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Abstrakt 

 

SOLDÁN, K. Přenos obrazových a ústních informací do řídícího štábu při likvidaci 

mimořádných událostí v podmínkách Policie ČR. Ostrava 2013. Disertační práce. VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce doc. Dr. 

Ing. Miloš Kvarčák. 

Na základě analýzy řešené problematiky je možno konstatovat, že přenos obrazového 

signálu v daném čase (live) do řídícího štábu je jednou ze základních potřeb pro rychlé, 

efektivní a úspěšné zvládnutí likvidace mimořádné události. Zejména při využívání 

mobilních řídících štábu je problematické zajistit kvalitní přenos obrazových informací, 

protože přenos z místa likvidace mimořádné události pomocí kabelu je technicky 

neproveditelný z důvodů reakce řídícího štábu na vzniklou situace (možnosti mobility, 

nepřístupnosti terénu, nutnost umístění řídícího štábu, vzdálenost, apod).  

Disertační práce má za cíl stanovit měřením kvalitu přenosu obrazových informací 

a to statických, pohyblivých a termo snímků vše online za podmínek, které mohou nastat 

při likvidaci mimořádných událostí v podmínkách Policie ČR. 

Měření probíhalo jednak v laboratorních podmínkách měřící místnosti firmy ORZO, 

tak i venkovním prostředí a experiment proběhl při cvičení, u kterého se bude simulovat 

reálná likvidace mimořádné události. Dále byla využita podpora Policie České republiky 

Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a v oblasti měřící a výpočetní 

techniky firma ORZO SECURITY spol. s r.o. (firma dala souhlas se zveřejněním 

naměřených hodnot v disertační práci). 

Klíčová slova: mimořádná událost; přenos obrazových informací; kamera. 
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Abstract 

 

SOLDÁN, K. The transfer of Visual and oral information to the management staff at the 

disposal of the incidents in terms of the police of the Czech Republic. Ostrava in 2013. The 

dissertation. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of safety engineering. 

Supervisor Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák. 

  On the basis of the analysis that the issue can be stated that the transmission of the 

video signal at a given time (live) to the management staff is one of the fundamental needs 

for fast, efficient and successful management of the liquidation of emergencies. In 

particular, in the use of mobile management staff is problematic, ensure high-quality 

transmission of video information, because the transport from the place of disposal of 

extraordinary events by cable is technically not feasible due to the reaction of the 

management staff of the situation (of the mobility options, inaccessibility of the terrain, the 

need for the location of the management staff, distance, etc).  

The thesis aims to provide for the measurement of the quality of the transmission of 

video information and it's static, moving and Thermo-images online for all conditions 

which may occur during the liquidation of emergencies in terms of the Police of the Czech 

Republic. 

The measurement was carried out in laboratory conditions measuring room of 

ORZO, and the outdoor environment and experiment was carried out in the exercise, which 

will simulate a real liquidation of emergencies. In addition, the aid was used by the Police 

of the Czech Republic, the Regional Police Directorate of the Moravian-Silesian region 

and in the area of measuring and computing company ORZO SECURITY, plc. (company 

gave consent to the publication of the measured values in the dissertation). 

Keywords: incidents; the transmission of image information; camera. 
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napodobení, ta je nejlehčí. Třetí cesta je cestou přemýšlení, ta je nejušlechtilejší…“ 

Konfucius 
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1 Úvod 

 

„…Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením…“ 

„Listina základních práv a svobod, Hlava 

druhá, oddíl první, čl. 6, odst. 1)“ [1] 

 

 Lidstvo se téměř každý den střetává nejen se základními přírodními živly, ale také 

výdobytky dnešní civilizace. Typickým znakem dnešní společnosti je zvyšující se životní 

tempo, budování velkých architektonických objektů, ať už jsou to rozsáhlé výrobní haly, 

supermarkety, multifunkční zábavní centra, stadiony aj. Toto sebou přináší nejen kumulaci 

obrovských materiální a majetkových hodnot, ale především soustředění velkého počtu 

osob na jednom místě. Tyto uvedené skutečnosti mohou při vzniku mimořádné události 

představovat jednak vysoké riziko ohrožení osob a jednak i vysoké riziko finančních ztrát 

na majetku. 

 Při likvidaci mimořádné události v podmínkách Policie ČR je nezbytné z hlediska 

správného, rychlého a efektivního nasazení sil a prostředků mít aktuální informace, kdy se 

dnes uplatňují ve větší míře informace obrazové z místa zásahu. Pro řídící štáb, který 

provádí řízení a koordinaci celé likvidace mimořádné události je nezbytné, aby obrazové a 

ústní informace byly přenášeny v daném čase tzv. živě. Dále musí řídící štáb mít přehled, 

kde se mu nachází síly a prostředky. Při správném a kvalitním vyhodnocení obrazových 

informací se zvyšuje efektivita nasazených sil a prostředků a tím se zkracuje doba pro 

likvidaci nebo eliminaci mimořádné události.           

Na každou likvidaci mimořádné události v podmínkách Policie ČR, je kladena celá 

řada požadavků. Úkolem je snaha, aby nasazení potřebných sil a prostředků sloužilo svému 

účelu, ale zároveň splňovalo požadavky na rychlé zvládnutí mimořádné události, aby ztráty 

na životech, zdraví osob, majetku a životním prostředí byly minimální. Tyto požadavky se 

prokazují koordinovaným nasazením sil a prostředků.  

Mezi základní požadavky na likvidaci mimořádné události patří: 
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 zajistit koordinovaný postup likvidace mimořádné události všemi nasazenými síly 

a prostředky 

 zajistit co největší a nejpřesnější tok informací (obrazových a ústních) do řídícího 

štábu 

 zajistit kvalitní zpětnou vazbu mezi řídícím štábem a zasahujícími jednotkami  

Pro lepší pochopení problému je provedeno vysvětlení základních pojmů, které jsou 

důležité pro řešení dané problematiky a to: 

- co je mimořádná událost, co jsou záchranné práce a co je likvidace mimořádné 

události a kdo se na likvidaci podílí 

„Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí 

a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Mimořádná událost je nenadálý 

částečně nebo zcela neovládaný, časově a prostorově ohraničený děj, který vznikl 

v souvislosti s provozem technických zařízení, působením živelních pohrom, neopatrným  

zacházením s nebezpečnými látkami nebo v souvislosti s epidemiemi a dalšími negativními 

vlivy“. [2] 

„Záchranné práce jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo 

životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin“. [2]    

„Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, 

přičemž následky se rozumí účinky (dopady) působící na osoby, zvířata, věci a životní 

prostředí“. [2] 

„ IZS - Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek 

(záchranářských a dalších subjektů) při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací“. [2] 

- kdo informace potřebuje 
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Z hlediska efektivního, rychlého a koordinovaného zásahu jednak při záchranných 

nebo likvidačních prací při odstraňování mimořádné události je důležité, aby informace 

měli zasahující složky. Jedná se především o policii, hasiče a záchrannou službu.  

Zde si musíme osvětlit, jaký typ informací výše uvedené složky využijí, jedná se 

především o: 

- pevné (statické) obrazové informace tedy fotografie, které se pořizují jednak 

fotoaparátem nebo střihem pomocí kamery. Její využití je zejména při předání 

obrazové informace s konkrétním detailem 

- pohyblivé obrazové informace (online) snímané pomocí kamer. Zde se jedná 

o snímání v denní době, nebo pomocí infra spektra zejména v noční době nebo 

pomocí temokamery za snížených podmínek viditelnosti nebo při snímání místa 

kdy je nutné zjistit teplotní rozsah prostředí.   

- hlasové, zvukové přenášené pomocí radiových terminálů nebo mobilních telefonů, 

které se využívají k efektivnímu řízení sil a prostředků, nebo ke snímání zvukových 

informací z místa zásahu nebo mimořádné události. 

- Datové, které se přenáší pomocí radiových terminálů pomocí krátkých sms zpráv 

nebo statusů. 

Na úvod řešené problematiky byla provedena rešerše odborné literatury k získání 

poznatků o teoretických zákonitostech přenosu obrazových a ústních informací, kvality 

signálů při přenosu a krizového managementu. 

V práci jsem se zaměřil na teoretický základ přenosu obrazových a ústních 

informací. Důležitá je také analýza podmínek, které mohou při likvidaci mimořádné 

události nastat a jejich vliv na přenos a kvalitu obrazových informací. Toto je nutné 

prokázat experimentálně.  

Při realizaci práce budou připraveny a realizovány experimenty, při kterých se 

provede měření kvality přenosu obrazové informace a dále bude zjišťována kvalita přenosu 

informací a vliv vzdálenosti od snímaného bodu do bodu vyhodnocení informace (štábu). 



20 
 

Měření kvality přenosu obrazových informací bude provedeno sérií měření jednak 

v laboratoři, tak i ve volném terénu. Pro uvedená měření bude navrženo a sestaveno měřící 

zařízení k určení rychlosti a kvality přenosu obrazové informace. Experiment, při kterém 

budou zjišťovány podmínky, které ovlivňují samotný přenos, se uskuteční při cvičeních 

a při reálné likvidaci mimořádné události. 

 

1.1 Rešerše 

 

Rešerše je zaměřena na získání poznatků a zkušeností s řešenou problematikou 

u dalších složek IZS, které se podílejí na likvidaci mimořádné události a spolupracují 

s Policií ČR. Dále je pak zaměřena na přenos signálu a následně se bude také zabývat 

získáním poznatků ze zahraničí. Rešerše bude dále rozšířena o poznatky zaměřené na 

přenos obrazových a ústních informací do řídícího štábu při likvidaci mimořádných 

událostí v podmínkách Policie ČR 

 

KOUCKÝ, Otakar. Pegas - díl první. Praha: Odbor vzdělávání a správy policejního 

školství Ministerstva vnitra, 2004. 164 s.  

Odborná publikace Pegas – díl první představuje odborný a podrobný pohled na 

historii budování systému Pegas na území České republiky, jeho vlastnosti, funkce, ale 

také na koncové prvky celého systému a jejich nastavení a používání. 

 

TAUŠ, G. Video. SNTL 1989, ISBN 80-03-00207-9, 243 s. 

Odborná publikace, která se zabývá používáním zařízení pro záznam a snímání 

obrazu a zvuku a následného přenosu. Jsou zde popisovány základní funkční celky 

televizoru a monitoru, dále pak záznam obrazu, základní problémy při záznamu a jejich 

odstranění, popis snímacích kamer a její institucionální využití. 
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PECHAČ, P.: Šíření vln v zástavbě, nakladatelství BEN-Praha 2005, ISBN: 80-7300-186-

1, 108 s. 

Publikace poskytuje ucelené a praktické informace a znalosti pro modelování šíření 

rádiových vln v zástavbě, tedy vně i uvnitř budov v městském prostředí a plánování 

bezdrátových komunikačních sítí. Jsou zde popsány konkrétní modely šíření signálu, 

rozložení úrovně signálu pro plánování pokrytí.  

  

ZANDL, P.: Bezdrátové sítě WIFI – praktický průvodce, Computer Press 2003, ISBN: 80-

722-6632, 204 s. 

Publikace popisuje bezdrátové sítě WiFi (Wireless Fidelity), které dnes představují 

nejjednodušší cestu, jak sdílet data nebo internetové připojení a jak neztratit spojení 

v místech, z nichž byla síť pro cestujícího uživatele dříve tradičně nedostupná (konference, 

nákupní centra, letiště atd.). Dále se zde popisuje využití možností čile se rozvíjející 

technologie sítí založených na standardu 802.11.  

 

GREGORA, P., VÍT, V.: Zařízení pro přenos a vysílání televizního signálu, nakladatelství 

BEN-Praha 2002, ISBN 80-86056-89-9, 176 s.  

Publikace popisuje přenos televizního signálu mezi studiem a místem příjmu. Týká 

se to směrových (rádio-reléových) spojů, a to pozemních i družicových, pevných 

i pohyblivých. Následuje pojednání o zemských vysilačích analogového i digitálního 

signálu (DVB-T) i o konstrukci družicových transpondérů včetně typů vysílacích 

elektronek. V dalších článcích se popisují vysílací antény a jejich napáječe, jakož 

i televizní převaděče a opakovače.  

 

VLČEK, J.: Modulace a přenos signálu, nakladatelství Ing. Jiří Vlček 2002, 76 s.  

Publikace popisuje přenosy signálů. Kromě základní amplitudové a kmitočtové 

modulace používané v rozhlasovém vysílání existuje celá řada dalších a modernějších 
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způsobů přenášení signálů, převážně digitálních. Jejich přenos probíhá buď po vedení, 

nebo bezdrátově. 

 

KOWALA, P., KVARČÁK, M., SOLDÁN, K., HEJDA, M. Víceúčelové zásahové 

vozidlo. In Ochrana obyvatel: Ochrana kritické infrastruktury. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. S. 159-163. ISBN 80-86634-51-5.  

 

Autoři prezentují využití štábního vozidla, jako mobilního velitelského stanoviště 

pro velení složkám likvidujících mimořádnou událost. Je zde popisováno vybavení vozidla 

a přenos obrazových informací z mobilních kamer do řídícího štábu a následné využití 

těchto informací ke koordinaci složek IZS.  

 

SOLDÁN, K. Využití FLIRu pro přenos informací z místa mimořádné události nebo 

požáru. In Environmentálne aspekty požiarov a havárií. 2008. S. 1-8. 

Autor prezentuje využití monitorování a přenosu obrazových informací z místa 

mimořádné události nebo požáru do řídícího centra nebo velitelského vozidla pro řízení 

zasahujících složek za využití vrtulníku Policie České republiky letecké služby. Dále 

následné zadokumentování obrazové informace pro její další využití.  

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z.: Integrovaný záchranný systém, SPBI 

v Ostravě 2005, ISBN: 80-86634-65-5, 157 s.  

Kniha se zabývá koordinaci záchranných a likvidačních prací v ČR. Dále se tato 

publikace rovněž zabývá činností operačních a informačních středisek IZS. Dále se 

v publikaci popisuje systém havarijního plánování a vztah IZS k havarijním plánům. 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V.: Základy krizového managementu, SPBI v Ostravě 2004, 

ISBN: 80-86634-44-2, 102 s.  
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Kniha se zabývá základy krizového řízení, přípravou pracovníků zejména v oblasti 

IZS, plánování a organizací činnosti zejména v oblasti záchranných služeb. Dále popisuje 

problematiku řešení mimořádných a krizových situací, jak v podmínkách státní správy, tak 

i průmyslové sféře. 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu, SPBI v Ostravě 

2005, ISBN: 80-86634-55-8, 97 s.  

Kniha se zabývá právním rámcem krizového řízení a jsou zde popsány i vzájemné 

vazby mezi jednotlivými orgány krizového řízení. Dále publikace seznamuje zejména 

příslušníky a pracovníky v IZS s oblastí krizového řízení.  

 

Z řešené problematiky v zahraničí j hodnocení poznatků uváděny pouze základní 

informace, protože v řadech případů se jedná o důvěrné informace, které ve většině 

případů nejsou dostupné, nebo je nelze zveřejnit. 

 

1.2 Současný stav problematiky 

 

V policejní praxi při likvidaci rozsáhlých nebo dlouhodobých mimořádných 

událostí, kdy se samotná událost a nebezpečí na místě rozvijí nebo mění svoji polohu, je 

komplikované stanovit místo řízení likvidace mimořádné události. Řešením je zajistit na 

místě mimořádné události mobilní monitorovací centrum a mobilní řídicí pracoviště, které 

může měnit svoji polohu s ohledem na měnící se situaci na místě a to také v přírodním 

prostředí. Pracoviště, které je prostorově dostatečně dimenzováno pro práci velitele zásahu, 

jeho štábu, vybaveno nezbytným technickými prostředky pro spojení, vyhodnocování 

a záznam a zajišťuje potřebný komfort pro práci řídicích pracovníků i za nepříznivých 

klimatických podmínek. [3] 

Po zasedání MMF a Světové banky v roce 2000, které se konalo v Praze, vyvstala 

u PČR otázka, která vyplynula z bezpečnostní politiky na mobilní velitelské stanoviště. 
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Mobilní proto, že štáb velení bezpečnostní akce musel pružně a operativně reagovat na 

vzniklou situaci, mimořádnou událost a efektivně nasazovat pořádkové složky. Proto se 

PČR správa Severomoravského kraje (tehdejší název), která na zasedání MMF měla velký 

bezpečnostní a pořádkový kontingent začala touto otázkou zabývat. [3] 

Proto adaptací dodávkového automobilu Fordu Tranzit u správy Severomoravské 

PČR vzniklo prozatím unikátní mobilní pracoviště velitele bezpečnostní akce zobrazeno na 

Obrázku 1 – 4. Byla to v podstatě mobilní kancelář pro práci v terénu s všestrannými 

možnostmi záznamu a přenosu dat. Jeho využití se v praxi nejprve odzkoušelo na 

pořádkových akcích menšího typu, jako byly krizová fotbalová utkání, při kterých se velice 

dobře osvědčilo. Proto také bylo nasazeno při zasedání summitu NATO v Praze o dva roky 

později, kde se velice dobře osvědčila jeho mobilita a nezávislost. Pracoviště je postaveno 

na podvozku dodávkové verze Fordu Tranzit a slouží jako mobilní stanoviště velitele 

bezpečnostní akce. Díky vybavení, kterým disponovalo, mohlo fungovat jako nezávisle 

pracoviště bez ohledu na umístění a povětrnostní podmínky. Velitel jakékoliv bezpečnostní 

nebo záchranné akce měl mimo jiné k dispozici komunikační systém MATRA, mohl 

využívat mobilní telefony, které byly připojeny na handsfree sady. Pro okamžitý přehled 

o situaci v místě akce nebo zásahu mohl využívat přenos obrazu, který se přenášel pomocí 

miniaturních kamer. Kamery byly umístěny na helmách policistů. Pro případ dalšího 

vyhodnocení nebo vzniku nejasností se záznam rovněž archivoval. Pokud by vzniklo riziko 

ohrožení policistů, mohl operátor vyslat na místo malý model automobilu s kamerou, tzv. 

mobilní stativ kamery. Velitelsko-štábní automobil měl velké spektrum využití. Využíval 

se při pátracích akcích a speciálních činností policie, ovšem nejvíce využití nacházel při 

pořádkových akcích a při nasazování pořádkových jednotek proti diváckému násilí na 

fotbalech a narušování veřejného pořádku. 

Své uplatnění nacházel také při společných akcích s využitím více složek IZS, jako 

například při MS v ledním hokeji nebo při různých cvičeních např. „Bohemia guard“. Kdy 

řídící a organizační štáb celé akce je složen z policistů a hasičů byl pro jejich řízení 

k dispozici velitelsko-štábní automobil. [3] 
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Obr. 1 – Schématický pohled do vozidla 

 

 

Obr. 2 – Pohled na místo velitele zásahu 
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Obr. 3 – Celkový pohled do kabiny vozidla 

 

 

Obr. 4 – Venkovní pohled na vozidlo Ford Tranzit 
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V současné době je však již výše popsané vozidlo jednak po stránce technické, tak 

co do vybavenosti technologiemi překonáno a proto bylo nahrazeno novým mobilním 

monitorovacím centrem zobrazeným na Obrázku 5 – 7 a novým velitelsko-štábním 

automobilem zobrazeným na Obrázku 8 a 9, postavených na podvozcích Mercedes – Benz 

Sprinter, které je vybaveno veškerou snímací a komunikační technikou, která je potřebná 

pro řešení mimořádných událostí v podmínkách Policie ČR a podporu složek 

Integrovaného záchranného systému.  

MMC lze definovat jako speciální vozidlo, které splňuje přísná kriteria pro jeho 

použití za jakýchkoli klimatických podmínek. Je postaveno na podvozku dodávkového 

automobilu Mercedes – Benz Sprinter, které je speciálně upraveno, je vybaveno 

monitorovací a komunikační technikou pro přenos obrazových informací do mobilního 

řídícího štábu pro efektivní řízení zákroku, bezpečnostního opatření a zásahu při nasazení 

jednak samostatných policejních složek, tak i více složek Integrovaného záchranného 

systému. 

VŠV mobilní pracoviště Policie ČR je určené pro velení, řízení a dohled akcí 

krizového managementu a pro řešení mimořádných událostí v podmínkách Policie ČR 

a také pro podporu složek Integrovaného záchranného systému. Je vybavené 

sofistikovaným informačním a komunikačním systémem, který umožňuje monitorování 

a vyhodnocování situace v reálném čase. Vybavení pracoviště umožňuje vést hlasovou 

a datovou komunikaci s ostatními prostředky Policie ČR prostřednictvím sítě PEGAS, 

přijímat, zobrazovat a zaznamenávat videosignál z palubního vysílače vrtulníku a dalších 

vnějších zdrojů (např. kamer), přijímat a odesílat informace prostřednictvím internetové 

sítě. VŠV mobilní pracoviště je koncipované jako speciální nástavba na podvozku vozidla 

Mercedes – Benz Sprinter, řešená jako konferenční pracovní prostor pro šest osob. 

Základem vybavení jsou výkonné pracovní stanice, mobilní digitální videorekordér,  LCD 

monitory a televizor pro replikaci displejů pracovních stanic a zobrazení videosignálů 

z mobilního digitálního videorekordéru, diverzitní přijímač pro příjem videosignálu 

z palubního vysílače a systém napájení.  

Možnost nasazení a využívání MMC a VŠV mobilního pracoviště vychází 

především jednak z požadavků Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
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k plnění úkolů v oblasti služby pořádkové policie a služby kriminální policie a vyšetřování 

zejména u bezpečnostních opatření při konání hromadných akcí.: 

 koncerty extrémistů, 

 při pochodech a shromážděních, 

 při pátracích akcích po pohřešovaných osobách, osobách uprchlých z policejního 

režimu, 

 při konání technoparty  

 sportovní utkání, 

tak jednak z předem definovaných typových činností složek Integrovaného záchranného 

systému při společném zásahu. Kdy přenos obrazových informací do mobilního řídícího 

štábu odpovídá zejména na otázky „jak efektivněji a v co nejkratším přijatelném čase“ 

splnit úkoly přímo na místě mimořádné události. Dále se na základě snímaných 

obrazových informací dá rozhodovat o tom, v jakém pořadí se úkoly provedou, kdo je 

provede, s kým, jak a na čem bude spolupracovat. 

 

Obr. 5 – MMC na podvozku Mercedes – Benz Sprinter 
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Obr. 6 – Vnitřní vybavení MMC  

 

 

Obr. 7 – Teleskopický stožár a kamerový systém  

 



30 
 

 

Obr. 8 – Celkový pohled na Velitelsko-štábní vozidlo  

 

 

Obr. 9 – Pohled na stanoviště velitele řídícího štábu  
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V okolních státech jako je třeba Spolková republika Německo, Rakousko, 

Holandsko se obdobně jako u nás Policie zabývají otázkou pro efektivní a rychlé řešení 

mimořádné události přenosem obrazových informací do řídících štábů. Proto také pro 

efektivní nasazování sil a prostředků, rychlé a efektivní poskytování důležitých informací a 

pro operační a krizové velení vidí budoucnost v KVM technice. KVM je zkratka 

z anglického Keyboard-Video-Mouse (Klávesnice-Video-Myš), jedná se o zařízení, které 

umožňuje ovládání více zařízení z jednoho místa pomocí právě zmíněné klávesnice, 

zobrazovací jednotky a myši. 

Obrazové informace se pak zobrazují na LCD displejích na jednotlivých řídících 

centrech, nebo jsou zobrazovány pomocí dataprojektoru, který je založen na zpětné 

projekci. To znamená, že projektor je umístěn za plátnem uvnitř zobrazovací jednotky. 

Díky této technologii je možné docílit prakticky libovolné zobrazovací plochy a velmi 

vysokého rozlišení 1920 x 1200 pixelů na jednu fyzickou zobrazovací jednotku, což je 

ještě o 120 řádků více než nabízí Full HD. 

Co do snímání obrazových informací jsou zde obdobné technologie jako u nás. To 

znamená, že pro přenos obrazových informací z vrtulníku se využívá Dowlink přenos 

systému FLIR overview, jako kamerový systém se používají jednak termokamery tak 

AutoDome kamery.  
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2 Cíle a hypotézy 

 

Cílem disertační práce je: 

 Vyhodnotit možnost přenosu se zaměřením na obrazové informace statické, 

pohyblivé a obrazové informace snímané jednak kamerovými systémy tak také 

v termo spektru vše online při likvidaci mimořádné události v podmínkách Policie 

ČR 

Dílčím cílem disertační práce je: 

 Určit na základě měření kvalitu úrovně přijímaného signálu, který je potřeba pro 

přenos signálu a zhodnocení získaných poznatků pro praktické použití při návrhu 

nejefektivnějšího přenosu obrazových informací do mobilního monitorovacího 

centra a velitelsko-štábního vozidla. 

Pro naplnění cílů disertační práce s ohledem na použití metody experimentu je nutné 

provést následující postup: 

 Navrhnou a připravit experiment, pro hodnocení kvality úrovně signálu, který je 

nutný pro přenos obrazových informací. 

 Sestavit experimentální měřící zařízení a využít ho pro sérii měření jednak 

v laboratorních podmínkách tak ve venkovním prostředí 

Pracovní hypotézy: 

1. Vzdálenost menší než 1000 m neovlivní požadovanou kvalitu přenosu obrazu od 

AutoDome kamery v otevřeném terénu. 

2. Stávající technické vybavení vyhovuje požadavkům Policie ČR na přenos 

obrazových informací. 
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3 Přenos informací  

 

Pro rychlé a efektivní řízení sil a prostředků v podmínkách Policie ČR je důležité, 

aby velitel bezpečnostního opatření nebo zákroku měl přehled o dané situaci na místě jako 

celku v reálném čase. Pro Policii ČR jsou proto důležité nejen obrazové informace, ale také 

vzájemná komunikace mezi zasahujícími složkami tak také datové přenosy po 

komunikačním systému.  

V podmínkách Policie ČR se užívají následující systémy přenosu informací 

(obrazové a ústní). Jde především o tyto systémy: 

 Komunikační systém Pegas 

 FLIR, systém pro přenos obrazu snímaným vrtulníkem (FLIR 2000FN, UltraForce) 

 Kamerové systémy (AutoDome a termokamera) 

 

3.1 Provoz systému Pegas  

 
Přenos hlasových informací u Policie ČR zajišťuje komunikační systém Pegas 

vyobrazen na Obrázku 10. Celý systém pracuje v kmitočtovém rozsahu 380 – 420 MHz, a 

to celkem na 400 kanálech, jež jsou odstupňovány po 12,5 kHz. V principu se jedná o 

digitální převaděčovou síť. Převaděč je zařízení, které sloužící k převádění signálu 

z radiostanice na jinou, předem definovanou frekvenci. Jeho umístění se nejčastěji provádí 

na vyvýšená místa, a to v oblastech, kde je hustá aglomerace, terénní překážky, či pro 

zesílení signálu při velkých vzdálenostech. Celkový mechanismus se proto zavádí 

z důvodu nedostatečného výkonu koncových vysílacích zařízení, zvláště pak v lokalitách 

s již zmíněnými překážkami. Pro radiokomunikační systém Pegas jsou převaděče tvořeny 

buď samostatnými anténními systémy, nebo základnovými stanicemi – ty jsou ovšem 

sestaveny z několika přijímačů a vysílačů. Mohou tak signál přijímat a vysílat na několika 

frekvencích současně. Jedna z frekvencí je služební, kde jsou na ni přihlášeny všechny 

radiostanice v dané buňce. Jakmile je vyslán signál o pokus spojení se jedné stanice 

s jinou, převaděč vyhodnotí nejvhodnější dostupnou frekvenci a obě radiostanice na ni 

dálkově přeladí. Po ukončení relace se opět koncová zařízení přeladí na služební kmitočet. 
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Nutno zmínit, že počet dostupných svazků frekvencí je samozřejmě technologicky omezen 

(údajně na 8 až 16 svazků, dle vytíženosti lokality). [4, 5]  

Samotnou komunikaci v systému Pegas můžeme rozdělit na systémovou 

a nesystémovou.  

 

Obr. 10 – Přehled systému PEGAS  

 

3.1.1 Systémová komunikace  

 

Jde o páteřní způsob dorozumívání prostřednictvím systému Pegas. Důležitou 

a nutnou podmínkou pro systémovou komunikaci je pohyb radiostanice v dosahu sítě a její 

zaregistrování v ní. Využívá se tedy převaděče – základnových stanic. Provoz probíhá 

poloduplexním způsobem. V jedné chvíli může být vedena pouze jedním směrem, tedy 

z jednoho terminálu na druhý. Hovorovou komunikaci v systému Pegas můžeme dále 

rozdělit na skupinovou a individuální. Skupinová probíhá na tzv. otevřených kanálech, kde 

jeden z účastníků mluví a ostatní jej poslouchají. Do otevřených kanálů mají přístup 

všichni, kteří jsou nadefinováni v daném geografickém pokrytí. Pro potřeby IZS jako 

celku, je v systému Pegas pro každý kraj naprogramovaný samostatný koordinační kanál 

„112“, přístupný zcela pro všechny složky IZS bez rozdílu jejich určení a umístění v dané 
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lokalitě. Tento kanál se využívá v případě likvidace mimořádné události a koordinaci sil 

a prostředků při účasti nejen složek Policie ČR. [4, 5, 7] 

 

3.1.2 Nesystémová komunikace 

 

Pro použití nesystémové komunikace není nutná registrace radiostanic do sítě. 

Tento způsob provozu dále rozdělujeme na přímý mód (označován zkratkou DIR) 

a nezávislý převaděčový mód (označován zkratkou IDR), jeho blokové schéma zobrazuje 

Obrázek 11. Komunikace probíhá simplexním způsobem. V jednom časovém okamžiku je 

pouze přenos možný v jednom směru a využívá se jenom jednoho kmitočtu. Při využití 

radiostanic v přímém módu fungují jako běžné samostatné analogové vysílačky bez 

potřeby základnových stanic (využití systémové infrastruktury převaděčů). To má do jisté 

míry výhodu v případě pohybu mimo signál, ovšem komunikační vzdálenost je omezena 

výkonem jednotlivých terminálů. V praxi to znamená, že využití je pouze možné nejčastěji 

jen stovky metrů, v husté zástavbě na sídlištích může dosah klesnout až na desítky metrů. 

Navíc nelze využívat pokročilejší funkce sítě. Pro dorozumívání v přímém módu jsou 

vyhrazeny určité kanály, nechybí ani koordinační kanál IZS, využitelný při společných 

zásazích, zejména v místech s nedostatečným pokrytím signálem sítě Pegas. [4, 5, 6] 

Nezávislý převaděčový mód je do jisté míry technickou alternativou 

k infrastruktuře systému Pegas. Jeho základ je tvořen přenosným „kufrovým“ převaděčem 

zobrazeným na Obrázku 12, který se umísťuje do lokalit, kde je zapotřebí zajistit lepší 

spojení mezi terminály, než kterou nám poskytuje základní síť. V podstatě se jedná 

o klasický převaděč, který převádí a zesiluje data nezávisle na okolní síti.  
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Obr. 11 – Blokové schéma převaděčového módu IDR[5] 
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Obr. 12 – Přenosný převaděč 

 

 

3.1.3 Radiostanice systému Pegas  

 

V Policii ČR se v současné době aktuálně ve službě používají radiostanice 2. 

Generace a v menším zastoupení také 1. A u některých vybraných útvarů 3. Generace. 

Radiostanice neboli terminály rozdělujeme na ruční a vozidlové. Každý z terminálů má 

svou specifickou adresu v podobě devítimístného čísla, sloužící k identifikaci uživatele 

(tzv. číslo RFSI). Adresa má následující tvar: „RRR F SS III“, kde písmena „RRR“ 

reprezentují číslo přiřazené určité regionální síti, písmeno „F“ je číselné označení flotily – 

útvaru, dle číslic pod písmeny „SS“ lze rozpoznat konkrétní útvar či územní odbor a „III“ 

je individuální adresa účastníka hovoru. Šifrování komunikace je zajištěno způsobem 

„end-to-end“, tudíž po celou dobu přenosu je komunikace i data zabezpečena unikátním 

šifrovacím algoritmem, který lze navíc přímo v radiostanicích modifikovat. [4, 5]  
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3.1.4 Ruční terminál MC 9620 Smart  

 

Jedná se o ruční terminál 2. Generace MC 9620 Smart od společnosti Matra Nortel 

zobrazený na Obrázku 13. Skládá se ze základních tří částí a to výkonné antény, těla 

radiostanice a baterie. Tělo radiostanice je vyrobeno z hliníkového rámu a kryt z odolného 

plastu. Anténa je z ohebné gumy pro snížení možnosti jejího poškození. Mezi 

nejdůležitější ovládací prvky patří dva otočné přepínače. První slouží pro zapnutí a vypnutí 

terminálu. Pomocí něho lze nastavit také hlasitost vyzvánění, tónů, zvukových signálů, 

a zároveň i reproduktoru pro poslech hovoru. Z toho plynou určité nevýhody při užití této 

radiostanice v prostředí, kde nechceme být rušeni hlasovou komunikací na otevřeném 

kanále, ale přitom očekáváme důležitý individuální hovor. Druhý otočný přepínač slouží 

k výběru adresy či kanálu uloženého v paměti a definovaného na příslušnou pozici. 

Celkem má druhý přepínač 1 polohu neutrální a 15 poloh programovatelných. Pod 

programovatelné pozice lze tedy v určitém rozsahu uložit adresu jiného terminálu nebo 

frekvenci otevřeného kanálu či frekvenci kanálu pro přímý režim. Po otočení přepínače do 

jiné polohy dochází k opuštění komunikace na daném kanále a přechodu k volání 

terminálu (popř. vstupu do otevřeného kanálu, přímého módu komunikace) uloženého na 

zvolené pozici přepínačem. [8] 

Prostor, který se nachází pod otočnými přepínači, z velké části zabírá reproduktor.  

V levé části reproduktoru se nachází světelná kontrolka ve tvaru písmene „S“. Ta svítí 

nepřerušovaně červeně v případě, že právě vysíláme (stiskneme hovorové tlačítko při 

komunikaci) v šifrovaném provozu, nebo přerušovaně červeně při nešifrovaném přenosu. 

Zelené přerušované světlo upozorňuje na správné zaregistrování terminálu v síti Pegas 

a oranžové blikání kontrolky, které je doprovázeno zvukovým signálem z reproduktoru, 

vyjadřuje úroveň nabití baterie pod 10% celkové kapacity. V místě pod kontrolkou je 

umístěn mikrofon, který slouží pro hlasitou komunikaci jako u analogových radiostanic. 

Tlačítko „tíseň“ se nachází v pravé části u antény a oproti povrchu terminálu MC 9620 

Smart je mírně zapuštěno. Snahou výrobce je touto úpravou předejít zbytečným planým 

poplachům, respektive nechtěným voláním o pomoc, v případě neopatrné manipulace 

s radiostanicí. Po stisknutí tohoto tlačítka dochází k tísňovému volání na všechny 

terminály, které jsou v rámci nadefinované lokality spadající pod stejnou složku (např. 
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Policie ČR). V případě technického selhání hlavního tísňového volání je automaticky 

spuštěno záložní. Při spuštění záložního tísňového volání jsou upozorněni všichni 

zaregistrovaní uživatelé bez ohledu na příslušnost k organizaci, ovšem pouze v rámci jedné 

buňky. Při závadě záložního tísňového volání jsou upozorněny již pouze radiostanice 

v dosahu komunikace v přímém módu. Pokud není terminál zaregistrován do systému 

Pegas, dochází při stisknutí tlačítka tísňového volání ke stejnému procesu jako při selhání 

záložního tísňového volání. Pod reproduktorem se nachází dvě tlačítka, jedno pro přijetí 

hovoru a druhé k jeho odmítnutí. Krátkým stiskem přijímacího tlačítka lze přijmout 

příchozí hovor nebo naopak odeslat požadavek na hovor. Dlouhým stisknutím druhého 

tlačítka lze ukončit probíhající hovor nebo odmítnout hovor příchozí. Samotný displej 

slouží pro usnadnění ovládání terminálu a zobrazování různých informací. Displej je 

jednobarevný a podsvícený. [8] 

 

Obr. 13 – Ruční terminál MC 9620 Smart 
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Multifunkční tlačítka, která jsou umístěná těsně pod displejem a mají různé funkce, 

které vyplývají z kontextu situace. Tyto funkce se zobrazují na displeji jen tehdy, jsou-li 

aktuální a mohou být aktivovány. Jedná se například o přístup do menu, změna velikosti 

písma, zobrazení zprávy, zjištění stavu probíhající funkce SCAN, potvrzení volby 

a podobně. Další řada tlačítek začíná klávesou pro menu přímého režimu, kdy tato 

umožňuje přístup ke komunikacím v přímém režimu DIR a nezávislém převaděčovém 

režimu IDR, za předpokladu, že je terminálu přístupný alespoň jeden kanál z nich. Vpravo 

od něj se nachází tlačítko pro vstup do menu zpráv a dále tlačítko pro vymazání či zrušení 

úkonu. Zcela vpravo je klávesa pro menu systémových hovorů, ať již skupinových hovorů, 

nebo hovorů na otevřeném kanále. Zbylá část prostoru je vyplněna číselnou klávesnicí, jež 

slouží obdobně jako u mobilních telefonů k psaní textových zpráv, zadávání čísla volaného 

terminálu, k volbě statusu a podobně. Zcela dole je zabudován privátní mikrofon pro 

komunikaci zejména při individuálních hovorech. Na levém boku radiostanice je umístěno 

hovorové tlačítko. To slouží k přijetí příchozího hovoru a k vysílání během komunikace. 

Pro kontrolu funkčnosti vysílání je současně s jeho stisknutím rozsvícena červená 

kontrolka u reproduktoru. Na spodní straně je terminál opatřen konektorem pro připojení 

programovacích přístrojů, externích mikrofonů a dalšího příslušenství, a samozřejmě 

zařízení k dobíjení baterií. [8] 

Ruční terminál MC 9620 Smart umožňuje vstup a komunikaci v rámci otevřeného 

kanálu, individuální komunikaci s druhým terminálem a komunikaci na kanálech v přímém 

či nezávislém převaděčovém softwaru IDR. Specifickou funkcí u individuálních hovorů je 

sestavení tzv. konference. Při konferenčním hovoru je možnost v rámci jedné regionální 

sítě hovořit zároveň s 2 až 4 volanými, a to bez rizika odposlechu kýmkoliv jiným, jako 

v případě otevřených kanálů. Další druh funkce spadající pod individuální komunikaci je 

volání dispečera na operační stanoviště a volání do veřejné telefonní sítě. Užitečným 

aplikačním prvkem je volání posledního volaného čísla, přesměrování a předávání hovorů 

a zpráv na jiný terminál a možnost nastavení bleskové priority. S bleskovou prioritou lze 

odeslat individuální hovory a textové zprávy, které po příchodu na cílovou radiostanici 

ukončí právě probíhající individuální hovor. Následně dochází k sestavení hovoru 

s bleskovou prioritou. [8]  
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Jednou z nejvýznamnějších funkcí je SCAN. Ta umožňuje vyhledávání obsazeného 

kanálu, respektive postupný poslech několika komunikací, přičemž uživateli je dovoleno 

mluvit pouze v jedné z nich. Celkem rozdělujeme SCAN na tři druhy a to neprioritní 

SCAN, prioritní SCAN a SCAN s prioritním poslechem. Neprioritní SCAN umožňuje 

kontrolu 6 definovaných otevřených kanálů systémové komunikace, jež jsou postaveny na 

stejnou úroveň priority. Radiostanice zahájí odposlech první aktivované komunikace mezi 

takto sledovanými kanály. Prioritní SCAN má nastaven prioritní kanál, do kterého se vždy 

terminál přepne, jakmile dojde k jeho aktivaci. Po ukončení komunikace na takto 

sledovaném primárním kanále je umožněna kontrola ostatních kanálů v seznamu. 

V případě zahájení konverzace na některém z těchto kanálů je zahájen jeho odposlech. 

Posledním typem, je SCAN s prioritním poslechem, jenž hlídá až 6 kanálů, včetně až 3 

kanálů přímého režimu DIR nebo nezávislého převaděčového režimu IDR. Princip 

sledování kanálů je obdobný jako u předchozích typů a to při aktivaci komunikace na 

některém z nich je automaticky zahájen poslech a stisknutím hovorového tlačítka na 

radiostanici je umožněno vysílání na tomto kanále. [10]  

Datové přenosy prostřednictvím terminálu MC 9620 Smart jsou trojího druhu a to 

SMS aplikace, IP aplikace a automatická lokalizace vozidel a policistů. Všechny jsou 

využitelné pouze v případě zaregistrování radiostanice do sítě Pegas, navíc IP aplikace 

a automatická lokalizace vozidel vyžadují připojení k počítači, respektive k zařízení GPS. 

Pomocí SMS aplikace lze odesílat a přijímat krátké textové zprávy v délce maximálně 150 

znaků, dobře známé z GSM telefonů, nebo statusy. Status je dvoumístný číselný kód 

v rozsahu 00 – 99, který zastupuje určitou činnost či stav (například „Jsem na základně“, 

„Úkol splněn“, „Žádám posilu“ apod.). Každá organizace má pod danými číselnými kódy 

uloženou odlišnou činnost kromě statusů 20 – 29, které jsou určeny pro součinnost složek 

v rámci IZS. Na terminálech lze také naprogramovat tzv. rychlé statusy, které se odesílají 

při dlouhém stisknutí určitého tlačítka na numerické klávesnici na předem definovanou 

adresu. IP aplikace zahrnují přenos informací ze systému Maják 158, jenž slouží u Policie 

ČR ke zpracování tísňových volání z telefonní linky 158. Tím je umožněno rychlé 

přenesení informací bez zkreslení, jak je tomu často v případě hlasové komunikace. Dále 

pod IP aplikace spadá možnost rozesílání elektronické pošty a dotazy do databáze. Dotazy 

do databáze umožňují přístup do informačních systémů, jako jsou CRO (centrální registr 

obyvatel), PATROS (pátrání po osobách), ENO (evidence nežádoucích osob). 
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Automatická lokalizace vozidel a policistů zobrazená na Obrázku 14 využívá přenosové 

prostředí Pegas pro předání údajů o pozici terminálů získaných z přijímačů GPS 

a distribuovaných na příslušná dispečerská pracoviště. [10]  

 

Obr. 14 – Automatická lokalizace vozidel a policistů 

 

Displejem terminálu má mnoho funkcí. Především má vizuálně informační 

charakter o stavu baterie, právě používaném klíči šifrování, míře dostupnosti signálu, 

buňky, ve které se uživatel nachází, ale také samozřejmě umožňuje v kombinaci 

s klávesnicí vytvářet a číst textové zprávy, odesílat statusy, zadávat adresy volaných 

terminálů, zobrazit adresu užívaného terminálu, listovat v paměti atd. Paměť radiostanice 

MC 9620 Smart umožňuje ukládat až 99 volání, respektive adres zadaných na klávesnici, 

ze, kterých 15 může být naprogramováno na otočný přepínač v horní části přístroje. Do 

paměti lze uložit také 9 zpráv, jejichž celková délka nepřesahuje 450 znaků. Mezi další 

uživatelské funkce patří tzv. „Mrtvý muž“, která hlídá činnost terminálu (uživatele). 

Jakmile je detekována nečinnost, terminál automaticky odešle tísňové volání. Dále lze 

nastavit tichý mód, který vypne všechny zvukové signály vydávané reproduktorem, upravit 

míru osvětlení, uzamknout klávesnici, vybrat jiný jazyk, vypnout a zapnout kontrolní diodu 

u reproduktoru a aktivovat režim pro úsporu baterie. [8]  
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3.1.5 Ruční terminál MC 9620 Easy +  

 

Druhým modelem užívaným v systému Pegas je radiostanice 2. Generace MC 9620 

Easy + zobrazená na Obrázku 15. Po konstrukční stránce se jedná o shodný typ 

s terminálem MC 9620 Smart, s výjimkou absence numerické klávesnice. Z důvodu 

chybějící klávesnice jsou ovšem do jisté míry omezeny některé funkce. Oproti radiostanici 

MC 9620 Smart lze funkci SCAN spustit pouze na předem definovaných kanálech 

v paměti. Přesměrování hovorů je omezeno pouze na naprogramované adresy. V datové 

komunikaci je eliminována možnost tvorby volných textů prostřednictvím SMS aplikace, 

příjem a čtení takovýchto zpráv je stále umožněno. Také již není možnost odesílat dotazy 

do databází. Do paměti MC 9620 Easy + lze naprogramovat 99 volání, respektive adres 

terminálů a hovorových skupin, z nichž 15 lze uložit na paměťový přepínač, stejně jako 

u typu MC 9620 Smart. Programování paměti je ovšem díky odstranění klávesnice 

omezeno na externí konfigurační zařízení. Odpadá zde také funkce uzamykání klávesnice 

a regulace jejího osvětlení. [12]  

 
Obr. 15 – Ruční terminál MC 9620 Easy + 
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3.1.6 Ruční terminál MC 9620 Easy  

 

Třetím modelem užívaným v systému Pegas a zařazeným k použití u základních 

složek IZS a Policie ČR je ruční terminál 2. Generace MC 9620 Easy od společnosti Matra 

Nortel zobrazen na Obrázku 16. I tento model vychází z radiostanice MC 9620 Smart, není 

ovšem opatřen klávesnicí ani displejem. Funkce tohoto typu jsou ještě více omezeny 

a zjednodušeny. Zcela odstraněna je funkce SCAN, ta je možná pouze jen při 

naprogramování na určitou pozici a jakákoliv datová komunikace. V nesystémové 

komunikaci je monitorování sítě umožněno pouze na předem naprogramovaných kanálech. 

S absencí displeje odpadá také možnost sledování stavu baterie, identifikace volajícího, 

nastavení tichého režimu a podobně. Do paměti lze uložit pouze 15 adres terminálů nebo 

kanálů, a to pouze prostřednictvím programovacího zařízení. [4, 8] 

 

Obr. 16 – Ruční terminál MC 9620 Easy  
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3.1.7 Vozidlový terminál MC 9610  

 

Tento terminál je prakticky přestavbou terminálu MC 9620 Smart do vozidlové 

podoby. Unifikované rozměry a úchyty ji dovolují instalovat do většiny zásahových 

a policejních vozidel na místo autorádia nebo přímo na přístrojovou desku. Vozidlový 

terminál je zobrazen na Obrázku 17, kde je patrné, že je využíván externí ovládací prvek 

obsahující mikrofon, reproduktor, hovorové tlačítko, kontrolku vysílání a klávesu pro 

ukončení hovoru. Tento prvek je připojen krouceným kabelem, umožňujícím bezpečnou 

manipulaci za jízdy. Samotné tělo terminálu se vyznačuje změnou ovládání oproti ruční 

variantě. Změna je v přesunu ovládání hlasitosti z otočného přepínače na klávesy vpravo 

od displeje, přidáním tlačítka pro volbu bleskové priority, kláves technického menu, 

rozšiřujícím menu a kláves pro listování. Další změny v ovládacích prvcích jsou viditelné 

na uvedeném obrázku. Systém zobrazování informací na displeji se prakticky neliší od 

radiostanice MC 9620 Smart. Jako zdroj energie je zde 12 V autobaterie zásahového 

vozidla nebo policejního vozidla, příjem signálu zajišťuje externí anténa umístěna na 

vozidle. Ta je mnohem výkonnější než u ručních terminálů a příjem signálu je tak mnohem 

kvalitnější. Funkce jsou opět téměř stejné s variantami terminálů 2. Generace. Pouze délka 

uložených textových zpráv je omezena na 50 znaků a počet příchozích statusů na 5. 

Klávesa pro rozšiřující menu zjednodušuje přístup k nastavení šifrovacího klíče a předání 

hovoru, dále slouží k zablokování terminálu. Technické menu je uložené pod příslušným 

tlačítkem na terminálu kde má urychlit přístup k uživatelskému nastavení osvětlení, 

tichého módu, kontrolky vysílání. [10] 

 

Obr. 17 – Vozidlový terminál MC 9610 
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3.1.8 Ruční terminál TPH 700  

 

Jeden z nejnovějších produktů firmy EADS, který se dodává do České republiky je 

ruční terminál TPH 700 Jupiter zobrazen na Obrázku 18. Protože je plně kompatibilní se 

staršími radiostanicemi vychází tento terminál 3. Generace konstrukčně i funkcemi 

z terminálu 2. Generace MC 9620 Smart. Jeho vylepšená ergonomie a moderní designu 

zvyšuje uživatelský komfort, avšak jeho největší předností pro služební činnost 

zasahujících policejních a základních složek IZS je garantovaná odolnost tohoto terminálu 

proti vodě a to až do ponoření do hloubky 1 m, prachu a pádu z výšky do 2 m. [11]  

 

Obr. 18 – Ruční terminál TPH 700 Jupiter 

  

Jak je patrno z obrázku je rozložení jednotlivých ovládacích prvků téměř stejné jako u 

ručního terminálu MC 9620 Smart. Z horní části radiostanice byl odebrán jeden otočný 

přepínač, touto úpravou došlo ke sloučení přepínače paměti a ovladače hlasitosti. Terminál 

Jupiter umožňuje pomocí tohoto voliče výběr adresy z paměti až 20-ti adres a ovládání 

hlasitosti je prováděno přidanými klávesami nad a pod hovorovým tlačítkem na boku 
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radiostanice. Další změnou je možnost prohození těchto funkcí a to volba adresy z paměti 

je prováděna klávesami u hovorového tlačítka a hlasitost se reguluje otočným přepínačem. 

Nebo další možnost je duální nastavení, tedy ovládání obou funkcí otočným přepínačem.  

Displej ručního terminálu TPH 700 Jupiter je grafický, barevný a mnohem přehlednější. 

Na displeji ručního terminálu TPH 700 Jupiter se zobrazuje také stav baterie, síla signálu a 

hlasitost jako u předchozí generace ručního terminálu MC 9620 Smart. Nově jsou 

zobrazovány informace, které se zobrazují v podobě drobných ikon o aktivované funkci 

Bluetooth, typu připojeného příslušenství nebo možnosti odeslání GPS souřadnic. 

Zajímavou funkcí je rychlá volba na úvodní obrazovce, propojená s nově přidanou 

navigační klávesou ve tvaru kříže, která je umístěna pod displejem. Stisknutím této 

navigační klávesy do některé strany, je umožněn okamžitý vstup například do komunikace 

v přímém režimu, skupinové komunikace nebo procházení složek v paměti. Vypínání a 

zapínání ručního terminálu TPH 700 Jupiter je přesunuto na tlačítko pro příjem a odesílání 

hovorů. Další funkce jsou prakticky totožné s ručním terminálem MC 9620 Smart. Došlo 

zde pouze k rozšíření paměti pro ukládání adres z původních 99 na 255, textové zprávy 

z SMS aplikace lze uchovávat v počtu 20 a je zde možnost používání Bluetooth. Tímto je 

možné předávat zprávy mezi terminály na krátkou vzdálenost, ale především bezdrátové 

připojení příslušenství a v podobě externích mikrofonů a reproduktorů. Novinkou je zde 

odesílání dat o poloze uživatele ručního terminálu pomocí GPS, a to na vyžádání, nebo při 

stisknutí tísňového tlačítka. [11]  

 

3.2 Systém FLIR  

 

Po vyvinutí infrasystémů v 60-tých letech 20. Století bylo využití elektrooptického 

senzoru pasivního zobrazovacího systému (FLIRu) omezeno výhradně na vojenská 

a výzvědná letadla. V současnosti je systém FLIR (FORWARD LOOKING INFRARED 

SYSTÉM) využíván nejenom u vojenských letadel a techniky, ale při policejní práci pro 

identifikaci cílů, nočních letech, sledování apod. 

Využití FLIRu na vrtulnících Policie ČR se především díky rychlému vývoji stalo 

v posledních letech běžným jevem. Tyto FLIR senzory jsou napojené na video kamery 

s velkou světelnou citlivostí, umožňují širší využití, protože jim zajišťují denní i noční 
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zobrazení objektů, které je možno zobrazit v kabině posádky v odpovídající kvalitě, 

záznam na záznamové zařízení nebo tyto obrazové informace odeslat dálkovým přenosem 

na určené řídící pracoviště nebo do řídícího štábu. Toho využívá Policie České republiky 

při pátracích akcích nebo koordinaci pořádkových jednotek a složek IZS při řešení 

mimořádných událostí, havárií a požáru.   

 

3.2.1 Princip činnosti 

 

FLIR poskytuje posádce vrtulníku i ostatním uživatelům reálný obraz terénu 

a objektů na něm. Obraz může být vizuálně sledován, zaznamenáván, popřípadě v reálném 

čase přenášen do řídícího centra nebo štábu. Pracuje na principu citlivého vyhodnocování 

a rozlišování tepelných charakteristik objektů, respektive detekce optického záření 

emitovaném vlastními objekty (jednak technikou nebo živou silou) na kontrastním pozadí 

terénu, vegetace apod. Je schopen rozpoznat jednak tzv. horké cíle jako motory letadel, 

vozidel, tak tzv. chladné cíle jako pozemní objekty a osoby. Dosahovaná tepelná 

rozlišovací schopnost 0,05 až 0,3 
o
C umožňuje sledovat stacionární i pohyblivé cíle jak 

v noci, tak ve dne ze vzdálenosti 8 až 20 kilometrů, speciální prostředky mají dosah až 60 

kilometrů. Pro lepší představu je systém schopen odečítat RZ automobilů na vzdálenost 

kolem 500 m, detailně sledovat osoby ve vodě ze vzdálenosti 1 km, chodce ze vzdálenosti 

3 km a objekty o velikosti 10 m ze vzdálenosti 10 km. Velkou předností je „nahlížení pod 

vegetaci“, že dovedou odhalit a sledovat objekty nebo osoby pod stromy nebo 

maskovacími sítěmi. Nevýhodou je pak částečné snížení dosahu v důsledku nepříznivého 

počasí, dýmu a prašnosti v prostoru pozorování. [15] 

Největší výhodou termovizních prostředků je jejich zcela pasivní provoz, jenž 

vylučuje možnost zjišťování jejich činnosti a zaměřování polohy. Televizní kamery mají 

v ideálních podmínkách lepší rozlišovací schopnost, v mlze, kouři a hustém dešti se jejich 

dosah značně snižuje a jsou téměř nepoužitelné, Infračervené kamery jsou méně 

omezovány povětrnostními podmínkami, ale získaný „tepelný černobílý obraz“ Obrázek 

19 je pro netrénovaného člověka méně názorný. Různá zorná pole umožňují výběr 

požadovaného zvětšení zobrazovací scény, větší zorné pole se využívá pro potřeby 
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přehledu zobrazené scény a navigace a úzké zorné pole pro rozpoznání, zaměřování a 

sledování jednotlivých objektů. 

 

Obr. 19 – Tepelný obraz infra kamery 

 

 

3.2.2 Složení systému FLIR 

 

Zařízení FLIR je složeno z dálkové snímací jednotky, jednoho nebo více monitorů, 

záznamového zařízení a příslušných elektronických obvodů. Snímací jednotka je 

mechanicky i elektronicky stabilizována aby obraz nebyl degenerován vibracemi, které 

vznikají za letu vrtulníku. Je doplněna systémem pro automatické sledování cíle bez 

zásahu operátora tzv. AUTOTRACKem. Snímací jednotka je opatřena kamerou ve 

viditelném spektru s manuální změnou ohniskové vzdálenosti režimem ZOOM a většinou 

dvěma optickými soustavami senzorů v infraspektru. Oddělených optik se používá proto, 

že v infraspektru nelze pracovat se senzory podobně jako s čočkami v optice a změna 



50 
 

ohniskové vzdálenosti se provádí přepínáním celých optických soustav WIDE – NAROW 

(široký nebo úzký zorný úhel). [15]  

 

3.2.3 Využití systému FLIR  

 

Ve viditelném spektru se jedná o klasickou videokameru, která je však ovládaná 

dálkově pomocí servomechanismu, co velmi usnadňuje obsluhu. Tohoto režimu se v praxi 

hojně používá při pořádkových akcích, dopravně bezpečnostních akcích Policie ČR. Celý 

tento proces je nahráván pomocí záznamového zařízení a v reálném čase zobrazován na 

barevném monitoru na palubě vrtulníku tak i v řídícím štábu kde je odesílán pomocí 

dálkového přenosu. Záznam je dále opatřen datovým a časovým údajem pro zpětnou 

rekonstrukci určité fáze kdy byl pořízen. Kamery mají velmi vysokou citlivost a jsou 

schopné reprodukovat obraz za podmínek, kdy lidské oko již přestává objekty rozlišovat. 

V infraspektru je hlavní využití tohoto zařízení. Infrasystém pracuje ve vlnové délce 8 – 12 

mikrometru, ty nejcitlivější jsou schopné detekovat i ve vlnovém rozsahu 3 – 5 

mikrometru. Kratší vlnové rozsahy lépe pronikají vlhkostí všeho druhu. Princip činnosti je 

prostý, jedná se o detekci tepelného záření, které emituje každé těleso. Význam 

a detekování ve spektru infrazáření poznáme hlavně v noci. Osoby, vozidla, objekty lze 

identifikovat s téměř stejnou jednoznačností jako ve dne. Sledování vozidel, pátrání po 

pohřešovaných osobách v noci lze realizovat jenom díky této technice. [15]  

Vysoká využitelnost FLIRu je také při požárech a to jak budov, tak lesů. Monitor 

v kabině zobrazí zdroje nejvyšších teplot v oblasti požáru a umožní posádce, aby co 

nejúčinněji rozptýlila hasicí směs nebo poskytla informace pozemním jednotkám nebo 

řídícímu štábu pro vedení co jak nejúčinnějšího hasebního zásahu.   

 

3.2.4  UltraFORCE II – systém dálkového přenosu 

 

V září 2000 během zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky 

v Praze použila Letecká služba Policie České republiky zapůjčený termovizní komplet 

LEO II (pozdější UltraFORCE II) společnosti FLIR systém, doplněný down datalinkem 
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pro přenos termo a videosignálu z vrtulníku Bell 412 na pozemní řídící pracoviště Policie 

České republiky, které bylo v Kongresové ulici. Stabilita a kvalita obrazu denní kamery 

i termovizní kamery tohoto zařízení byla na velmi vysoké úrovni v porovnání s dosud 

používaným kompletem FLIR Systém 2000FN zobrazen na Obrázku 20. Proto po 

vyhodnocení záznamu, jejich kvality a použitelnosti Letecká služba Policie ČR v roce 

2002 zakoupila pro vrtulníky Bell 412HP tři termovizní komplety UltraFORCE II 

zobrazen na Obrázku 21 společnosti FLIR Systém. UltraFORCE II nabízí ve standardní 

výbavě produkt s vylepšeným komerčním softwarem s ohniskovým plošným seřazením 

video kamery a termokamery v pásmu krátkých vlnových délek. 

 

Obr. 20 –  FLIR 2000FN  společnosti FLIR Systém  
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Obr. 21 –  UltraFORCE II společnosti FLIR systém 

 

UltraFORCE II třetí generace zobrazen na Obrázku 22 pracuje v rozsahu spektra 

8 – 9 mikrometru. Systém pracuje ve velké rozlišovací kvalitě přenosového signálu 

(videokamera 54x optický zoom). Technická data systému jsou uvedena v Tabulce 1. Celý 

systém je řízen dálkově řídící jednotkou pomocí ovládacího panelu, zobrazeném na 

Obrázku 23, kterým palubní inženýr (operátor) ovládá stabilizační konzolu, na které jsou 

umístěny dvě kamery. Operátor má možnost výběru mezi zobrazováním obrazu snímaného 

videokamerou nebo termokamerou, jejichž obraz se zobrazuje na barevném monitoru 

zobrazeném na Obrázku 24 na palubě vrtulníku. Dále je možno obraz zaznamenat na 

videorekordér a současně odesílat do řídícího centra v reálném čase. Celý záznam je 

opatřen daty letových a provozních údajů, které se zobrazují na monitoru. Tyto pak slouží 

při vyhodnocování a zpětné analýze zaznamenaného obrazu. Videosignál nebo obraz 

ternokamery, který se přenáší do řídícího centra, který je možné přenášet na vzdálenost od 

50 km do 100 km. 
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Obr. 22 –  UltraFORCE II třetí generace společnosti FLIR systém 

 

 

Obr. 23 – Ovládací panel UltraFORCE II třetí generace společnosti FLIR systém 
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Obr. 24 – Barevný monitor UltraFORCE II třetí generace společnosti FLIR systém 
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parametr TTD 

Otočná stabilizační jednotka 

Typ 4-axiální gyroskopická stabilizace 

Rozměr 490 x 410 mm 

Váha 39,5 kg 

rozsah pohybu  
v azimutu: 360 

o
  

v elevaci : +20
o
 do  –105

o 

Termokamera 

Typ European Triple QWIP  

rozsah pásma 8 – 9 µm 

rozsah snímání 

široký (wide)       25
o 
 (H) x 19

o 
(V) 

střední (middle)    6
o 
 (H) x 4,8

o 
(V) 

úzký (narrow)  0,99
o 
 (H) x 0,74

o 
(V) 

min. zaostřovací vzdálenost 20 do 100 m 

Zoom 4x elektronický 

Chlazení standartně integrovaný chladič 

Tab. 1 – Technická data UltraFORCE II třetí generace společnosti FLIR systém [15] 

 

 

3.3 Kamerové systémy 

 

Mezi další systémy pro přenos informací patří kamery. Kamerové systémy, 

především pak v Policii ČR umožňují zrychlit první reakci systému na likvidaci 

mimořádné události. Kamerové systémy sledují dva základní cíle: 
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 Integrovat technické a technologické prostředky, sloužící pro detekci, lokalizace a 

záznam událostí, a zlepšit informovanost řídících pracovníků a tím zkrátit dobu 

reakce na událost. 

 Analýzou obrazového záznamu vytvořit podmínky pro cílená a efektivní 

krátkodobá i dlouhodobá opatření, snižující následky mimořádné události. 

 

3.3.1 AutoDoome kamery 

 

Modulární kamerový systém AutoDoome zobrazen na Obrázku 25 představuje 

revoluční koncepci kamer s kopulovitým krytem. Nejedná se pouze o kameru, ale 

o platformu s kopulovitým krytem vystavěnou kolem systému inteligentních, výměnných 

modulů, které umožňují rychlou a nenákladnou aktualizaci kamer. 

Celý systém AutoDoome Obrázek 25 je založen na pěti výměnných modulech: 

řídící jednotce (2), kameře (1), krytu (1), komunikačním modulu (3) a napájecím zdroji (2). 

Jednoduchou výměnou některého z výměnných modulů systému AutoDoome lze provést 

rychlou modernizaci celého systému. Kamerový systém AutoDome je vybaven nejnovější 

verzí softwaru pro sledování pohybu AutoTrack II, vestavěnou stabilizací obrazu a detekci 

pohybu. Dále podporuje různé standardní a volitelné metody přenosu videosignálu a dat, 

včetně technologie Bilinx (přes koaxiální kabel a nestíněnou kroucenou dvojlinku), 

optických vláken a dokonce protokolu TCP/IP pro přenos přes síť Ethernet. Přes tyto 

kabely lze zajišťovat dálkové ovládání, nastavovat konfiguraci a aktualizovat firmware. 

Tímto je umožněno jedinečné ovládání kamer. Volitelný komunikační modul IP má 

hybridní funkci, která poskytuje možnost snadnou a bezproblémovou migraci na plně 

digitální řešení založené na technologii IP. 
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Obr. 25 – Kamerový systém AutoDoome 

 

Mezi vlastnosti kamerového systému AutoDoome patří: 

36 x optický zoom horizontální rozlišení plných 540 TV řádků, které zajišťuje 

vynikající čistotu obrazu a detaily v obraze. Dále využívají technologii, která výrazně 

zlepšuje dynamický rozsah. Tato technologie je také označována jako WDR (Wide-

Dynamic Range) zabezpečuje reprodukci čistého obrazu v prostředí s mimořádným 

vysokým kontrastem.  

Režim Den/Noc umožňuje kamerovému systému mimořádný výkon za všech 

světelných podmínek. Při slabém osvětlení se tyto kamery automaticky přepnou 

z barevného do černobílého režimu. Vyřazením infračerveného filtru dojde ke zvýšení 

citlivosti vůči infračervenému osvětlení při zachování mimořádné kvality obrazu. Pomocí 

funkce zvýšení citlivosti SensUp lze automaticky snížit rychlost závěrky až na jednu 

sekundu a zajistit provoz i při minimální hladině osvětlení. Dále tento typ AutoDoome 

kamerového systému umožňuje 99 přednastavených poloh s konfigurovatelnou prodlevou 

1 

2 

3

1 
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mezi jednotlivými polohami a umožňuje upravit pořadí a četnost použití jednotlivých 

přednastavených poloh. 

Funkce AutoTrack II spočívá v automatickém sledování pohybu zpracování obrazu 

v reálném čase a plynule sledování objektu. Využívá technologii „virtuálního maskování“ 

masky jsou vytvořeny tak, aby fungovaly pouze v rámci funkce AutoTrack a to tak, že 

veškerý pohyb za nimi je ignorován. Tak lze pomocí funkce AutoTrack ignorovat vedlejší 

pohyb na pozadí, například pohyb větví stromů ve větru. 

Video detekce pohybu (VMD) v této funkci lze vytvořit „oblast zájmu“ v rámci 

několika předem nastavených poloh, kde má být detekován pohyb. Systém podporuje 

celkem 10 jednotlivých oblastí zájmu (jednu pro každou přednastavenou polohu). Systém 

VMD také využívá technologii virtuálního maskování a ignoruje oblasti nežádoucího 

pohybu. 

Stabilizace obrazu, vzhledem k neustále se zvyšujícím se rozsahu optického zoomu 

kamer se pro ně stává nutností stabilizace obrazu, která eliminuje pohyb způsobený 

nestabilním upevněním kamer. Pohyb kamery o pouhých 6 mm může způsobit posunutí 

zorného pole o více než 6 m, pokud je nastavena vysoká hodnota optického zoomu 

kamery. Algoritmus stabilizace obrazu, jenž snižuje vliv chvění kamery ve směru 

vertikální a horizontální osy a tím zajišťuje výjimečnou čistotu obrazu (posunutí 

obrazových bodů v rozsahu až  10% pro kmitočty až 10 Hz). Stabilizace obrazu v žádném 

případě nesnižuje ani neovlivňuje citlivost kamery. 

Volitelné hybridní analogové/IP připojení umožňuje systému AutoDoome vysílat 

současně obraz ve formátu IP v místní nebo rozsáhlé síti a v rámci podpory existujícího 

analogového vybavení také tok kompozitního videosignálu v základním pásmu (CVBS) 

přes koaxiální kabely. Síťové toky videodat jsou odesílány přes sítě IP mohou být 

sledovány pomocí digitálního videorekordéru DiBos nebo na počítačí se spuštěným 

softwarem pro správu videa VIDOS. Můžeme také použít videorekordér IP a obraz 

zobrazit na analogovém monitoru CVBS nebo VGA. Je také zajištěna dostupnost 

zobrazení na počítači v internetovém prohlížeči. 

Trojitý tok videa umožňuje systémům AutoDoome vybaveným volitelným 

komunikačním modulem IP generovat současně dva nezávislé toky MPEG-4 a jeden tok 
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JPEG. Tato funkce umožňuje přenášet tok vysoce kvalitních obrazů pro sledování živého 

obrazu a zároveň nahrávat se sníženým snímkovým kmitočtem a odesílat snímky JPEG do 

vzdáleného zařízení PDA. 

 

3.3.2 Termokamera 

 

Termokamera zobrazena na Obrázku 26 je navržena tak, aby nabízela mimořádně 

spolehlivé a vysoce kvalitní řešení sledování pro bezpečnostní aplikace s vysokou 

přesností a nabízí snímání obrazu ve dvou spektrech. Kompaktní termokamera obsahuje 

vysoce kvalitní optický kamerový modul typu Den/Noc a modul termálního snímkování 

obrazu FLIR, které jsou umístěny v krytu vedle sebe. Přepnutí z kamery s vysokým 

rozlišením pro celkový pohled na vysoce výkonnou termokameru se provádí stisknutím 

jednoho tlačítka na ovládací klávesnici. Termokamera má k dispozici kamerový modul 

Den/Noc s 36 x optickým zoomem společně s termálním snímačem obrazu FLIR 

s objektivem 50 mm, který poskytuje řadu možností sledování, jako je změna spektra 

v závislosti na teplu a zvýraznění horkých a studených bodů ve vzdálenosti až přes 780 

metrů. Termální snímač obrazu FLIR je opatřen vestavěnou ochranou proti slunečnímu 

záření, která umožňuje kameře zotavení, pokud bude zaostřena přímo na slunce. 

 

Obr. 26 – Termokamera pro snímání obrazu ve dvou spektrech 
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Principem snímání obrazu termokamery s termálním snímačem obrazu FLIR je 

vyzařování tepelného záření objekty. Všechny objekty v přírodě, jejichž teplota je vyšší 

než absolutní nula (-273
o
C) vyzařují energii, z níž podstatná část se nachází v oblasti EM 

záření Obrázek 27 odpovídající střednímu (medium) neboli MWIR a vzdálenému (far) 

neboli FIR infračervenému záření (infračervené záření frekvence 10
10

 - 10
14

 Hz a vlnové 

délky 1 mm - 1 µm).  

 

                                                                                                             Infračervené záření 

 

Obr. 27 – Elektromagnetické záření 

 

Infračevené záření je teda elektromagnetické vlnění zobrazené na Obrázku 28 

složené ze dvou složek, které jsou na sebe kolmé: 

 Složka elektrická – popisuje ji vektor E (intenzita elektrického pole) 

 Složka magnetická – popisuje ji vektor B (magnetická indukce) 

 

Obr. 28 – Složky elektromagnetického vlnění 
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Záření je charakterizované:  

 Vlnovou délkou λ, která je definována jako vzdálenost, kterou projde dané 

vlnění v čase jedné periody. Je závislá na energii záření. Čím je vlnová 

délka kratší, tím nese vlnění větší energii.  

 Frekvencí f, která je definována vztahem 

  
 

  
     

   

 
                                                           [14] 

kde  c – rychlost světla ve vakuu  (c = 2,9979 . 10
8 

m.s
-1

) 

λ – vlnová délka  (m) 

Nakolik se, infračervené záření tj. energie absorbuje nebo uvolňuje daným 

objektem, nám vyjadřuje emisivita. Její hodnota se může pohybovat od 0 do 1. Emisivita je 

závislá na vlnové délce. Se stoupající teplotou objektu postupně záření přechází z dlouhých 

na krátké vlnové délky. 

Vzrůst teploty způsobuje zvýšené kmitání molekul, jenž se tak nachází ve vyšším 

energetickém stavu. Narušením vyváženého energetického stavu dojde odvodu tepelné 

energie formou radiace. Obecně může dojít k absorpci, vyřazování nebo odrazu tepla 

daným objektem. 

V přírodě rozlišujeme dva druhy zdrojů tepelné energie a to přírodní (slunce, teplé 

vzdušné proudy) nebo umělé vytvořené (teplo pracujícího motoru, teplo vzniklé třením 

pohybujících se částí). Oba tyto druhy tepelných zdrojů vytvářejí svým zářením tepelnou 

scénu, to znamená prostředí, jehož jednotlivé objekty se teplotně odlišují a tím umožňují za 

pomoci termokamery s termálním snímačem obrazu FLIR jejich pozorování Obrázek 29 a 

30. Termokamera tedy pro svou činnost nepotřebuje zdroj osvětlení.   

Vizuální rozlišení objektů, které tvoří tepelnou scénu, je umožněno jejich rozdílnou 

teplotou v porovnání s okolním prostředím, tedy jejich vzájemným tepelným kontrastem. 

Ten se u moderních přístrojů pohybuje okolo hodnoty 0,2
o
C. Není-li dosaženo tohoto 

rozdílu teplot je objekt pro termokameru s termálním snímačem „neviditelný“.   
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Optický obraz     Termální obraz v režimu zobrazení 

horkých bodů bílou barvou 

 

 

 

Termální obraz v režimu zobrazení horkých       Termální obraz v režimu led a oheň 

 bodů černou barvou 

 

 

 

Termální obraz v režimu spektrum žáru       Termální obraz v režimu spektrum železa 

 

 

Obr. 29 – Příklady optických a termálních režimů 
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Optický obraz Termální obraz v režimu zobrazení horkých 

bodů bílou barvou 

 

Termální obraz v režimu zobrazení horkých    Termální obraz v režimu led a oheň 

                     bodů černou barvou 

 

Termální obraz v režimu spektrum železa 

 

Obr. 30 – Příklady optických a termálních režimů (vozidlo) 
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3.3.3 Modulární videorekordér 

 

Pro zpracování a uchovávání záznamu je nutné zařízení, které tyto procedury bude 

zvládat. Modulární videorekordér pro kamery CCTV, je jednotka, která pojme až čtyři 

moduly. Videorekordér poskytuje videodata MPEG-4 v reálném čase přes síť IP. Sledovat 

je lze na počítači pomocí programu systému pro správu videa nebo lze použít také 

internetový prohlížeč. Tento modulární videorekordér poskytuje prostředky pro integraci 

s jinými systémy pro správu videa, zobrazeném na Obrázku 31. Tato výkonná 

vícekanálová zařízení s decentralizovaným nahráváním iSCSI jsou nejvhodnější pro přenos 

videodat přes sítě IP pro současné systémy průmyslové televize CCTV. 

 

Obr. 31 – Přehled systému 
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1. Videorekordér s 16 analogovými kamerami, paměťovým zařízením iSCSI 

připojeným do sítě nebo pouze tokem dat 

2. 2x videorekordér s 16 analogovými kamerami 

3. Přímo připojené diskové pole SCSI RAID 

4. Diskové pole SCSI RAID připojené do sítě 

5. Server NVR s připojením přes rozhraní SCSI k velkému diskovému poli RAID 

>12 TB 

6. Stanice správy s klávesnicí IntuiKey 

7. Dekodéry VIP XD 

8. Monitory 

9. Přenosný přijímač obrazového signálu s vrtulníku 

10. AutoDoome kamery 

Videodata lze přenášet přes síť IP do video dekodéru VIP XD a zobrazovat 

v analogovém systému průmyslové televize CCTV nebo na velkém monitoru VGA 

s plochou obrazovkou. Aplikace VIDOS Monitor Wall může poskytnout doslova „celou 

stěnu“ vysoce kvalitního videa v reálném čase.   

Zařízení používá duální tok ke generování dvou nezávislých toků videodat přes síť 

IP, pokud je k dispozici dostatečný výpočetní výkon. Tím je umožněno sledování a 

nahrávání ve dvou různých úrovních kvality, čímž se šetří místo na disku a snižují 

požadavky na šířku pásma. 
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4 Experimentální část 

 

Na základě požadavků z praxe bylo požadováno zabezpečit přenos obrazových 

informací, je nutné provést sérii měření, které na základě měření kvality úrovně 

přijímaného signálu, který je potřeba pro praktické použití při návrhu nejefektivnějšího 

přenosu obrazových informací do mobilního monitorovacího centra a velitelsko-štábního 

vozidla. 

V experimentální části disertační práce bylo v rámci řešení předmětné problematiky 

použito jednak metody laboratorního experimentu, jednak série měření ve venkovních 

podmínkách, které vycházely s požadavků praxe. Cílem experimentu bylo získat sérii 

původních dat, která by umožnila zhodnotit kvalitu úrovně přijímaného signálu a faktory, 

které ji snižují. Experimenty byly primárně zaměřeny na ty aspekty, které jsou využívány 

při přenosu signálu u praktických aplikací přenosu. 

Naplnění stanoveného cíle experimentální části bylo podmíněno těmito 

skutečnostmi: 

 Návrhem a realizací experimentální sestavy vhodné pro měření parametrů 

kvality přenosu signálu jednak v laboratorních podmínkách a ve venkovním 

prostředí. 

 Využitím experimentální sestavy pro sérii měření orientovaných na 

posouzení kvality přenosu a tedy na kvalitu obrazových informací. 

Zvolená strategie byla prováděna se zřetelem k maximálnímu využití současných 

vědeckých poznatků a přístupů při přenosu obrazových informací. Orientace na 

experimentální měření vycházela ze snahy o zajištění vysoké míry využitelnosti 

naměřených hodnot pro následné využití získaných poznatků v praxi. 

 

4.1 Experimentální sestava 

 

Experimentální sestavu navrženou, realizovatelnou a využitelnou pro účely měření 

lze rozdělit na dvě části: 
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 Modifikovaný router 

 Klientská stanice 

 

Při volbě a konstrukci jednotlivých částí experimentální sestavy bylo cílem 

zohlednit a zapracovat všechny požadavky, které byly na sestavu kladeny ve fázi jejího 

návrhu. Principiální blokové schéma navržené experimentální sestavy a její dílčí části 

znázorňuje Obrázek 32. 
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Obr. 32 – Blokové schéma měřícího zařízení 

 

Měřicí přístroje použité při měření a experimentu byly zapůjčeny firmou ORZO 

SECURITY spol. s r.o.  Mezi měřicí přístroje, které byly použity pro měření, patří wifi 

antény, zdroj, propojovací koaxiální kabely, notebook. 

První měření proběhne v laboratorních podmínkách, kdy bude sestrojeno měřící 

zařízení skládající se z vysílacího zařízení a vysílací antény a z přijímacího zařízení a 

antény. Pro laboratorní podmínky byla použita měřící místnost firmy ORZO SECURITY 

spol. s.r.o. o rozměru 4 x 10 m, kde firma provádí měřící experimenty a nastavení měřících 

zařízení. Měřící zařízení v první a druhé fázi měření nahradí snímací kamery, při provádění 

experimentu bude zařazeno do systému kamerového přenosu. Přenos signálu bude v tzv. 

bridge modu (transparentní přenos oběma směry) kdy kvalita signálu bude vyhodnocována 

interním operačním systémem Router OS instalovaným na měřícím zařízení firmy 
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Mikrotik. Na zařízení se připojujeme prostřednictvím programu Winbox. Druhé měření 

proběhne se stejným zařízením ve venkovním prostředí. Výsledky budou názorně 

prezentovány v přehledném výstupu počítačového programu a grafech. 

 

Při měření i následném experimentu byly použity tato zařízení: 

 

– AP – MIKROTIK RB600 s kartou RouterBoard R52N se všesměrovou anténou 

Cyberbajt - zisk 11dB zobrazeném na Obrázku 33. 

– Klientská stanice: MIKROTIK RouterBoard RB411AH s kartou R52N v boxu 

„gentlebox“ s integrovanou anténou zisk - 17dB zobrazeném na Obrázku 34. 
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Obr. 33 – Všesměrová anténa Cyberbajt – zisk 11 dB 
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Obr. 34 – „gentlebox“ s integrovanou anténou zisk – 17 dB  
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4.2 Princip provádění experimentu 

 

Vlastní měření bude probíhat jednak v měřící místnosti a následně v daném čase 

v exteriéru za právě panujících klimatických podmínek. Snahou bude experiment provádět 

v podmínkách, které budou co nejvíce ovlivňovány klimatickými vlivy a vlivy okolí. 

Vzhledem k náročnosti příprav, cenové kalkulaci se nepředpokládá dostatečná 

opakovatelnost provedených měření. 

Vlastní přenos obrazových informací může být narušováno jednak klimatickými 

podmínkami, jednak vlivy okolí (budovy, rušení signálu např. poskytovatelé internetového 

připojení (ISP – Internet Service Provider), jež mohou rušit právě měřené frekvenční 

pásmo, apod.). Proto je nutné umisťovat vysílací antény vždy na dohled přijímací antény, 

aby se co nejvíce eliminovalo rušení přenosu signálu. 

 Vlastní měření se bude skládat z měření kvality úrovně přijímaného a vysílaného 

signálu, šumové hranice tj. kdy je to signál a kdy šum, odstupu signálu od šumu a času, 

který je potřeba pro přenos signálu z vysílače do přijímače. 

 Hodnoty kvality a úrovně signálu pomocí měření budou zaznamenávány 

kontinuálně do elektronického záznamového zařízení. Následně budou vyhodnoceny 

programem WinBox. 

Šířka pásma, na kterém celé zřízení pracuje je 5,1 – 5,8 GHz. 

Závislost odstupu signálu od šumu, času pro přenos signálu z vysílače do přijímače 

a přenosové rychlosti bude vyhodnoceno graficky. 

 

4.3 Měřící zařízení 

 

Pro potřeby určení měření kvality signálu je navrženo a sestrojeno měřící zařízení 

zobrazené na Obrázku 35. Jde o přijímací anténu v boxu o rozměrech 250 x 250 mm, která 

bude umístěna na stojanu a o všesměrovou anténu o průměru 20 mm a délce 400 mm, která 

bude umístěna na konstrukci a napojena na vyhodnocovací měřící zařízení. 
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Obr. 35 – příprava měřícího zařízení 

 

 

4.4 Princip provádění experimentálního měření 

 

První měření bude probíhat v laboratorních podmínkách, a tudíž bude minimálně 

ovlivněno vnějšími vlivy.  

Druhé měření bude probíhat ve volném terénu, kde se rozsah vzdálenosti bude 

pohybovat od 100 m do 1400 m.  

Třetí měření bude probíhat v reálné praxi při cvičení, které bude simulovat likvidaci 

mimořádné události.  

 

4.5 Postup provádění experimentálního měření 

 

V rámci experimentální části předložené disertační práce bude na výše popsané 

experimentální sestavě provedena série měření. Výstupem měření bylo pořídit sady dat, 



73 
 

která by následně umožnila získat informace o vlivu kvality úrovně přijímaného a 

vysílaného signálu na přenos obrazových informací.  

Prvotní základní parametry byly nastaveny v laboratorních podmínkách, uvnitř 

objektu kde budou minimálně ovlivněny vnějšími vlivy.  

Po provedení série kontrolních měření v laboratorních  podmínkách (měřící 

místnost firmy ORZO) bude provedeno měření ve volném terénu kdy po sestavení 

měřícího zařízení a umístění vysílací a přijímací antény bylo zahájeno měření, kdy rozsah 

vzdálenosti začíná na 100 m a končí na 1400 m od přijímací antény (měřený rozsah 

vzdálenosti se zvyšuje po 100 m). Sleduje se kvalita úrovně přijímaného a vysílaného 

signálu, šumová hranice tj. kdy je to signál a kdy šum, odstup signálu od šumu a čas, který 

je potřeba pro přenos signálu z vysílače do přijímače. Z výsledků měření bude počítačový 

výstup naměřených hodnot.   

V další části experimentu bude postup měření stejný, s tím rozdílem, že zařízení pro 

přenos obrazového signálu bylo již namontováno na mobilní monitorovací centrum (řídící 

štáb) a obrazové informace se již zobrazovali na příslušných monitorech.  

 

4.6 Výsledky měření 

 

 Hlavní pozornost byla v rámci provedených experimentů věnována za následujících 

předpokladů: 

 Jedno kontrolní laboratorní měření z nulové vzdálenosti z důvodu nastavení 

a ověření funkce měřícího zařízení na doporučení firmy ORZO s.r.o. 

 Měření v přímé viditelnosti v rozmezí od100 m do 1400 m 

 Ověření vzdálenosti pomocí GPS. 

 Měření v přímé viditelnosti při bezpečnostním opatření (cvičení) 
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Měření v přímé viditelnosti v rozmezí od100 m do 1400 m proběhlo na rozestavěné 

dálnici D47 za Klimkovickým tunelem za stávajících venkovních podmínek: 

 Venkovní teplota: 23,6 
o
C (měřeno ručním anemometrem TESTO 410-2) 

 Vlhkost vzduchu: 56 % (měřeno ručním anemometrem TESTO 410-2) 

 Vítr: 6 m.s
-1

 dle Beaufortovy stupnice 4 stupeň, označovaný jako mírný vítr 

(měřeno ručním anemometrem TESTO 410-2 viz příloha A) 

Uvedený přístroj patří do výbavy pořádkové policie. 

zařízení AP – MIKROTIK RB600 s kartou RouterBoard R52N se všesměrovou anténou 

Cyberbajt - zisk 11dB zobrazeném na Obrázku 33 bylo umístěno na konstrukci 

hliníkového žebříku a klientská stanice MIKROTIK RouterBoard RB411AH s kartou 

R52N v boxu „gentlebox“ s integrovanou anténou zisk - 17dB zobrazeném na Obrázku 34 

byla umístěna na osobním automobilu zobrazeném na Obrázku 35.  

Jednotlivé naměřené výsledky z programu WinBOX jsou vyobrazeny na Obrázku 

36 – 50.   

Při další části experimentu byl postup měření stejný, s tím rozdílem, že zařízení pro 

přenos obrazového signálu bylo již namontováno na mobilní monitorovací centrum 

a obrazové informace se již zobrazovali na příslušných monitorech.  Jednotlivé vzdálenosti 

byly zaměřeny outdoorovou navigací GPSMAP 62sc.  
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Obr. 36 – laboratorní měření pro nastavení a ověření funkce měřícího zařízení 

 

Legenda: 

Band – pásmo (5 GHz) 

Frequency – frekvence 

Tx/Rx Rate – odesílací/přijímací rychlost 

SSID – název sítě 

BSSID – Mac adresa vysílacího bodu 

Radio Name – popis vysílače 

Tx/Rx Signal Strengh – kvalita úrovně přijímaného a vysílaného signálu 

Noise Floor – šumová hranice (kdy se jedná o signál a kdy o šum) 

Signal To Noise – odstup signálu od šumu 

Tx/Rx CCQ – kvalita připojení klienta je hodnota v procentech, která ukazuje, jak 

efektivní šířka pásma se používá ohledně teoreticky maximální dostupné 

šířky pásma 

Ack Timeout – čas, který je nutný pro přenos signálu z vysílače do přijímače 

RouterOS Version – operační systém Microtec 
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Obr. 37 – vzdálenost 100 m 

Legenda: 

Band – pásmo (5 GHz) 

Frequency – frekvence 

Tx/Rx Rate – odesílací/přijímací rychlost 

SSID – název sítě 

BSSID – Mac adresa vysílacího bodu 

Radio Name – popis vysílače 

Tx/Rx Signal Strengh – kvalita úrovně přijímaného a vysílaného signálu 

Noise Floor – šumová hranice (kdy se jedná o signál a kdy o šum) 

Signal To Noise – odstup signálu od šumu 

Tx/Rx CCQ – kvalita připojení klienta je hodnota v procentech, která ukazuje, jak 

efektivní šířka pásma se používá ohledně teoreticky maximální dostupné 

šířky pásma 

Ack Timeout – čas, který je nutný pro přenos signálu z vysílače do přijímače 

RouterOS Version – operační systém Microtec 
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Obr. 38 – vzdálenost 200 m 

Legenda: 

Band – pásmo (5 GHz) 

Frequency – frekvence 

Tx/Rx Rate – odesílací/přijímací rychlost 

SSID – název sítě 

BSSID – Mac adresa vysílacího bodu 

Radio Name – popis vysílače 

Tx/Rx Signal Strengh – kvalita úrovně přijímaného a vysílaného signálu 

Noise Floor – šumová hranice (kdy se jedná o signál a kdy o šum) 

Signal To Noise – odstup signálu od šumu 

Tx/Rx CCQ – kvalita připojení klienta je hodnota v procentech, která ukazuje, jak 

efektivní šířka pásma se používá ohledně teoreticky maximální dostupné 

šířky pásma 

Ack Timeout – čas, který je nutný pro přenos signálu z vysílače do přijímače 

RouterOS Version – operační systém Microtec 
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Obr. 39 – vzdálenost 300 m 

Legenda: 

Band – pásmo (5 GHz) 

Frequency – frekvence 

Tx/Rx Rate – odesílací/přijímací rychlost 

SSID – název sítě 

BSSID – Mac adresa vysílacího bodu 

Radio Name – popis vysílače 

Tx/Rx Signal Strengh – kvalita úrovně přijímaného a vysílaného signálu 

Noise Floor – šumová hranice (kdy se jedná o signál a kdy o šum) 

Signal To Noise – odstup signálu od šumu 

Tx/Rx CCQ – kvalita připojení klienta je hodnota v procentech, která ukazuje, jak 

efektivní šířka pásma se používá ohledně teoreticky maximální dostupné 

šířky pásma 

Ack Timeout – čas, který je nutný pro přenos signálu z vysílače do přijímače 

RouterOS Version – operační systém Microtec 
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Obr. 40 – vzdálenost 400 m 

Legenda: 

Band – pásmo (5 GHz) 

Frequency – frekvence 

Tx/Rx Rate – odesílací/přijímací rychlost 

SSID – název sítě 

BSSID – Mac adresa vysílacího bodu 

Radio Name – popis vysílače 

Tx/Rx Signal Strengh – kvalita úrovně přijímaného a vysílaného signálu 

Noise Floor – šumová hranice (kdy se jedná o signál a kdy o šum) 

Signal To Noise – odstup signálu od šumu 

Tx/Rx CCQ – kvalita připojení klienta je hodnota v procentech, která ukazuje, jak 

efektivní šířka pásma se používá ohledně teoreticky maximální dostupné 

šířky pásma 

Ack Timeout – čas, který je nutný pro přenos signálu z vysílače do přijímače 

RouterOS Version – operační systém Microtec 
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Obr. 41 – vzdálenost 500 m 

Legenda: 

Band – pásmo (5 GHz) 

Frequency – frekvence 

Tx/Rx Rate – odesílací/přijímací rychlost 

SSID – název sítě 

BSSID – Mac adresa vysílacího bodu 

Radio Name – popis vysílače 

Tx/Rx Signal Strengh – kvalita úrovně přijímaného a vysílaného signálu 

Noise Floor – šumová hranice (kdy se jedná o signál a kdy o šum) 

Signal To Noise – odstup signálu od šumu 

Tx/Rx CCQ – kvalita připojení klienta je hodnota v procentech, která ukazuje, jak 

efektivní šířka pásma se používá ohledně teoreticky maximální dostupné 

šířky pásma 

Ack Timeout – čas, který je nutný pro přenos signálu z vysílače do přijímače 

RouterOS Version – operační systém Microtec 
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Obr. 42 – vzdálenost 600 m 

Legenda: 

Band – pásmo (5 GHz) 

Frequency – frekvence 

Tx/Rx Rate – odesílací/přijímací rychlost 

SSID – název sítě 

BSSID – Mac adresa vysílacího bodu 

Radio Name – popis vysílače 

Tx/Rx Signal Strengh – kvalita úrovně přijímaného a vysílaného signálu 

Noise Floor – šumová hranice (kdy se jedná o signál a kdy o šum) 

Signal To Noise – odstup signálu od šumu 

Tx/Rx CCQ – kvalita připojení klienta je hodnota v procentech, která ukazuje, jak 

efektivní šířka pásma se používá ohledně teoreticky maximální dostupné 

šířky pásma 

Ack Timeout – čas, který je nutný pro přenos signálu z vysílače do přijímače 

RouterOS Version – operační systém Microtec 
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Obr. 43 – vzdálenost 700 m 

Legenda: 

Band – pásmo (5 GHz) 

Frequency – frekvence 

Tx/Rx Rate – odesílací/přijímací rychlost 

SSID – název sítě 

BSSID – Mac adresa vysílacího bodu 

Radio Name – popis vysílače 

Tx/Rx Signal Strengh – kvalita úrovně přijímaného a vysílaného signálu 

Noise Floor – šumová hranice (kdy se jedná o signál a kdy o šum) 

Signal To Noise – odstup signálu od šumu 

Tx/Rx CCQ – kvalita připojení klienta je hodnota v procentech, která ukazuje, jak 

efektivní šířka pásma se používá ohledně teoreticky maximální dostupné 

šířky pásma 

Ack Timeout – čas, který je nutný pro přenos signálu z vysílače do přijímače 

RouterOS Version – operační systém Microtec 
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Obr. 44 – vzdálenost 800 m 

Legenda: 

Band – pásmo (5 GHz) 

Frequency – frekvence 

Tx/Rx Rate – odesílací/přijímací rychlost 

SSID – název sítě 

BSSID – Mac adresa vysílacího bodu 

Radio Name – popis vysílače 

Tx/Rx Signal Strengh – kvalita úrovně přijímaného a vysílaného signálu 

Noise Floor – šumová hranice (kdy se jedná o signál a kdy o šum) 

Signal To Noise – odstup signálu od šumu 

Tx/Rx CCQ – kvalita připojení klienta je hodnota v procentech, která ukazuje, jak 

efektivní šířka pásma se používá ohledně teoreticky maximální dostupné 

šířky pásma 

Ack Timeout – čas, který je nutný pro přenos signálu z vysílače do přijímače 

RouterOS Version – operační systém Microtec 



84 
 

 

Obr. 45 – vzdálenost 900 m 

Legenda: 

Band – pásmo (5 GHz) 

Frequency – frekvence 

Tx/Rx Rate – odesílací/přijímací rychlost 

SSID – název sítě 

BSSID – Mac adresa vysílacího bodu 

Radio Name – popis vysílače 

Tx/Rx Signal Strengh – kvalita úrovně přijímaného a vysílaného signálu 

Noise Floor – šumová hranice (kdy se jedná o signál a kdy o šum) 

Signal To Noise – odstup signálu od šumu 

Tx/Rx CCQ – kvalita připojení klienta je hodnota v procentech, která ukazuje, jak 

efektivní šířka pásma se používá ohledně teoreticky maximální dostupné 

šířky pásma 

Ack Timeout – čas, který je nutný pro přenos signálu z vysílače do přijímače 

RouterOS Version – operační systém Microtec 
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Obr. 46 – vzdálenost 1000 m 

Legenda: 

Band – pásmo (5 GHz) 

Frequency – frekvence 

Tx/Rx Rate – odesílací/přijímací rychlost 

SSID – název sítě 

BSSID – Mac adresa vysílacího bodu 

Radio Name – popis vysílače 

Tx/Rx Signal Strengh – kvalita úrovně přijímaného a vysílaného signálu 

Noise Floor – šumová hranice (kdy se jedná o signál a kdy o šum) 

Signal To Noise – odstup signálu od šumu 

Tx/Rx CCQ – kvalita připojení klienta je hodnota v procentech, která ukazuje, jak 

efektivní šířka pásma se používá ohledně teoreticky maximální dostupné 

šířky pásma 

Ack Timeout – čas, který je nutný pro přenos signálu z vysílače do přijímače 

RouterOS Version – operační systém Microtec 



86 
 

 

Obr. 47 – vzdálenost 1100 m 

Legenda: 

Band – pásmo (5 GHz) 

Frequency – frekvence 

Tx/Rx Rate – odesílací/přijímací rychlost 

SSID – název sítě 

BSSID – Mac adresa vysílacího bodu 

Radio Name – popis vysílače 

Tx/Rx Signal Strengh – kvalita úrovně přijímaného a vysílaného signálu 

Noise Floor – šumová hranice (kdy se jedná o signál a kdy o šum) 

Signal To Noise – odstup signálu od šumu 

Tx/Rx CCQ – kvalita připojení klienta je hodnota v procentech, která ukazuje, jak 

efektivní šířka pásma se používá ohledně teoreticky maximální dostupné 

šířky pásma 

Ack Timeout – čas, který je nutný pro přenos signálu z vysílače do přijímače 

RouterOS Version – operační systém Microtec 
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Obr. 48 – vzdálenost 1200 m 

Legenda: 

Band – pásmo (5 GHz) 

Frequency – frekvence 

Tx/Rx Rate – odesílací/přijímací rychlost 

SSID – název sítě 

BSSID – Mac adresa vysílacího bodu 

Radio Name – popis vysílače 

Tx/Rx Signal Strengh – kvalita úrovně přijímaného a vysílaného signálu 

Noise Floor – šumová hranice (kdy se jedná o signál a kdy o šum) 

Signal To Noise – odstup signálu od šumu 

Tx/Rx CCQ – kvalita připojení klienta je hodnota v procentech, která ukazuje, jak 

efektivní šířka pásma se používá ohledně teoreticky maximální dostupné 

šířky pásma 

Ack Timeout – čas, který je nutný pro přenos signálu z vysílače do přijímače 

RouterOS Version – operační systém Microtec 
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Obr. 49 – vzdálenost 1300 m 

Legenda: 

Band – pásmo (5 GHz) 

Frequency – frekvence 

Tx/Rx Rate – odesílací/přijímací rychlost 

SSID – název sítě 

BSSID – Mac adresa vysílacího bodu 

Radio Name – popis vysílače 

Tx/Rx Signal Strengh – kvalita úrovně přijímaného a vysílaného signálu 

Noise Floor – šumová hranice (kdy se jedná o signál a kdy o šum) 

Signal To Noise – odstup signálu od šumu 

Tx/Rx CCQ – kvalita připojení klienta je hodnota v procentech, která ukazuje, jak 

efektivní šířka pásma se používá ohledně teoreticky maximální dostupné 

šířky pásma 

Ack Timeout – čas, který je nutný pro přenos signálu z vysílače do přijímače 

RouterOS Version – operační systém Microtec 
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Obr. 50 – vzdálenost 1400 m 

Legenda: 

Band – pásmo (5 GHz) 

Frequency – frekvence 

Tx/Rx Rate – odesílací/přijímací rychlost 

SSID – název sítě 

BSSID – Mac adresa vysílacího bodu 

Radio Name – popis vysílače 

Tx/Rx Signal Strengh – kvalita úrovně přijímaného a vysílaného signálu 

Noise Floor – šumová hranice (kdy se jedná o signál a kdy o šum) 

Signal To Noise – odstup signálu od šumu 

Tx/Rx CCQ – kvalita připojení klienta je hodnota v procentech, která ukazuje, jak 

efektivní šířka pásma se používá ohledně teoreticky maximální dostupné 

šířky pásma 

Ack Timeout – čas, který je nutný pro přenos signálu z vysílače do přijímače 

RouterOS Version – operační systém Microtec 
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Získána data z měření byla následně zanesena do grafů 1 - 3, kde graf č. 1 

znázorňuje závislost odstup signálu od šumu na vzdálenosti, graf č. 2 znázorňuje závislost 

času, za který urazí signál z vysílače k přijímači na vzdálenosti a graf č. 3 znázorňuje 

závislost přenosové rychlosti na vzdálenosti.  

Výsledné grafy: 

Závislost „Signat to Noise“ na vzdálenosti: 

 

Graf. 1 – odstup signálu od šumu 

 

Z  uvedeného grafu (kde vstupní hodnoty jsou převzaty z jednotlivých měření 

uvedených výše) je patrné, že intenzita přijímacího signálu je přímo závislá na vzdálenosti 

od vysílacího zařízení. Je to dáno fyzikálními vlastnostmi média, ve kterém se šíří 

elektromagnetické vlnění, v našem případě je to vzduch. Pokud bychom jako médium 

například mohli použít vakuum, přijímací signál by se snižoval jen velmi zřídka, protože 

by nebyl „brzděn“ prostředím, ve kterém se šíří. Dále je patrné, že při námi zvolené 

kombinaci zařízení a antén je „únosná“ mez, kdy jsme ještě schopni přenášet kvalitní 

signál, je cca 1000 m až 1500 m při použitém technickém zařízení.  
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Závislost „ACK“ na vzdálenosti: 

 

Graf. 2 – čas, za který urazí signál z vysílače k přijímači 

 

Z  uvedeného grafu (kde vstupní hodnoty jsou převzaty z jednotlivých měření 

uvedených výše) je patrné, že s narůstající vzdáleností přijímače od vysílače nám nepatrně 

narůstá parametr ACK. Toto narůstání je z důvodu snižování kvality signálu (předešlý 

graf), kde přijímací i vysílací zařízení potřebuje delší čas na to, aby zpracovalo, kdy se 

jedná o signál a kdy o šum – závislost předešlého grafu. V praktickém měřítku ovšem tato 

závislost je znatelná pouze u vysokorychlostního přenosu velkého objemu dat. 
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Závislost přenosové rychlosti na vzdálenosti: 

 

Graf. 3 – datový tok 

 

Při znalostech z předešlých grafů můžeme vidět na tomto grafu přímou závislost 

mezi hodnotami Signal To Noise a ACK, kde při snižování Signal To Noise a zvyšování 

ACK rapidně klesá přenosová rychlost. Z uvedeného grafu je patrné, že zlomový okamžik 

pro vysokorychlostní přenos je hranice cca 700 m. Za touto hranicí nám samozřejmě 

datový přenos funguje, nicméně již ne na vysokorychlostní úrovni a tedy dochází ke 

zpoždění přenosu dat. 

 

 

 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

P
ře

n
o

so
vá

 ry
ch

lo
st

 [M
b

p
s]

 

Vzdálenost [m] 



93 
 

 

Třetí měření probíhalo při cvičení, které simulovalo likvidaci mimořádné události 

a to zákrok a eliminaci diváckého násilí při fotbalovém utkání. Toto cvičení probíhalo na 

stadionu Bazaly zobrazeném na Obrázku 51, který se nachází v městském obvodu Slezská 

Ostrava na ulici Českobratrské. Stadion má kapacitu kapacitu 17 372 míst, všechna jsou k 

sedění. Stadión Bazaly byl vybrán z důvodů častého nasazování pořádkových jednotek a 

používání popisované techniky z praktického hlediska při zabezpečování veřejného 

pořádku při ligových fotbalových utkáních. 

Měření probíhalo v přímé viditelnosti AutoDome kamer, které byly umístěny ve 

vzdálenosti 107 m, 131 m a 211 m (vzdálenost měřena laserovým dálkoměrem 

YARDAGE 1200 ARC viz příloha B) od Mobilního monitorovacího centra zobrazeném na 

Obrázku 52, kdy dvě kamery byly umístěny na tribuně stadiónu, kde pro tyto účely byly 

upevněny dva kovové držáky, třetí kamera byla umístěna před stadion na sloupu veřejného 

osvětlení, který zároveň slouží k upevnění trolejového vedení. Měření probíhalo za 

stávajících venkovních podmínek: 

 Venkovní teplota: 22,8 
o
C (měřeno ručním anemometrem) 

 Vlhkost vzduchu: 49 % (měřeno ručním anemometrem) 

 Vítr: 1,5 m.s
-1

 dle Beaufortovy stupnice 1 stupeň, označovaný jako vánek 

(měřeno ručním anemometrem viz příloha A) 

Uvedené přístroje patří do výbavy pořádkové policie. 

Zařízení AP – MIKROTIK RB600 s kartou RouterBoard R52N se všesměrovou 

anténou Cyberbajt - zisk 11dB bylo umístěno na Mobilním monitorovacím centru 

zobrazeném na Obrázku 53 a klientská stanice MIKROTIK RouterBoard RB411AH 

s kartou R52N v boxu „gentlebox“ s integrovanou anténou zisk - 17dB zobrazeném na 

Obrázku 34 byla umístěna na AutoDoom kamerách.  
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Obr. 51 – fotbalový stadion Bazaly (letecký snímek)[16upraveno] 

 

 

Obr. 52 – rozmístění AutoDoome kamer a vozidla MMC, na fotbalovém stadion Bazaly [16upraveno] 

 

stadión 

Bazaly 
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Obr. 53 – umístění všesměrové antény na vozidle MMC  

 

Při třetím měření, které probíhalo při simulované likvidaci mimořádné události 

zákroku a eliminaci diváckého násilí při fotbalovém utkání v prostoru stadiónu Bazaly, při 

využití 3 AutoDoome kamer současně, došlo k následujícím problémům při přenosu 

obrazových informací: 

 obraz z kamer při přenosu byl rastrován (kostičkoval) 

 při průjezdu městské hromadné dopravy (trolejbusu) docházelo 

k částečnému nebo úplnému výpadku přijímaného obrazového signálu 

tento stav při předcházejícím měření ve volném terénu v přímé viditelnosti v rozmezí od 

100 m do 1400 m nenastal, pravděpodobně z důvodu absence rušivých vlivů okolí jako 

jsou např. budovy, ISP - poskytovatelé internetového připojení a EMI – elektromagnetická 

interference. Elektromagnetické rušení (EMI, označované také jako vysokofrekvenční 

rušení RFI ve vysokofrekvenční nebo rádiové frekvenci) je porucha, která postihuje 

Všesměrová 

anténa 

Cyberbajt - 

zisk 11dB 
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elektrický obvod způsobená elektromagnetickou indukcí nebo elektromagnetickým 

zářením z vnějšího zdroje. Narušení může přerušit, překazit, zhoršit nebo omezit účinnost 

obvodu. Tyto účinky mohou být v rozsahu od jednoduchého rozklad dat až k úplné ztrátě 

dat. Zdrojem může být libovolný objekt, umělý nebo přírodní, který přenáší rychle se 

měnící elektrické proudy, jako například elektrický obvod, slunce nebo polární záře.  

Tento stav byl pro požadavky  praxe, které byly na přenos obrazových informací 

z hlediska Policie ČR kladeny a požadovány nepřípustný. Proto se hledala příčina tohoto 

technického problému. Zde bylo shledáno, že na přenos obrazových informací mají vliv 

jednak zdroje EMI - elektromagnetická interference (rušení) elektrických zdrojů vysokého 

napětí (troleje = 600 V, průjezd trolejbusu) jednak poskytovatelé internetového připojení a 

mobilní operátoři. 

Zjištěné negativní vlivy byly odstraněny výměnou všesměrové antény Cyberbajt se 

ziskem 11 dB zobrazeném na Obrázku 33 za 4 směrové antény Cyberbajt – GigaEther 

zobrazené na Obrázku 54 se ziskem 18 dB, horizontální a vertikální polarizací a 

vyzařovacím úhlem 20
o
 v horizontální a vertikální rovině. 



97 
 

 

Obr. 54 – umístění směrové antény Cyberbajt - GigaEther na vozidle MMC  

 

 

Po této úpravě má každá externí AutoDoome kamera samostatnou směrovou anténu 

umístěnou na Mobilním monitorovacím centu vyobrazeném na Obrázku 54 určenou pro 

příjem dat, kterou lze ručně nastavit na požadovaný azimut konkrétního vysílacího 

gentleboxu AutoDoome kamery. Tímto byly eliminovány problémy přenosu obrazového 

signálu zarušeného vnějšími vlivy, přenos obrazových informací se stal použitelný pro 

další využití pro potřeby Policie ČR. Což bylo ověřeno při nasazení této techniky 

v reálném zásahu na bezpečnostním opatření při fotbalovém utkání na stadiónu Bazaly.  
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5 Závěr 

 

Hlavním cílem této disertační práce bylo vyhodnotit možnost přenosu se 

zaměřením na obrazové informace statické, pohyblivé a obrazové informace snímané 

jednak kamerovými systémy tak také v termo spektru vše online při likvidaci mimořádné 

události v podmínkách Policie ČR. Dílčím cílem disertační práce bylo určit na základě 

měření kvalitu úrovně přijímaného signálu, který je potřeba pro přenos signálu a 

zhodnocení získaných poznatků pro praktické použití při návrhu nejefektivnějšího přenosu 

obrazových informací do mobilního monitorovacího centra a velitelsko-štábního vozidla. 

Pro naplnění uvedených cílů disertační práce, bylo použito metody experimentu. 

S ohledem na použití experimentu bylo nutné provést návrh a realizaci vhodně 

koncipovaného experimentálního měřícího zařízení pro účely měření jednak 

v laboratorních podmínkách tak ve venkovním prostředí. Orientace na experimentální 

měření vycházela z potřeby ověřit parametry pro hodnocení kvality úrovně signálů, který 

je nutný pro přenos obrazových informací.    

Experimentální měření realizována v této disertační práci za použití experimentální 

sestavy (viz. kapitola 4.1 disertační práce) prokázala, že možnost přenosu obrazových 

informací online z místa mimořádné události nebo zákroku v podmínkách Policie ČR je 

možný za využití zařízení popisovaného v kapitole 4.1 disertační práce. 

Realizovaným experimentálním měřením bylo rovněž prokázáno, že vliv na přenos 

obrazových informací má prostředí, kde se mimořádná událost nachází, nebo zákrok 

Policie ČR provádí, jak bylo popisováno v kapitole 4.6.   

Důležitým poznatkem, který byl získán experimentálním měřením ve vztahu 

k přenosu obrazových informací, je rovněž to, že intenzita přijímacího signálu je přímo 

závislá na vzdálenosti od vysílacího zařízení (viz. graf 1 v kapitole 4.6 disertační práce). Je 

to dáno fyzikálními vlastnostmi média, ve kterém se šíří elektromagnetické vlnění, 

v našem případě je to vzduch. Pokud bychom jako médium například mohli použít 

vakuum, přijímací signál by se snižoval jen velmi zřídka, protože by nebyl „brzděn“ 

prostředím, ve kterém se šíří. Dále je patrné, že při námi zvolené kombinaci zařízení a 

antén je „únosná“ mez, kdy jsme ještě schopni přenášet kvalitní signál, je cca 1000 m až 
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1500 m. Dále je patrné, že s narůstající vzdáleností přijímače od vysílače nám nepatrně 

narůstá parametr ACK (viz. graf č. 2 v kapitole 4.6 disertační práce). V praktickém měřítku 

ovšem tato závislost je znatelná pouze u vysokorychlostního přenosu velkého objemu dat. 

Z výše uvedeného (viz. graf. č. 3 v kapitole 4.6 disertační práce) je patrné, že zlomový 

okamžik pro vysokorychlostní přenos je hranice cca 700 m. Za touto hranicí nám 

samozřejmě datový přenos funguje, nicméně již ne na vysokorychlostní úrovni. Z výsledků 

měření (viz. kapitola 4.6) vyplývá, že první pracovní hypotéza vytýčená v kapitole 2 

disertační práce byla potvrzena. 

Dosažené výsledky při ověření možnosti přenosu obrazových informací se zaměřením na 

statické, pohyblivé a obrazové informace v termo spektru, vše přenášeno online při 

likvidaci mimořádné události v podmínkách Policie ČR, byly uplatněny v rámci výstavby a 

praktické realizace Mobilního monitorovacího centra (MMC). Za další přínos lze rovněž 

považovat využití získaných poznatků při praktické realizaci přenosu obrazových 

informací online z MMC do řídícího štábu. Z tohoto také vyplývá potvrzení druhé pracovní 

hypotézy vytýčené v kapitole 2 disertační práci. Vědeckost této disertační práce lze 

spatřovat v zobecnění poznaných reálných jevů souvisejících s bezdrátovou komunikací a 

výměnou obrazových dat mezi externími zařízeními v prostorách městské zástavby s 

aplikací na užití technických prostředků, které má ve výbavě Policie ČR 

Poznatky, získané při studiu přenosu obrazových informací, byly v rámci několika 

příspěvků publikovány na konferencích mezinárodního významu a sborníků [A3, A5, A6]. 

V současné době jsou informace, výsledky a poznatky získané měřením v rámci disertační 

práce využívány při přípravě řešení přenosu obrazových informací z bezpilotních 

prostředků, které předpokládá Policie ČR v budoucnu používat.  
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Conclusion 

 

The main objective of this Ph.D. thesis was to evaluate the ability to transmit image 

information focusing on static, mobile and video information captured on the cameras 

systems in the thermo range of all online when disposing of the incident in the conditions 

of the Police of the Czech Republic. Part of the aim of the thesis was to determine on the 

basis of the measurement of the quality of the received signal level that is required for 

signal transmission and evaluation of lessons learned for practical use in the design of 

effective transmission of video information to a mobile monitoring centre and state staff. 

For the fulfillment of the objectives of the Ph.D. thesis, was used the method of the 

experiment. With regard to the use of the experiment had to be made to design and 

implement appropriately drawn up by experimental measuring device for the purpose of 

measuring both in laboratory conditions and in the outdoor environment. Orientation to the 

experimental measurement was based on the need to validate parameters for the evaluation 

of the quality of the signal level that is required for the transmission of image information. 

Experimental measurement performed at this Ph.D. thesis, using the experimental 

report (see chapter 4.1 Ph.D. thesis) has shown that the ability to transmit video 

information online from the place of incident or procedure in the conditions of the Police 

of the Czech Republic is possible by using a device described in chapter 4.1 of the Ph.D. 

thesis. 

Carried out experimental measurement has also been shown to affect the 

transmission of video information has an environment where the incident or the Police of 

the Czech Republic carried out the procedure, as described in chapter 4.6. 

An important element, which is obtained by experimental measurements in relation 

to the transmission of image information, there is also the fact that the intensity of the 

receiving signal is directly dependent on the distance from the transmitting device (see 

chart No. 1 in chapter 4.6 of the Ph.D. thesis). This is due to physical characteristics, in 

which the media are spreading electromagnetic waves, in our case, it's the air. If we as a 

medium, for example, could use the vacuum, the receiving signal would be reduced very 



101 
 

rarely, because it would not be "held back by" the environment in which it spreads. 

Furthermore, it is evident that, in us the chosen combination of devices and antennas is 

"viable", a threshold when we are still able to transmit high-quality signal, is about 1000 m 

to 1500 m. Furthermore, it is evident that with increasing distance of the receiver from the 

transmitter are slightly increasing ACK parameter (see chart No. 2 in chapter 4.6 of the 

Ph.D. thesis). In practical terms, however, this dependency is detectable only on high-

speed transmission of large amounts of data from the above. It is evident (see chart No. 3 

in Chapter 4.6 Ph.D. thesis)  that the watershed moment for high-speed transmission is 

approx. 700 m for this limit are, of course, data transmission works, but not at high speed. 

From the results of measurements (see Chapter 4.6), it appears that the first working 

marked out by the hypothesis in Chapter 2 of the Ph.D. thesis has been confirmed.  

The results obtained in verification of the possibility to transmit video information 

with an emphasis on static, mobile and video information in the Thermo range, all 

transmitted online when disposing of the incident in the conditions of the Police of the 

Czech Republic, have been used in the context of the construction and practical 

implementation of Mobile Monitoring Centre (MMC). For additional benefit, you can also 

consider taking advantage of lessons learned in the practical implementation of 

transmission of video information online from the MMC into the management of staff. It is 

also apparent from this second confirmation working hypotheses that are set out in Chapter 

2 of the Ph.D. thesis. Scientific of this Ph.D. thesis is to be found in the generalization of 

the recognized real phenomena related to wireless communications and Exchange image 

data between external devices in the premises of the urban fabric with the application for 

the use of technical means in the construction of the Police of the Czech Republic. 

The knowledge gained from the study of the transmission of image information, 

were within a few posts published at conferences of international importance and article 

Collections [A3, A5, A6]. Currently, information, results and lessons learned within the 

measurements used in the preparation of the dissertation dealing with the transmission of 

image information from UAVs, which foresees of the Police of the Czech Republic in the 

future. 
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9 Příloha A: Technická data anemometru TESTO 410-2 

 

 

Typ baterie 2 mikrotužkové baterie AAA 

Provozní teplota -10 … +50 °C 

Skladovací teplota -20 … +70 °C 

Životnost baterie 100 h 

Hmotnost 110 g 

Rozměry 133 x 46 x 25 mm 

Typ sondy/senzoru NTC, Vrtulka 

NTC sonda 

Měřicí rozsah -10 … +50 °C 

Přesnost ±0.5 °C 

Rozlišení 0.1 °C 

Vrtulka 

Měřicí rozsah 0.4 … 20 m/s 

Přesnost ±(0.2 m/s + 2% z nam.hodn.) 

Rozlišení 0.1 m/s 

 

Tabulka A1: Technická data přístroje anemometr TESTO 410-2 
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10 Příloha B: Technická data dálkoměru YARDAGE 1200 ARC 

 

 

Typ baterie 3-volt CR2 

Hmotnost 210 g 

Rozměry 43 x 109 x 74 mm 

Zvětšení 6 x 

Měřicí rozsah 5 – 1200 m 

Přesnost ±1 m 

 Režim rainguard Ano 

Režim rifle Ano 

 

Tabulka B1: Technická data laserového dálkoměru YARDAGE 1200 ARC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


