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v podmínkách Libereckého kraje. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava, 2007. 53 stran 
 
             Bakalářská práce shrnuje informace vztahující se ke spojové službě jednotek požární 
ochrany v podmínkách Libereckého kraje. Charakterizuje Liberecký kraj z hlediska 
možného použití spojových prostředků při vytváření radiových sítí. Seznamuje s historickým 
vývojem spojové služby a popisuje současný stav radiových prostředků. Analyzuje 
problematiku v jednotlivých oblastech spojení s možnostmi technického i organizačního 
řešení stávajících nedostatků. 
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locality of Liberec. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2007,  53 pages 
 
              This is all about connection service of the fire prevention units in Liberec area. It´s a 
characteristic of the posibility use of the connection resourses by making a radio network. It´s 
talking about a connection service and describing how it is with the radio resources. It´s a 
problem of connection with the technical and organization posibilities in a particular areas.  
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1. Seznam použitých zkratek  

 

 

 

HZS LK   Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje  

HZS   Hasičský záchranný sbor 

ÚO                             Územní odbor 

JPO   Jednotka požární ochrany 

JSDH                        Jednotka sboru dobrovolných hasičů  

MV GŘ HZS  ČR Ministerstvo vnitra Generální ředitelství hasičského záchranného sboru   

                                   ČR 

PČR   Policie České republiky 

SDH   Sbor dobrovolných hasičů 

SIAŘ   Sbírka interních aktů řízení 

RVHP                        Rada vzájemné hospodářské pomoci 

PPS                            Pozemní pohyblivá služba 

ČTÚ                          Český telekomunikační úřad  

ZZS                           Zdravotnická záchranná služba 

TC                             Taktické cvičení 

MU                            Mimořádná událost 

TCTV                        Telefonní centrum tísňového volání 

KOPIS                       Krajské operační a informační středisko 

IZS                             Integrovaný záchranný systém 

FM                             Frekvenční modulace 

AM                            Amplitudová modulace   

VKV                          Velmi krátké vlny 

ČSSR                         Československá socialistická republika 

EHS                            Evropské hospodářské společenství 
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2. Úvod 

 

 

    Spojová služba HZS LK má důležitou funkci při likvidaci vzniklých požárů a při 

záchranných pracích, při živelných a jiných MU. Radiová síť, která je vybavena kvalitními 

spojovými prostředky poskytuje možnost včasného ohlášení vzniklého požáru, přivolání 

jednotek PO, vyhlášení požárního poplachu a akceschopnost při zásahu. 

S rozvojem radiokomunikací si hasiči začali uvědomovat, jakým přínosem by pro ně bylo 

využívání bezdrátového spojení u zásahů. Postupem doby se radiostanice stala neocenitelným 

pomocníkem při předávání zpráv v družstvu, mezi velitelem zásahu a operačním střediskem, 

nebo při spojení základních složek IZS. 

Úkolem této bakalářské práce je popsat a shrnout technické vybavení radiové služby HZS LK 

a postup pro nasazení a využívání spojových prostředků  u zásahů v podmínkách Libereckého 

kraje. Nedílnou součástí je podrobné seznámení s historickým vývojem spojových prostředků  

a postupným řešením problematiky, kterou bylo nutno řešit při vytváření radiové sítě na 

území města Liberce a okolí. Je  třeba si uvědomit, že  v Libereckém kraji  je  terén zalesněný 

a hornatý s velkým převýšením a dokonalý přenos radiových vln nutných ke kvalitnímu 

přenosu informací je značně problematický. 

Cílem je popsat současný stav radiových prostředků a spojení mezi základními složkami IZS, 

upozornit na nedostatky v této oblasti a navrhnout možná řešení stávajících  problémů. Při 

plnění tohoto  úkolu  se kromě  dalších  zdrojů  informací opírám o  dostupnou  dokumentaci  

a předpisy, které  spojovou službu řeší a ze zkušeností  získaných v průběhu budování 

radiové sítě Libereckého kraje. 
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3. Liberecký kraj a možné šíření radiových vln 

 

 3.1. Podstata rádiového přenosu informací      

             Radiový přenos informací je souhrnný název pro všechny druhy přenosu řeči, hudby, 

obrazu nebo psaných sdělení, které používají elektromagnetické (radiové) vlny jako nosiče 

informací. Nazývají se též přenosy bezdrátové, na rozdíl od přenosu informací po vedení. 

 

3.1.1.Sdělovací řetězec a jeho části 

 

              Nejjednodušeji se přenos informace dá vysvětlit na lidské řeči, která je dobře známa 

z  každodenní zkušenosti. Tento akustický přenos  je  možno rozdělit  na jednotlivé  části. Jde  

o děj dosti složitý. Aby člověk promluvil a aby předal informaci, musí proběhnout postupně 

ve správné časové návaznosti tyto děje: 

a)  člověk si musí uvědomit, co chce říci, tj. jeho mozek jako zdroj  musí příslušnou informaci  

vydat ze své paměti. 

b)  mozek člověka  musí  dále  tuto informaci  zpracovat  tak,  aby byla  vhodná  pro  sdělování 

a pochopitelná pro posluchače, například do tvaru věty v českém jazyce. Tomuto zpracování 

informace do formy smluvených znaků říkáme obecně kódování. 

c)  takto zakódovanou informaci předává mozek přes nervová centra do orgánů řeči, tj. do 

ústních a jazykových svalů, které akustickou energii dodávanou hlasivkami následně upraví. 

Činnost, která vtiskuje informaci nějakému toku energie nazýváme obecně modulace. 

d)  tato akustická energie se musí předem vytvořit tím, že dýchací svaly, které jsou zdrojem 

energie, vytvoří proud vzduchu, který rozechvívá hlasivky, jež pracují jako měnič energie, 

přeměňují mechanickou energii proudícího vzduchu na akustickou energii vhodnou pro 

přenos informace. 

e)  vytvořená a modulovaná akustická energie se musí vyzářit do prostoru a šířit se ve formě 

vlny vzduchem tak, aby mohla být zachycena posluchačem. Musí zde tedy být vyzařující člen 

(ústa) ve styku s prostředím schopným přenášet vyzařovanou energii (vzduch pro akustickou 

energii). Tak vznikne v prostoru vlnění přenášející informaci, které nazýváme signál. 
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Obdobné děje probíhají u člověka, který řeč poslouchá. Akustická energie ze vzduchu se 

zachycuje přijímacím orgánem - uchem, v jehož nervových orgánech se rozpozná forma 

informace (demodulace) a z ní se pak v mozku odvozuje její vlastní smysl (dekódování). 

Tento smysl pak člověk využije při svém dalším jednání.   

 

Pokud se tedy  nyní uplatní tyto pojmy  u techniky sdělování bez drátu, musí se nejprve 

některé z nich vyjádřit konkrétněji se zřetelem  na tento způsob sdělování. Nejprve  se upraví 

sdělovací řetězec; poněvadž vlny v prostředí budou vlny elektromagnetické, vyzařovacím 

členem bude vysílací anténa a přijímacím orgánem přijímací anténa; měnič energie mění 

energii přiváděnou na energii vysokofrekvenčního elektrického proudu se zvoleným 

kmitočtem, vhodným pro zamýšlený druh spojení. 

 

Schéma sdělovacího řetězce pro bezdrátový přenos informace: 

 

 

Zdroj informace 

        ↓ 

   kodér             →           modulátor   →    vysílací anténa   →   elektromag.pole 

měnič vf  energie                                                                           ↓         

        ↑                                                                                přijímací anténa 

  zdroj energie                                                                                ↓ 

                                                                                     demodulátor → dekodér            

                                                                                                                     ↓                                                                                                                             

                                                                                                       příjem informací 

 

Toto základní schéma bývá v jednotlivých případech upraveno; např. v řetězci  mohou chybět 

kodér a dekodér, jsou-li již obsaženy ve zdroji informací a v jejich spotřebiči, nebo může být 

kodér  a  dekodér  zastoupen vhodnými  měniči  energie,  např. mikrofonem a  reproduktorem  

a pod. Přeměny energie probíhají často s malou účinností a také při šíření signálu prostorem 

dochází ke značným ztrátám, proto bývá tento řetězec doplněn ještě zesilovači,  zařazenými 

ve vysílací i přijímací cestě. 
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3.1.2. Základní způsoby modulace            

 

              Pokud se bude přenášet nějaká zpráva pomocí elektromagnetických vln, musí se 

nejdříve  vyjádřit  ve  tvaru  časového  průběhu  fyzikální  veličiny,  např. elektrické  napětí  

z  mikrofonu, do něhož mluvíme; tak získáme tzv. nízkofrekvenční signál, který pak 

použijeme k ovlivnění některé charakteristické veličiny vysílané elektromagnetické vlny. 

Tím se získá tzv. modulovaný vysokofrekvenční signál. Tento děj nazýváme modulací. 

Časový průběh obecného vysokofrekvenčního napětí U je určen třemi parametry: 

                                      U = U1 sin ( ωt + ϕ ) 

U1 - amplituda,  

ω - úhlový kmitočet  

ϕ - fáze.  

Fáze je ovšem určena jen ve vztahu k jistému okamžiku, zvolenému jako začátek (t = 0). 

Kteréhokoli z těchto parametrů lze využít ke sdělování zpráv. 

Druhy modulací: 

a)  modulace amplitudová, při níž se mění v rytmu vysílaného signálu amplituda U1 

b)  modulace kmitočtová, popř. fázová, při níž se mění v rytmu vysílaného signálu argument 

sinusové funkce ω + ϕ 

Každou změnu fáze ϕ, definovanou v čase jako dϕ/dt, lze totiž současně považovat za změnu 

kmitočtu a naopak; platí mezi nimi vztah  dϕ/dt = ∆ω. 

Fázová a kmitočtová modulace jsou tedy vzájemně závislé a můžeme říci, že to jsou pouze 

dvě různé cesty, jak dosáhnout stejného fyzikálního výsledku a současně dva různé způsoby 

matematického vyjádření téhož děje. 

Pokud je tedy hovořeno o modulaci ve vlastním slova smyslu, jde o modulaci amplitudovou 

nebo kmitočtovou a to  podle toho,  který z těchto parametrů je jejím nositelem. 

 

3.2. Šíření elektromagnetických vln 

 

Šíření radiových vln je především ovlivňováno následujícími faktory: 

a)  vlnová délka  

b)  vertikální složení atmosféry 
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c)  tvar zemského povrchu 

d)  překážky na zemském povrchu 

λ = c/f 

λ - vlnová délka 

c – rychlost šíření radiových vln 

f – frekvence radiových vln (kmitočet) 

 

Označení frekvenčních pásem pro radiový přenos: 

 

                
 
 
                              

 3.2.1.  Dělení elektromagnetických vln podle délky 

 

Radiové vlny se mohou v podstatě šířit dvěma základními způsoby - buď podél zemského 

povrchu,  případně  ohybem  kolem  něj,  tj. tzv. přízemní  vlnou,  nebo  odrazy  od  některé  

z  ionosférických vrstev, tj. tzv. prostorovou vlnou. To, který způsob šíření se uplatní, závisí 

na vlnové délce a okamžitém stavu ionosféry. 

 

Vlny myriametrové 

λ = 10 000 až 100 000 m,          f = 30 až 3 kHz 

Vlny kilometrové 

λ = 1000 až 10 000 m,               f = 300 až 30 kHz 

Myriametrové (velmi dlouhé vlny) a kilometrové (dlouhé) vlny se šíří jednak vlnou přízemní, 

jednak prostorovou. Povrchovou cestou se šíří na velké vzdálenosti, (cca 1000km) protože 

jsou málo tlumeny a ohýbají se podle povrchu země. Dosah prostorové vlny je ještě  větší 

(cca 10 000 km) a je umožněn výrazným odrazem od vrstvy D (ve dne) nebo E (v noci). 

Velmi dlouhé vlny se navíc šíří i zemskou kůrou a dají se proto použít např. pro spojení do 

podzemí, s ponorkami blízko dna a pod. 



8 

Vlny hektometrové       

λ = 100 až 1000 m,              f = 3 Mhz  až  300 kHz 

Hektometrové (střední) vlny se šíří povrchovou cestou již na menší vzdálenosti než dlouhé 

vlny, protože mají vyšší kmitočet a jsou tedy i více tlumeny. 

Při šíření prostorovou cestou se odrážejí až od  středních vrstev ionosféry (E,F1). Ve dne, kdy 

existuje vrstva D, musí touto vrstvou projít k vrstvě E, ta je odráží a znovu přes vrstvu D 

prochází k zemi. Vrstva D ji však tlumí, proto se dostane k zemi velmi slabě. V noci vrstva D 

neexistuje a střední vlna jí není tlumena, proto přichází odrážena od vrstvy E  a F1 na zemi 

velmi silná. Ve dne se tedy střední vlny šíří převážně  povrchovou cestou, což zajišťuje jejich 

spolehlivý příjem běžnými přijímači do několika set kilometrů. V noci pak převládá šíření 

prostorovou cestou s malým tlumením, takže dosah středních vln několikanásobně vzroste. 

Vlny dekametrové 

λ = 10 až 100 m,                    f = 30 až 3 MHz 

Dekametrové (krátké) vlny se šíří jak povrchovou tak prostorovou vlnou. Protože útlum 

povrchové vlny se s rostoucí frekvencí zvětšuje, je její dosah touto cestou jen řádově desítky 

kilometrů.  Při  šíření  prostorovou  cestou  se  vlny odrážejí až od nejvyšších vrstev ionosféry 

a  vracejí se zpět  s  poměrně malým tlumením. Šíří se tedy touto cestou na velké vzdálenosti,  

a to ve dne i v noci. 

Vlny metrové 

λ = 1 až 10 m,                        f = 300 až 30 MHz 

Metrové (velmi krátké) vlny mají kmitočet vyšší než mezní kmitočet ionosféry a proto se 

prostorovou cestou nešíří téměř vůbec, protože  všemi vrstvami ionosféry procházejí bez 

odrazu. Vyjímečně se mohou odrážet od tzv. mimořádné vrstvy Es, která se vytváří ojediněle 

a má „životnost“ max. několik hodin. Její výskyt může být příčinou šíření signálu na velké 

vzdálenosti. Metrové vlny se tedy šíří jen povrchovou cestou a to jen na krátké vzdálenosti, 

protože jsou velmi tlumeny a neohýbají se podle povrchu země. Naprosto spolehlivý příjem 

je tedy jen v oblasti přímé viditelnosti z vysílací na přijímací anténu. 

Tyto vlny jsou z hlediska využití pro HZS nejdůležitější, neboť je využívají všechny základní 

složky IZS. 

Vlny decimetrové 

λ = 0,1 až 1 m,                       f = 3 GHz až 300 MHz 

Vlny centimetrové 

λ = 0,01 až 0,1 m                   f = 30 GHz až 3 GHz 
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Vlny milimetrové 

λ = 1 až 10 mm                      f = 300 až 30 GHz 

Decimetrové a kratší vlny jsou ovlivňovány absorpčními vlastnostmi atomů plynů 

obsažených  v  atmosféře. Radiové  vlny mohou působit na elektrony vnějších vrstev molekul  

a to především v případech, kdy se kmitočet vlny rovná vlastnímu kmitočtu vnitroatomových 

přechodů. Na těchto kmitočtech potom dochází k ostrému rezonančnímu pohlcení energie 

elektromagnetické vlny. Na kratší vzdálenosti  (řádově  km) je možné vliv atmosféry pro vlny 

s vlnovou délkou nad 10 cm zanedbat.  

Dalším využitím mikrovlnné kmitočtové oblasti je družicová radiokomunikace. Tato 

komunikace probíhá v tzv. kosmickém, resp. radiovém okně vymezeném kmitočty 1-20 GHz. 

Toto pásmo je pro daný účel přijatelné jak z hlediska útlumu, tak i z hlediska úrovně rušení. 

Použití elektromagnetických vln podle vlnových délek: 

Myriametrové vlny - šíří se po celé zeměkouli, použití hlavně pro celosvětové navigační 

soustavy námořní a letecké dopravy. 

Kilometrové vlny – použití pro sdělovací a navigační soustavy, meteorologické služby a pro 

rozhlas v pásmu 150 až 300 kHz-(dlouhé vlny). 

Hektometrové vlny – použití pro sdělovací služby a pro rozhlas v rozsahu 500 až 1600 kHz 

-(střední vlny).                                     

Dekametrové vlny – použití pro dálková sdělovací spojení a pro dálkové rozhlasové vysílání 

–(krátké vlny). 

Metrové vlny – použití pro rozhlas, televizi, pro sdělovací služby-(ZZS,HZS,PČR), jsou to 

velmi krátké vlny ve třech pásmech: 

I. pásmo  48 –  66 MHz 

II.  pásmo  76 – 100 MHz 

III.  pásmo 174 – 230 MHz  

Decimetrové vlny – použití pro mobilní spoje, televizi (IV. a V. pásmo = 470 až 840 MHz), 

pro radioreléové a kosmické spoje. 

Centimetrové vlny – použití hlavně pro radioreléové spoje, radiolokátory, družice. 

Milimetrové vlny – použití pro přistávací a říční lokátory, pro speciální radioreléové spoje. 
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3.2.2. Vertikální složení atmosféry 

 

Zásadní vliv na rozdíly v šíření radiových vln různých vlnových délek má vertikální složení 

atmosféry (viz obr.1a,1b). Tu dělíme podle jejich vlastností na: 

 

            troposféru      0     -       11 km nad zemským povrchem 

            stratosféru    11    -        60 km 

            ionosféru       60   -       550 km 

            exosféru                nad  550 km            

                                                                                   

 

                                                                Obrázek 1a           

                                                  Vertikální složení atmosféry 
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                                                                 Obrázek 1b          

                                                  Vertikální složení atmosféry 

  

Každá z těchto vrstev má charakteristické fyzikální vlastnosti určené svým složením, 

hustotou, tlakem, teplotou a pod. Elektromagnetické vlastnosti troposféry a stratosféry závisí 

na roční a denní době, podmínkách počasí (povětrnosti), výšce. 

Obě vrstvy jsou dobrá dielektrika. Jiná je situace u ionosféry, u které se vyskytuje jistá 

vodivost. Především vlivem ultrafialové složky slunečního záření dochází v této vrstvě 

k ionizaci a tím k jejímu dalšímu rozvrstvení podle fyzikálních vlastností. 

Rozlišují se čtyři hlavní vrstvy D, E, F1, F2, které se liší hlavně typem a množstvím 

ionizovaných částic a jsou vzhledem k ionizaci způsobené slunečním zářením značně 

ovlivňovány denní dobou. Na ionizaci vnějších vrstev má podíl i rentgenové záření sluneční 

korony, sluneční vítr a kosmické záření. Jednotlivé ionosférické vrstvy leží přibližně 

v následujících výškách: 

 

         D        60   -       90 km 

         E        90   -     150 km 

         F1    160   -     200 km 

         F2    nad   -     220 km 
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Nejnižší vrstva D existuje pouze v denní době, v noci zaniká. Vrstva F1 je výrazná v denní 

době letního období, v noci zaniká.  

 

Fakta, mající na bezdrátový přenos informací v podmínkách LK značný vliv: 

Území Libereckého kraje se rozkládá na severu České republiky a pokrývá východní část 

Lužických hor, Jizerské hory a západní Krkonoše  s  krkonošským podhůřím. Rozloha LK je 

3.163 km2. Toto území je pokryto na ploše 138 300 ha lesy. Lesní pozemky pokrývají téměř 

44 % celkové plochy kraje (o třetinu víc než průměr ČR), což je nejvíce ze všech krajů. 

Lesnatost LK je velmi vysoká, o více než 10 % převyšuje republikový průměr. Nadprůměrná 

lesnatost je ve všech oblastech kraje (viz příloha 4).  

Lesnatost v jednotlivých ÚO : 

 

Česká Lípa                     51 400 ha lesa                       lesnatost 45 % 

Liberec                           38 800 ha lesa                       lesnatost 42 % 

Jablonec nad Nisou        22 200 ha lesa                       lesnatost 55 % 

Semily                            25 900 ha lesa                       lesnatost 37 %          

 

Hasičské záchranné sbory a další složky IZS využívají pro bezdrátový přenos informací 

pásmo metrových (vkv) vln. Tyto vlny se šíří pouze povrchovou vlnou a to jen na krátké 

vzdálenosti, protože jsou velmi tlumeny a neohýbají se podle povrchu země. Prostorovou 

cestou se nešíří téměř vůbec, protože všemi vrstvami ionosféry procházejí bez odrazu. 

Naprosto spolehlivý příjem je tedy teoreticky jen v oblasti přímé viditelnosti z vysílací na 

přijímací anténu. Teoreticky proto, že z některých míst třeba zrovna nevidíme vysílací 

anténu, ale přesto máme dobrý příjem (mlha, řidší stromoví, mírně zvlněný terén atp,). 

Základní vlastností elektromagnetických vln je jejich šíření ve směru kolmém na vlnoplochu 

konstantní fáze.Vlny se šíří podél přímek, pokud vycházíme z toho, že fázová plocha je 

představována nekonečně velkou rovinou. 

Za hranici přímé viditelnosti (viz obr.2), resp.za obzor se energie elektromagnetických vln 

může šířit:  

a) odrazem 

b) lomem  

c) difrakcí            
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                                                             Obrázek 2 

                                                Ukázka šíření radiové vlny 

 

 

Prostorová klasifikace elektromagnetických vln pro pozemní radiové spoje: 

 

       

 

 

Odraz a lom jsou způsobeny náhlou nebo pozvolnou změnou směru postupu fázové plochy, 

difrakce je jev vznikající na hraně překážky v důsledku konečných rozměrů fázové plochy. 

V případech, kdy vlnoplocha dopadající  elektromagnetické vlny je nerovnoměrná co do 
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amplitudy a fáze, je možné jenom obtížně rozlišovat mezi odrazem a lomem, přičemž 

difrakce  se  mění  na  čistý  rozptyl,  který  je možno si představit jako odraz od velmi členité  

a nerovné plochy. 

Velkým problémem pro šíření vkv vln jsou nejen horské hřebeny a osamocené kopce, 

kterých je v Libereckém kraji bezpočet, ale již zmíněný vliv vegetace a to hlavně listnatých 

stromů, který ovlivňuje distribuci intenzity pole. Pokud se mezi anténou ve směru šíření 

radiových vln nachází stromový porost, dochází ke stojatému vlnění v důsledku odrazu vln 

od stromů. Dochází k průměrnému útlumu kolem 10 dB pro vertikální polarizaci a až 3 dB 

pro horizontální polarizaci. 

Útlum způsobený stromy vzrůstá se stoupající frekvencí. Pro frekvence kolem 300 MHz už je 

nezávislý na typu polarizace. 

Všechna tato fakta tedy ukazují, že Liberecký kraj je svým členitým povrchem pro vytvoření 

kvalitních radiových sítí v pásmu vkv nevhodný a vyžaduje nejen značné  technické  

prostředky, ale i nemalé finanční zabezpečení pro provoz a realizaci spojové služby. Tato 

problematika bude ještě řešena v samostatné části této bakalářské práce. 
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4. Historie a současnost vývoje radiových prostředků 

 

     

4.1.  Historický vývoj pozemní pohyblivé služby ve světě 

 

     Potenciální možnosti spojení mezi pohyblivými body v prostoru bez použití drátů 

byly poznány již počátkem 20. století, krátce po vynálezu rádia (koncem 19. století) a jeho 

počátečním vývoji. V širší míře byly tyto možnosti využity poprvé u lodí na moři, kde 

radiostanice sloužila účelům navigace a bezpečnosti. Postupně se bezdrátové spojení 

s pohyblivými objekty rozšířilo do všech oblastí činnosti společnosti. Kromě spojení s loděmi 

na moři, s letadly a pozemními dopravními prostředky se radiostanice uplatňuje ve stále širší 

míře i pro spojení s jednotlivými osobami. 

 

4.1.1.   Vývoj radiových prostředků ve Spojených státech amerických 

 

      Radiové spojení s pozemními pohyblivými objekty bylo pravděpodobně poprvé 

uskutečněno v praxi ve Spojených státech amerických, kde byl již počátkem  20. let vyvinut 

přijímač, schopný navázat radiové spojení  v pohybujícím se vozidle. V roce 1921 byl použit 

policií v Detroitu  k  jednosměrnému  spojení od  základnové  k vozidlové stanici na kmitočtu  

2 MHz. Tento systém představoval první významné využití radiového spojení s vozidly. Jeho 

užitečnost byla tak zřejmá, že velmi brzy byly kanály v tomto středovlnném pásmu 

přeplněny. 

Obousměrného spojení bylo dosaženo na konci 30. let, kdy byla plynule laděná zařízení 

nahrazena krystalem řízenými stanicemi. V té době byly pro pohyblivé radiokomunikace 

přiděleny nové kmitočty  v oblasti 30 a 40 MHz a byla zavedena kmitočtová modulace, která 

zlepšovala příjem v přítomnosti úniků a průmyslového rušení. Otevření tohoto pásma 

v oblasti velmi krátkých vln (vkv) podnítil výrazný rozvoj radiových systémů pro policejní 

sbory, který započal počátkem 40. let a trvá dosud. 
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4.1.2.   Země RVHP 

 

             RVHP neboli Rada vzájemné hospodářské pomoci byla obchodní organizace 

sdružující v době studené války socialistické státy sovětského bloku. V podstatě to byl nástroj 

pro centrální ovládání ekonomiky socialistických států Sovětským svazem, sovětský protipól 

Marshallova plánu a později EHS. 

Zakládajícími členy RVHP byly 8. ledna 1949 Bulharsko, Československo, Maďarsko, 

Polsko, Rumunsko a Sovětský svaz. Později přistoupily Albánie (1949), NDR (1950), 

Mongolsko (1962), Kuba (1972) a Vietnam (1978). Albánie pod čínským vlivem roku 1961 

od účasti na činnosti RVHP upustila a v roce 1987 vystoupila úplně. Přidruženým státem 

RVHP byla od roku 1964 Jugoslávie. S RVHP částečně spolupracovaly nebo měly status 

pozorovatele i některé nesocialistické či rozvojové země (Finsko, Irák, Mexiko, Nikaragua, 

Etiopie, Laos, Jižní Jemen aj.). RVHP, mající na sklonku komunistické éry deset členských 

států, byla rozpuštěna 28. června 1991. 

Sídlo RVHP bylo vždy v Moskvě, moderní budova sídla měla tvar otevřené knihy a jako 

taková byla poměrně zajímavá i z architektonického hlediska. 

    O vývoji PPS v zemích RVHP lze obecně říci, že k významnějšímu rozvoji 

mobilních radiokomunikací došlo všude až okolo roku 1950. Ve všech státech RVHP započal 

národní radiotechnický průmysl výrobu radiostanic pro dispečerské sítě většinou  vlastních 

konstrukcí různé technologické úrovně a provedení. V RVHP se koordinovala celá výzkumně 

vývojová činnost s cílem unifikace zařízení a možnosti kooperace výroby uzlů a celků. 

Protože se však výroba radiostanic v jednotlivých státech rozvíjela ve svých počátcích  zcela 

živelně a nekoordinovaně, nedošlo v této oblasti k výraznějšímu pokroku. Situace byla 

komplikována i tím, že téměř v každém státě RVHP se používalo poněkud odlišných 

kmitočtových pásem, jiných duplexních odstupů a nebyla ani jednotná kanálová rozteč. 
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4.1.3.   Historie a vývoj PPS v ČSSR 

 

   Dějiny rozvoje PPS v ČSSR nesahají příliš daleko do minulosti. K rozsáhlejšímu 

používání radiového spojení, a zejména k jeho rozšíření i do civilního sektoru došlo až po 

druhé světové válce. V poválečném období byly uskutečněny  také první praktické zkoušky 

radiotelefonního spojení, prováděné technickými složkami resortu spojů, kdy se ověřoval 

přenos telefonních  hovorů do automobilu, vlaku a letadla. K pokusům se používalo 

upravených zařízení vojenského původu, pracujících v rozsahu kmitočtu 50 a 150 MHz. 

Počátkem padesátých let započal rozvoj PPS, založený na domácí technologii. Výroba 

radiostanic byla zahájena typem FREMOS, vyvinutým okolo roku 1950. Byla to simplexní 

jednokanálová stanice, pracující v pásmu 30 až 40 MHz, která se skládala ze tří bloků: 

vysílače, přijímače a ovládací skříňky. Měla poměrně velkou hmotnost, k níž přispívaly 

zejména těžké a nespolehlivé rotační měniče ve vysílači i přijímači. Přesto se stanice 

v provozu osvědčila a s určitými úpravami (z nichž nejvýznamnější byla náhrada rotačních 

měničů) se vyráběla přibližně deset let.  

 

Uváděný výkon a dosah mobilní radiostanice FREMOS: 

 

Výkon do antény  20 W 

Citlivost přijímače  3 mikrovolty 

Dosah ve volném terénu 30 km 

Dosah ve zvlněném terénu 20 km 

Dosah v kopcovitém terénu 10 - 15 km 

 

Později byly vyvinuty i přenosné stanice AMOS, RACEK  a ORLÍK. (viz obr. 3) 
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                                                          Obrázek 3  

                                                 Radiostanice  ORLÍK 

         

Výkon a dosah radiostanice ORLÍK: 

 

Výkon do antény 0,75 W 

Citlivost přijímače 15 mikrovolt 

Dosah ve volném terénu 3 km 

Dosah ve zvlněném terénu 1,5 km 

Váha celé soupravy 8,5 kg 

váha vlastního přístroje 1,6 kg 

 

Počátkem šedesátých let byl v průmyslu zahájen vývoj tzv. nové řady radiostanic, které 

používaly tehdy progresivní konstrukční prvky a s výjimkou koncových stupňů vysilačů  

vozidlových a základnových stanic byly osazeny polovodiči. Tyto stanice již byly 

konstruovány pro kanálovou rozteč 25 kHz a úzkopásmovou FM se zdvihem 5 kHz. 
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4.2.   Počátky radiového spojení v PO - kmitočtové pásmo 32 MHz 

 

   S  rozvojem radiokomunikací  v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století 

si také hasiči začali uvědomovat, jakým přínosem by pro ně bylo využívání radiostanic u 

zásahů. Radiostanice začali hasiči používat v sedmdesátých letech minulého století a pro 

hasiče bylo tehdy vyhrazeno pět kanálů v kmitočtovém pásmu 32 MHz. První radiostanice, 

které dostali hasiči do výzbroje byly následující: 

 

Kapesní radiostanice  VXW 010 (viz obr.4) 

 

                

 

                                          Obrázek 4 

                              Radiostanice  VXW 010 

            

Tato stanice měla celotranzistorový přijímač - vysílač s úzkopásmovou FM na VKV. 

Používal se simplexní provoz, provozní doba byla 8 hodin při poměru vysílání - příjem 1:10. 

Reproduktor sloužil při vysílání jako mikrofon. Tlačítkové ovládání zajišťovalo rychlé 

přepínání z příjmu na vysílání. Při stisknutí příslušného tlačítka  byl vyslán signalizační tón, 

který upozornil protistanici, že je volána. Ve zvlášť hlučném prostředí šlo připojit sluchátko 

se závěsem na ucho. 

Počet kanálů  1 

Výkon vysílače  0.1 W 

Dosah  1 až 3 km podle terénu 

Váha  850 gramů 

Napájení 12 V 
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Rozměry   100x195x44 mm 

 

Kapesní radiostanice VXW 020 (viz obr.5) 

 

                        

 

                                    Obrázek 5 

                         Radiostanice  VXW 020 

                                                  

Tato stanice měla celotranzistorový přijímač - vysílač s úzkopásmovou FM na VKV. 

Používal se simplexní provoz, provozní doba byla 8 hodin při poměru vysílání - příjem 1 : 8. 

Akustický měnič nebyl zabudován do tělesa radiostanice, ale připojoval se do šestipólové 

zásuvky na panelu radiostanice.Tato stanice měla regulátor omezovače šumu a byla vybavena 

signalizačním zařízením pro upozornění protistanice, že je volána-(akustický tón). 

Signalizace se zapínala přepnutím funkčního přepínače do krajní polohy označené příslušnou 

značkou. 

 

Počet kanálů   1 až 3 

Výkon vysílače 0.2 W 

Dosah 2 až 4 km podle terénu 

Váha 1070 gramů 

Napájení 12 V 

Rozměry  45x80x220 mm 

 

 

               Přenosná radiostanice VXW 100 (viz obr.6) 
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                                        Obrázek  6                

                               Radiostanice  VXW 100 

                         

Tato stanice měla celotranzistorový přijímač - vysílač s úzkopásmovou FM na VKV. 

Používal se simplexní provoz, doba provozu byla 10 hodin při poměru vysílání - příjem  1:10. 

Jednalo se o přenosnou radiostanici tzv. kabelkového tvaru. Byla vybavena hrdelním 

mikrofonem se sluchátkem a přepínačem, možné připojení selektivní volby. Dosah 

radiostanice byl udáván ve městě 3 km, 6 km ve volném terénu a 25 km při umístění na 

vysokých objektech. V základním vybavení měla kromě akumulátorové baterie složené 

z jedenácti těsných NiCd článků i síťový mezičlánkový napáječ.   

 

Počet kanálů         maximálně 8 

Výkon vysílače     1 W 

Váha                     2,5 kg 

Rozměry                51x220x225 mm 

Jmenovité napětí   13,5 V 

 

 

 

 

                    Vozidlová radiostanice VXN 101 (viz obr.7) 
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                                           Obrázek  7 

                                Radiostanice  VXN 101 

 

Jednalo se o celotranzistorovou stanici až na koncový stupeň, který byl elektronkový. Byla 

určena do všech druhů vozidel s napájením z 12 V akumulátoru vozidla. Přijímač i vysílač je 

osazen tranzistory, pouze koncový stupeň má dvě elektronky. Pro potřeby hasičů se používal 

simplexní provoz, ale umožňovala i dusimplexní  nebo duplexní provoz. Byla vybavena 

tónovým voláním k protější stanici a mohla být doplněna tónovou selektivní volbou až pro 45 

účastníků. Ovládání radiostanice VXN 101 umožňovaly ovládací skříňky VY0 300 (viz 

obr.8)  a VY0 301 (viz obr.9). 

                          

                                               Obrázek  8 

                                 Ovládací skříňka  VY0 300 

 

VY0 300 umožňovala zapnout radiostanici na pohotovostní nebo normální příjem, volbu 

jednoho ze tří vysokofrekvenčních kanálů, vyzvánět k protější radiostanici, plynule regulovat 

hlasitost a umlčovač šumu. 
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                                                              Obrázek  9 

                                               Ovládací skříňka  VYO 301 

 

 

VY0 301 měla malé rozměry které dovolovaly její umístění kdekoliv v motorovém vozidle. 

Radiostanice mohla být také používána  jako základnová stanice se síťovým napájením. Při 

přerušení dodávky elektrické energie ze sítě se automaticky přepnula na napájení 

z akumulátoru. Použitím účinnějšího anténního systému šlo dosah takto umístěné stanice 

značně zvětšit. 

 

Počet kanálů                  1 až  3 

Výkon vysílače              10 W 

Váha vlastní stanice       4,5 kg 

Rozměr                           305x217x149 mm 

Napětí                             12 V 

Dosah ve městě               10 km 

Dosah ve volném terénu   30 km 

 

 

Síťový zdroj VYY 100 (viz obr. 10) 
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                                                   Obrázek  10 

                                        Síťový zdroj  VYY 100 

 

Síťový zdroj VYY 100 byl určen k napájení vozidlové radiostanice VXN 101, která byla 

umístěna na pevném stanovišti. Tento zdroj dokázal měnit střídavé napětí 220 V, 50 Hz na 

stejnosměrné napětí 13,5 V, které bylo  potřebné  pro napájení vozidlových radiostanic. Byl 

plně tranzistorovaný a měl vestavěnou elektronickou pojistku proti přetížení. 

Umožňoval automatické přepnutí radiostanice na náhradní zdroj (baterie 12V), v případě 

přerušení dodávky elektrického proudu. Při normálním provozu dobíjel tuto baterii trvale 

malým proudem. 

 

Základnová radiostanice VXM 116 (viz obr.11) 

 

                            

                                              Obrázek 11 

                                  Radiostanice  VXM 116 

 

Základnová radiostanice TESLA VXM 116 byla určena pro řízení radiových sítí, ve kterých  

mohla spolupracovat  s kapesními, přenosnými a vozidlovými radiostanicemi TESLA. 
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Byla plně tranzistorovaná, s výjimkou  koncového stupně. Byla vestavěna do otočného rámu, 

který byl uložen v kovové skříni. 

K ovládání radiostanice VXM 116 se používala stolní ovládací skříňka VY0 100 (viz obr.12), 

která obsahovala všechny potřebné ovládací prvky jako přepínač provozu, regulátor 

hlasitosti, regulátor umlčovače šumu, přepínač volby kanálů a další. 

Dalším typem ovládací skříňky pro tuto radiostanici byla skříňka VY0 110 (viz obr.13), která 

měla všechny vlastnosti předcházejícího typu. Místo separátních telefonních přípojek však 

umožňovala  připojit  radiostanici  na  telefonní  linku. Dále umožňovala  provádět retranslaci  

a volbu až 12 vf kanálů. Ovládání na větší vzdálenosti (až 10 km) po telefonní lince 

umožňovaly soupravy VY0 500 a VY0 550. 

 

Počet vf kanálů                1 až 12 

Výkon vysílače                 45 W 

Váha                                 60 kg 

Rozměr                             600x970x260mm 

Napájení ze sítě                 220 V  50 Hz 

Napájení z baterie              12 V 

Dosah dle použité antény a terénu  30 až 50 km 

 

Stolní ovládací skříňka VYO 100 (viz obr.12) 

 

                   

                                             Obrázek  12 

                                 Ovládací skříňka VYO 100 

 

Stolní ovládací skříňka VYO 100 byla určena k ovládání radiostanic VXN 101, VXN 110, 

VXM 110 a VXM 116 z pevného stanoviště základny. Měla poměrně přehledně uspořádané 
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ovládací prvky, které umožňovaly snadnou obsluhu. Byla plně osazena tranzistory s plošnými 

spoji. K ovládání se převážně používala tlačítka mající  vestavěné mikrospínače. Měla 

zabudovaný reproduktor, hlasitost a umlčovač  šumu  bylo možno  plynule regulovat. 

Stolní ovládací skříňka  VYO 100 měla vestavěnou i aktivní část selektivní volby, která se 

dodávala podle požadavků buď pro 45 nebo 810 účastníků. Byla vybavena i generální volbou 

všech účastníků. Umožňovala připojení 5 separátních telefonních stanic. Tito účastníci mohli 

být dispečerem spojeni přímo s některou radiostanicí v radiové síti. Umožňovala i nahrávání 

provozu na magnetofon. 

 

Stolní ovládací skříňka VYO 110 (viz obr.13) 

 

                             

                                             Obrázek 13 

                               Ovládací skříňka VYO 110 

 

Tato ovládací skříňka obsahovala podobně jako VYO 100 všechny potřebné ovládací prvky, 

t.j. vypínač provozu, regulátor hlasitosti reproduktoru, regulátor omezovače šumu, přepínač 

volby kanálů, přepínač druhu provozu, tlačítko přepínání na příjem a vysílání a tlačítko 

nouzového provozu. Pomocí této skříňky šlo propojovat účastníky veřejné telefonní sítě 

s účastníkem mobilním. Byla také vybavena tlačítky aktivní selektivní volby pro 45 nebo 810 

účastníků s možností generální volby. Mohla být umístěna odděleně od radiostanice až do 

vzdálenosti 100 m. Při použití dálkového ovládání VYO 500 mohla být skříňka umístěna 

odděleně od radiostanice až na vzdálenost 10 km. 

 

   Zásadní inovace byla provedena v polovině sedmdesátých let dokončením vývoje 

systému SELECTIC. Veškeré stanice byly osazeny výhradně polovodiči a byl zaveden nový 
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způsob selektivní volby. Volba byla tónová následná, vytvářená dekadicky, a jako selektivní 

prvek sloužily monolitické piezokeramické filtry. 

 

    Od roku 1976 se objevuje první typ vozidlové radiostanice, osazené plně polovodiči  

a to pod názvem VR 20 (viz obr.14) s ovládací skříňkou VO 20 (viz obr.14).                              

                                             

                 

                                                  Obrázek  14                              

                                   Radiostanice  VR 20, ovládací skříňka VO 20 

 

Při použití v systému SELECTIC se mezi ovládací skříňku a vlastní radiostanici vkládal ještě 

blok selektivní volby (VT 21). Stanice však mohla pracovat i s oddělenou ovládací skříňkou, 

propojenou s radiostanicí mnohožilovým kabelem.Vlastní radiostanice tedy neměla ovládací 

prvky vůbec, měla jen propojovací zásuvky. Byla určena pro montáž do vozidel všech druhů. 

Pracovala s úzkopásmovou frekvenční modulací a mohla pracovat jak v simplexním nebo 

duplexním provozu. Frekvence byly řízeny krystaly, což umožňovalo nízkou kanálovou 

rozteč 25 kHz. Měla stoprocentní osazení křemíkovými polovodiči spolu s kompaktní 

mechanickou konstrukcí, což  zaručovalo v té době poměrně vysokou provozní spolehlivost. 

Měla účinné vnitřní stabilizace napětí, což zajišťovalo konstantní parametry  i při značném 

kolísání napájecího napětí (v rozsahu 11 V až 16 V). Měla i široký sortiment příslušenství 

(systémy selektivní volby, různé typy akustických měničů antény a pod.). 

 

Počet kanálů                               12 

Výkon vysílače                           10 W 

Váha                                           3,2 kg  

Váha s příslušenstvím                4,8 kg 
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Rozměr bez příslušenství           223x220x68 mm 

Napájení                                     vozidlová baterie 12 V 

Dosah                                       od 10 do 25 km (druh antény) 

 

Ovládací skříňka VO 20 (viz obr.14). 

 

Tato skříňka byla určena k ovládání radiostanice VR 20. Byla řešena jako samostatný 

konstrukční celek. Ovládací prvky radiostanice byly všechny na čelním panelu. Na bocích 

byly zásuvky pro připojení akustických měničů, eventuelně signalizačních zařízení. Na zadní 

straně měly zástrčku pro připojení radiostanice. Vyráběly se v provedení jako jednotónové 

nebo dvoutónové. 

 

    Od roku 1976 nastává také modernizace i přenosných radiostanic: 

VXW 100 je nahrazena radiostanicí  PR 11 (viz obr.15) s obdobnými parametry; 

 

                                           

 

                                                         Obrázek  15 

                                                   Radiostanice  PR 11 

 

VXW 020 nahrazují radiostanice PR 21 a PR 22 (viz obr.16); také s obdobnými parametry, 

pouze PR 22 má vyšší výkon - 0,4 W. 
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                                                       Obrázek  16 

                                                  Radiostanice  PR 22 

                                             

Spolehlivost radiostanic se zlepšila. Poruchy už nebyly tak časté, jako u předchozích typů.  

 

 

4.3.   Osmdesátá a devadesátá  léta v PO - kmitočtové pásmo 160 MHz 

 

    Rok 1984 byl jedním z mezníků ve vývoji hasičských radiostanic. Začíná přechod 

do kmitočtového pásma 160 MHz, z důvodu značně přeplněného pásma 32 MHz, kde již 

docházelo k velkému rušení hasičských radiostanic. V tomto pásmu bylo pro hasiče 

vyhrazeno 11 kanálů s kanálovou roztečí 25 kHz. Kanály byly rozděleny  na tři celostátní, 

které se používaly přímo u zásahu  a osm krajských, po kterých se komunikovalo z místa 

zásahu na ústředny požárních stanic. Rádiová síť v pásmu 32 MHz zůstala nadále v provozu. 

Starší radiostanice v tomto pásmu byly často předávány nebo zapůjčovány jednotkám sboru 

dobrovolných hasičů, o čemž se ještě zmíním v další kapitole této práce. Profesionální hasiči 

používaly novou řadu radiostanic TESLA. 
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                      Základnové - ZR 16 (viz obr.17) 

 

       

 

                                             Obrázek  17 

                                       Radiostanice  ZR 16 

 

Tyto stanice měly tři kanály, výkon 10 W, umožňovaly scanování kmitočtů (automatické 

vyhledávání aktivity na zvolených kanálech). 

 

 

                                     Vozidlové - VR 21 (viz obr.18) 

 

                               

                                        

                                                      Obrázek  18 

                                               Radiostanice  VR 21 
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Tyto stanice byly osazeny dvanácti kanály (z toho jeden neobsazen), výkon 10 W. 

 

                                     Přenosné - PR 35 (viz obr.19) 

 

                         

 

                                                Obrázek  19 

                                           Radiostanice  PR  35 

 

Obsazeny tři kanály, výkon 0,3 W, hmotnost 0,5 kg a PR 41 -  měla čtyři kanály, výkon 1 W, 

hmotnost asi 1 kg. 

   Kmitočty vysílače a přijímače byly stále řízeny krystalem. Radiostanice PR 35 byla 

oproti dřívějším přenosným stanicím velmi kompaktní, lehká a malá, ale při provozu se 

projevila  její  nevhodná  konstrukce.  Například při pádu i z malé výšky často praskal krystal  

a byla nutná její oprava. 

   V roce 1992 se radiostanice přestávají dodávat centrálně. Protože se uvolnil trh, 

začaly se nakupovat první programovatelné radiostanice firem MAXON, MOTOROLA, 

BENDIX KING, ASCOM, MIDLAND (AEL) a další. V okrese Liberec získává značnou 

oblibu radiostanice ALINCO, o které bude zmíňka v další kapitole této práce. Výhodou 

těchto radiostanic je, že změna používaných kmitočtů se provádí pouhým připojením 

k počítači s ovládacím softwarem. U těchto stanic je možné používat selektivní volbu - pro 

hasiče je určen standart ZVEI I. Selektivní volba se používá hlavně pro odesílání kódů 

typické činnosti u zásahu. Výkon přenosných radiostanic je programovatelný do asi 5W, 

vozidlové radiostanice mohou mít výkon až do 40 W (povolená hodnota je 10 W). 
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Příklady radiostanic dodávaných v devadesátých letech: 

MAXON 

      vozidlové - PM 150 (viz obr. 20) 

  

                              

                                                       Obrázek  20 

                             Radiostanice  Maxon  PM 150 

  

přenosné - SL 70  a  SL 500 

 

MIDLAND 

vozidlové - LMR 8 (viz obr. 21) 

 

                                

                                                     Obrázek  21 

                                      Radiostanice  Midland  LMR 8 
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přenosné - KH 140 a  KH 142 

 

MOTOROLA 

vozidlové - GM 300 (viz obr. 22) 

 

                                     

                                                Obrázek  22 

                                Radiostanice  Motorola  GM 300 

 

přenosné - P 110 a GP 300 (viz obr. 23) 

 

                                  

                                                     Obrázek  23 

                                             Radiostanice  GP 300 
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BENDIX/KING 

vozidlové - LMH 3142 (viz obr. 24) 

 

                                 

                                                        Obrázek  24 

                                   Radiostanice Bendix/King  LMH 3142 

 

přenosné - EPH 5102 

 

V tomto roce se začaly instalovat též první převaděče, které umožnily mnohem lépe pokrýt 

území signálem pro analogové radiostanice.  

V praxi se snadno dostaneme do situace, kdy potřebujeme spojení dvou stanic, ale mezi jimi 

je taková terénní překážka (nebo vzdálenost), že se stanice vzájemně "neslyší". Typicky jde 

například  o  spojení  ve  městě  nebo v kopcovitém terénu. Řešení  tohoto  problému  spočívá  

v použití převaděčového provozu - sítě, jejíž součástí je převaděč. Převaděč je zařízení, 

které je schopno převést (přijímat, zesílit a okamžitě dále vysílat) přijímaný signál. Převaděč 

je samozřejmě výhodné umístit na vyvýšené místo, odkud se jeho signál lépe dostane přes 

překážky, (viz obr. 25) 
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                                                           Obrázek 25 

                                                Princip funkce převaděče 

 

Základ funkce převaděče je, že nemůže vysílat na téže frekvenci, jako původně vysílající 

stanice, neboť by docházelo  k vzájemnému rušení. Proto převaděč vysílá na frekvenci jiné, 

zpravidla o "trochu" odlišné od frekvence původní.  Ke každé základní frekvenci tak vždy 

připadá konkrétní párová frekvence. Tyto frekvence spolu tvoří tzv. kmitočtový pár. 

Radiostanice používané v takové síti musí "umět" vysílat na jedné, a přijímat na jiné, párové 

frekvenci. Pokud stanice buď vysílá, nebo přijímá (nikoliv současně), ale každá z těchto 

funkcí využívá jiný kmitočet,  jde o tzv. semiduplexní provoz. Tak pracuje naprostá většina 

převaděčových sítí.   

Používání převaděčů bylo zásadním zlomem ve spojení s jednotkami PO u zásahu. Od 

většiny zásahů bylo již možné se domluvit s operačními středisky. 

 

V roce 1994 byl v pásmu 160 MHz hasičům odebrán jeden kmitočet a došlo k přechodu 

z krajských kmitočtů na okresní. 

V roce 1995 skončilo využívání pásma 32 MHz. Profesionální hasiči i jednotky SDH již 

mohou využívat pro svůj radiový provoz pouze pásmo 160 MHz. 

V roce 2000  vydává  Český  telekomunikační  úřad zákon 151/2000 Sb., o telekomunikacích  

a o změně dalších zákonů, na jehož základě vydal „Plán využití kmitočtového spektra“. Ten 

umožnil používat hasičům radiostanice v pásmu 160 MHz s kanálovou roztečí 25 kHz do 

konce roku 2005. Od roku 2006 je možné používat pouze kanálovou rozteč 12,5 kHz. To 

v praxi především znamenalo, že koncem roku 2005 bylo nutné vyřadit z provozu jak 

všechny krystalové radiostanice VR 21, PR 35, tak i mnohem modernější programovatelné 

radiostanice. 
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Po roce 2000 byli profesionální hasiči vybavováni modernějšími radiostanicemi s kanálovou 

roztečí 12,5 kHz, které nahrazovaly starší radiostanice s kanálovou roztečí 25 kHz. Konečně 

skončila doba, kdy každá jednotka PO měla jiné typy radiostanic a mohly nastávat problémy 

při vzájemné komunikaci. Profesionální hasiči jsou tedy vybavováni shodnými typy 

radiostanic MOTOROLA.   

Vozidlové - GM 380 a GM 360 (viz obr. 26) 

 

                              

                                                  Obrázek 26 

                                           Radiostanice  GM 360 

 

Přenosné - GP 380, GP 360 a GP 340 (viz obr. 27) 

 

                                 

                                                Obrázek  27 

                                  Radiostanice  GP 340 a GP 380 
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V roce 2001 začínají první dodávky digitálních radiostanic systému PEGAS. Digitální 

radiostanice dodává firma MATRA, nyní pod názvem EADS, kterou v České republice 

zastupuje firma PRAMACOM. 

O tomto systému bude ještě samostatně pojednáno v další kapitole. 
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5. Vyhodnocení technického zabezpečení spojových prostředků v LK   

 

 

5.1.  Historie spojové služby LK 

 

             V  roce  1976  byly všechny složky dnešního  IZS vybaveny radiostanicemi  TESLA,  

o  kterých  bylo psáno v  předcházejících kapitolách. Hasiči měli přiděleno kmitočtové pásmo  

32 MHz. Radiostanice PČR a ZZS pracovaly v pásmech kolem 80 MHz. 

Spojení mezi těmito složkami bylo pouze telefonem. Útvar hasičů byl tehdy umístěn 

v Barvířské ulici v prostorách dnešního KŘ HZS LK. Z hlediska spojení to bylo velmi 

nevýhodné místo, neboť se nachází skoro v úrovni řeky Nisy ve výši kolem 350 m.n.m. 

Radiový signál byl tedy tlumen a odrážen jednak městskou zástavbou a hlavně okolním 

převýšením-(kopce, lesní porost). 

Velké problémy byly i při vyžadování pomoci a vyhlašování poplachu pro SDH obcí okresu 

Liberec. Tehdejší ohlašovny požáru v obcích byly vybaveny pouze telefonní stanicí, která ve 

většině případech byla umístěna v soukromém bytě. Vyhlášení poplachu pomocí sirény se 

provádělo ručně a vyjíždějící jednotka neměla ani ty nejjednodušší spojové prostředky. 

Mnohokrát se stalo, že i při výjezdu na místo zásahu zabloudila a k zásahu dojela, když už 

bylo po všem.   

Vzhledem ke skutečnosti, že i prostory libereckého HZS  byly dávno nevyhovující, začali 

hasiči v akci „Z“ stavět objekt  nový a to v prostorách  Šumavské ulice. Tato lokalita je pro 

šíření a pokrytí radiovým signálem mnohem výhodnější, neboť se nachází  nad úrovní  centra 

města. 

Spojení i vlastní dosah spojových prostředků se zlepšil a zmizelo mnoho tzv. hluchých míst. 

Zlomem ve vybavenosti radiovými prostředky je rok 1984, o kterém již bylo psáno 

v předcházející kapitole. Pásmo 32 MHz  již bylo hodně přeplněné a docházelo k častému 

rušení.  Profesionálním  hasičům  byla  tedy  přidělena  frekvence  v  kmitočtového  pásmu  

169 MHz. Také PČR a ZZS postupně přelaďují nové radiostanice do pásma dvoumetrových 

vln. Radiová síť 32 MHz zůstává nadále v provozu. 

V té době začíná kolem spojové služby mnoho práce. Vzhledem k tomu, že v našem ÚO bylo 

a stále je mnoho aktivních SDH, které neměly počátkem osmdesátých let během výjezdu ve 

výbavě spojové prostředky, zapůjčil HZS Liberce do vozidel CAS  vybraným obcím pro nás 

již nepotřebné radiostanice v pásmu 32 MHz (viz.příloha 1).  Jednalo se v té době zhruba asi 

o 25 aktivních  obcí SDH.  
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Popis území a polohy města Liberce: 

 

Liberec se nachází na severu Čech v tzv. Frýdlantském výběžku, v kotlině mezi Jizerskými 

horami a Ještědským hřebenem. Centrum města - nám.Dr.E.Beneše, se polohou nachází ve 

výšce  374 m.n.m. Nejvyšším bodem území Liberce je vrchol Ještědu ve výšce 1012 m.n.m., 

dolní stanice lanové dráhy má 600 m.n.m., koryto řeky Nisy je kolem 350 m.n.m. 

Většina obcí, pro které byly radiostanice připraveny, jsou právě za kopci a tak vyřešit kvalitní 

spojení při známém způsobu šíření radiových vln nebylo jednoduché (viz  příloha 2,3,4). 

Hlavním úkolem bylo vybudovaní funkčního systému základnových radiostanic, které by 

byly v jednotlivých obcích zastoupeny vozidlovými radiostanicemi VR 20 s připojením na 

základnové antény. Během několika měsíců se tento cíl podařilo realizovat a radiová síť 

v pásmu 32 MHz mezi  základnou HZS LK a SDH obcí ÚO Liberec začala být funkční.  

V té době již byla z větší části dostavěna nová stanice HZS Liberce v Šumavské ulici a na 

stožáru byly umístěny dvě základnové antény a to pro pásmo 169 MHz a 32 MHz.  

Bylo  nutné, aby obsluhy spojových prostředků měly osvědčení radiotelefonisty a tak bylo 

zhruba 120 dobrovolných hasičů proškoleno v teorii i praxi a následně pak před komisí 

telekomunikačního úřadu složili zkoušku a stali se držiteli průkazu o „Nižší radiotelefonní 

zkoušce“.  

Dalším problémem bylo bezdrátově spustit v daných obcích při vyhlášení poplachu sirény. 

Tento problém byl až na výjimky celorepublikový, neboť vyhlášení poplachu pro obec přes 

telefon bylo zdlouhavé a mnohdy i v krátkém, řádově minutovém limitu nemožné. 

V  prvním počítačovém programu „Výjezd“,  ještě pod operačním systémem DOS, začal jeho 

autor ing. Zdich  již  vyrábět  kromě  jiného  i  desky  selektivní  volby  pro  ovládací  skříňky  

VO 27 radiostanic VR 21 právě pro systém bezdrátového vyhlašování poplachu. Ing. Zdich  

upravil jednu z ovládacích skříněk VO 27 pro použití v pásmu 32 MHz a po úspěšné zkoušce 

v praxi byl postupně upravován systém vybudovaných základnových stanic SDH obcí ÚO 

Liberec. 

Během jednoho roku byla celá akce dokončena a hasiči ÚO Liberec měli možnost bezdrátově 

vyhlásit poplach ve 24 obcích umístěných na různých místech našeho kopcovitého území (viz 

příloha 2) a to bez použití převaděčů,  které v osmdesátých a devadesátých letech na našem 

ÚO nebyly používány.  
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5.2.  Současnost  spojové služby 

 

              V roce 2001 dostávají hasiči do výzbroje první dodávky digitálních radiostanic 

systému PEGAS. V terminologii Pegasu je radiostanice nazývána terminálem. Systém Pegas 

je určen zejména pro komunikaci všech základních složek IZS a to PČR, ZZS a HZS ČR. 

Radiokomunikační systém Pegas umožňuje tři základní typy komunikace: 

 

Otevřené kanály (open channel - OCH) 

Přímé (direktivní - DIR) kanály 

Individuální hovory 

 

Použití otevřených kanálů je závislé na pokrytí území radiovým signálem. V závislosti na 

nastavení radiové sítě je možné komunikovat na velké vzdálenosti. Tato komunikace je 

obdobou komunikace přes analogové převaděče a je předurčena pro předávání zpráv jednotek 

na OPIS cestou  k zásahu a od zásahu. DIR kanály nejsou závislé na pokrytí signálem a dosah 

závisí na umístění terminálů, členitosti terénu nebo zástavbě. Komunikovat lze nejen na malé 

vzdálenosti, ale i v místech, kde není signál sítě. Komunikace na DIR kanálech je obdobou 

analogových celostátních (zásahových) kanálů a je určena pro místo zásahu v radiové síti 

velitele zásahu. 

Individuální hovory jsou rovněž podmíněny signálem sítě. Jsou obdobou telefonního hovoru, 

ale jsou simplexní. Takto lze komunikovat i mezi dvěma terminály v různých regionálních 

sítích a nebo z terminálu do telefonní sítě. 

 

Pro vlastní provoz má každá složka IZS vyhrazeny své otevřené a DIR kanály, které ostatní 

složky používat nemohou. Pro vzájemnou komunikaci mezi složkami IZS je vyhrazen jeden 

otevřený kanál (kanál OCH IZS - 112) a jeden DIR kanál (kanál DIR IZS - 25). 

Další možností  systému Pegas jsou datové přenosy. Je možné posílat kódy typické činnosti, 

SMS zprávy, dotazy do databází a další datové přenosy. 

Digitální radiostanice dodává firma MATRA, nyní pod názvem EADS, kterou v České 

republice zastupuje firma PRAMACOM. 

Jsou to: 

-základnové radiové terminály RCT a linkové terminály LCT (viz obr. 28) 
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                                                            Obrázek  28 

                                           Základnový radiový terminál RCT 

 

-vozidlové terminály (viz obr. 29) 

 

                                        

                                                          Obrázek  29 

                                    Ovládací panely k vozidlovým terminálům 

 

-přenosové terminály SMART, EASY, a EASY+ (viz obr. 30). 
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                                                                    Obrázek  30 

                                            Přenosové terminály  Smart, Easy+, Easy 

 

V roce 2003 byla v ČR dostavěna infrastruktura digitální radiové sítě systému PEGAS. 

Česká republika je rozdělena do 14 regionálních sítí. 

V roce 2004  byly  již v některých  krajích  nainstalovány ve vozidlech HZS terminály Pegas,  

které  začaly  nahrazovat  analogové  radiostanice. V  CAS, ve  velitelských  automobilech  

a některých dalších vozidlech jsou zřízeny tzv. dvojmontáže-ve společném držáku jsou 

namontovány dvě radiostanice, analogová a digitální. (viz obr. 31). Ve dvojmontážích jsou 

použity převodníky M/K - převodník mezi analogovou radiostanicí a terminálem Pegas. To 

umožňuje vzájemnou komunikaci mezi digitálními a analogovými radiostanicemi. 

 

                                 

                                                             Obrázek  31 

                                                             Dvojmontáž 
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V roce 2005  probíhalo v ČR u HZS  postupné rozšiřování montáží terminálů Pegas, které 

byly využívány stále ve větší míře. Koncem tohoto roku skončil provoz radiostanic 

s kanálovou roztečí 25 kHz, které dosud používaly jednotky SDH. Pro hasiče to tedy 

znamenalo vyřadit z  provozu jak všechny krystalové radiostanice VR 21, PR 35, tak 

následně i mnohem modernější programovatelné radiostanice. Pro obce to znamenalo citelný 

zásah do  rozpočtu. V  ÚO Liberec byly v roce 2005 jednotky PO vybaveny shodnými typy 

radiostanic MOTOROLA  s kanálovou roztečí 12,5 kHz. 
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6. Faktory ovlivňující radiové spojení mezi základními složkami IZS v LK 

 

              Mezi  základní složky IZS patří HZS (hasičské záchranné sbory), PČR (policie české 

republiky), ZZS (zdravotní záchranná služba) a JSDH (jednotky sboru dobrovolných hasičů). 

HZS  v Libereckém kraji používají pro radiový provoz  radiostanice analogové v pásmu 169 

MHz a digitální radiostanice v systému Pegas. 

PČR  používá pouze digitální radiostanice v systému Pegas. 

ZZS má vlastní analogovou síť v pásmu 80 MHz s převodem na dvoumetrové pásmo, 

digitální radiostanice používá pouze přenosné. 

JSDH používají pouze analogové radiostanice v pásmu 169 MHz. 

 

Z tohoto rozdělení je zřejmé, že bezproblémové použití radiového spojení mezi všemi 

základními složkami IZS je prakticky nemožné. V ÚO Liberec je vybudována poměrně dobrá 

analogová radiová síť mezí HZS a JSDH, která je založená na nutnosti již vybudovaných 

základnových radiostanic v jednotlivých obcích vzhledem ke kopcovitému terénu. Při řešení 

různých MU udržují základnové radiostanice JSDH spojení s operační střediskem HZS kraje 

a informace předávají své jednotce. Pod vrcholem Ještědu je sice umístěn analogový 

převaděč HZS Liberec na dvoumetrové pásmo, ale je využíván pouze sporadicky, neboť již 

dávno nesplňuje potřebné požadavky včetně dostatečného pokrytí. Hodnotíme-li však 

analogovou síť na ÚO Liberec mezi HZS kraje a JSDH, můžeme konstatovat, že při řešení 

různých MU pracuje  spolehlivě. 

Analýzou  radiového spojení v rámci celého IZS  můžeme konstatovat, že prakticky 

neexistuje. Paradoxem je, že analogové spojení v IZS zaniklo téměř současně se vznikem 

„Řádu analogové radiové sítě HZS ČR a součinnosti v integrovaném záchranném systému“.  

Příkladem je například ÚO LK  Jablonec nad Nisou, kde radiové spojení v rámci IZS dobře 

fungovalo ještě v roce 2004 a to v analogové radiové síti, kde základní složky IZS používaly 

frekvenční pár převaděče  „HORSKÉ SLUŽBY“. Přechodem na digitální radiové spojení na 

bázi technologie TETRAPOL dle projektu PEGAS celý systém zkolaboval. Důvodem je již 

výše zmíněné různorodé použití spojových prostředků v rámci základních složek IZS. 

Při používání radiostanic Matra je pro složky IZS vyčleněný otevřený kanál IZS. Pokrytí 

signálem pro MATRU je v působnosti celého LK nedostačující a pro jakoukoliv součinnost 

nepoužitelné. Příkladem je několik taktických cvičení zaměřených na součinnost radiového 

spojení základních složek IZS. 
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Příklad TC na ÚO Jablonec n. Nisou ve spolupráci PČR a ZZS: 

Po celou dobu cvičení byl monitorován kanál č.12 = otevřený kanál  radiostanice MATRA 

pro  složky IZS. Nebyl  zaznamenán  jediný pokus  PČR  ani  ZZS  o navázání spojení s HZS  

a to ani v místě zásahu, ani mezi operačními středisky jednotlivých složek. Důvodem je 

jednak neznalost možnosti použití tohoto kanálu pro spojení v IZS a jednak nedostatečné 

technické vybavení. Spojení u HZS a JSDH bylo při cvičení na velmi dobré úrovni po celou 

dobu výjezdu až po vlastní návrat na základnu.  

Spojení mezi složkami IZS a spojení s krizovým štábem města pomocí radiostanic neexistuje. 

Při cvičení, které se předem připraví s ostatními složkami IZS na učebně, nemusí dojít 

k žádným problémům. Při skutečné události však není možné  rozdat ostatním složkám IZS  

radiostanice HZS nastavené na správný kanál. Z praxe je vyzkoušené, že celý komunikační 

systém v IZS kolabuje. Krizové mobily po delším vyzvánějí přesunou hovor  do schránky, 

nebo jsou  nedostupné. Při  posledních taktických cvičeních  nebyl  zaznamenán jediný pokus  

o spojení mezi složkami IZS na kanálu 12 radiostanic MATRA. Spojení fungovalo pouze 

pomocí  jednotlivých  operačních  středisek,  která  dostávala  hlášení  po  svých  frekvencích  

a mezi sebou komunikovala pomocí pevných linek. 

Pomalé, těžkopádné a pro zásah IZS naprosto nevyhovující!  
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7. Návrh na řešení stávajících nedostatků 

 

              Problematika této kapitoly je řešena samostatně ve třech oblastech a to:  

TCTV 112; KOPIS; základní složky IZS;  

 

7.1.  TCTV 112 - ČR 

 

              Tísňová linka sice nepatří přímo do radiového provozu, ale je ve většině případech 

na samém počátku řešení mimořádné události.  

Zavedení jednotného evropského telefonního čísla tísňového volání 112 v ČR bylo schváleno 

usnesením vlády č.391/2000 Sb. Následně byl schválen zákon č.239/2000 Sb. o IZS.  

Na  základě  předešlých  legislativních  dokumentů  bylo  zavedení  TCTV  předloženo  vládě  

a následně schváleno Usnesením vlády č. 350/2002 Sb. 

Standardní způsob oznámení MU občany je využívání telefonních čísel tísňového volání. 

V ČR jsou zavedena následující čísla, která obsluhují  uvedené složky IZS. 

150   Hasičský záchranný sbor ČR 

155   Zdravotnická záchranná služba  

158   Policie ČR 

112   Hasičský záchranný sbor ČR (jednotné evropské číslo tísňového volání) 

156   Obecní (městská) policie (problémy se směrováním, protože obecní policie         

         má působnost pouze na území obce). 

Tísňové volání na linku 112 je určeno: 

-  pro cizince, protože je zde zaručeno odbavení v cizí řeči (základ je německý  

   a anglický jazyk) 

-  pro oznámení závažných mimořádných událostí, zejména když vyžadují zásah  

   více složek IZS.      

-  pro oznámení mimořádných událostí, při nichž volající neví, které národní číslo 

   tísňového volání má volit. 

TCTV jsou situována na KOPIS jednotlivých krajů (celkem 14). Není zde popisována 

podrobně celá struktura TCTV, neboť to není cílem této práce, ale v následujícím bloku jsou 

zmíněna fakta, které do značné míry funkčnost tohoto zavedeného systému ovlivňují. 

 

Prvním problémem je, že na tísňovém čísle 112 se vyskytuje značné množství zlomyslných 

volání a omylů (někdy až několik tisíc aktivit za jeden den v rámci ČR). Je to způsobeno tím, 
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že na tuto linku je možné volat z mobilního telefonu bez SIM karty a tím je znemožněná 

identifikace volajícího. Tato volání značně zatěžují personál TCTV, který je nucen občas 

řešit i tříhodinové nepřetržité zlomyslné volání. KOPIS je v tomto případě pro další tísňová 

volání nedostupná a žádosti o pomoc jsou přesměrovány do jiných krajů. Nechat zablokovat 

toto zlomyslné volání je v současné době složité a pokud se to povede, je to otázka i několika 

hodin, což v podstatě ztrácí význam. 

Jediné účinné řešení je bezodkladné zablokování telefonu narušitele a v případě vypátrání 

citelném postihu, který  by měl  být pro výstrahu  podobným aktivitám veřejně medializován.  

I když je to celorepublikový problém, není v brzké době šance ani snaha tuto věc razantně 

řešit. 

Druhým, ne právě šťastným řešením je, že na většině území ČR bylo do technologie TCTV 

112 napojena i tísňová volání na linku 150 z mobilních sítí celého kraje a pevných sítí 

z území okresu, kde TCTV 112 sídlí. Odbavení hlášení MU přes linku 112 určenou pro zásah 

hasičů se prodloužilo v mnoha případech i o minuty, nemluvě o přesnosti a úplnosti přijatých 

informací. Doby, kdy volající potřeboval hasiče a tak vytočil linku 150, dostal se okamžitě do 

HZS svého ÚO a událost byla operačním důstojníkem řešena bez prodlevy a zkreslených  

nebo neúplných informací, jsou nenávratně pryč. 

Řešení by bylo v navrácení linky 150 do původního stavu tak, jak tomu bylo před zavedením 

TCTV 112. I toto je celorepublikový problém a ani v tomto případě není snaha něco měnit. 

Je třeba zde podotknout, že zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání, které 

bylo  jednou z podmínek vstupu ČR do EU, přineslo mnoho dobrého a byl to určitě velký 

krok dopředu, který již pomohl mnoha lidem v nouzi. Škoda je, že celý systém byl v naší 

republice upraven právě připojením linky 150 přes TCTV 112, což přineslo, přináší a bude 

přinášet problémy v praxi. 

 

7.2.   KOPIS 

 

               V úvodu této kapitoly je nejprve psáno o vybavení krajského operačního střediska 

v Liberci spojovými prostředky. 

KOPIS zajišťuje spojení v analogové síti na okresním kmitočtu - kanál G a celostátním 

kmitočtu - kanál I. Obsluha radiostanic má i možnost uskutečnit spojení přes analogový 

převaděč, který je zabudován na základně PČR na vrcholu pohoří Ještěd. Na KOPIS jsou  

základnové terminály MATRA v digitální síti systému PEGAS. Pomocí telefonních linek je 

přímo spojeno s TCTV 112 a s operačními středisky PČR a ZZS. 
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Dále se přes operační středisko uskutečňují běžné telefonní hovory v rámci HZS LK, takže 

KOPIS zde nahrazuje běžnou telefonní ústřednu. Je zde dále umístěn pult centrální ochrany 

(PCO), na který byly nedávno propojeny i další objekty ostatních územních odborů LK.  

Počítačové vybavení  je  v základním vybavení shodné s ostatními KOPIS HZS ČR. 

Běžná obsluha samotného KOPIS jsou dva příslušníci ve dvanácti hodinových  službách a to 

operační důstojník a operační technik (dříve spojař). 

Vše  je uvedeno záměrně, neboť zde bude popsán běžný všední pracovní den na operačním 

středisku v Liberci, kdy za současného stavu obsazení dvěma příslušníky na směnu občas 

nastává poměrně složitá situace. 

Příklad pracovního dne na KOPIS HZS LK: 

Probíhá střídání směn a zkoušky radiostanic. Ne všechna vozidla mají dvojmontáže a tak 

probíhá současně provoz na analogovém  i digitálním kmitočtu. V tomto okamžiku vznikne 

mimořádná událost vyžadující zásah profesionálních i dobrovolných sborů. Začíná probíhat 

intenzivní provoz na analogovém kmitočtu a to na kanálu G i na kanálu I. Do probíhajících 

hovorů začne probíhat relace i na digitálním kmitočtu. Ozývají se telefonní linky, kde 

zvědaví novináři žádají okamžité informace. Je veřejným tajemstvím, že některá media 

monitorují frekvence HZS a tak jsou o každé mimořádné události okamžitě informována. 

V této situaci dále volají i běžní zákazníci, kteří vyžadují přepojení na příslušného denního 

pracovníka HZS LK. V této chvíli se rozhouká pult centrální ochrany, ve většině případech 

nepoplachovým kódem, který je však stejně hlučný jako při nahlášení požáru. Tento problém 

nastává běžně například při zakolísání proudu v některém z objektů připojených na PCO, 

kterých je již v současné době několik desítek. Do tohoto provozu začnou provádět zkoušky 

spojení i v městě Nymburk a Trutnov, kteří byť přes 100 km vzdálenosti od Liberce svým 

vysíláním spolehlivě přeruší  radioprovoz v síti HZS ÚO Liberec. V roce 1994 přechodem 

z krajských kmitočtů na okresní dostávají tato dvě města přidělen kanál G, který je shodný 

s kmitočtem HZS Liberec, což se v praxi ukázalo jako velice nešťastné řešení. Signál z těchto 

obcí je tak silný, že  jejich vysílače při povoleném výkonu  10W dokážou radioprovoz na 

KOPIS LK  přerušit. 

Tento katastrofický scénář není samozřejmě každodenní, ale pokud k němu opravdu dojde, 

obsluha KOPIS celou situaci zvládá jen velice těžko.   
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Návrh řešení zmíněných  problémů: 

Situace, kdy jiná radiostanice ruší  radioprovoz byla již  řešena na analogovém převaděči, 

umístěném na Ještědu a kde bez dané úpravy nebyl provoz převaděče možný. Řešení bylo 

použití tzv, “tone squelch“, což je vlastně tón o nízkém kmitočtu (67 - 254 Hz) trvale 

vysílaný pod přenášeným hovorovým  kmitočtem. 

Radiostanici podporující tuto funkci CTCSS (Continous Tone Code Squelch Systém) lze 

nastavit tak, aby  neslyšela  vysílání určené jiným stanicím a reproduktor se otevřel až při 

relaci, určené této stanici. Hlavním účelem je nebýt rušen nežádoucími relacemi, ale přitom 

bez dalšího zásahu obsluhy slyšet relace určené vlastní stanici. Princip celého systému tkví 

v uchem neslyšitelné úpravě vysílaného signálu (přidáním tzv. subtónu), kterou ale cílová 

stanice dokáže dekódovat. Podmínkou pro tuto komunikaci je, aby vysílací i přijímací stanice 

měly nastaveno stejné kódování resp. dekódování. 

Dalším problémem je rušení radioprovozu ÚO Liberec při přijímání rozdílných radiových 

kmitočtů při řešení MU. Řešení by bylo v  jednotném vybavení všech zasahujících složek na 

společně určených kmitočtech, ovšem za dokonalého zvládnutí a organizace radiových relací. 

To by znamenalo intenzivní proškolení obsluh těchto prostředků včetně přezkoušení v praxi.  

Pult centrální ochrany na KOPIS: 

PCO zajišťuje v LK soukromá firma. Zlepšení spolupráce s touto firmou by bylo možné  

v pravidelné aktualizaci dat v daném systému a zablokování průchodu nepoplachových kódů, 

aby se neopakovaly již zmíněné situace. 

Další řešení rušivých vlivů při práci na KOPIS je v přesměrování běžných telefonních hovorů 

v pracovní době  na pracovníky denní směny, kteří by hovory, netýkající se přímo činnosti 

operačního střediska, samostatně řešili. KOPIS by nemělo vykonávat funkci běžné spojové 

ústředny a vrátnice. 

V neposlední řadě by někdy opravdu složitou situaci na operačním středisku LK vyřešilo také 

posílení o jednoho příslušníka na obsazení 2 + 1, neboť ve dvou lidech není možné některé 

extrémně vzniklé situace kvalitně a bezproblémově řešit. 

 

7.3.   Složky IZS 

 

            O problematice radiového spojení mezi složkami IZS již bylo hovořeno v kapitole 7 

této práce.  
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Fakta: 

HZS LK  používá pro vlastní radiové spojení analogovou i digitální síť (dvojmontáže ve          

vozidlech).        

PČR LK   používá pouze digitální síť. 

ZZS LK   mají svoji analogovou síť a pro digitální radioprovoz používají kapesní terminály 

Matra. 

JSDH      provoz pouze v analogové síti. 

Spojení mezi jednotkami HZS a JSDH je na dobré úrovni. 

Radiové spojení mezi HZS, PČR a ZZS prakticky neexistuje. Pouze jeden den v měsíci se 

uskutečňuje krátká zkušební relace na otevřeném kanálu IZS mezi operačním střediskem 

HZS LK a operačním střediskem PČR. Každé další spojení mezi základními složkami IZS je 

pouze v rámci jednotlivých operačních středisek pomocí telefonních linek. Tato situace je pro 

společný zásah IZS naprosto nevyhovující. 

Jedním  z možných  řešení  by  bylo vybavení  všech  složek  jednotnou digitální radiovou sítí  

a hlavně všechny účastníky této sítě naučit používat vyčleněný kanál pro společný zásah 

složek IZS.  Radiostanice Matra dle projektu Pegas však není právě ideálním radiovým 

prostředkem. Pro běžného uživatele je poměrně složitá a není ani ideální pro nasazení 

v těžkých podmínkách zásahu HZS. Na tyto případy se osvědčily v analogové síti 

radiostanice Motorola a bylo až neuvěřitelné, co všechno tyto radiostanice někdy vydržely 

bez vážnějšího poškození. Radiostanice  Matra by v  některých náročných  podmínkách 

zásahu  HZS  nebyly schopné spolehlivého provozu. 

Pro  případné  použití  pouze digitální sítě v LK je nutné dokonalé pokrytí radiovým signálem  

a tedy nutnost zvýšit v podmínkách takto hornatého kraje počet převaděčových buněk. Pokud 

bychom v budoucnu chtěli opustit analogovou síť a provozovat pouze síť digitální, bylo by 

nutné zajistit i spojení mezi HZS a JSDH obcí. Od roku 2006 je možné používat v analogové 

síti pouze kanálovou rozteč 12,5 kHz a tak i velká  část obcí LK  musela vynaložit nemalé 

finanční prostředky na vyzbrojení svých sborů  radiostanicemi, které tyto podmínky splňují. 

Představa, že by obce v blízké budoucnosti musely opět nakupovat další  spojové prostředky,  

je nereálná. 

Je zřejmé, že HZS LK budou zatím dále používat jak analogové tak digitální radiostanice, 

které jsou dnes v některých vozidlech zastoupeny již zmíněnou dvojmontáží. 

V digitální síti je také nutné dořešit scanování otevřených a DIR kanálů, které je povinen 

velitel zásahu sledovat. 
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8. Závěr 

 

 

             Tak, jak se vyvíjí technika, bylo by možné stále zlepšovat také radiové spojení 

hasičů. Je sice dobré, že při zásazích již nacházíme stále méně míst, odkud by neměla 

zasahující jednotka PO bezdrátové spojení s operačním a informačním střediskem, ale 

v tomto směru je stále mnoho rezerv na zkvalitnění radiového přenosu. Na místě zásahu by 

měla být bezproblémová radiová komunikace samozřejmostí. Spolehlivost radiových 

prostředků je v současnosti na dobré úrovni a opravy jsou dnes již spíše výjimečné. S rychle  

se vyvíjející technikou jsou zvyšovány nároky na jejich obsluhu. Proto je potřebné, aby každý 

zasahující příslušník HZS znal možnosti používaných spojových prostředků a dovedl je 

správným způsobem využít. Tady jsou stále ještě velké rezervy. 

V úvodu stanovený úkol této práce byl splněn včetně popsaných cílů. Byly shromážděny 

dostupné informace pro nasazení a využití spojových prostředků JPO a dalších složek IZS 

v podmínkách Libereckého kraje. Následuje podrobný popis historie a také současný stav 

zabezpečení spojové služby HZS LK. Dále jsou analyzovány provozní problémy s návrhy na 

jejich řešení. 

Kvalitní a bezproblémové spojení při společném zásahu všech základních složek IZS by mělo 

být v budoucnu jednou z hlavních priorit. 
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