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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 Ph.D. thesis. 

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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Předmluva  
 

Disertační práce se zabývá přenosem obrazových a ústních informací 

do řídícího štábu při likvidaci mimořádných událostí v podmínkách 
Policie ČR. Velký a dramatický nárůst nových technologií, obrovský 

nárůst a urbanistický rozvoj kumulace obyvatelstva přináší změny, 

které zásadním způsobem ovlivňují činnosti záchranných složek. 

Toto klade nároky nejenom na rychlé a efektivní likvidace 

mimořádných události, ale především na kvalitu a přesnost informací 

z místa zásahu pro řídící štáb, který provádí řízení a koordinaci celé 

likvidace mimořádné události.  

Mojí motivací pro zpracování této disertační práce bylo naplnění cílů 

práce, ale také získání nových znalostí, vědomostí a praktických 

poznatků, které uplatním v praxi.    

Touto cestou bych rád poděkoval lidem, bez kterých by tato práce 

nevznikla. Ať již přispěli radou, morální podporou nebo pomocí. 

Disertační práce vznikla pod vedením Doc. Dr. Ing. Miloše Karčáka, 

kterému vděčím za konzultační činnost, trpělivost a čas, který mi 

věnoval.  
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1 Úvod 

 

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 

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: 

 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  

 

Dále musíme osvětlit, jaký typ informací při likvidaci mimořádné 

události Policie ČR využije, jedná se především o: 
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 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. 

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.  

Proto jsou v práci 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). 

Měření kvality přenosu obrazových informací bude provedeno sérií 

měření jednak v laboratoři, tak i ve volném terénu. Pro uvedená 

měření bylo navrženo a sestaveno měřící zařízení k určení rychlosti a 

kvality přenosu obrazové informace. Experiment, při kterém byly 

zjišťovány podmínky, které ovlivňují samotný přenos, se uskutečnil 

při cvičení a při reálné likvidaci mimořádné události. 

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. 
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2 Cíle a hypotézy disertační práce 
 

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 Rozsah disertační práce 

 

Disertační práce řeší stanovené cíle a hypotézy v teoretické 

a experimentální části. 

 

Teoretická část uvádí charakteristiku a účel přenosů informací 

v podmínkách Policie ČR. 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 1. 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. Nutno 

zmínit, že počet dostupných svazků frekvencí je samozřejmě 
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technologicky omezen (údajně na 8 až 16 svazků, dle vytíženosti 

lokality). [4, 5]  

 

 
 

Obr. 1 – Přehled systému PEGAS 

3.2 Systém FLIR  

 

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 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. FLIR poskytuje 

posádce vrtulníku i ostatním uživatelům reálný obraz terénu 
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a objektů na něm. Obraz může být vizuálně sledován, 

zaznamenáván, popřípadě v reálném čase přenášen do řídícího centra 

nebo štábu.  

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.   

UltraFORCE II třetí generace zobrazen na Obrázku 2 pracuje 

v rozsahu spektra 8 – 9 mikrometru. Systém pracuje ve velké 

rozlišovací kvalitě přenosového signálu (videokamera 54x optický 
zoom). Celý systém je řízen dálkově řídící jednotkou pomocí 

ovládacího panelu, 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 
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barevném monitoru 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.  

 

 

Obr. 2 –  UltraFORCE II třetí generace společnosti FLIR systém 

 

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: 

 Integrovat technické a technologické prostředky, sloužící 

pro detekci, lokalizace a záznam událostí, a zlepšit 
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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. 

Modulární kamerový systém AutoDome 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 AutoDome Obrázek 3 

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 

AutoDome lze provést rychlou modernizaci celého systému. 

 

Obr. 3 – Kamerový systém AutoDome 

Termokamera zobrazena na Obrázku 4 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 

2 

1

2 

3

2 
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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. 4 – Termokamera pro snímání obrazu ve dvou spektrech 

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 (-273oC) 

vyzařují energii, z níž podstatná část se nachází v oblasti EM záření 

Obrázek 5 odpovídající střednímu (medium) neboli MWIR a 

vzdálenému (far) neboli FIR infračervenému záření (infračervené 

záření frekvence 1010 - 1014 Hz a vlnové délky 1 mm - 1 µm).  



 

14 
 

 

                                                                                                              

                                                            Infračervené záření 

Obr. 5 – Elektromagnetické záření 

Infračevené záření je teda elektromagnetické vlnění zobrazené na 

Obrázku 6 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. 6 – Složky elektromagnetického vlnění 

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 
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                                                           [14] 

kde  

c – rychlost světla ve vakuu  (c = 2,9979 . 108 m.s-1) 

λ – vlnová délka       (m) 

Experimentální část práce je zaměřena především na 

experimentální ověření, kdy na základě požadavků z praxe bylo 

požadováno zabezpečit přenos obrazových informací do mobilního 

monitorovacího centra a velitelsko-štábního vozidla. Z tohoto 

důvodů bylo nutné provést sérii měření kvality úrovně přijímaného 

signálu, který je potřeba pro praktické použití při návrhu 

nejefektivnějšího přenosu obrazových informací. 

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 
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zajištění vysoké míry využitelnosti naměřených hodnot pro následné 

využití získaných poznatků v praxi. 
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4 Realizace a výsledky experimentu 

 

Experimentální sestavu navrženou, realizovatelnou a využitelnou pro 

účely měření lze rozdělit na dvě části: 

 

 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 

7. 
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Obr. 7 – Blokové schéma měřícího zařízení 

Měřicí přístroje použité při měření a experimentu byly zapůjčeny 

firmou ORZO SECURITY spol. s r.o.   

První měření proběhlo v laboratorních podmínkách. 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 

Mikrotik. Na zařízení se připojujeme prostřednictvím programu 
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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 8. 

– Klientská stanice: MIKROTIK RouterBoard RB411AH 

s kartou R52N v boxu „gentlebox“ s integrovanou anténou 

zisk - 17dB zobrazeném na Obrázku 9. 

 

Obr. 8 – Všesměrová anténa Cyberbajt – zisk 11 dB 

 

Obr. 9 – „gentlebox“ s integrovanou anténou zisk – 17 dB 
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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 od100m do 1400m 

 Ověření vzdálenosti pomocí GPS. 

 Měření v přímé viditelnosti při bezpečnostním opatření 

(cvičení) 

Měření v přímé viditelnosti v rozmezí od100m do 1400m proběhlo 

na rozestavěné dálnici D47 za Klimkovickým tunelem za stávajících 

venkovních podmínek: 

 Venkovní teplota: 23,6 oC (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) 

Uvedený přístroj patří do výbavy pořádkové policie. 

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.  

Získána data z měření byla následně zanesena do grafů 

znázorněných v kapitole 4.6 disertační práce. Závislost přenosové 

rychlosti na vzdálenosti je znázorněno na Grafu 1. 
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Graf. 1 – datový tok 

 
Při znalostech z předešlých grafů zobrazených v kapitole 4.6 

disertační práce 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. 

 

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, který 
se nachází v městském obvodu Slezská Ostrava na ulici 

Českobratrské. 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 AutoDoome kamer, které byly 

umístěny ve vzdálenosti 107 m, 131 m a 211 m (vzdálenost měřena 

laserovým dálkoměrem YARDAGE 1200 ARC) od Mobilního 

monitorovacího centra zobrazeném na Obrázku 10, 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 
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trolejového vedení. Měření probíhalo za stávajících venkovních 

podmínek: 

 Venkovní teplota: 22,8 oC (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) 

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 a klientská stanice MIKROTIK 

RouterBoard RB411AH s kartou R52N v boxu „gentlebox“ 

s integrovanou anténou zisk - 17dB byla umístěna na AutoDoom 

kamerách.  

 

Obr. 10 – rozmístění AutoDoome kamer a vozidla MMC, na fotbalovém 

stadion Bazaly [16upraveno] 
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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. 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 za 4 směrové antény Cyberbajt – 

GigaEther se ziskem 18 dB, horizontální a vertikální polarizací a 

vyzařovacím úhlem 20o v horizontální a vertikální rovině. 

Po této úpravě má každá externí AutoDoome kamera samostatnou 

směrovou anténu umístěnou na Mobilním monitorovacím centu 
vyobrazeném na Obrázku 11 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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Obr. 11 – umístění směrové antény Cyberbajt - GigaEther na vozidle MMC  
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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 
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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. 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. 

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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