experiment byla nejprve vytvořena kostra stínící konstrukce. Za 

materiál byl zvolen karton o tloušťce 1 mm, který neovlivňuje průchod GSM signálu, z něhož 

byl vytvořen kvádr o rozměrech 17x12x7 cm. Ten byl následně opatřen otvory pro vstup 

napájecího a anténního kabelu GPS modulu. Na vnitřní strany stěn kvádru, včetně víka, byla 

připevněna hliníková fólie o tloušťce cca 15µm, která zajistí funkci Faradayovy klece, viz 

obrázek 19. V průběhu experimentu byly dle aktuálně získávaných dat přidávány další vrstvy 

hliníkové fólie. Důvodem k volbě tohoto materiálu je ten, že v případě masového rozšíření 

služby eCall, je hliníková fólie volně dostupná každému, a lze tak důvodně předpokládat její 

využití. Na závěr bylo provedeno také měření, kde úlohu Faradayovy klece plnila plechová 

nádoba o objemu 0,7l a tloušťce stěny cca 0,3mm, tvořené hliníkovou slitinou, kde lze, na 

rozdíl od přidávání fóliových vrstev, vyloučit nechtěné otvory v plášti. 
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Obrázek 19: Umístění jednotky v otevřené stínící konstrukci - Faradayova klec. [autor] 

Úvodním krokem měření bylo nasbírání referenčních hodnot intenzit GSM signálu na 

vybraném úseku bez stínění. Ty následně umožnily průběžně komparovat získávané hodnoty 

z měření při použití stínění. Úsek, na němž tento sběr dat probíhal, byl vybrán za splnění 

pouze jediné podmínky, kterou byla dobrá dostupnost GSM sítě. V dalších krocích proběhlo 

několik měření, z nichž získaná a zpracovaná data jsou zanesena do následujících grafů  

a tabulek. 

 

 

Tabulka 27: Vliv stínění na zisk GSM signálu. [autor] 

 Průměr 

[dBm] 

Minimum 

[dBm] 

Maximum 

[dBm] 

Medián 

[dBm] 

Rozptyl Směrodatná 

odchylka 

% 

Referenční - 68,41 - 71 - 65 - 71 8,36 2,89 100 

1 vrstva Al - 83,71 - 91 - 79 - 85 8,44 2,90 81,7 

2 vrstvy Al - 86,41 - 95 - 79 - 87 21,06 4,59 79,2 

3 vrstvy Al - 92,53 - 95 - 91 - 91 3,07 1,75 73,9 

Plechovka - 87,71 - 89 - 83 - 89 5,61 2,37 78 
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Graf 18: Referenční intenzita GSM a stínění 1 vrstvou Al fólie. [autor] 

 

 
Graf 19: Referenční intenzita GSM a stínění 2 vrstvami Al fólie. [autor] 

 

 
 

Graf 20: Referenční intenzita GSM a stínění 3 vrstvami Al fólie. [autor] 
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8.3.4. Experiment 3: Rušení bezdrátové komunikace 

Účelem posledního experimentálního měření je posouzení, jakým způsobem ovlivní 

funkci služby eCall účelové rušení bezdrátové komunikace, probíhající v případě dopravní 

nehody mezi jednotkou OBU a centrem tísňového volání prostřednictvím GSM sítě, 

příslušným zařízením. Realizace tohoto experimentu byla mimo jiné doporučena odborníkem, 

věnujícím se technologiím pro sledování odcizených motorových vozidel. Utvrzujícím 

faktorem pak byla také skutečnost, že v informacích volně dostupných v otevřených 

informačních zdrojích, poukazují některé z nich na záměry potenciálních uživatelů vozidel 

vybavených eCall, spočívající v úmyslném frekvenčním rušení GSM signálu uvnitř 

automobilu pomocí rušiček, aby nemohlo docházet k odesílání jakýchkoliv dat OBU 

jednotkou. 

Pro realizaci experimentu tak bylo využito rušící zařízení (obrázek 20), schopné 

blokovat frekvenční spektra užívaná sítěmi CDMA, GSM, DCS a 3G.  Technické parametry 

zařízení jsou uvedeny v tabulce 28. 

 

 
Obrázek 20: Rušička GSM signálu. [autor] 

 
Tabulka 28: Technické parametry užité GSM rušičky. [autor] 

Technické parametry GSM rušičky 

Blokované frekvence 850-894 MHz; 925-960 MHz; 1805-1880 MHz; 
1900-1980 MHz; 2110-2170 MHz. 

Vysílací výkon 0,5 W 

Dosah rušení 2 - 8 m 

 

Měření probíhalo v několika krocích. Nejprve bylo nutné získat referenční hodnoty 

intenzity GSM signálu na vybraném úseku pro budoucí komparaci. Tyto hodnoty byly 

převzaty z měření v kapitole 8.3.2, neboť probíhalo za naprosto stejných podmínek na 
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stejném geografickém úseku. Následně bylo provedeno několik měření s různým vzájemným 

umístěním OBU jednotky a rušičky GSM signálu. 

První měření spočívalo v těsném umístění rušičky GSM signálu k anténě OBU 

jednotky. Tato varianta ilustruje situaci, kdy uživatel motorového vozidla zná přesné umístění 

OBU jednotky uvnitř vozidla. Již z principu tak lze předpokládat, že jednotka nebude schopna 

jakkoliv navázat spojení s centrem tísňového volání v případě nehody, neboť dochází 

úplnému rušení dostupné GSM sítě v bezprostřední blízkosti jednotky. Toto ilustrují data 

uvedená v tabulce 29 a grafu 21. 

Při druhém měření byla OBU jednotka přemístěna na horní stranu palubní desky  

k čelnímu oknu, rušící zařízení pak k páce ruční brzdy. Tato varianta ilustruje situaci, kdy 

uživatel vozidla nezná přesné umístění OBU jednotky a ta navíc zaujímá vhodnou pozici pro 

nerušený příjem signálu. Naměřená data jsou opět vyhodnocena a zanesena v tabulce č. 29  

a grafu 21. 

  

Tabulka 29: Vliv frekvenčního rušení na příjem GSM signálu. [autor] 

 Průměr 

[dBm] 

Minimum 

[dBm] 

Maximum 

[dBm] 

Medián 

[dBm] 

Rozptyl Směrodatná 

odchylka 

% 

Referenční - 68,41 - 71 - 65 - 71 8,36 2,89 100 

Měření č. 1 - 113 - 113 - 113 - 113 0 0 0 

Měření č. 2 - 113 - 113 - 113 - 113 0 0 0 

 

 

 
Graf 21: Vliv frekvenčního rušení na dostupnost GSM signálu. [autor] 
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Z naměřených dat je patrné, že i přes nízký vysílací výkon rušícího zařízení, dobré 

dostupnosti signálu na úseku a různému vzájemnému umístění obou zařízení, dochází  

k úplnému rušení jakékoliv bezdrátové komunikace ve vozidle, využívající GSM sítě. Tato 

situace může být velice nebezpečná, neboť v případě závažné dopravní nehody nedojde  

k odeslání MSD na centrum tísňového volání a navíc i v bezprostřední blízkosti havarovaného 

vozidla může být znemožněno uskutečnění jakéhokoliv hovoru z mobilního telefonu, např. za 

účelem přivolání pomoci.    

 

8.4 Vyhodnocení experimentální části a diskuze 

Tato kapitola obsahuje shrnutí výsledků z provedených experimentálních měření  

a z nich vyvozených důsledků, včetně uvedení možných technických opatření, vedoucích  

k omezení závažnosti působení možných negativních faktorů provozu na systém eCall.  

První experimentální měření mělo za cíl posouzení, zda a jakou měrou může dojít 

k narušení spolehlivosti funkce systému eCall z důvodu nedostupnosti GSM signálu na 

vybraných geografických úsecích. V rámci tohoto experimentu bylo z ekonomických důvodů 

provedeno 6 měření, při nichž bylo naměřeno celkem 726 hodnot intenzit GSM signálu. 

Z těchto dat, potažmo přiložených grafů, vyplývá následující. I přes neúplné pokrytí vybrané 

oblasti GSM signálem (dle mapy pokrytí), je rozhodujícím faktorem pro spolehlivý příjem 

jednotky vhodné provedení její přijímací části s dostatečnou citlivostí a opatření externí 

anténou. Ta může být buď přímou součástí jednotky ukrytá v interiéru vozidla, nebo umístěna 

na vnější části karosérie. V druhém případě však nelze vyloučit její snazší poškození, úmyslné 

odpojení nebo dokonce vytvoření stínící konstrukce pracující na principu Faradayovy klece 

okolo tělesa antény. 

Při pohledu na grafický výstup měření je zřejmé, že u mobilního zařízení Huawei, 

vybaveného pouze integrovanou anténou, docházelo na měřeném úseku k pravidelné a úplné 

ztrátě příjmu GSM signálu, a to až na 30% jeho celkové délky. Tato situace prakticky 

vyřazuje systém eCall z funkce, neboť toto není schopno v případě nehody odeslat MSD na 

PSAP. Pokud by tedy v některém místě bez pokrytí GSM signálem došlo k vážné dopravní 

nehodě bez účasti svědků nebo dalšího vozidla, lze předpokládat výraznou časovou prodlevu 
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do informování záchranných složek, a tím zvýšení pravděpodobnosti ohrožení života 

raněných, až jejich smrt.  

Při návrhu konstrukce OBU jednotky pro systém eCall tak lze doporučit, aby byla vždy 

vybavena externí anténou, čímž se zajistí lepší dostupnost i slabého signálu GSM. Tuto 

skutečnost dokládají hodnoty naměřené jednotkou ONI System, resp. jejich znázornění  

v grafech. Zařízení bylo schopno pracovat spolehlivě i v místech, kde operátor sítě, dle mapy 

pokrytí, nezaručuje dostupnost GSM sítě, což lze vyčíst i v přiložených grafech v příslušné 

kapitole. V průběhu všech 6 měření došlo ke krátkodobé nedostupnosti GSM signálu ve  

3 z nich. Měření 1 a 5 zaznamenalo výpadek trvající v řádu desítek sekund, v případě měření 

6 šlo o výpadek delší, přesto netrvající déle, než 1 minutu. 

Doporučení, vycházející z tohoto experimentálního měření, pro zajištění dostupnosti 

služby eCall i na těch geografických úsecích, kde lze očekávat zhoršenou dostupnost GSM 

sítě, jsou následující. 

Doporučení: 

• vysoká citlivost GSM přijímače OBU jednotky; 

• vybavení OBU jednotky externí anténou nebo konektorem pro externí anténu. 

 

Druhé experimentální měření mělo za cíl posoudit, v jakém rozsahu a s jakou účinností 

lze za běžných podmínek realizovat stínění bezdrátové komunikace prostřednictvím GSM 

sítě, které služba eCall ke své funkci využívá. K tomu posloužila jednoduchá konstrukce 

stínění, pracující na fyzikálním principu Faradayovy klece, kterou lze vyrobit z běžně 

dostupných materiálů, a to hliníkové fólie nebo plechovky s uzávěrem. 

Z naměřených hodnot, uvedených v tabulce 27 a znázorněných grafy 20, 21 a 22, 

získaných postupně pro stínění jednotky ONI System 1, 2 a 3 vrstvami hliníkové fólie  

o přibližné tloušťce 0,15µm a následně také plechovou nádobou o tloušťce stěny přibližně 

0,3mm, lze vyčíst, že tento způsob stínění má jednoznačně negativní dopad na intenzitu 

dostupného GSM signálu, přesto ani v jednom z měření nedošlo k úplnému odstínění 

jednotky a tedy ani k narušení funkce služby eCall. Z tabulky 27 pak lze vyčíst, o kolik 

procent se snížila intenzita dostupného signálu pro jednotlivé způsoby stínění. Největší útlum 

zajistilo stínění 3 vrstvami hliníkové fólie o celkové tloušťce 45µm, při němž poklesla 
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intenzita oproti referenční hodnotě o 26,1%, přičemž z výsledných hodnot lze usoudit, že 

závislost útlumu na počtu vrstev fólie není lineární. Útlum způsobený plechovou nádobou 

dosahoval nižších hodnot, intenzita dostupného signálu poklesla o 22% oproti referenční 

hodnotě, tedy na 78%. 

Při podrobnějším myšlenkovém rozboru problematiky stínění, lze na základě 

experimentálně získaných faktů vyslovit předpoklad, že za určitých podmínek může výše 

využité stínění hliníkovou fólií zcela omezit dostupnost GSM signálu. Jednou z takových 

podmínek je zcela jistě nízká výchozí, tedy referenční hodnota síly signálu na měřeném 

úseku, kde i nepatrné snížení úrovně GSM signálu znamená jeho nedostupnost. Druhým 

předpokladem, který se nabízí, je využití více vrstev hliníkové fólie nebo využití materiálu  

s vyšší hustotou, např. olověný plech. Realizace tohoto experimentu by byla jistě účelná, ale 

vzhledem k této práci, je již mimo její rozsah. 

Praktickým výstupem z tohoto experimentu, zaměřeného na stínění bezdrátové 

komunikace, jsou opět možná doporučená opatření, která svou implementací mohou omezit 

možnosti jednoduchého narušení funkce služby eCall zmíněným způsobem a jsou uvedená 

níže. 

Doporučení: 

• konstrukce OBU jednotky znemožňující její stínění, např. jako součást jiného 

zařízení automobilu (řídící jednotka airbagů, motoru...); 

• umístění OBU jednotky znemožňující její stínění, např. pod horní část palubní 

desky automobilu; 

• využití externí antény umístěné skrytě a v takovém provedení, které znemožňuje 

její stínění, např. její integrování do horní části palubní desky nebo A sloupků; 

• umístění externí antény na střechu automobilu. 

 

 V rámci posledního experimentálního měření, které bylo zaměřeno na možnost rušení 

bezdrátové komunikace pomocí GSM rušičky, byly provedeny celkem 3 měření. Prvním opět 

sloužilo pro sběr referenčních hodnot intenzit pro daný úsek, další dvě pak spočívaly  

v rozdílném vzájemném umístění rušícího zařízení a OBU jednotky. V obou případech však 

došlo k úplnému vyrušení GSM signálu, resp. zahlcení přijímače jednotky, jak je patrné  

z tabulky 29, která tímto zcela pozbude své funkce včasné detekce dopravní nehody. Navíc, 
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dle vysílacího výkonu GSM rušičky, není vyloučeno ani rušení mobilních telefonů uživatelů, 

kteří se k vozidlu přiblíží, což v případě nehody může vážně ztížit nebo až znemožnit možnost 

přivolání pomoci. V souvislosti s vysílacím výkonem, dosahujícím u dražších zařízení i 2W, 

také souvisí možná protiopatření, která nemusí být vždy účinná. Jako řešení, avšak s nejistým 

výsledkem, se tak nabízí např. využití principu Faradayovy klece, ale jiným způsobem, než  

v předchozím experimentu. Klec by tentokrát tvořila samotná karoserie automobilu. Ta však 

za běžných podmínek disponuje rozměrnými otvory ve formě prosklených ploch, která rušivé 

elektromagnetické vlny propustí, viz podkapitola 8.3.2. Tyto plochy by tak bylo nutno dále 

ošetřit, např. potažením skel pokovenou fólií, přesto nelze stále vyloučit možnost, kdy 

uživatel umístí rušící zařízení bezprostředně k anténě OBU jednotky.  

V rámci doporučení, které tak předpokládá využití slabšího rušícího zařízení s vysílacím 

výkonem okolo 0,5W, a to pouze uvnitř interiéru vozidla, lze uvést následující. 

Doporučení: 

• umístění externí antény na střechu automobilu s důkladným odstíněním 

anténního kabelu i OBU jednotky. 

 

Shrnutím výsledků všech experimentálních měření, které byly v této práci provedeny  

a vyhodnoceny, lze provést závěrečné vzestupné seřazení posuzovaných faktorů provozu dle 

závažnosti jejich vlivu na funkci služby eCall, viz tabulka 30 s doplněním krátkého 

komentáře.  

 

Tabulka 30: Závěrečné sestupné seřazení posuzovaných faktorů provozu dle závažnosti. [autor] 

Posuzovaný faktor Komentář 

Frekvenční rušení GSM rušičkou 
− úplné vyrušení dostupného GSM signálu 

− úplné vyřazení jednotky eCall z funkce 

Stínění okolním prostředím - nedostupnost 

GSM na geografickém úseku 

− krátkodobá nedostupnost GSM signálu 

− krátkodobé omezení funkce jednotky eCall 

Odstínění jednotky 
− snížení intenzity dostupného GSM signálu 

− bez omezení funkce jednotky eCall 

 

Veškerá experimentální měření, která byla realizována za účelem zpracování praktické 

části této diplomové práce, probíhala za využívání vlastního dopravního prostředku – 
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osobního motorového vozidla tovární značky Renault Clio. Celkový kilometrový nájezd po 

uskutečnění posledního měření činil přibližně 276 km, zahrnující kromě samotných měření 

také dopravu potřebného vybavení na určená místa a vyhledávání vhodných úseků pro 

měření. Vzhledem k nízké průměrné rychlosti, při které měření probíhala, bylo spotřebováno 

přibližně 22 litrů pohonných hmot (Natural 95), odpovídající nákladu zhruba 784Kč. Tato 

skutečnost ovlivnila celkový počet provedených měření, zejména v rámci experimentu č. 1. 

Při něm mimo jiné došlo k poškození výfukového potrubí vozidla, které bylo zapříčiněno 

přejezdem jednoho z mostů na vybraném úseku neodpovídající rychlostí – ta však byla pro 

celý experiment nastavena na 40 km/h a bylo ji nutné, z důvodu objektivity výsledků, 

dodržovat na celé délce úseku. Tímto bylo provedení dalších měření znemožněno. 
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9 Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo posoudit vliv nepříznivých provozních podmínek na 

systém tísňového volání eCall, které mohou omezit nebo zcela narušit jeho primární funkci, 

tedy včasnou detekci dopravní nehody a následné informování příslušných záchranný složek 

prostřednictvím linky 112. Veškeré nepříznivé vlivy, uvedené v této práci, byly posuzovány 

na základě experimentálních měření, uskutečněných v reálných podmínkách provozu za 

využití odpovídajících technických prostředků, poskytnutých společností NAM System, a.s. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část byla vypracována 

po důkladné analýze dostupných odborných publikací, článků, závěrečných zpráv  

a technických norem, zaměřených na telematické dopravní systémy či přímo systém 

pohotovostního či tísňového volání eCall. V této části je tedy nastíněn vývoj telematických 

systémů ve světě včetně stručného popisu jejich primárních úkolů, pro které byly vyvinuty. 

Dále je text věnován již konkrétnímu zástupci dopravní telematiky, a to systému eCall. 

Nejprve je rozebrán pilotní projekt, jehož úkolem je zajištění bezproblémové implementace 

systému eCall do provozu, a to v rámci celé Evropské unie. Následující kapitoly již popisují 

samotné technické řešení systému, kde je tento rozebrán na úroveň jednotlivých prvků  

s uvedením rolí těchto prvků v rámci systému eCall a jednotlivých vazeb mezi nimi. Pro 

pochopení záměru, se kterým je eCall vyvíjen, je několik podkapitol věnovaných 

problematice bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, konkrétně přehledu množství 

dopravních nehod v EU a jejich následků jak ekonomických, tak sociálních v podobě 

usmrcených či vážně zraněných osob. Tyto informace jsou následně doplněny o výstupy 

několika studií, ilustrující předpokládané přínosy pro společnost, resp. bezpečnost silničního 

provozu, po úspěšném zavedení eCall do provozu. Závěr teoretické části obsahuje 

ekonomické srovnání standardního systému eCall s komerčně nabízenými technologiemi 

podobného zaměření, které může kromě včasné detekce dopravní nehody nabídnout celou 

řadu přídatných funkcí. 

Praktická část práce ve svém úvodu obsahuje aplikované specifické metody výzkumu  

a jejich výstupy, které posloužily k teoretickému hodnocení nepříznivých faktorů provozu na 

službu eCall. Získané informace dále umožnily vytvořit rámec experimentálního měření, na 

němž je praktická část práce primárně postavena, a podle kterého tato měření probíhala za 

využití potřebného technického a softwarového vybavení. Výstupem provedených 
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experimentů pak jsou vhodným způsobem zpracovaná data, která charakterizují dostupnost, 

resp. intenzitu signálu GSM za uměle vytvořených podmínek, a tedy vypovídající o reálných 

možnostech omezení nebo narušení funkce systému eCall. Na základě těchto experimentů 

byla následně navržená možná opatření, která mohou alespoň částečně omezit negativní vliv 

vybraných faktorů provozu na spolehlivost funkce tohoto systému. Tímto byly splněny 

všechny cíle práce, které byly před jejím zpracování vytýčeny.  
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Příloha 1: Výstupní hodnoty intenzity GSM na úseku - zařízení Huawei Ascend G300 

 

Měření 
č. 1 

[dBm] 

Měření 
č. 2 

[dBm] 

Měření 
č. 3 

[dBm] 

Měření 
č. 4 

[dBm] 

Měření 
č. 5 

[dBm] 

Měření 
č. 6 

[dbm] 

Průměr 
vmístě 

Medián 
v místě 

Minimum 
v místě 

Maximum 
v místě 

Rozptyl 
v místě 

Směrodatná 
odchylka 

1. -71 -71 -75 -73 -75 -75 -73,33 -74 -75 -71 3,22 1,80 

2. -77 -77 -75 -73 -75 -75 -75,33 -75 -77 -73 1,89 1,37 

3. -71 -77 -75 -79 -75 -81 -76,33 -76 -81 -71 10,22 3,20 

4. -79 -89 -75 -85 -81 -91 -83,33 -83 -91 -75 31,22 5,59 

5. -79 -89 -75 -91 -81 -91 -84,33 -85 -91 -75 39,56 6,29 

6. -79 -89 -87 -91 -87 -85 -86,33 -87 -91 -79 14,22 3,77 

7. -85 -89 -87 -91 -87 -85 -87,33 -87 -91 -85 4,56 2,13 

8. -85 -89 -87 -85 -87 -85 -86,33 -86 -89 -85 2,22 1,49 

9. -85 -83 -87 -85 -87 -85 -85,33 -85 -87 -83 1,89 1,37 

10. -85 -83 -87 -85 -87 -85 -85,33 -85 -87 -83 1,89 1,37 

11. -85 -77 -87 -85 -87 -85 -84,33 -85 -87 -77 11,56 3,40 

12. -85 -77 -87 -85 -87 -79 -83,33 -85 -87 -77 15,22 3,90 

13. -85 -77 -87 -85 -87 -79 -83,33 -85 -87 -77 15,22 3,90 

14. -85 -77 -81 -77 -87 -79 -81,00 -80 -87 -77 14,67 3,83 

15. -79 -77 -81 -77 -81 -73 -78,00 -78 -81 -73 7,67 2,77 

16. -79 -71 -81 -77 -81 -65 -75,67 -78 -81 -65 34,22 5,85 

17. -79 -71 -81 -77 -81 -75 -77,33 -78 -81 -71 12,56 3,54 

18. -73 -85 -81 -85 -81 -85 -81,67 -83 -85 -73 18,22 4,27 

19. -83 -85 -75 -85 -75 -85 -81,33 -84 -85 -75 20,56 4,53 

20. -83 -85 -81 -85 -83 -85 -83,67 -84 -85 -81 2,22 1,49 

21. -83 -91 -81 -93 -83 -85 -86,00 -84 -93 -81 19,67 4,43 

22. -89 -91 -81 -93 -89 -85 -88,00 -89 -93 -81 15,67 3,96 

23. -95 -91 -87 -93 -95 -93 -92,33 -93 -95 -87 7,56 2,75 
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24. -95 -91 -87 -93 -95 -93 -92,33 -93 -95 -87 7,56 2,75 

25. -95 -91 -93 -93 -95 -93 -93,33 -93 -95 -91 1,89 1,37 

26. -95 -91 -93 -93 -95 -93 -93,33 -93 -95 -91 1,89 1,37 

27. -95 -97 -93 -93 -95 -93 -94,33 -94 -97 -93 2,22 1,49 

28. -95 -97 -93 -93 -95 -93 -94,33 -94 -97 -93 2,22 1,49 

29. -95 -97 -93 -93 -95 -93 -94,33 -94 -97 -93 2,22 1,49 

30. -95 -97 -93 -93 -95 -93 -94,33 -94 -97 -93 2,22 1,49 

31. -101 -103 -93 -101 -95 -101 -99,00 -101 -103 -93 13,33 3,65 

32. -101 -103 -93 -101 -103 -101 -100,33 -101 -103 -93 11,56 3,40 

33. -101 -103 -99 -101 -103 -101 -101,33 -101 -103 -99 1,89 1,37 

34. -101 -103 -99 -101 -103 -101 -101,33 -101 -103 -99 1,89 1,37 

35. -101 -95 -99 -101 -103 -101 -100,00 -101 -103 -95 6,33 2,52 

36. -101 -95 -99 -101 -103 -101 -100,00 -101 -103 -95 6,33 2,52 

37. -101 -95 -99 -101 -103 -101 -100,00 -101 -103 -95 6,33 2,52 

38. -101 -95 -99 -101 -103 -101 -100,00 -101 -103 -95 6,33 2,52 

39. -101 -95 -99 -101 -103 -101 -100,00 -101 -103 -95 6,33 2,52 

40. -101 -95 -99 -101 -103 -101 -100,00 -101 -103 -95 6,33 2,52 

41. -101 -101 -99 -101 -103 -101 -101,00 -101 -103 -99 1,33 1,15 

42. -101 -101 -99 -101 -103 -101 -101,00 -101 -103 -99 1,33 1,15 

43. -101 -101 -99 -113 -103 -101 -103,00 -101 -113 -99 21,33 4,62 

44. -101 -107 -99 -113 -103 -101 -104,00 -102 -113 -99 22,33 4,73 

45. -101 -113 -99 -113 -113 -101 -106,67 -107 -113 -99 40,56 6,37 

46. -113 -113 -107 -113 -113 -101 -110,00 -113 -113 -101 21,00 4,58 

47. -113 -113 -113 -113 -113 -101 -111,00 -113 -113 -101 20,00 4,47 

48. -113 -113 -113 -113 -113 -101 -111,00 -113 -113 -101 20,00 4,47 

49. -113 -113 -113 -113 -113 -101 -111,00 -113 -113 -101 20,00 4,47 

50. -113 -113 -113 -113 -113 -109 -112,33 -113 -113 -109 2,22 1,49 

51. -113 -113 -113 -113 -113 -109 -112,33 -113 -113 -109 2,22 1,49 

52. -113 -113 -113 -113 -113 -113 -113,00 -113 -113 -113 0,00 0,00 
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53. -113 -113 -113 -113 -113 -113 -113,00 -113 -113 -113 0,00 0,00 

54. -113 -113 -113 -113 -113 -113 -113,00 -113 -113 -113 0,00 0,00 

55. -113 -113 -113 -113 -113 -113 -113,00 -113 -113 -113 0,00 0,00 

56. -113 -113 -113 -113 -113 -113 -113,00 -113 -113 -113 0,00 0,00 

57. -113 -113 -113 -113 -113 -113 -113,00 -113 -113 -113 0,00 0,00 

58. -113 -113 -113 -113 -113 -113 -113,00 -113 -113 -113 0,00 0,00 

59. -113 -113 -113 -113 -113 -113 -113,00 -113 -113 -113 0,00 0,00 

60. -113 -113 -113 -113 -113 -113 -113,00 -113 -113 -113 0,00 0,00 

61. -113 -113 -113 -113 -113 -113 -113,00 -113 -113 -113 0,00 0,00 

62. -113 -113 -113 -113 -113 -113 -113,00 -113 -113 -113 0,00 0,00 

63. -113 -113 -113 -113 -113 -113 -113,00 -113 -113 -113 0,00 0,00 

64. -113 -113 -113 -113 -113 -113 -113,00 -113 -113 -113 0,00 0,00 

65. -113 -113 -113 -113 -113 -113 -113,00 -113 -113 -113 0,00 0,00 

Minimum 
měření 

-113 -113 -113 -113 -113 -113 

Maximum 
měření 

-71 -71 -75 -73 -75 -65 

Průměr 
měření 

-97,22 -97,18 -96,20 -98,42 -98,32 -96,32 

Medián  
měření 

-101 -97 -99 -101 -103 -101 

Rozptyl 176,38 182,74 170,07 165,14 162,99 157,08 

Směrodatná 
odchylka 

13,28 13,52 13,04 12,85 12,77 12,53 

 
 
 

  



82 
 

Příloha 2: Výstupní hodnoty intenzity GSM na úseku - jednotka ONI System 

 

Měření 
č. 1 

[dBm] 

Měření 
č. 2 

[dBm] 

Měření 
č. 3 

[dBm] 

Měření 
č. 4 

[dBm] 

Měření 
č. 5 

[dBm] 

Měření 
č. 6 

[dbm] 

Průměr 
v místě 

Medián 
v místě 

Minimum 
v místě 

Maximum 
v místě 

Rozptyl 
v místě 

Směrodatná 
odchylka 

1. -97 -101 -93 -95 -97 -95 -96,33 -96 -101 -93 6,22 2,49 

2. -97 -101 -93 -95 -97 -95 -96,33 -96 -101 -93 6,22 2,49 

3. -97 -95 -93 -95 -97 -95 -95,33 -95 -97 -93 1,89 1,37 

4. -97 -95 -93 -95 -97 -95 -95,33 -95 -97 -93 1,89 1,37 

5. -97 -95 -93 -95 -93 -95 -94,67 -95 -97 -93 1,89 1,37 

6. -97 -95 -93 -95 -93 -95 -94,67 -95 -97 -93 1,89 1,37 

7. -97 -95 -93 -95 -93 -95 -94,67 -95 -97 -93 1,89 1,37 

8. -95 -95 -89 -89 -91 -89 -91,33 -90 -95 -89 7,22 2,69 

9. -91 -95 -89 -89 -87 -89 -90,00 -89 -95 -87 6,33 2,52 

10. -91 -93 -89 -87 -87 -89 -89,33 -89 -93 -87 4,56 2,13 

11. -87 -91 -87 -89 -87 -89 -88,33 -88 -91 -87 2,22 1,49 

12. -87 -91 -83 -85 -87 -83 -86,00 -86 -91 -83 7,67 2,77 

13. -89 -91 -89 -85 -87 -89 -88,33 -89 -91 -85 3,56 1,89 

14. -91 -91 -89 -85 -87 -89 -88,67 -89 -91 -85 4,56 2,13 

15. -91 -89 -87 -89 -87 -83 -87,67 -88 -91 -83 6,22 2,49 

16. -87 -85 -83 -83 -87 -83 -84,67 -84 -87 -83 3,22 1,80 

17. -89 -85 -87 -91 -87 -83 -87,00 -87 -91 -83 6,67 2,58 

18. -91 -85 -83 -93 -87 -83 -87,00 -86 -93 -83 14,67 3,83 

19. -85 -91 -89 -93 -87 -83 -88,00 -88 -93 -83 11,67 3,42 

20. -89 -85 -89 -91 -91 -87 -88,67 -89 -91 -85 4,56 2,13 

21. -91 -85 -91 -87 -93 -91 -89,67 -91 -93 -85 7,56 2,75 

22. -91 -91 -93 -87 -93 -93 -91,33 -92 -93 -87 4,56 2,13 

23. -91 -91 -87 -93 -91 -89 -90,33 -91 -93 -87 3,56 1,89 

24. -91 -91 -91 -93 -91 -89 -91,00 -91 -93 -89 1,33 1,15 
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25. -91 -91 -93 -97 -93 -89 -92,33 -92 -97 -89 6,22 2,49 

26. -91 -91 -93 -97 -93 -93 -93,00 -93 -97 -91 4,00 2,00 

27. -97 -91 -95 -97 -93 -93 -94,33 -94 -97 -91 4,89 2,21 

28. -97 -95 -97 -101 -93 -93 -96,00 -96 -101 -93 7,67 2,77 

29. -97 -95 -97 -103 -97 -99 -98,00 -97 -103 -95 6,33 2,52 

30. -97 -95 -101 -103 -99 -99 -99,00 -99 -103 -95 6,67 2,58 

31. -101 -99 -103 -103 -99 -99 -100,67 -100 -103 -99 3,22 1,80 

32. -101 -101 -97 -103 -99 -99 -100,00 -100 -103 -97 3,67 1,91 

33. -101 -101 -97 -103 -99 -99 -100,00 -100 -103 -97 3,67 1,91 

34. -101 -101 -97 -101 -99 -99 -99,67 -100 -101 -97 2,22 1,49 

35. -101 -101 -97 -103 -99 -99 -100,00 -100 -103 -97 3,67 1,91 

36. -101 -101 -103 -103 -99 -99 -101,00 -101 -103 -99 2,67 1,63 

37. -101 -101 -97 -103 -99 -99 -100,00 -100 -103 -97 3,67 1,91 

38. -99 -101 -97 -103 -99 -99 -99,67 -99 -103 -97 3,56 1,89 

39. -97 -101 -97 -103 -99 -99 -99,33 -99 -103 -97 4,56 2,13 

40. -101 -95 -103 -103 -103 -105 -101,67 -103 -105 -95 10,22 3,20 

41. -101 -95 -103 -103 -103 -105 -101,67 -103 -105 -95 10,22 3,20 

42. -101 -99 -103 -103 -101 -105 -102,00 -102 -105 -99 3,67 1,91 

43. -101 -103 -103 -103 -103 -105 -103,00 -103 -105 -101 1,33 1,15 

44. -101 -103 -103 -103 -101 -103 -102,33 -103 -103 -101 0,89 0,94 

45. -101 -103 -103 -103 -101 -99 -101,67 -102 -103 -99 2,22 1,49 

46. -101 -103 -103 -97 -103 -105 -102,00 -103 -105 -97 6,33 2,52 

47. -101 -103 -103 -101 -103 -113 -104,00 -103 -113 -101 17,00 4,12 

48. -101 -103 -103 -105 -103 -113 -104,67 -103 -113 -101 15,22 3,90 

49. -101 -103 -103 -105 -103 -113 -104,67 -103 -113 -101 15,22 3,90 

50. -101 -103 -103 -105 -103 -113 -104,67 -103 -113 -101 15,22 3,90 

51. -101 -103 -103 -105 -103 -113 -104,67 -103 -113 -101 15,22 3,90 

52. -107 -107 -103 -105 -103 -113 -106,33 -106 -113 -103 11,56 3,40 

53. -113 -107 -107 -105 -113 -113 -109,67 -110 -113 -105 11,56 3,40 
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54. -111 -107 -107 -105 -109 -113 -108,67 -108 -113 -105 7,22 2,69 

55. -107 -107 -107 -105 -105 -101 -105,33 -106 -107 -101 4,56 2,13 

56. -105 -103 -103 -101 -105 -101 -103,00 -103 -105 -101 2,67 1,63 

Minimum 
v měření 

-113 -107 -107 -105 -113 -113 

Maximum 
v měření 

-85 -85 -83 -83 -87 -83 

Průměr 
měření 

-97,04 -96,68 -95,89 -97,39 -96,39 -97,07 

Medián v 
měření 

-97 -95 -97 -99 -97 -97 

Rozptyl 36,78 38,68 44,56 44,49 41,85 79,71 

Směrodatná 
odchylka 

6,07 6,22 6,68 6,67 6,47 8,93 
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Příloha 3: Výstupní hodnoty při rušení a stínění - jednotka ONI 

System 

 

Referenční 

[dBm] 

1 vrstva Al 

~ 0,15µm 

[dBm] 

2 vrstvy Al 

~ 0,30µm 

[dBm] 

3 vrstvy Al 

~ 0,45µm 

[dBm] 

Al plech 

~ 0,3mm 

[dBm] 

GSM rušička 

0,5W 

[dBm] 

1. -71 -81 -95 -91 -83 -113 

2. -71 -85 -87 -91 -83 -113 

3. -71 -79 -79 -91 -83 -113 

4. -65 -79 -79 -91 -89 -113 

5. -65 -83 -79 -91 -89 -113 

6. -71 -85 -85 -95 -89 -113 

7. -71 -85 -85 -91 -89 -113 

8. -71 -85 -87 -91 -89 -113 

9. -71 -85 -89 -91 -89 -113 

10. -71 -85 -81 -93 -89 -113 

11. -71 -85 -85 -95 -89 -113 

12. -69 -85 -91 -95 -89 -113 

13. -65 -85 -91 -93 -85 -113 

14. -65 -91 -91 -91 -89 -113 

15. -65 -83 -87 -93 -89 -113 

16. -65 -79 -89 -95 -89 -113 

17. -65 -83 -89 -95 -89 -113 

Průměr -68,41 -83,71 -86,41 -92,53 -87,71 -113 

Minimum -71 -91 -95 -95 -89 -113 

Maximum -65 -79 -79 -91 -83 -113 

Medián -71 -85 -87 -91 -89 -113 

Rozptyl 8,36 8,44 21,06 3,07 5,62 0 

Směrodatná 
odchylka 

2,89 2,90 4,59 1,75 2,37 0 

 
 


