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Anotace 

KOPEC T.: Skype a jeho využití p�i p�enosu informací o mimo�ádných událostech, 

Diplomová práce, Ostrava 2008, 78 stran 

Diplomová práce se zabývá využitím programu Skype pro p�enos informací o mimo�ádných 

událostech. Práce je rozd�lena do �ty� tématických �ástí. 

Nejprve jsou charakterizovány mimo�ádné události, vyhodnocen faktoru �asu a jeho vliv na 

život a zdraví osob. V další �ásti práce jsou analyzovány bezdrátové technologie nutné pro 

použití programu Skype v terénu. Hlavní �ásti práce je detailní rozbor programu Skype. Na 

základ� zjišt�ných poznatk� o programu je navrženo a následn� provedeno testování 

programu Skype v r�zných prost�edích. V poslední �ásti práce je program Skype zhodnocen a 

jsou definovaná možná využití programu pro p�enos informací o mimo�ádné události. 

Klí�ová slova: Skype, informace, bezdrátové technologie, mimo�ádná událost 
 
 
 
Anotation of thesis 

KOPEC T.: Skype and its utilisation in transfering information on incidents, Diploma thesis, 

Ostrava, 78 pages 

The diploma thesis deals with program Skype and its utilisation in transfering information on 

incidents. My work is dispose into four parts. 

At first the incidents are characterized, the factor of time and its impact on human life and 

their health is evaluated. In the next part of the paper the wireless technology are analysed for 

using Skype in the terrain. The program Skype is complex analysed in the main part of the 

paper. On the strength of knowledge about program was projected and implemented testing of 

Skype in the different environments. Finally, the program Skype is evaluated and the 

possibility of using are defined for transfer information on the emergency. 

Keywords: Skype, information, wireless technology, incident 
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Seznam zkratek 
2G – ozna�ení pro sít� druhé generace 

3G – ozna�ení pro sít� t�etí generace 

ADC – Administrative Centre 

ADSL – Asymetric Digital Subscriber Line 

ALI – Automatic Location Indentification 

AP – Access Point 

AUC – Authentication Center 

BTS – Base Transceiver Station 

BSA – Basic Service Area 

BSC – Base Station Controller 

BSS – Base Station Subsystem 

CDMA – Code Division Multiplex Access 

CTV – Centrum Tís�ového Volání 

CS – Coding Scheme  

DPH – Da� s P�idané Hodnoty 

DNS – Domain Name System 

DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum 

EDGE – Enhanced Data for GSN Evolution 

EIR – Equipment Identification Register 

EPS – Elektrická Požární Signalizace 

ESS – Extended Service Set 

EVDO – Evolution Data Optimized 

FDMA – Frequency Division Multiple Access 

FPS – Frame Per Seconds 

GGSN – Gateway GPRS Support Node 

GMSC – Gateway Mobile Switching Center 

GPRS – General Packet Radio Service 

GTP – GPRS Tunneling Protocol 

GSM – Groupe Spécial Mobile 

HLR – Home Location Register 

HSCSD – High Speed Circuit Switched Data 

HSDPA – High-Speed Downlink Packet Access 
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HSUPA – High-Speed Uplink Packet Access 

HZS – Hasi�ský Záchranný Sbor 

IP – Internet Protocol 

IZS – Integrovaný Záchranný Systém 

KOPIS – Kamenné Opera�ní St�edisko 

LAN – Local Area Network 

MAN – Metropolitan Area Network 

MOS – Mobilní Opera�ní St�edisko 

MSC – Mobile Switching Center 

MSK – Moravskoslezský Kraj 

MV G� HZS – Ministerstvo Vnitra, Generální �editelství Hasi�ského Záchranného Sboru  

NAT – Network Address Translation 

NLOS – Non Line Of Sight 

NMC – Network Managment Centre 

NSS – Network Switching System 

OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

OMC – Operations and Maintenance Subsytem 

OSS – Operation Subsystem 

PDA – Personal Digital Assistant 

P2P – Peer-to-Peer 

PO – Požární Ochrana 

PDU – Packet Data Unit 

QoS – Quality of Service 

SDH – Sbor Dobrovolných Hasi�� 

SGSN – Serving GPRS Support Node 

SMS – Short Message Service 

S-OFDM – Scalable Orthogonal Frequency Division Multiple Access 

SSID – Service Set Identifier 

TCP – Transmission Control Protocol 

TDD – Time Division Duplex 

TDMA – Time Division Multiple Access 

UDP – User Datagram Protocol 

UMTS – Universal Mobile Telecommunication System 

VLR – Visted Location Register 
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VoIP – Voice over Internet Protocol 

VoWiFi – Voice over Wireless Fidelity 

W-CDMA – Wideband Code Division Multiple Access 

WiFi – Wireless Fidelity 

WiMAX – Worldwide Interoperability for Microwave Access 

WLAN – Wireless Local Area Network 

ZZS – Zdravotnická Záchranná Služba 
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1. Úvod  

V život� se m�žeme setkat s r�znými situacemi, které n�jakým zp�sobem vybo�ují 

z normálu. Takové situace se nazývají mimo�ádné události a krizové stavy. B�hem jejich 

p�sobení dochází k vážnému ohrožení života a zdraví osob, zví�at a znehodnocení majetku. 

Pro ur�ité mimo�ádné událostí lze stanovit ur�itý �asový pr�b�h a hrozící nebezpe�í, p�i nichž 

dochází ke stejným negativním vliv�m na lidský organismus. Rozd�lení a charakteristice 

mimo�ádných událostí je v�nována první �ást diplomové práce.  

Pro úsp�šné �ešení mimo�ádných událostí pot�ebujeme komunika�ní prost�edky, kterými 

p�edáváme informace záchranným složkám. Tyto složky musí navzájem spolupracovat a 

k tomu využívají moderní dorozumívací prost�edky. Komunikace tvo�í tedy st�žejní úlohu pro 

zdolávání mimo�ádných událostí. 

Novým komunika�ním prost�edkem je program Skype, který funguje na bázi internetové 

telefonie. Skype je velmi mladý produkt, který se dynamicky vyvíjí a je neustále zlepšován. 

Nejv�tší rozší�ení mezi uživatele probíhá teprve v posledních dvou letech a dnes ho využívá 

p�es �tvrt miliardy lidí po celém sv�t�. To je zap�í�in�no velmi dobrou dostupností programu 

a možností využívat jeho služeb zdarma. Nabízí se tedy otázka, jakým p�ínosem by mohl být i 

pro záchranné složky. 

Cílem této diplomové práce je definování základních podmínek využití Skype pro p�enos 

informací z místa mimo�ádné události. 

S tím souvisí testování dostupných bezdrátových technologií, �emuž je v�nována p�evážná 

�ást práce. Použití t�chto technologií je totiž rozhodující pro p�enos informací z terénu. 

Skype je program pro volání, který nabízí velmi zajímavé zp�soby komunikace. Výbornou 

možností je videodatakonference, jejímž prost�ednictvím se zm�ní komunikace v opravdový 

zážitek. Obohacením zvuku o obraz se otev�ou nové možnosti i pro p�enos informací o 

mimo�ádné událostí. Taková interpretace má podstatn� lepší vypovídající schopnost o vzniklé 

situaci. P�ínosem v záchraná�ství m�že být videovolání nap�íklad pro lidí trpící �astými 

zdravotními problémy nebo pro sledování a hlídání objektu p�ed požárem a jinými 

negativními vlivy. Jakým zp�sobem m�žeme Skype využít je zjiš�ováno v poslední �ásti 

diplomové práce. 
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2. Rešerše 

Rešerše byla zpracována za ú�elem prozkoumání dostupných zdroj� o dané problematice 

v �eské republice i zahrani�í. Cílem bylo také vytvo�it si ur�itou p�edstavu o programu Skype 

a bezdrátových technologiích. 

 

Kuneš J.: Skype, telefonujeme p�es internet, 3. aktualizované vydání, Computer Press, a.s., 

103 stran, ISBN 978-80-251-1609-8 

Autor se v knize v�nuje programu Skype z pohledu b�žného uživatele. Kniha m�že sloužit 

jako praktická p�íru�ka, která popisuje podrobn� jeden z nejznám�jších po�íta�ových 

produkt� poslední doby od jeho instalace, ovládání až po pokro�ilá nastavení. P�íru�ka je 

opat�ena množstvím obrázk�, které zachycují veškeré postupy nutné pro ovládnutí programu 

Skype. Autor se také v�nuje nej�ast�jším problém�m Skype a popisuje jejich �ešení. 

 

Pužmanová R.: Moderní a komunika�ní sít� od A do Z, Technologie pro datovou, hlasovou i 

multimediální komunikaci, 2. aktualizované vydání, Computer Press, a.s., 2006, 430 stran, 

ISBN 80-251-1278-0 

Kniha je zam��ena výhradn� na technologickou stránku sítí. Zabývá se sou�asn� 

telekomunikacemi, datovými komunikacemi a p�enosem obrazových informací. Autorka 

podrobn� popisuje principy sí�ové komunikace, p�enosové prost�edky a cesty, p�ístupové 

metody, rychlost p�enosu, ší�ku pásma, výkon a ztráty signálu, technologie bezdrátových sítí, 

propojování sítí a mnoho dalšího. Kniha je navíc dopln�na odkazy na normy a specifikace, 

kterými se prvky komunika�ní sítí �ídí. 

 

Št�tina J. a spolupracovníci: Medicína katastrof a hromadných nešt�stí, Grada Publishing, 

spol. s.r.o, 2000, 429 stran, ISBN 80-7169-688-9 

Jednotliví auto�i postupn� rozebírají problematiku složitých mimo�ádných událostí, 

hromadných nešt�stí a katastrof. Cílem je specifikace problém� souvisejícím s ohrožením 

života p�i takovýchto situacích. Mimo�ádné událostí jsou rozd�leny a je nastín�no, jak probíhá 

jejich �ešení zejména z pohledu urgentní medicíny. V knize jsou detailn� rozebrány a popsány 

úrazy a stavy ohrožující život p�i mimo�ádných událostech. 
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Internetové odkazy 

www.skype.com 

Na t�chto stránkách je možné dozv�d�t se praktický vše o programu Skype. Práv� odtud si je 

možné program stáhnout a za�ít ho používat. Stránky slouží zárove� jako podpora pro 

uživatele, jsou zde odkazy r�zná fóra zabývající se problematikou Skype, veškerý dostupný 

Skype software, p�ístup k placeným službám a další. D�ležité jsou také hardware dopl�ky, 

které je zde možné objednat a koupit. 

 

http://home.pf.jcu.cz/~pepe/Diplomky/beran.pdf 

Bakalá�ská práce studenta Václava Berana dostupná na internetu. Název práce je VoIP – 

hlasová komunikace v Ip sítích, kterou student Jiho�eské Univerzity napsal v roce 2007. 

V práci je mimo jiné nastín�na architektura, výhody, nevýhody a instalace programu 

 

http://arxiv.org/ftp/cs/papers/0412/0412017.pdf 

Deduktivní rozbor „An Analysis of the Skype Peer-to-Peer Internet Telephony Protocol“ 

(Salman A. Columbia University, New York NY 10027) podrobn� analyzuje architekturu a 

funk�nost programu Skype. 

 

http://www.civildefence.govt.nz/memwebsite.nsf 

Stránky Ministerstva obrany a krizového �ízení Nového Zélandu. Na t�chto stránkách se 

objevuje v buletinu „March 2008“ zmínka o testování satelitní komunikace a použití Skype 

pro komunikaci pro p�enos informací z místa zásahu. 

 

Studiem publikaci a zdroj� dostupných na internetu jsem si vytvo�il ur�itou p�edstavu o 

daném problému a zjistil jestli se podobným problémem n�kdo zajímá. Bylo nalezeno n�kolik 

�lánk�, kde se jednotliví auto�i zmi�ují o možném použití Skype pro informování o 

mimo�ádných událostech. V žádném však nejsou konkrétní návrhy nebo analýzy pro takovéto 

použití. Na n�kolika internetových portálech je také možné najít diskuze ohledn� použití 

Skype pro nouzová volání. 

Publikace a internetové odkazy zmín�né v rešerši jsou pouze základní, ale mohou dob�e 

posloužit �tená�i k rozší�ení jeho znalosti o problematice p�enosu informací p�i mimo�ádných 

událostech a programu Skype. 
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3. Charakteristika mimo�ádné události 

Mimo�ádná událost (zkr. MU) je stav, který je p�esn� definován podle zákona takto: 

mimo�ádnou událostí se rozumí škodlivé p�sobení sil a jev� vyvolaných �inností �lov�ka, 

p�írodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prost�edí a 

vyžadují provedení záchranných a likvida�ních prací.[21] 

 

Mimo�ádnou událostí tedy m�žeme ozna�it každou situaci, p�i které dojde k ohrožení 

�lov�ka, majetku a životního prost�edí. Jako havárie chápeme nastalou situaci, která p�ináší 

ztráty lidské nebo materiální. Každá mimo�ádná událost je nebezpe�ná a p�ináší specifické 

podmínky pro ur�itou spole�nost, oblast a dobu.  

3.1. Rozd�lení mimo�ádných událostí 

Mimo�ádné události d�líme podle podstaty jevu [4] na p�írodní, antropogenní a kombinované, 

p�i�emž jednotlivé typy vznikají p�sobením r�zných vliv�. P�írodní mimo�ádné události 

vlivem �innosti p�írodních sil, kterými m�žou být nap�íklad svahové pohyby, zem�t�esení, 

záplavy, sn�hové kalamity, bou�e, pád vesmírného t�lesa, magnetické anomálie a další. 

Antropogenní mimo�ádné události vznikají na základ� lidské �innosti (požár zp�sobený 

�lov�kem, dopravní nehody, technologické havárie, války atd.). P�i mimo�ádné události 

vyvolané spole�ným p�sobením �lov�ka a p�írody hovo�íme o kombinovaných mimo�ádných 

událostech (nap�. zem�t�esení zp�sobí únik nebezpe�né látky). 

Dalším pro nás d�ležitým hrubým rozd�lením je d�lení mimo�ádných událostí podle 

rychlosti.[26] Do první kategorie pat�í tzv. skokové události (extrémn� rychlé), mezi které lze 

zahrnout nap�íklad výbuchy. Tyto situace jsou v�tšinou velmi škodlivé a jsou ukon�eny d�íve, 

než dojde k jakékoliv reakci �lov�ka. Dalším typem jsou rychlé události, jejímž 

p�edstavitelem je nap�íklad požár. Událost má sice rychlý pr�b�h, ale v�asným a ú�inným 

zásahem je m�žeme ovlivnit a zmírnit negativní dopady. Posledním typem jsou pomalé 

události, které mohou probíhat i n�kolik dní. P�íkladem pomalé mimo�ádné události je zm�na 

ovzduší. 

Jednotlivé situace jsou charakteristické ur�itým nebezpe�ím pro �lov�ka a ohrožují jeho 

zdraví. Pro p�esn�jší analýzu vlivu na lidský organismus musíme mimo�ádné události rozd�lit 

detailn� a zabývat se každým specifickým typem události samostatn�. D�vodem jsou 

rozlišnosti v ohrožení zdraví nap�íklad p�i dopravní nehod�, p�i požárech, p�i povodni nebo 

p�i úniku nebezpe�ných látek. Tyto mimo�ádné události pat�í k nejb�žn�jším a k p�esnému 
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vyhodnocení použijeme statistiky za rok 2007 uve�ejn�né na stránkách Generálního �editelství 

hasi�ského záchranného sboru.[27] 

Druh události 2005 2006 2007 Podíl na celkovém 
po�tu v % 

Požáry s ú�asti jednotky PO 19 484 19 665 21 858 18,8 
Dopravní nehody 20 681 18 976 21 297 18,4 
Živelní pohromy 2 729 5 414 10 046 8,7 
Úniky nebezpe�ných látek 
-z toho ropných produkt� 

5 630 
4 616 

5 809 
4 644 

6 373 
5 177 

5,5 

Technické havárie 40 413 49 785 48 090 41,5 
Radia�ní havárie a nehody 2 4 0 0 
Ostatní mimo�ádné události 48 735 180 0,2 
Plané poplachy 7 846 8 409 8 155 7 
Události celkem 96 833 108 797 115 999 100 
Tabulka �íslo 3.1 – Po�et mimo�ádných událostí se zásahem jednotek požární ochrany v letech 2005 - 2007 

Podle výše zmín�né statistiky bylo v roce 2007 v�bec nejvíce mimo�ádných událostí 

v historii. D�vodem byl p�edevším ni�ivý orkán Kyrill v zim� lo�ského roku, ale také bylo 

zaevidováno nejvíce dopravních nehod a požár� od roku 2003. Výsledkem toho je, že hasi�i 

se podíleli na likvidaci 115 999 událostí (viz tabulka �íslo 3.1), což je o 7% více než v roce 

p�edchozím. Nejvíce zásah� jednotek požární ochrany si vyžádaly technické havárie (48 090), 

požáry (21 858) a dopravní nehody (21 297). 

Technické havárie se ješt� d�lí na �ty�i další podskupiny. Nejv�tší skupinou jsou tzv. 

technické pomoci, kam lze za�adit mimo�ádné události typu – vyprošt�ní osob z výtahu, 

otev�ení uzam�ených byt�, likvidace spadlých strom�, uvoln�ní p�ekážek z komunikací, 

odv�trávání prostor, záchrana osob a zví�at, �erpání vody, m��ení radiace apod. Dalšími 

podskupinami jsou ostatní pomoci, technologické pomoci a technické havárie. 

Nejvýrazn�jší nár�st oproti let�m p�edchozím je u živelních pohrom. Již zmín�ný orkán 

Kyrril si vyžádal b�hem dvou dn� p�es 5 800 zásah�. Pozitivem v roce 2007 je pokles úmrtí 

p�i požárech. Hasi�i v tomto roce zachránili nebo evakuovali z ohrožených prostor celkem 

19 219 osob. Bohužel se p�i zásazích vyskytlo 1 854 usmrcených osob. Jednotky požární 

ochrany pomáhaly p�i vyproš�ování a vynášení usmrcených p�i dopravních nehodách, 

požárech a p�i nouzovém otevírání byt�. P�i zásazích poskytli hasi�i pomoc celkem 15 363 

zran�ným osobám (p�evážn� u dopravních nehod, technických pomocí a požár�). P�i požárech 

zahynulo 125 osob a z toho 51 osob bylo usmrceno p�i požárech u dopravních nehod.[27] 
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Plané poplachy 

V roce 2007 je registrováno 8 155 planých poplach�, kdy dochází ke zbyte�né aktivaci 

jednotky na základ� informace, která není následn� potvrzena. Jednotka vyjede k místu 

hlášené, ale nenastalé mimo�ádné události a následn� m�že chyb�t na jiném míst�. Tím 

samoz�ejm� dochází také ke zbyte�ným ekonomickým ztrátám. D�vody planých poplach� se 

v posledních letech p�íliš nem�ní a lze �íci, že hlavním d�vodem jsou špatná hlášení 

elektrické požární signalizace (EPS). Jednotlivé d�vody planých poplach� jsou znázorn�ný na 

obrázku �íslo 3.1, vytvo�eném podle statistického šet�ení MV G� HZS �R.[28] 

D�vody planých poplach� v roce 2007

43%

19%

7%

11%

20%
Hlášení EPS
P�íznaky ho�ení
Zneužití jednotek PO
Nenahlášené pálení
Jiný d�vod

 
Obrázek �íslo 3.1 – Graf planých poplach� jednotek PO 

Sou�innost základních složek IZS 

D�ležitým prvkem pro hodnocení vlivu mimo�ádné situace na životy lidí a lidský organismus 

je sou�innost jednotek požární ochrany s ostatními složkami integrovaného záchranného 

systému. Zejména spolupráce s Policií �R a Zdravotnickou záchrannou službou je rozhodující 

p�i záchran� život�. 

V roce 2007 bylo evidováno 90 523 p�ípad� sou�innosti jednotek požární ochrany s ostatními 

složkami IZS. Jaký je jednotlivý podíl spolupráce jednotek PO p�i zásahu je znázorn�no na 

obrázku �íslo 3.2. �erpáno bylo op�t ze statistického šet�ení MV G� HZS �R v roce 

2007.[28] 
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Spolupráce jednotek PO s IZS v roce 2007

17 671

10 070

3 965

1 224
1 338

56 255

Policie �R

Zdravotnická záchranná
služba
Obecní policie

Pohotovostní a jiné
místní služby 
Podniky

Jiné

62,14%

19,52%

11,12%

 
Obrázek �íslo 3.2 - spolupráce jednotek PO p�i zásahu 

Mezi jiné složky, které se podílely v roce 2007 na spolupráci pat�í p�edevším Obecní 

zastupitelstvo (672), Armáda �R (87), Hygiena (40) a r�zná ob�anská sdružení v IZS (21). 
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3.2. Faktor �asu 

Samotná mimo�ádná událost se skládá z n�kolika díl�ích �asových úsek�, které lze znázornit 

pomocí grafu (viz obrázek �íslo 3.3)  

 
Obrázek �íslo 3.3 – Posloupnost události p�i MU [3] 

Jednotlivé �asové intervaly v rámci �ešení mimo�ádné události jsou svým trváním u r�zných 

zásah� r�zn� dlouhé, závisí na opera�ní situaci v daném územním celku a jsou náhodnými 

veli�inami [3]. 

Prvo�adým úkolem záchraná�� je snažit se zamezit ohrožení života a zdraví lidí. Problémem 

je, že do za�átku záchranných prácí mnohdy uplyne mnoho �asu. A ten má ve v�tšin� p�ípad� 

rozhodující vliv. V této diplomové práci se budu zabývat zejména �asem, který uplyne od 

vzniku do za�átku zásahu záchranných složek p�i mimo�ádné události (obrázek �íslo 3.4). 

P�esn�ji se jedná o dobu od vzniku do zpozorování, dobu pot�ebnou na ohlášení, dobu 

pot�ebnou na zpracování údaj�, dobu nutnou na vyslání a výjezd jednotek, dobu dojezdu, 

dobu pot�ebnou na pr�zkum. V sou�tu je tento �as p�íliš velký a další �asové prodlevy jsou 

nežádoucím jevem. Bohužel k n�mu, ale m�že docházet v p�ípadech, kdy neodpovídá 

nahlášená událost skute�nosti v míst� mimo�ádné události nebo je velký �asový rozdíl mezi 

dojezdem jednotlivých složek. P�íslušníci hasi�ského záchranného sboru respektive 

p�íslušnicí Policie �R nemusí dostate�n� ovládat pat�i�né úkony pro záchranu života osob. 

P�i�emž práv� záchrana osob a zdraví má nejvyšší prioritu. 
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Na lidský organismus p�sobí b�hem doby, která je znázorn�na na obrázku �íslo 3.4 mnoho 

negativních vlivu.  

 
Obrázek �íslo 3.4 – �asová osa do za�átku zásahu 

Jednotlivé �asové úseky, které nám vzniknou rozd�lením �asové osy znázorn�né na obrázku 

�íslo 3.4 jsou r�zn� dlouhé. První úsek je náhodným �asovým intervalem, který nelze ve 

v�tšin� p�ípad� p�esn� stanovit. Podobné je to i u druhého �asového úseku, který je hodn� 

závislý na možnostech objevitele mimo�ádné události. Tyto dva úseky lze do zna�né míry 

eliminovat použitím elektrické požární signalizace. Další úseky jsou závislé na technických 

možnostech zasahujících složek. Pro p�ibližné stanovení �asu do zahájení záchranných prací 

si jednotlivé kroky rozebereme podrobn�ji.  

�as od vzniku MU do zpozorování MU 

Velikost �asového intervalu od vzniku mimo�ádné události do jejího zaregistrování 

(zpozorování) závisí p�edevším na míst�. Je logické, že bude tento interval jiný na odlehlém 

míst� v horách a ve m�st� nebo v továrn� plné lidí. Stane-li se dopravní nehoda na cest� v lese 

a v noci m�že trvat i hodiny, než dojde k nahlášení takovéto události. �asový interval závisí 

tedy hlavn� na výskytu osob v daném prostoru. Dalšími prvky ovliv�ujícími tuto dobu jsou 

velikost objektu, technické zabezpe�ení a eventueln� ostraha objektu. Jako technické 

zabezpe�ení objektu jsou velmi �asto používané r�zné hlási�e a signalizace nebezpe�í (nap�. 

EPS). 
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Pro n�které p�ípady jsou stanoveny alespo� p�ibližné hodnoty, které uvádí autor [10]. 

Doporu�ené hodnoty: 

� Funk�ní elektrická požární signalizace: t = 2 min 

� Nep�etržitý provoz, trvalá obsluha:  t = 2 – 5 min 

� Stálá strážní služba v areálu, ob�asná obsluha v provozu, hustá okolní zástavba: 

t = 15 – 20 min 

�as od zpozorování MU do ohlášení MU 

�as pot�ebný na ohlášení mimo�ádné události je další neznámou, odvislou od mnoha faktor�. 

Závisí na možnostech jedince (technických a fyzických), na možnostech dostupnosti spojení a 

také na míst� události. Spojení ve m�stech a v podnicích by dnes již nem�lo být velkým 

problémem a ohlášení události na tís�ovou linku tak m�že být praktický okamžit� po 

zpozorování události. Problémem mohou nadále být zejména horské oblasti, kdy ne vždy je 

dostupný funk�ní komunika�ní prost�edek.  

Dobu lze úpln� odstranit použitím elektrické požární signalizace (t = 0 min). Podle autora 

[10] je doporu�ená hodnota pro stanovení �asu závislá na rozsahu objektu a druhu spojových 

prost�edk� (t = 2 – 5 min). 

�as na zpracování údaj� o MU 

Tento �asový úsek je prvním, který je pravideln� sledován a následn� snižován na minimální. 

Jedná se v podstat� o dobu nutnou pro odbavení tís�ového volání, zaznamenání údaj� a 

kon�ící vysláním jednotky k místu události. 

Doba na odbavení tís�ového volání se dá ješt� rozd�lit na n�kolik dalších díl�ích úsek� – 

p�íjem nouzového volání, vypln�ní formulá��, specifikace událostí, navržení a  specifikace sil, 

p�íkaz k výjezdu. Podrobn�ji se charakteristikou jednotlivých úsek� zabývá autor knihy [1]. 

Faktory ovliv�ující délku zpracování údaj� jsou schopnosti operátora ovládat po�íta�ovou 

techniku a komunikaci s volajícím, schopnosti volajícího popsat situaci a možnosti 

hardwarových a softwarových prost�edk� na centru tís�ového volání. 

Podle autora [1] se �as na odbavení tís�ového volání pohybuje od 1 – 2,5 min podle složitosti 

mimo�ádné události hlášené na CTV HZS. 
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�as na vyslání a výjezd jednotky 

Dobu pot�ebnou pro výjezd zasahující složky si ukážeme na jednotkách PO. Doba je závislá 

na typu jednotky, pro které jsou p�esn� stanoveny maximální hodnoty v zákon� [19]: 

� Jednotka profesionálních hasi��  t = 5 min 

� Jednotka dobrovolných hasi�� t = 10 min 

� Jednotka profesionálních a dobrovolných hasi�� t = 5 min 

�as na dojezd jednotky 

Jedná se o dobu pot�ebnou pro p�esun zasahující složky ze stanice na místo zásahu. Závisí na 

rychlosti, kterou se je schopna jednotka p�esouvat po trase a na vzdálenosti, která m�že být od 

n�kolika desítek metr� až po n�kolik kilometr�. Rychlost vozidla ovliv�uje kvalita 

komunikace, hustota dopravy, po�así, ale také technický stav vozidla. 

�asy na dojezd jednotek na místo MU vymezuje zákon, kterým jsou p�esn� stanoveny 

hodnoty pro jednotlivé typy jednotek podle stupn� poplachu. Pro první jednotku, která se 

dostaví na místo MU jsou stanoveny hodnoty 7, 10, 15 a 20 minut podle již zmín�ného stupn� 

poplachu.[19] 

�as na pr�zkum v míst� zásahu 

Po dostavení se na místo události musí velitel zásahu zjistit co nejvíce informací, aby mohl 

správn� reagovat na nastalou situaci. Doba pot�ebná pro pr�zkum místa zásahu je r�zn� 

dlouhá podle složitosti mimo�ádné události. 

 

Základním složkám IZS, které jsou aktivovány k zásahu, m�žou trvat jednotlivé �asové úseky 

r�zn� dlouho. Celkov� tak dochází k �asovým rozdíl�m v dostavení se k místu zásahu. 

Autor [5] uvádí tuto skute�nost: 

„Pr�m�rná doba zpozorování požár� vzniklých v roce 1993, kdy byl systém plošného 

rozmíst�ní vytvá�en, byla 27 minut, pr�m�rná doba na ohlášení zhruba 11 minut.“ Na základ� 

této skute�nosti byly zavád�ny normativy na dojezdové �asy JPO (viz.odstavec �as na dojezd 

jednotky). 

Je tedy možné �íci, že �as od vzniku MU do zahájení zásahu ZS, lze po�ítat spíše v desítkách 

minut, než v minutách. Tato doba má samoz�ejm� velmi vysoký negativní vliv na životy 

postižených v míst� mimo�ádné události. 
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Pro názornou ukázku dojezdových �as� Zdravotnické záchranné služby na místo mimo�ádné 

události, zde uvádím statistiku dojezd� RLP a RZP ze Zlínského kraje z roku 2006. Tento kraj 

byl vybrán zám�rn� pro jeho nestejnom�rnou �lenitost.[29] 

Oblast  RLP RZP RV Celkem 
Zlín do 15 minut 6646 3210 405 10261 

 nad 15 minut 626 640 13 1279 
Krome�íž do 15 minut 3507 3284 0 6791 

 nad 15 minut 287 350 0 637 
Uherské Hradišt� do 15 minut 4286 1887 0 6173 

 nad 15 minut 354 203 0 557 
Vsetín do 15 minut 2829 712 1 3542 

 nad 15 minut 337 171 0 508 
Valašské Mezi�í�í do 15 minut 3136 830 0 3966 

 nad 15 minut 128 132 0 260 
Tabulka �íslo 3.2 – Dojezdové �asy pro ZZS 

Z tabulky jasn� vyplývá, že ve všech okresech není možné pokrýt všechny mimo�ádné situace 

dojezdem do 15 minut. Jednozna�n� nejvyšší hodnota nad tento �asový limit je v okrese 

Vsetín a je to p�es 12,5 %. Tato skute�nost m�že vést k záv�ru, že je to zp�sobeno �lenitostí 

terénu v tomto okrese. V každém p�ípad� dojezdová doba 15 minut není spln�na ve všech 

okresech kraje.  

 

Dobu od vzniku mimo�ádné události k ú�inné pomoci ješt� navíc prodlužuje pozdní p�íjezd 

jednotky. Tento negativní vliv pro zásah je zp�soben z r�zných d�vod�. Nej�ast�jšími d�vody 

pozdního p�íjezdu jsou tyto: špatná funkce ohlašovny požáru, selhání spojovacích prost�edk�, 

pozdní ohlášení oproti zpozorování, obtížná cesta na místo zásahu a selhání vozidla na 

cest�.[28] 

 

V další �ásti bude zjiš�ováno jaký má doba od vzniku mimo�ádné události do p�íjezdu 

záchranných složek vliv na lidský organismus a jeho zdraví. 
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4. Vliv �asu na lidský organismus p�i jeho ohrožení 

P�i mimo�ádných událostech dochází k ohrožení života a zdraví ú�astník�, kte�í se nacházeli 

v po�átku na míst� události. Tito lidé mohou být p�ímo usmrceni, zran�ni nebo mohou být 

v situaci, kdy jsou v p�ímém ohrožení a nemohou se dostat z oblasti zasaženého jevem 

zp�sobujícím mimo�ádnou událost. V n�kterých typech mimo�ádných situací se objevují 

podobné nežádoucí stavy �lov�ka. Tyto budou následn� analyzovány a bude popsán jejich 

vliv na lidský organismus b�hem �asu, který je popsán výše (viz. kapitola 3.2.). 

Rozd�lení [6]: 

� Stavy bezprost�edního ohrožení života 

o Zástava dechu 

o Zástava krevního ob�hu 

o Dušení 

o Bezv�domí 

o Masivní krvácení 

� Stavy potencionálního ohrožení života 

o Šok 

o K�e�ové stavy 

o Úrazy páte�e  

� Úrazy elektrickým proudem 

� Termická poškození 

� Chemická poran�ní 

Tyto stavy mají r�zné p�í�iny vzniku , ale v�tšinou nastávají jako reakce na n�jaký úraz, který 

m�že být zp�soben dopravní nehodou, požárem, radia�ním únikem atd. Mezi nej�ast�jší 

úrazy pat�í r�zné zlomeniny kon�etin, úrazy hlavy, poran�ní hrudníku, poran�ní b�icha, r�zné 

otravy, uštknutí nebo kousnutí od zví�ete, poran�ní oka, r�zné rány, úrazy elektrickým 

proudem a další.[6] 

4.1. Stavy bezprost�edního ohrožení života 

Pro všechny výše zmín�né stavy je rozhodující chování lidí, kte�í jsou v míst� události nebo 

objeví mimo�ádnou událost. Zejména jejich reakce na nastalou situaci a jestli dokážou 

poskytnout ohroženým jedinc�m první pomoc a p�ivolat odbornou léka�skou pomoc. Pro 

záchranu života ve stavech ohrožujících život je rozhodující prvních 3 – 5 minut, kdy je ve 
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v�tšin� p�ípad� lepší prvn� konat a teprve potom volat tís�ovou linku 155. Jiná je situace 

pokud je zachránc� více než jeden, kdy je možné provést ob� v�ci zárove�.[6] 

 

P�i stavech ohrožujících život je nutné poskytnutí okamžité první pomoci, které rozhoduje o 

p�ežití. Jako nejzávažn�jší stav ohrožující život je klinická smrt, která nastává po ztrát� 

dechu, ztrát� v�domí a selhání krevního ob�hu. Práv� v tomto p�ípad� je rozhodující prvních 

5 minut, kdy po uplynutí této doby dochází k trvalému poškození mozku. Zjistíme-li tento 

stav u postiženého je nutná okamžitá resuscitace, abychom zajistili prokrvení mozku. 

Kombinujeme nep�ímou masáž srdce stla�ováním hrudníku s um�lým dýcháním v pom�ru 

15:2.[6] 

 

Bezv�domí je dalším stavem bezprost�edn� ohrožujícím život, který m�že nastat p�i úrazech 

hlavy, otrav� nebo nemocích mozku. Nebezpe�í ohrožující život p�i bezv�domí spo�ívá v 

 ochabnutí sval�. Ochabují i svaly, které podporují pr�chodnost dýchacích cest a v tom 

spo�ívá nejv�tší nebezpe�í pro bezv�domého. 

Dušení ze zevních p�í�in je stav bezprost�edního ohrožení života, kdy není do organismu 

p�ivád�n dostate�ný p�ísun kyslíku. Kyslík se nedostává do orgánu a d�sledkem toho je 

zástava krevního ob�hu v t�le postiženého. 

Bezdeší je podobný stav, kdy není dostate�n� prokysli�ován mozek a srdce a op�t dochází 

k zástav� krevního ob�hu. 

Zástava krevního ob�hu je stav ohrožující život, kdy není dostate�n� prokysli�ován srde�ní 

sval. Pokud není poskytnuta okamžitá první pomoc dochází k úmrtí postiženého. 

Masivní krvácení rozd�lujeme na zevní, vnit�ní a z t�lních otvor�. Je to stav ohrožující život, 

p�i kterém nedochází k dostate�nému p�enosu kyslíku do tkáni a následnému rozvoji šoku.[6] 

 

P�i všech t�chto stavech je neodkladná (rozhodují minuty) první pomoc jediným 

možným ú�inným prost�edkem pro záchranu života a zdraví postiženého.  

4.2 Stavy potencionálního ohrožení života 

Nej�ast�jší a nejzávažn�jší odezvou na t�žká poran�ní je šok. Je to stav, p�i kterém významné 

orgány nejsou dostate�n� prokrveny a tedy mají nedostatek kyslíku. Následn� dochází 

k poruchám orgánových funkcí a metabolizmu. Podstatou šokového stavu je nedostate�ný 

objem kolující tekutiny, poruchy nap�tí a propustnosti v cévách, pokles srde�ního výkonu. 

Tyto p�í�iny mohou navodit r�zné formy šokových stav� jako jsou hypovolemický šok, 
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kardiogenní šok, distribu�ní šok, neurogenní šok a další. T�žké úrazy a poran�ní nej�ast�ji 

doprovází hypovolemický šok, který m�že vyvolat nap�íklad ztráta 20 – 30 % krve, 

popáleniny, podchlazení, zvracení nebo infekce. Šok se postupn� vyvíjí v �ase, kdy první fáze 

p�i t�žkých poran�ních nastane už po n�kolika minutách. V první fázi šoku za�ne docházet 

k centralizaci ob�hu, kdy organismus zajiš�uje ob�h životn� d�ležitých orgán� (srdce, plíce, 

mozek) na úkor jiných (ledviny, játra, svaly). Druhá fáze se projevuje až po n�kolika 

hodinách a t�etí po n�kolika dnech. To už je ovšem záležitost nemocni�ní pé�e, která se 

ned�je v míst� události. B�hem první pomoci se šok nelé�í, ale je mu pot�eba p�edcházet. 

Úrazy páte�e je poran�ní potenciáln� ohrožující život, ale také mohou p�inést zna�né 

problémy postiženému v život� po úraze. V páte�ním kanálu je uložena mícha, jejíž p�erušení 

znamená pro postiženého ztrátu hybnosti a citlivosti. Modelov� si lze p�edstavit p�etrhání 

drobných vodi�� v kabelu, jehož zevní izolace není porušena. P�í�iny mohou být pády 

z výšky, dopravní nehody, sportovní úrazy, kriminální úrazy. Úrazy páte�e se nej�ast�ji 

projevují t�mito p�íznaky - vyklenutí (hrb) v míst� zran�ní, bolest v p�íslušné partii páte�e, 

brn�ní dolních kon�etin, p�i postižení kr�ní páte�e všech kon�etin, ztráta citlivosti a hybnosti 

kon�etin (signalizuje závažné postižení). Postižený je ohrožen trvalým ochrnutím v d�sledku 

poran�ní míchy. Se zlomeninami obratl� si chirurgové dokážou poradit.[6,56] 

P�i zran�ní páte�e o výsledku nerozhoduje �as, ale správný postup. M�žou se však u 

postiženého objevovat jiná zran�ní, která pot�ebují okamžité ošet�ení. Taková situace je 

vzorová pro použití videohovoru z místa události.  

K�e�ové stavy jsou náhle se opakující kontrakce sval� nebo svalové skupiny. K�e�ové stavy 

vznikají p�i r�zných onemocn�ních (epilepsie), p�i poruchách centrální nervové soustavy 

nebo také p�i úrazech elektrickým proudem. Nebezpe�í spo�ívá v možném druhotném 

poran�ní. Postižený k�e�í m�že spadnout a poranit si hlavu nebo kon�etiny, m�že dojít 

k zapadnutí jazyka a dalším nebezpe�ným stav�m. Jedinci v k�e�ovém stavu nebráníme 

v pohybu, pouze se snažíme odsunout v�ci, kterými by si mohl ublížit. V�tšina k�e�í odezní 

do 5 minut sama.[15,56] 

4.3. Úrazy elektrickým proudem 

V závislosti na nap�tí rozeznáváme dva typy úraz�. Úraz nízkým (sí
ovým nap�tím) má za 

následek fibrilaci srde�ních komor. V míst� kontaktu s vodi�em (vstup proudu do t�la) bývá 

drobné bodové propálení k�že (tzv.proudová známka). Úraz vysokým nap�tím (elektrický 

oblouk) vede k popálení (zuhelnat�ní) zasažených partií. P�íznaky p�i úrazu nízkým nap�tím 

jsou p�i trvajícím kontaktu kroutivé k�e�ovité pohyby a po jeho p�erušení ztráta v�domí s 
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bezdeším a zástavou ob�hu. Zran�ný je ohrožen p�echodem do nezvratné fáze zástavy ob�hu. 

Jako první pomoc musíme p�erušit kontakt postiženého s proudem a následn� zkusit úder na 

p�ední st�nu hrudníku nebo použit defibrilátoru. Resuscitace zástavy ob�hu vyvolané 

elektrickým proudem je u zdravých lidí zpravidla úsp�šná. P�íznaky úrazu vysokým nap�tím 

jsou bezv�domí a popálení až zuhelnat�ní �ásti t�la. Zran�ný je ohrožen v �asné fázi úmrtím 

na zástavu ob�hu, v pozdní fázi úmrtím na popáleninový šok. První pomoc je resuscitace a 

ošet�ení popálenin. Ošet�ení popálenin po�ká, o p�ežití rozhoduje zvládnutí zástavy ob�hu. P�i 

úrazech elektrickým proudem rozhodují první minuty.[6] 

4.4. Termická poškození 

Jedná se o poran�ní nebo poškození lidského organismu vlivem tepla pop�ípad� chladu. Jsou-

li poškození lokálního charakteru mluvíme o popáleninách (omrzlinách), jsou-li celkového 

charakteru mluvíme o úpalu nebo úžehu respektive podchlazení. P�i mimo�ádných událostech 

se setkáváme p�edevším s popálením, úpalem a v zimním období p�i živelních pohromách 

s omrzlinami. 

Úpal je poškození vznikající p�i dlouhodobém p�sobení tepla na organismus v kombinaci 

s fyzickou zát�ží. Postižený je ohrožen upadnutím do bezv�domí a rozvojem šoku. 

Popálení je poškození k�že plamenem, horkou hmotou nebo tekutinou. Popáleniny se d�lí 

podle hloubky postižení k�že. Popáleniny jsou nebezpe�né pro organismus vznikem šoku a 

následným rychlým úmrtím jeho p�sobením. Dalším nebezpe�ím u popálenin je pomalé úmrtí 

vlivem infekce. Celková reakce organismu závisí na rozsahu popálení, které se vyjad�uje 

v procentech poškozeného kožního krytu. Podle rozsahu d�líme popáleniny na kritické, t�žké, 

st�edn� t�žké a lehké. Zjednodušen� lze �íci, že popáleniny o rozsahu jedné t�etiny povrchu 

t�la jsou vážným ohrožením pro život a popálení dvou t�etin t�la se nep�ežívá. P�i první 

pomoci je nutné svléci od�v, popálená místa p�ikrýt sterilním materiálem a po té místa chladit 

obklady s �istou vodou. 

Podchlazení a omrzliny jsou poškození zp�sobené dlouhodobým vlivem vlhka a chladu. 

Nebezpe�í spo�ívá v odum�ení postižených �ástí t�la.[6,15,56] 

4.5. Chemická poškození 

Poškození zp�sobená vlivem chemické látky na k�ži nebo sliznici, p�i které m�že dojít ke 

ztrát� funkce zasaženého místa, zni�ení tkání, infekci apod. P�sobením chemické látky 

(kyselina nebo louh) dochází k poleptání, které je n�kdy ozna�ováno jako chemické popálení. 
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První pomoc u t�chto poškození spo�ívá ve v�tšin� p�ípad� v oplachování pot�ísn�ných míst 

velkým množstvím vody. 

 

Nebezpe�ím ohrožujícím život jsou mnoha�etná poran�ní, která se velmi �asto objevují u 

jedinc� zasažených mimo�ádnou událostí. Jedná se o sdružené poran�ní n�kolika t�lesných 

systém�. 

Dalším nebezpe�ím je sou�asné úrazové postižení dvou a více t�lesných systém� (a dutin) 

spojené se závažnou poruchou nejmén� jedné ze základních vitálních funkcí (v�domí, 

dýchání, krevní ob�h) ozna�ované jako polytrauma.[15] 

 

V další �ásti budou charakterizovány jednotlivé typy mimo�ádných událostí a budou 

definovány stavy ohrožující život p�i t�chto událostech. 

4.6. Dopravní nehody 

Podle zákona [22] se dopravní nehodou rozumí: 

událost v provozu na pozemních komunikacích, nap�íklad havárie nebo srážka, která se stala 

nebo byla zapo�ata na pozemní komunikaci a p�i níž dojde k usmrcení nebo zran�ní osoby 

nebo ke škod� na majetku v p�ímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. 

Dopravní nehody jsou nej�ast�jší p�í�inou závažn�jších poran�ní páte�e a míchy. Nejv�tší 

nebezpe�í je �elní havárie, kdy dochází k vzájemné kolizi dvou protijedoucích vozidel. P�i 

st�etu dochází k poran�ní hlavy a kr�ní páte�e nárazem na palubní desku, poran�ním hrudníku 

a páte�e nárazem na volant, poran�ním pánve, zlomeninám kon�etin nárazem na �ásti 

interiéru vozidla. Pro úrazy páte�e jsou také velmi nebezpe�né nárazy do zadní �ástí vozidla. 

Poran�ní páte�e a hlavy jsou taky velmi �astým jevem u motocyklist�.[57] 

Dopravní nehody také zahrnují kolize vozidel s chodci a cyklisty. Chodci jsou velmi �astým 

ú�astníkem dopravních nehod, které pro n� �asto kon�í smrtí. Nejzávažn�jšími poran�ními 

jsou úrazy hlavy, zlomeniny horních a dolních kon�etin, zlomeniny v oblasti pánve a další 

závažná poran�ní. 

Cyklisté jsou vystavováni riziku pádu z kola po st�etu s jiným dopravním prost�edkem. Po 

pádu m�že dojít k poran�ním hlavy, páte�e a míchy, poran�ním hrudníku a plic, zlomeninám, 

od�eninám apod. 

 

Dopravní nehody jsou charakteristické mnoha�etnými poran�ními. Jednotlivá poran�ní 

mohou vést v sou�tu ke stavu ohrožujícím život. 
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4.7. Požáry 

Požárem se podle vyhlášky [16] rozumí: 

každé nežádoucí ho�ení, p�i kterém došlo k usmrcení nebo zran�ní osob nebo zví�at, ke 

škodám na materiálních hodnotách nebo životním  prost�edí a nežádoucí ho�ení, p�i kterém 

byly osoby, zví�ata, materiální hodnoty nebo životní prost�edí bezprost�edn� ohroženy. 

P�i požárech hrozí pro osoby vyskytující se v míst� události zejména nebezpe�í p�eh�átí 

organismu, popálení, intoxikace a udušení. P�eh�átí a popálení vzniká tepelnými ú�inky 

horkého vzduchu, horkých p�edm�t�, sálavého tepla a plamen�. Udušením se rozumí 

nedostate�ný p�ísun kyslíku do organismu nosem nebo pr�dušnicí a intoxikací se rozumí 

vniknutí toxické látky do organismu.[30] 

Mohou se objevovat i další poran�ní a úrazy, které jsou zp�sobeny snahou utéci p�ed kou�em 

a ohn�m. Nej�ast�ji se jedná o r�zné zlomeniny kon�etin po pádu nebo skoku s velké výšky, 

poran�ní páte�e, poran�ní pánve, úrazy elektrickým proudem a další. 

4.8. Úniky nebezpe�ných látek 

Za havárii nebezpe�né látky je považována mimo�ádná událost, kdy se nebezpe�ná látka 

ocitla mimo kontrolu v tak velkých množstvích, že jsou ohroženi lidé, zví�ata a životní 

prost�edí a je nutné provád�t záchranné a likvida�ní práce.[30] 

U mimo�ádných událostí zp�sobených únikem nebezpe�né látky muže dojít k r�zným 

chemickým poškozením. To znamená k problém�m popsaným v kapitole 4.5. Dalšími velmi 

nebezpe�nými stavy p�i úniku nebezpe�né látky jsou otravy, intoxikace a infekce. Postižení se 

mohou dusit, mohou být v bezv�domí. Nutno �íci, že tyto problémy mohou postihnout i osoby 

ve vzdálen�jším okolí od místa mimo�ádné události. Lze jim však p�edejít v�asným 

vyrozum�ním a varováním, protože zasažení vzdálen�jšího okolí je otázka spíše desítek minut 

a hodin. Nebezpe�ím p�i úniku škodlivých látek je možnost iniciace a následný požár nebo 

výbuch. Ohrožení p�i t�chto situacích jsou popsána v kapitole 4.7. 

4.9. Úniky ropných produkt� 

Ropná havárie je mimo�ádná událost, p�i níž došlo k úniku ropných produkt� nebo jiných 

obdobných látek (dále jen „ropné látky“) v takovém množství, že je ohroženo životní 

prost�edí, zejména pak jakost podzemních a povrchových vod.[30] 

Nebezpe�í pro osoby je podobné jako u p�edchozího typu mimo�ádné události. M�že dojít 

zejména k intoxikaci osob v blízkosti uniklého ropného produktu. U t�chto typ� událostí je 

velká pravd�podobnost vzniku požáru a následných problém�, které m�že zp�sobit. 
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4.10. Technické havárie 

Záchrana osob ze z�ícených budov 

Záchrana osob ze z�ícených konstrukcí a budov je ve v�tšin� p�ípad� dlouhotrvající zásah, 

který m�že trvat hodiny až dny. Nejv�tším rizikem pro osoby zavalené troskami je 

nedostate�ný p�ísun kyslíku a dušení se vlivem prachu, které jim m�že p�ivodit stav 

ohrožující život. Problematické jsou také ostatní poran�ní r�zného typu (rozdrcení kostí, 

vnit�ní poran�ní), které m�že taková situace zp�sobit. Nebezpe�í je také ve vzniku požáru, 

který velmi �asto takové situace doprovází. 

Vyproš�ování osob ze zával� a sutin 

Závaly vznikají sesuvem stavebních hmot, stavebních konstrukcí, zeminy, bláta, sn�hu a 

dalších sypkých a jiných materiál�. P�i závalech sypkých nebo kašovitých materiál� p�sobí 

na celou �ást zavaleného t�la vysoký tlak, což má za následek omezení dýchání a krevního 

ob�hu. Vlivem omezeného krevního ob�hu b�hem zavalení se po vyprošt�ní osob m�že 

objevit za ur�itou dobu po vyprošt�ní tzv. „crash-syndrom“ (masivní otok, šok, celkové 

selhání organismu).[30] 

4.11. Živelní pohromy 

Živelné pohromy jsou mimo�ádné události p�írodního typu, které mohou zp�sobit r�zné 

neo�ekávané stavy (povodn�, vich�ice, lesní požáry, sn�hové kalamity, bou�e a jiné). P�i nich 

dochází k poškození majetku, životního prost�edí, zdraví osob a zví�at, ale také mohou 

zp�sobit smrt zasaženým osobám. Jedna živelná pohroma je však ve skute�nosti složena 

z n�kolika menších mimo�ádných situací, které mohou mít r�zný dopad na zasažené osoby. 

Ohrožení jsou tedy podobná jako v p�edchozích typech mimo�ádných událostí. 
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5. Informa�ní podpora 

Záchraná�i a zejména velitel zásahu jsou mnohdy v nejistot�, co je vlastn� v míst� zásahu 

�eká. Opera�ní st�edisko podává veliteli zásahu jen základní informace, které jsou zam��ené 

na místo a typ mimo�ádné události, po�et ohrožených osob eventueln� zví�at a údaje o 

volajícím na tís�ovou linku. Velitel zásahu si tak nem�že vytvo�it dostate�ný obraz o 

mimo�ádné události. Je postaven p�ed n�kolik otázek, jejichž odpov�di mají pro �ešení nastalé 

mimo�ádné události zásadní význam.  

Podle autor� [3] jsou to tyto: 

� Je pot�eba uvažovat s ohledem na denní dobu o možném výskytu ohrožených osob 

v míst� zásahu? 

� Je pot�eba uvažovat s ohledem na ro�ní dobu v míst� zásahu s výskytem v�tšího 

po�tu ohrožených osob než v jinou ro�ní dobu? 

� Jaká bude doba dojezdu s ohledem na vzdálenost místa zásahu od místa dislokace 

jednotlivých záchranných složek? 

� Jak ovlivní dobu dojezdu ro�ní doba? 

� Jsou p�i poplachu v krátké dob� k dispozici dostate�né zásahové síly? 

� Za jak dlouho se síly v míst� zásahu soust�edí? 

� Jak dlouho m�že zásah trvat? 

� Jak se bude mimo�ádná událost v �ase rozvíjet? 

 

K �ešení výše zmín�ných problém� a otázek m�že posloužit multimediální aplikace. Jednou 

z takových je program Skype, který umož�uje p�enos hlasu, dat, ale také obrazu. Zejména 

poslední vlastnost m�že být velkým p�ínosem pro posouzení mimo�ádné události. 

Další negativní vliv na �ešení události jsou špatné informace o míst� události. Lidé kte�í volají 

na tís�ovou linku jsou mnohdy ovlivn�ni vzniklou mimo�ádnou situací a nejsou schopni ji 

správn� popsat. Rovn�ž se stává, že jsou sami postiženými, takže podaná informace m�že být 

neúplná, zmatená a zkreslená. Hlasová interpretace dopln�na obrazem by pomohla všechny 

tyto problémy odstranit. Reakce a p�íprava na mimo�ádnou situaci se stane efektivní a snazší. 

Význam multimediální aplikace se tak jeví jako jednozna�n� pozitivní. Je tedy nutné položit 

si n�kolik otázek, jejichž odpov�d�ním se budeme zabývat v této práci dále. 

Je možné program Skype použít pro tento ú�el? 

Jaké technologie jsou zapot�ebí? 
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6. Technologie pro komunikaci 

Pod pojmem komunikace si v �eštin� p�edstavíme n�kolik r�zných a naprosto odlišných v�cí. 

Je používán v doprav�, ale také pro mediální prost�edky sloužící pro p�enos informací. Tato 

diplomová práce se zabývá tou druhou možností, která je detailn� studována. P�esn�ji je pro 

nás prioritou p�enos dat, hlasových a obrazových informací. K tomuto ú�elu je možné použít 

r�zné aplikace a technologie. Tyto dv� složky mnohdy nejdou ruku v ruce a dochází tak 

k nežádoucím odchylkám p�i jejich používání. Stává se tak, že vytvo�enou aplikaci nem�žeme 

použít na dostupných technologiích a naopak. My se zabýváme možnostmi multimediální 

aplikace Skype, takže budeme studovat dostupné technologie.  

Multimedia je výraz pro kombinaci textové, zvukové a video interpretace digitálních dat. 

Mohou být p�enášena p�es lokální po�íta�ovou sí� a nebo také p�es internet na velké 

vzdálenosti mezi multimediálním vysíla�em a multimediálním p�ijíma�em. To je ozna�ováno 

jako multimediální p�enos. Pro nás je d�ležitý multimediální p�enos prost�ednictvím internetu 

v reálném �ase. Kdy jsou data na stran� klienta zpracována nebo interpretována v celku nebo 

pr�b�žn�. Pro p�enos pot�ebujeme kvalitní komunika�ní technologie, na které jsou kladeny 

vysoké požadavky. V podstat� musíme zajistit po celé p�enosové trase takové podmínky, aby 

byly spln�ny veškeré požadavky pro p�enos v reálném �ase. 

 

V následující �ásti budou shrnuty sou�asné technické možnosti pro komunikaci, které 

používají záchranné složky. Následn� budou analyzovány dostupné bezdrátové technologie, 

které by mohly sta�it pro p�enos informací o mimo�ádné události z terénu s využitím aplikace 

Skype. 

6.1. Technologie pro bezdrátovou komunikaci 

Sou�asné možnosti 

Ke koordinaci jednotlivých složek IZS, je d�ležitým prost�edkem systém krizové 

komunikace. Ten je nutný jak v p�ípravné fázi, tak p�i provád�ní likvida�ních a záchranných 

prací v mimo�ádné události. 

Systémem krizové komunikace se rozumí [17]: 

� p�enos informací mezi státními orgány, územními samosprávnými orgány a mezi 

složkami IZS, 

� za využití následujících prost�edk� hlasového i datového p�enosu informací: 
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a) ú�elová telekomunika�ní sí� ministerstva, která zabezpe�uje hlasovou a datovou 

komunikaci a p�ipojení hromadné radiokomunika�ní sít� Integrovaného záchranného 

systému, 

b) hromadná radiokomunika�ní sí� Integrovaného záchranného systému provozovaná 

ministerstvem a její využití k b�žnému provozu jako jediného radiokomunika�ního prost�edku 

se používá tam, kde byl ukon�en p�echod z radiokomunika�ních technologií do hromadné 

sít�, 

c) ve�ejná pevná telekomunika�ní sí�, ve které je spojení jišt�no v rámci regula�ních opat�ení 

uplatn�ním p�ednostního spojení, 

d) ve�ejná mobilní telekomunika�ní sí�, ve které je spojení jišt�no v rámci regula�ních 

opat�ení uplatn�ním p�ednostního spojení, 

e) prost�edky mobilní telekomunika�ní sít� vy�len�né k zajišt�ní spojení orgán� krizového 

�ízení a obcí, 

f) záložní rádiová sí� v p�ímém režimu na ur�eném kmito�tu, p�ípadn� v režimu umož�ujícím 

propojení, 

g) spojky nebo vytvo�ená rádiová sí� pro tranzitní p�enos zpráv, které se použijí p�i selhání 

všech technologií, nebo 

h) mobilní telekomunika�ní sít� a za�ízení, jejichž nasazení m�že povolit velitel zásahu nebo 

územn� p�íslušné opera�ní a informa�ní st�edisko p�i nedostate�né kapacit� standardn� 

používaných spojovacích prost�edk�. 

Vzájemné spojení subjekt� krizové komunikace se zabezpe�uje podle písmene a) až c) nebo 

písmene e). 

Spojení mezi složkami v míst� zásahu a z místa zásahu na opera�ní a informa�ní st�edisko se 

zabezpe�uje podle písmene b) a d), nelze-li takto postupovat pak se zabezpe�uje podle 

písmene c) a písmen e) až h). 

Spojení mezi opera�ními st�edisky základních složek se zabezpe�uje podle písmene a) až e). 

Nelze-li takto postupovat je zabezpe�eno podle písmen f) nebo g) tak, aby bylo vzájemn� na 

sob� nezávislé. 

Spojení mezi opera�ním a informa�ním st�ediskem a opera�ními st�edisky, dispe�inky nebo 

pracovišti ostatních složek se zabezpe�uje podle písmen c) a d) a p�ípadn� po schválení 

ministerstvem také podle písmen a) a b). 

Organizaci spojení pro zajišt�ní vlastních �inností složky provádí každá složka 

samostatn�. 
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To znamená, že pro krizovou komunikaci se má p�ednostn� využít hromadná 

radiokomunika�ní sí� IZS, která je provozována Ministerstvem vnitra �R. Jedná se o systém 

Pegas od francouzské firmy Matra. Tato radiová sí� však m�že být dopln�na jinými 

telekomunika�ními prost�edky, a� už bezdrátovými nebo pevnými. Podle zákona o IZS jsou 

poskytovatelé komunika�ních služeb povinni p�i �ešení mimo�ádné události spolupracovat 

s Ministerstvem vnitra. 

Systémy používané záchrannými složkami 

Na našem území je od roku 1994 budována jednotná radiová si� sloužící pro krizovou 

komunikaci záchranných složek. Pro tento zp�sob komunikace byla zvolena digitální 

technologie Tetrapol od francouzské firmy Matra (dnes EADS v �R zastoupena firmou 

Pramacom). V �R se za�ala tato technologie budovat pod názvem Pegas. Systém Pegas m�l 

plnohodnotn� nahradit analogové radiostanice a p�inést nové služby. Dnes je v provozu 22 

úst�eden, 76 základnových stanic a na 18 000 terminál�. Hlavním cílem bylo usnadnit všem 

záchranným složkám jejich �innost v míst� mimo�ádné události a zejména zabezpe�it 

(komunikace je šifrována) vzájemnou komunikaci jednotlivých složek IZS. Systém byl 

dobudován v roce 2003. 

Systém využívá technologie kmito�tového p�ístupu (FDMA), což umož�uje použití daleko 

menšího po�tu vysílacích stanic než je to nap�íklad u technologie GSM. To znamená, že 

dosah je �ádov� v kilometrech a lze �íci, že systém je dnes bez problému použitelný kdekoliv 

v �R. 

Systém se ovšem také potýká s n�kolika nezanedbatelnými problémy a� po technologické 

nebo ekonomické stránce. Koncová za�ízení (terminály) pro využívání systému ješt� nejsou 

plnohodnotn� rozší�ena a zavedena u všech jednotek PO. Jedná se p�edevším o jednotky SDH 

obcí, které vzhledem k limitu rozpo�tu na projekt Pegas doposud není možné t�mito 

za�ízeními vybavit. �ešením situace jsou mobilní p�evodníky, umíst�né ve vybrané požární 

technice. Za�ízení umož�uje propojení radiokomunikací mezi analogovou a digitální sítí. 

Dalším problémem systému Pegas je nedostate�ná podpora datových p�enos�. Maximální 

rychlost je nízká (9,6 kbps), protože systém je primárn� ur�en pro p�enos hlasu a krátkých 

zpráv. Navíc souvislost datového toku je nespolehlivá.[2,14,51] 
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Analogové radiostanice 

Hasi�i využívají analogové radiostanice ve v�tší mí�e od roku 1984. V tomto roce jim byl 

umožn�n p�echod do kmito�tového pásma 160 Mhz a bylo v n�m vyhrazeno 11 kanál�. 

V roce 1992 došlo k n�kolika zm�nám a radiostanice byly vym�n�ny za programovatelné 

Dalším mezníkem je rok 2000, kdy jsou jednotky vybavovány modern�jšími radiostanicemi 

fungujícími v pásmu 160Mhz s kanálovou rozte�í 12,5 khz. Jedná se o p�ístroje firmy 

Motorola (GP 340 a GP 380), které jsou využívané stále v míst� zásahu pro komunikaci 

velitele zásahu s ostatními zasahujícími hasi�i. Vozidlové radiostanice jsou používané 

p�edevším jako p�evodníky mezi digitální a analogovou sítí pro komunikaci se sbory 

dobrovolných hasi��. N�kde jsou ješt� stále používané pro komunikaci velitele zásahu 

s opera�ním st�ediskem.[52] 

Krizové telefony 

Další možnosti komunikace pro jednotlivé orgány IZS je využití krizových telefon�. Od roku 

2002 Ministerstvo vnitra zavádí tzv. krizové telefony (19000 kus�) pro úst�ední orgány státní 

správy, krizové štáby, �leny bezpe�nostní rady, hejtmany obcí, starosty obcí s rozší�enou 

p�sobností a n�které další pracovníky složek IZS. Od roku 2005 se používají telefony tovární 

zna�ky Siemens a jako operátor poskytuje službu Telefonica O2. Cílem je zajišt�ní 

dostupností t�chto lidí v krizových stavech a to i za situace omezení ostatních ú�astník� sít� 

p�i p�etížení. [2] 

Krizový telefon má zpravidla dv� �ísla na jednom z nich, krizovém je krom� celé škály služeb 

operátora, pro ú�astníka zejména zajišt�no: 

� p�edem zvolená priorita, tedy p�ednost volání v rámci provozované sít�, 

� provoz mobilního telefonu i p�i omezení ostatních ú�astník� sít� p�i jejím 

p�etížení, 

� p�enos datových informací, 

� informa�ní systém založený na informa�ním WEB serveru. [2] 

Mobilní opera�ní st�edisko 

Pro lepší informa�ní podporu velitele zásahu v míst� zásahu p�i velkých mimo�ádných 

událostech zkouší HZS Moravskoslezského kraje od roku 2007 Mobilní opera�ní st�edisko 

(MOS) zastav�né v dodávkovém automobilu (viz obrázek �íslo 6.1). Základním požadavkem 

je uleh�ení práce veliteli zásahu v terénu a snadn�jší p�ístup k informacím nutných pro zásah. 
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P�edpokladem je využití moderních bezdrátových technologií, jak v míst� zásahu pro 

komunikaci mezi hasi�i, tak pro komunikaci s klasickým opera�ním st�ediskem. 

 

Pracovišt� jsou funk�n� totožná jako pracovišt� v „kamenném“ opera�ním st�edisku (KOPIS), 

mimo p�íjem tís�ových volání. Díky vzdálenému bezdrátovému p�ístupu, realizovanému 

pomocí CDMA modem� (variantn� UMTS, satelitní p�ipojení) do datové sít� KOPIS, má 

MOS k dispozici on-line veškeré informace a funkcionality.[31] 

K dispozici jsou digitální systémy MATRA/PEGAS, analogové – Motorola GM380 pro 

radiokomunikaci a samoz�ejmostí jsou krizové telefony Siemens ME45 pro telefonii 

s využitím sít� GSM. Velmi d�ležitou vlastností MOS je možnost využití 

videodatakonference. Bezdrátová komunikace v rámci MOS je uskute��ována 

prost�ednictvím WiFi sít�. 

 
Obrázek �íslo 6.1. – Ukázka mobilního opera�ního st�ediska[31] 

6.2. Bezdrátové technologie 

Rozmach telekomunika�ních technologií v devadesátých letech minulého století, p�inesl 

spoustu nových možností pro komunikaci. Jedná se hlavn� o bezdrátové technologie pro 

mobilní komunikaci, jejímž nejv�tším p�edstavitelem je technologie GSM a její nástavby. Ale 

objevilo se i mnoho dalších systém� a technologií a n�které nejnov�jší se postupn� dostávají 

do pop�edí. I tyto m�žou p�isp�t ke zjednodušení �ízení krizové komunikace a mohou 

plnohodnotn� nahradit stávající systémy. Zejména mohou zlepšit možnosti datových p�enos�. 

Mezi nejznám�jší pat�í WiFi, Bluetooth, WiMAX. 

Vzhledem k technickým požadavk�m aplikace Skype jsou rozhodující charakteristiky sítí 

z pohledu datové komunikace. 

Základními parametry, kterou budou sledovány jsou:[13] 

� bandwidth (ší�ka pásma) – množství p�enášených dat sítí za jednotku �asu (bit/s) 

� utizilation (využití sít�) – využívané procento 

� optimum utizilation (optimální využití sít�) – maximální pr�m�rné využití sít� 
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� troughput (propustnost) – objem bezchybn� p�enesených dat mezi uzly sít� za 

jednotku �asu 

� accurancy (p�esnost) – objem užite�ného provozu p�eneseného bez chyb v pom�ru 

k celkovému provozu sít� 

� latency (zpožd�ní, latence) – doba mezi vysláním rámce a jeho p�ijetím jiným 

uzlem v síti, eventueln� doba odezvy 

� response time (doba odezvy) – doba mezi požadavkem a odpov�dí na sí�ovou 

službu 

� jitter (kolísáni zpožd�ní) – objem �asu, o který kolísá zpožd�ní paket� 

Kvalita služby 

QoS (Quality of Service) – kvalita služby je garance poskytovatele služeb na minimální 

spln�ní podmínek ztrátovosti, zpožd�ní a jitter pro danou aplikaci. Uživatel požaduje, aby mu 

byla poskytnuta kvalita služby nap�íklad k uskute�n�ní videohovor�. S pojmem kvalita služby 

se v sou�asné dob� setkáváme práv� u internetové telefonie, kde je nutná alespo� minimální 

garance.[53] 

GSM 

GSM (z fr. Groupe Spécial Mobile) je globální systém pro mobilní komunikaci, který je 

v Evrop� zavád�n od roku 1982. Jedná se o digitální sí�, která je ozna�ována jako sí� druhé 

generace (2G). Sí� je bu�ková a vyhrazená frekven�ní pásma jsou 900 a 1800 MHz, ve 

Spojených státech amerických je to 1900 MHz. Na obrázku �íslo 6.2 je znázorn�na 

architektura sít� GSM.[13,32,38] 
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Obrázek �íslo 6.2 – Architektura sít� GSM [32] 

Mobilní stanice (telefony) se hlásí do sít� prost�ednictvím bu�ky, ve které se práv� nacházejí. 

V jednotlivých bu�kách jsou vysílací základnové radiostanice BTS (Base Transceiver Station) 

tvo�ící dohromady celek, který pokrývá ur�ité území signálem. N�kolik BTS stanic je 

p�ipojeno a �ízeno základnovou �ídící jednotkou BSC (Base Station Controller). BTS stanice a 

BSC spolu vytvá�ejí subsystém základových stanic BSS (Base Station Subsystem). BSS 

stanice jsou p�ipojeny na mobilní spínací úst�ednu MSC (Mobile Switching Center).  

MSC slouží pro sm�rování hovoru mezi jednotlivými mobilními stanicemi. Na MSC jsou 

p�ipojeny r�zné registry a databáze, pro jednozna�nou identifikaci uživatel� využívajících 

mobilní sí�. Jsou jimi HLR (Home Location Register), VLR (Visted Location Register), AUC 

(Authentication Center) a EIR (Equipment Identification Register). Pro p�enesení hovoru na 

pevné linky je MSC spojena s bránou GMSC (Gateway Mobile Switching Center). Všechny 

tyto jednotky tvo�í dohromady tzv. sí�ový a spínací subsystém NSS. 

Stanice MSC je také spojena s opera�ním subsystémem OSS, který se stará o provoz a údržbu 

p�edchozích dvou subsystém�. Je v n�m provozní a �ídící centrum OMC, centrum 

managementu sít� NMC a administrativní centrum ADC. 

V síti se používá �asový (TDMA) i kmito�tový (FDMA) multiplex. TDMA (Time Division 

Multiple Access) využívá jeden kmito�et pro více uživatel� v �asov� definovaných úsecích. 
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FDMA (Frequency Division Multiple Access) využívá celou dostupnou ší�ku pásma, kterou 

rozd�lí na skupiny kanálu a ty p�i�azuje aktivním uživatel�m.[13,32,38] 

HSCSD 

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) je systém v GSM ur�ený pro datovou 

komunikaci. Teoreticky lze dosáhnout rychlosti 36 – 43 kbit/s, ale reálná rychlost pro p�enos 

dat se pohybuje kolem 20 kbit/s.[13] 

GPRS 

GPRS (General Packet Radio Service) je datová služba pro GSM. Je to p�echodná sí� mezi 

2G a 3G a je tedy ozna�ována jako 2,5G. Využívá princip "packet radio" k efektivnímu 

p�enosu datových paket� mezi mobilními stanicemi (GSM) a externími paketovými datovými 

sít�mi. Pakety mohou být p�ímo sm�rovány z mobilních stanic GPRS do sítí s p�epojováním 

paket�. Sou�asná verze GPRS podporuje sít� nap�íklad na bázi IP (Internet). P�ístupová doba 

se zkrátila z n�kolika sekund u klasického GSM na dobu kratší než jedna sekunda, p�enosová 

rychlost se zvýšila z 9,6 kbit/s na n�kolik desítek kbit/s. 

N�kolik základnových stanic BSS je spojeno s uzlem SGSN (Serving GPRS Support Node), 

který zajiš�uje sm�rování paket� (viz obrázek �íslo 6.3). Spojení s externí datovou paketovou 

sítí obstarává brána GGSN (Gateway GPRS Support Node). V ní dochází k p�evodu mezi 

protokolem používaným v GPRS a IP. Propojením uzl� SGSN a GGSN je vytvo�ena "IP 

based" – páte�ní sí� GPRS (GPRS backbone). Komunikace mezi uzly probíhá pomocí 

protokolu GTP (GPRS Tunneling Protocol). Princip fungování je založen na registraci 

uživatele v bu�ce sít�, ve které se práv� uživatel nachází. Na základ� toho je mu p�id�len 

profil (loka�ní registr, typ datové sít� a adresa v ní).[11,13,32,39] 
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Obrázek �íslo 6.3 – Architektura sít� GPRS [32] 

Protokol GTP je tvo�en: 
� TCP – „transmision control protocol“  

- protokol ur�ený pro transport datových soubor� 

� PDU – „packet data unit“ 

- obsahuje datové složky protokolu 

- kontroluje p�enos a správnost doru�ených soubor�  

Kódová schémata 

Pro GPRS byla definována �ty�i kódová schémata, ozna�ovaná CS1 až CS4 (Coding 

Scheme). Jednotlivá kódová schémata se liší množstvím ochranných informací. Tyto 

redundantní informace zajiš�ují správný p�íjem dat i p�i zvýšené chybovosti. A práv� na 

základ� chybovosti, dané rušením na rádiovém kanálu, se jednotlivá kódová schémata 

nasazují. [11,13,32,39] 

P�enosovou rychlost ovliv�uje po�et timeslot� a jednotlivá kódovací schémata. Ur�uje se 

podle poznatku, že v jednom timeslotu je dispozici maximáln� 22,8 kbps. Pro maximální 

rychlost lze u technologie GPRS využít 8 timeslot� sou�asn� a p�i optimálních podmínkách 

využít kódovací schéma z nejv�tší p�enosovou rychlostí. Tím je CS4 a odpovídající rychlost 
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je 21,4 kbps. Na základ� toho je možné p�i optimálních podmínkách dosáhnout rychlosti 8 x 

21,4 kbps = 171,2 kbps.[33] 

GPRS/EDGE 

EDGE (Enhanced Data for GSN Evolution) je další vývojový stupe� pro sít� GSM. Jedná se o 

rozší�ení sít� GPRS a bývá ozna�ována jako sí� 2,75G. Oproti GPRS je zde k dispozici v�tší 

po�et kódovacích schémat (ozn. MSC1 až MSC9) a navíc je zde jiný zp�sob modulace 

radiového signálu. EDGE je systém, který pat�í ješt� do technologií GSM, ale charakterov� se 

velmi blíži sítím t�etí generace. Autor [11] uvádí, že typická p�enosová rychlost pro tuto 

technologii se pohybuje v rozmezí 150 až 220 kbit/s, p�i�emž rychlost se m�ní v �ase a podle 

síly a kvality signálu. Není-li signál technologie EDGE dostupný, mobilní telefon 

automaticky p�ejde na GPRS p�enos. To samoz�ejm� zp�sobí zna�ný pokles p�enosové 

rychlosti.[13,11] 

 

Sít� GSM jsou dimenzovány na provozní zatížení. P�i mimo�ádné události m�že dojít ke 

zna�nému p�etížení sít� vlivem velkého po�tu tís�ových volání. To zp�sobí oslabení datové 

komunikace, protože tís�ová volání mají prioritu a nelze je odsunout. Velkou výhodou sítí 

GSM je jejich rozsáhlé pokrytí a vysoká odolnost proti negativním p�írodním katastrofám. 

Sít� t�etí generace 

Od roku 1998 je standardizován projekt pro sít� t�etí generace (3G). Sít� t�etí generace jsou 

jakýmsi zlomem v mobilních sítích, protože p�ináší mnoho odlišností od stávajících sítí GSM. 

Sít� t�etí generace nabízí nové služby, a infrastruktura sít� je úpln� jiná. Všechny prvky 

mobilní sít� jsou nové. 

T�etí generace mobilních sítí podporuje širokopásmové služby rychlostí do 2 Mbit/s pro 

nepohyblivé koncové za�ízení, 384 kbit/s p�i ch�zi a pomalejší jízd� a 144 kbit/s p�i jízd� 

v automobilu.[13] 

 

Jedním s existujících systém� je UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) jenž 

je v provozu od roku 2000. Systém již není p�ednostn� ur�en pro hlasovou komunikaci, ale je 

zde pln� uvažována datová podpora (p�ístupová rychlost až 2Mbit/s) s d�razem na multimedia 

ve všech místech sít�. Podpora multimediálního p�enosu vznikla na základ� požadavku 

uživatel� doplnit hlasovou komunikaci také obrazem. Dalším žádaným aspektem je rychlý 

p�ístup k internetu. UMTS jako první sí� podporuje garanci kvality služby QoS, tedy 
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rozd�lení služeb s ohledem na r�zné požadavky jednotlivých typ� provoz�. UMTS podporuje 

�ty�i t�ídy QoS, kterými jsou: konverza�ní (internetová telefonie), streaming video, 

interaktivní (prohlížení internetu) a základní (�tení e-mailu). 

Je zde použito odlišného d�lení frekven�ních kanál�, než u p�edchozích typ�. Sít� t�etí 

generace využívají kódový multiplex CDMA (Code Division Multiplex Access), eventueln� 

jeho vylepšená verze pro širokopásmový p�ístup ozna�ován WCDMA (Wideband - CDMA). 

Kódový multiplex p�ijímají všichni uživatelé sít� sou�asn� s tím rozdílem, že si na základ� 

jim p�id�leného binárního kódu dekódují pouze jim ur�enou �ást. Výsledkem toho je 

podstatn� lepší využití frekven�ního pásma pro p�enos dat, a tedy efektivní a v�tší p�enosová 

rychlost. 

CDMA bývá kombinováno s technologií EV-DO (Evolution Data Optimized), která je 

výhradn� ur�ena pro data. Tuto sí� u nás poskytuje Telefonica O2 a její teoretická rychlost je 

2,4 Mbit/s. 

Sít� t�etí generace se dále vyvíjí a jejich obohacením budou specifikace HSDPA (High Speed 

Dowlink Packet Access) a HSUPA (High Speed Uplink Packet Access). Tyto standardy 

rozší�í možnosti stahování dat HSDPA a možnosti odesílání dat HSUPA.[13] 

 

V tabulce 6.1 je pro lepší p�ehled rychlostí p�enosu dat, uvedeno srovnání p�edchozích typ� 

sítí. 

Technologie Teoretická rychlost Skute�ná rychlost 

GSM 14,4 kbit/s 7 – 9 kbit/s 

GPRS 115 kbit/s 20 – 40 kbit/s 

GPRS/EDGE 384 kbit/s 36 kbit/s 

UMTS 2 Mbit/s 40 kbit/s 

W - CDMA 384 kbit/s 200 – 300 kbit/s 

1xEV-DO 2,4 Mbit/s 200 – 300 kbit/s 

Tabulka �íslo 6.1 – Rychlost p�enosu dat [13] 
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WLAN a WIFI 

WiFi (Wireless Fidelity) je asi nejznám�jší p�edstavitel bezdrátového p�ístupu k internetu. 

Jedná se o lokální bezdrátovou sí� (WLAN – Wireless Local Area Network) používanou 

v r�zných firmách, institucích a budovách s velkým výskytem lidí (viz. obrázek 6.4). 

 
Obrázek �íslo 6.4 – Lokální bezdrátová sí
 s využitím technologie WiFi [34] 

Specifikace pro WiFi sít� je zajišt�na standardem 802.11, využívající pásmo 2,4 GHz. 

P�vodním cílem WiFi sítí bylo zajiš�ovat vzájemné bezdrátové propojení p�enosných za�ízení 

a dále jejich p�ipojování na lokální (nap�. firemní) sít� LAN. S postupem �asu za�ala být 

využívána i k bezdrátovému p�ipojení do sít� Internet v rámci rozsáhlejších lokalit a tzv. 

hotspot�. Wi-Fi za�ízení jsou dnes prakticky ve všech p�enosných po�íta�ích a i v n�kterých 

mobilních telefonech. Úsp�ch WiFi p�ineslo využívání bezlicen�ního pásma, což má 

negativní d�sledky ve form� silného zarušení p�íslušného frekven�ního spektra a dále �astých 

bezpe�nostních incident�.[35] 

Na obrázku 6.4 vidíme p�ístup v bezdrátové lokální síti. Je vymezen základní služební oblastí 

(BSA – Basic Service Area), ve které jsou koncové bezdrátové stanice a p�ístupový bod (AP – 

Access point). Jednotlivé stanice mezi sebou komunikují prost�ednictvím peer-to-peer 

spojení. Identifikace jednotlivých stanic je zajišt�na identifikátorem SSID (Service Set 

Identifier), který je pravideln� vysílán p�ístupovým bodem. SSID je v podstat� klí� pro 

spojení v bezdrátové síti. Všechny stanice v síti používají ke komunikaci stejný SSID, pokud 

se neshoduje s SSID vysílaným p�ístupovým bodem je p�ístup do sít� odmítnut. S tím velmi 

úzce souvisí bezpe�nost takovéto sít�, protože signál se v�tšinou ší�í i mimo vymezenou 

oblast a tudíž se k ní m�žou p�ipojit i jiní uživatelé. K tomu pot�ebují znát SSID, který sí� 

vysílá a mohou se p�ipojit i na velkou vzdálenost pomocí sm�rové antény. Zabránit v p�ístupu 

je možné zablokováním vysílání SSID, to zp�sobí, že cizí klienti nezobrazí sí� v seznamu 

dostupných bezdrátových sítích. Nutno �íci, že standard to nepovoluje.  

WiFi sí� je použita i pro WLAN v mobilním opera�ním st�edisku používaném HZS MSK 

(viz. kapitola Mobilní opera�ní st�edisko). 
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P�ístupový bod m�že být p�ipojen na distribu�ní systém a to jakýmkoliv zp�sobem. 

Distribu�ní systém je v podstat� páte�ní sí� mezi jednotlivými služebními oblastmi. N�kolik 

služebních oblastí propojených distribu�ním systémem tvo�í rozší�ený soubor služeb (ESS – 

Extended Service Set).[13,35] 

 

Standardy 802.11 pro bezdrátové lokální sít� se ješt� dále rozd�lují, jak postupn� docházelo 

k jistým zlepšením. Prvním standardem pro WLAN je 802.11a, který pracuje na rozdíl od 

WiFi v pásmu 5GHz, ale nabízí velkou p�enosovou rychlost 54 Mbit/s. To je dosaženo 

použitím modulace OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), která byla 

v bezdrátových komunikacích použita v�bec poprvé. Sí� WiFi je ozna�ována standardem 

802.11b, pracuje v pásmu 2,4GHz s maximálním dosahem do vzdáleností 100 – 300 metr� a 

nabízí kapacitu 11 Mbit/s. Pro p�enos paket� se používá metoda rozprost�eného spektra DSSS 

(Direct Sequence Spread Spectrum) s klí�ováním. V �eské Republice se používá 13 kanál� 

v rozsahu kmito�t� 2,412 – 2,472 GHz. Rychlejší verzi WiFi sít� umož�uje standard 802.11g 

pracující ve stejném pásmu a je zp�tn� slu�itelná s 802.11b. Teoretická rychlost až 54 Mbit/s 

je zajišt�na použitím modula�ního mechanismu OFDM. 

Kvalita služby QoS je zabudována ve WLAN, až se standardem 802.11e, který podporuje 

internetovou telefonii VoIP a bývá n�kdy ozna�ována jako VoWiFi.[13] 

Porovnání jednotlivých typ� nabízí tabulka �íslo 6.2. 

Typ Kmito�et Teoretická rychlost Skute�ná rychlost 

802.11b 2,4 – 2,485 GHz 11 Mbit/s do 6 Mbit/s  
(max 30 metr�) 

802.11a 5,1 – 5,3 GHz a 5,725 – 
5,825GHz 

54 Mbit/s do 36 Mbit/s  
(max. do 23 metr�) 

802.11g 2,4 – 2,485 GHz 54 Mbit/s do 30 Mbit/s 

Tabulka �íslo 6.2 – Porovnání WLAN [13] 

 

V dnešní dob� není žádným problémem vybudovat lokální bezdrátovou sí� n�kde v terénu, a 

proto je zajímavá také otázka spot�eby energie pro takou sí�. Prioritou sítí byla zejména 

v po�átku p�edevším rychlost, než spot�eba energie. To se však našt�stí zm�nilo, a tak p�i 

porovnání nové verze 802.11g se starší 802.11b zjistíme, že i p�es podstatn� vyšší vysílací 

výkon je spot�eba energie nižší. Je to zp�sobeno rychlejším vysíláním stejného objemu 

dat.[13] 
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WiMAX 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) je první otev�ené �ešení pro 

bezdrátový p�ístup v pásmech 2 – 11 GHz, které díky vysp�lým technologiím, vyššímu 

vysílacímu výkonu a použití sm�rových antén nabízí velký dosah signálu – teoreticky kolem 

50 km p�i p�ímé viditelnosti na n�kolik kilometr� v m�stské zástavb� p�i využití spoj� bez 

p�ímé viditelnosti. Výhodou je rovn�ž kapacita p�ipojení do 75 Mb/s, kterou lze rozd�lit mezi 

desítky klient� a každému z nich garantovat stabilní p�enosovou rychlost.[44] 

Pro nep�ímou viditelnost využívá sí� WiMAX technologie NLOS (Non Line Of Sight). Také 

se na tom podílí použitá modulace OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 

Tato modulace realizuje datový p�enos po n�kolika kmito�tových pásmech, �ímž se 

minimalizuje nebezpe�í rušení s jinými rádiovými aplikacemi. OFDM rozd�luje 

širokopásmový signál do více úzkopásmových kanál�, z nichž každý p�enáší kolem 280 

kbit/s.[34] 

Základnové stanice jsou v sou�asné dob� umís�ovány na st�echy budov a komunikují 

prozatím pouze s anténami p�ijíma�� pevn� umíst�nými také na st�echách. V �R by m�la 

technologie sv�j hlavní rozmach zaznamenat v tomto a p�íštím roce. Koncem roku 2008 by se 

m�ly objevit koncová za�ízení pro p�íjem signálu, také v noteboocích. P�ístup pomocí 

WiMAX je znázorn�n na obrázku �íslo 6.5, který byl vytvo�en podle �lánku.[34] 

 
Obrázek �íslo 6.5 – P�ístup pomocí technologie WiMAX [34] 
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Velmi d�ležité je, že technologie WiMAX má zabudovanou podporu kvality služby QoS. 

Jedná se p�edevším o podporu pro hlasové p�enosy (VoIP), p�enos videa v reálném �ase a v 

dostate�né kvalit�. To znamená, že by nem�l být problém provozovat IP telefonii kdykoliv a 

kdekoliv ve venkovním prost�edí. S tím velmi úzce souvisí i tzv. mobilní WiMAX (standart 

802.16e), kdy je možné s touto technologií m�nit svou polohu v �ase a být stále p�ipojen. Pro 

mobilní WiMAX jsou stanovena specifika p�edávání mobilní stanice mezi bu�kami, tak aby 

uživatel byl stále p�ipojen a m�l dostate�n� silný signál pro využívání služeb, které mobilní 

WiMAX poskytuje. Standart 802.16e podporuje mobilitu do rychlosti 120 km/h v lokálním až 

regionálním dosahu, p�i�emž k postupnému snižování kapacity dochází od rychlostí nad 60 

km/h kv�li p�edávání uživatel� mezi základnovými stanicemi. 

P�edávání uživatel� mezi základnovými stanicemi je ošet�eno pomocí technologie S-OFDMA 

(Scalable Orthogonal Frequency Division Multiple Access), který lépe rozd�luje signál do 

více podkanál�.[13] 

 

Budoucnost má také kombinace sítí WiMAX a WiFi. Kdy první zmín�ná slouží jako páte�ní 

nebo-li metropolitní sí� (MAN - Metropolitan Area Network) a druhá by sloužila jako lokální 

sí� v budovách (LAN – Local Area Network). Na obrázku 6.5 je znázorn�n p�ístup k internetu 

s využitím takové kombinace. 

 

Všechny tyto prvky WiMAX jsou velkým p�ínosem pro internetovou telefonii. Ve Spojených 

státech amerických (Arizona) byla pokryta dálnice o délce 54 km signálem WiFi v kombinaci 

s WiMAX. D�vodem je práv� využití internetové telefonie ke komunikaci záchranných 

složek.[43] 

Satelitní p�enos 

Další možností po p�enos dat a informací je použití satelitní komunikace. Nejv�tší výhodou je 

možnost p�ipojení kdekoliv na zem�kouli. To by mohlo být i velmi užite�né pro záchranné 

složky, které by mohly využívat služeb satelitní komunikace i v odlehlých �ástech civilizace, 

kde ostatní p�enosové prost�edky selhávají. Systém satelitní komunikace zkouší nap�íklad 

HZS MSK v mobilním opera�ním st�edisku. Hasi�ský záchranný sbor na Novém Zélandu 

zkoušel satelitní p�ipojení v terénu p�ímo s použitím Skype a VoIP (viz. odkaz v rešerši). 

Nevýhodou je prozatím p�íliš velká cena koncových za�ízení a provozní náklady. Také 

p�enosová rychlost pro používané za�ízení není prozatím vhodná pro multimediální aplikace. 
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BleuTooth 

BlueTooth je koncepce mobilní komunikace mezi mobilními p�ístroji za�ízeními na velmi 

malé vzdálenosti. Komunika�ní jednotky jsou jedno�ipové a komunikují velkou p�enosovou 

rychlostí kolem 1 Mbit/s p�i nízkém vysílacím výkonu.[7] 

Technologie BlueTooth je velkým p�ínosem v komunika�ních technologiích. Uleh�uje svým 

uživatel�m zp�sob komunikace a využívá se v hojné mí�e tam, kde pot�ebuje mít uživatel 

volné ruce. Její výhodou je tzv. bezš��rová komunikace a odstra�uje složité kabelové spoje. 

Dnes se používá zejména pro spojení notebook� s mobilním telefonem, kdy uživatel se p�es 

mobilní telefon p�ipojuje k internetu. Další velmi dobré uplatn�ní nachází BleuTooth pro tzv. 

head-set (bezdrátová náhlavní souprava) a také pro kamerové systémy. Taková to uplatn�ní 

jsou v záchraná�ství velmi žádaná a pomáhají k snadn�jšímu �ešení krizové situace. 

AvneraAudio 

Technologie pro bezdrátovou stereo náhlavní soupravu, která nabízí dosah až 20 metr�. 

Poskytuje zvuk o velmi dobré kvalit� a je vhodná pro Skype.[45] 

6.3. Bezpe�nost bezdrátových sítí 

Cílem zabezpe�ení sít� je minimalizovat zranitelná místa, která se v každé síti vyskytují. 

Jsou-li zranitelná místa odhalena, znamená to ohrožení komunika�ního systému, který m�že 

být znehodnocen, poškozen nebo modifikován. Následn� m�že dojít k odcizení soukromých 

informací, ztrátu informací a dat, poškození informací a dat, ale také k p�erušení služeb. K 

ohrožení m�že docházet úmysln� nebo neúmysln�. Úmyslné napadání má r�znou formu a 

nej�ast�jším zp�sobem je vydávání se za n�koho jiného (maskování), zm�na zpráv a spojení 

povolené aplikace s nepovolenou. 

Zabezpe�ení sít� je tedy d�ležité pro ochranu informací a dat, jednotlivých za�ízení, uživatel� 

a služeb. Na základ� d�v�rnosti používaných dat a informací v systému je pot�eba zvolit 

správnou ochranu systému. Zvolení správného bezpe�nostního opat�ení zahrnuje identifikaci 

zranitelných míst, možné d�sledky narušení systému a v neposlední �ad� výši náklad� na 

ochranu systému. Pro tyto opat�ení a provedení se využívá ur�itých mechanism� pro prevenci, 

odhalení a nápravu. 

Tyto mechanismy poskytují �adu služeb, mezi n�ž pat�í: 

� Autentizace – ov��ení identity druhé komunikující strany. 

� �ízení p�ístupu – na základ� identifikace uživatele umožn�ní p�ístupu do systému 

na základ� p�id�lených práv. 
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� Zajišt�ní utajení p�enášených dat a soukromí – zajišt�ní dat proti odposlechu a 

ujišt�ní informací o komunikujících uživatelích a charakteru jejich komunikace. 

� Zabezpe�ení integrity dat – ochrana proti neuatorizované zm�n� dat zabrán�ním 

modifikaci, duplikaci nebo zni�ení posílaných dat. 

� Ochrana proti odmítnutí p�vodu zprávy – zabrán�ní odesílateli nebo p�íjemci 

odmítnout potvrzení o vyslaní nebo p�ijetí zprávy pomoci d�kazu o p�vodu nebo 

d�kazu o doru�ení.[13] 

 

6.4. Tís�ová volání 

Tís�ovým voláním se podle zákona [20] rozumí bezplatná volba �ísel, která jsou stanovena v 

�íslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a kterou je nutno pro záchranu život�, 

zdraví a majetku zp�ístupnit. 

V �eské republice existují �ty�i základní národní tís�ové linky pro Hasi�ský záchranný sbor 

(150), Policii �R (158), Zdravotnickou záchrannou službu (155) a M�stskou Policii (156). Po 

vstupu �eské republiky do Evropské unie muselo být zavedeno jednotné evropské �íslo 

nouzového volání 112, které funguje také ve všech ostatních �lenských státech. 

Nejb�žn�jším prost�edkem pro nahlášení vzniklé mimo�ádné události je telefonní služba 

(mobilní telefon, pevné linka), u které musí být garantováno, že nouzové volání bude vždy 

uskute�n�no. Pro takové volání musí být p�esn� nastavena pravidla pro poskytovatele 

telekomunika�ních služeb a pro funk�ní zachra�ující složky.  

Identifikace polohy volajícího 

Lokalizace polohy volajícího na tís�ovou linku 112 je velice d�ležitý úkon na n�mž závisí 

mnoho dalších �inností provád�ných na telefonním centru tís�ového volání. P�i p�íchozím 

volání je systémem provedena identifikace volajícího. Dohledání identifikace volajícího 

z pevné telefonní sít� probíhá prost�ednictvím služby ALI (Automatic Location 

Indentification – Automatická lokalizace volajícího), která se dotáže p�es zabezpe�ený 

protokol Https univerzálního poskytovatele telefonních služeb do databází služby INFO – 35. 

V databázích jsou uloženy místopisné údaje volajícího, tedy adresa, která je k danému 

telefonnímu �íslu zaregistrována, a jméno vlastníka. V p�ípad� tís�ového volání z koncového 

za�ízení ve�ejné nepevné (mobilní) sít� je uvedena poloha mobilního telefonu v podob� 

sou�adnic daného místa nebo ur�ením oblasti vzniklé na základ� rozd�lení území �R 

mobilním operátorem.[12] 
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7. Skype 

7.1. Internetová telefonie 

Rozvoj informa�ních technologií a za�ízení v posledních letech skýtá spoustu nových 

možností také v prost�edí internetu. Rozvoj vysokorychlostního p�ipojení k internetu 

v domácnostech, dává možnost jeho uživatel�m využívat široké spektrum služeb, které 

internet poskytuje. Oblíbenými se tak stávají: vysílání televizí a radií, prohlížení obrázk� a 

videí, stahování velkých objem� dat, ale také využití možnosti komunikace mezi lidmi 

prost�ednictvím internetu. Objevuje se zde proto relativn� nový pojem – internetová 

telefonie. Tento zp�sob komunikace má mnoho podob a lze jej rozd�lit do t�í kategorií. 

První kategorii IP telefonie je datový p�enos v rámci telekomunika�ních sítí. V podstat� jde o 

p�enos hlasu prost�ednictvím Internetu a datových sítí v digitální podob�. Hlas putuje 

v analogové podob�, ale také ve form� digitální. Dalším typem komunikace prost�ednictvím 

internetu jsou hovory, za�ínající v po�íta�i a kon�ící na klasických telefonních a mobilních 

p�ístrojích nebo naopak. Hovory z po�íta�e do po�íta�e, tedy pouze s využitím internetu jsou 

poslední možností internetové telefonie.[8] 

 

Internetová telefonie je ozna�ována zkratkou VoIP – Voice over internet protocol. 

VoIP 

VoIP - Voice over Internet Protocol je technologie pro p�enos hlasu prost�ednictvím datových 

síti nebo Internetu. Digitalizovaný hlas je p�enášen v t�le paket� rodiny protokol� 

UDP/TCP/IP prost�ednictvím po�íta�ové sít� nebo jiného média, prostupného pro protokol IP. 

Nutnou podmínkou pro srozumitelné a spolehlivé VoIP telefonní spojení je zajišt�ní tzv. 

kvality služby, zkrácen� ozna�ované QoS (Quality of Service).[36] 

Pro uskute�n�ní hovoru jsou nutná dv� koncová za�ízení a p�enosové médium. Je-li nap�íklad 

koncovým za�ízením PC, musí mít sí�ovou kartu, zvukovou kartu, mikrofon, reproduktory 

nebo sluchátka a nainstalovanou aplikaci pro VoIP. Jako p�enosové médium se dá ozna�it 

cokoliv, co p�enese data (nap�. sí� WAN, LAN atd.). Tyto za�ízení jsou dopl�ována r�znými 

dalšími dopl�ky pro další služby, která budou popsána dále.  

Máme-li k dispozici takováto za�ízení musí prost�edky umož�ující internetovou telefonii 

spl�ovat ješt� další podmínky. Jednou z nich je rychlost p�ipojení k internetu. 

Díky komprima�ním technologiím je pro p�enos hlasu ve srozumitelné podob� dosta�ující 

p�ipojení o rychlosti zhruba 10 až 12kb/s.[8] Tuto rychlost s p�ehledem dosahují i pomalejší 
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p�ipojení k internetu (vytá�ené p�ipojení prost�ednictvím telefonní linky). V�tším problémem, 

než je rychlost p�ipojení p�edstavuje rychlost odezvy, která je ozna�ována jako latence a 

zm�ny ve zpožd�ní (jitter). Vysoké latence zp�sobují výrazné zhoršení kvality hovoru a 

zp�sobují problémy jako jsou nap�íklad ozv�ny. 

Maximální jednosm�rná latence by se m�la pohybovat pod 180 ms a maximální kolísání ve 

zpožd�ní pod 30 ms.[13] 

Rovn�ž m�že docházet ke ztrátám datových paket�. Dochází-li ke ztrátám paket� nebo je-li 

doba odezvy p�íliš dlouhá m�že být hovor nekvalitní nebo dokonce nemožný. 

Výše zmín�né problémy vznikají také na základ� toho, že v�tšina používaných protokol� pro 

VoIP nezajiš�ují žádnou minimální kvalitu služby (Quality of Service). 

Další problém pro VoIP je sm�rování provozu p�es firewally a p�eklad adres (NAT - Network 

address translation). N�které programy umož�ující VoIP, však používají technologie, kterých 

se tyto problémy netýkají. Jedním z takových je velmi oblíbený program Skype.[8] 
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7.2. Skype 

 
Obrázek �íslo 7.1 – Logo Skype 

Skype je proprietární program umož�ující internetovou telefonii a Instant messaging. 

Program funguje na bázi peer–to–peer p�ipojení, to znamená, že jednotliví uživatelé spolu 

komunikují p�ímo, bez využití cizího serveru. Skype umož�uje telefonii mezi dv�ma a více 

uživateli, posílání soubor� a zpráv, konferen�ní hovory a videohovory. Komunikace 

prost�ednictvím Skype je zdarma, možná kdekoliv na sv�t� (v dosahu internetu). Program 

umož�uje také komunikaci s majiteli b�žných telefonních linek a mobil�. Tyto hovory jsou 

však zpoplatn�ny.  

Autory programu jsou Niklas Zennström a Janus Friis a první ve�ejná verze programu byla 

vydána v roce 2003. Lze proto �íci, že se jedná o pom�rn� mladý produkt, který se stále vyvíjí 

a je zdokonalován. Nové vývojové st�edisko bylo zprovozn�no nyní také v Praze. 

Skype je voln� dostupný na adrese www.skype.com, kde je možnost si ho stáhnout a 

nainstalovat na sv�j po�íta� a následn� používat (jedná se tedy o freeware licenci). Z hlediska 

opera�ního systému se jedná o multiplatformní aplikaci, takže je možné ho používat nap�íklad 

ve Windows, Mac OS, Linux, ale také pro kapesní po�íta�e. 

Skype se stal velice oblíbeným programem, který dnes využívá p�es 276 milion� lidí po 

celém sv�t�. V lednu 2008 už vykazuje denn� 11 milion� uživatel� on-line, což ho �ádí na 

špi�ku v internetové telefonii, ale také v komunikaci v�bec.[23,42] 

7.3. Architektura Skype 

Skype se vyzna�uje n�kolika rozdíly oproti svým konkurent�m v telefonii. Je to zejména jeho 

architektura, která není provád�na klasickým modelem klient – server, ale využívá sí� peer-

to-peer. 

Peer-to-peer (doslova rovný s rovným) neboli P2P je ozna�ení architektury po�íta�ových sítí, 

ve které spolu komunikují p�ímo jednotliví klienti (uživatelé). Opakem je architektura klient-

server, ve které jednotliví klienti komunikují vždy s centrálním serverem �i servery, 

prost�ednictvím kterého i komunikují s jinými klienty, pokud je to pot�eba. �istá P2P 

architektura v�bec pojem server nezná, všechny uzly sít� jsou si rovnocenné (a p�sobí 

sou�asn� jako klienti i servery pro jiné klienty).[37] 
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Výrobce ozna�uje sí� P2P, kterou využívá Skype jako sí� t�etí generace. Zdrojový kód pro 

Skype není k dispozici, takže v deduktivním rozboru „An Analysis of the Skype Peer-to-Peer 

Internet Telephony Protocol“ (Salman A. Columbia University, New York NY 10027) [46] 

byla popsána následující architektura Skype takto (obrázek �íslo 7.2). 

V síti existují t�i základní �lánky: 

� Nody – uzly (jakýkoliv po�íta� se Skype) 

� Supernody – uzly (po�íta� na n�mž b�ží Skype v povýšeném režimu) 

� Login servery – servery s uživatelskými daty (loginy, kontakty) 

 
Obrázek �íslo 7.2 - Topologie P2P sít� Skype [46] 

Firma Skype provozuje pouze jediný �lánek ve struktu�e a tím je login server, který je nutný 

pro prvotní registraci uživatele, pro ov��ování jeho identity p�i následných p�ihlašováních a 

pro správu placených služeb. Supernody jsou uzly p�es, které jsou p�epojovány hovory a jsou 

využívány pro komunikaci mezi ostatními uživateli. Tyto uzly mají ve�ejnou adresu, rychlé 

p�ipojení k internetu a musí na nich být spušt�n program Skype. Supernody plní i n�které 

další funkce, jak uvádí autor [47]: Ú�elem supernod� je kontrolovat stylem P2P provoz sít�. 

Je možné, že v rámci supernod� existuje ur�itá hierarchie (jako nap�. v systémech DNS), 
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supernody se však z�ejm� musí um�t vyrovnat se ztrátou i mnoha supernod� a být schopny 

podstatné dynamické rekonfigurace. Je možné, že informace jsou p�es supernody r�zn� 

cachovány, redundatn� rozprostírány apod. Po�ty supernod� se pohybují pravd�podobn� 

�ádov� v desítkách tisíc. To p�ináší i další specifika, která nejsou vždy pro všechny výhodné. 

Tento problém je popsán níže v kapitole Nevýhody Skype. 

Nody jsou všichni ostatní koncoví uživatelé, kte�í nejsou využíváni ostatními uživateli v síti. 

Hovory v síti jsou uskute��ovány pokud možno, co nejkratší cestou, p�i�emž jeden 

z uživatel� má bu	 ve�ejnou adresu a nebo je spojení vedeno p�es supernode. [47] 

Transportní protokoly 

TCP (Transmission Control Protocol) je spolehlivý transportní protokol používaný v sítích 

internetu, který zajiš�uje doru�ování paket�. Jeho prost�ednictvím jsou tedy v sesí�ovaných 

po�íta�ích p�enášená data. Protokol garantuje spolehliv� doru�ená data a doru�ení ve 

správném po�adí. I p�esto, že se používá pro internetovou telefonii, není pro to zrovna 

vhodným protokolem, protože neposkytuje žádné �asové údaje o odeslání jednotlivých 

paket�, a také nepodporuje skupinové vysílání. Práv� skupinové vysílání je pro aplikace 

b�žící v reálném �ase velmi �asto využíváno. TCP protokol je také v architektu�e Skype 

používán pro signalizaci, což je mechanizmus pro navázání spojení a jeho ukon�ení. 

Signalizací je také provád�n popis relací a p�enos informací pro zabezpe�ení.[9,40] 

UDP (User Datagram Protocol) je rovn�ž transportní protokol, který je ovšem jednodušší než 

p�edchozí typ. Nedává záruky na datagramy, jež jsou jím p�enášeny a také nezaru�uje, že se 

doru�ovaný datagram neztratí a nebo, že se nezm�ní po�adí jednotlivých datagram� p�i 

doru�ování v síti. Jako jednodušší než TCP je vhodn�jší pro aplikace b�žící v reálném �ase. 

Samostatné použití UDP však není možné pro up�esn�ní n�kterých dalších specifikací. Proto 

Skype využívá pro p�enos médií oba dva transportní protokoly.[9,41] 
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7.4. Nároky na hardware a software 

Proto abychom mohli používat Skype, pot�ebujeme po�íta� se sí�ovou kartou, zvukovou 

kartou, mikrofon a sluchátka nebo reproduktory. Lepší variantou je využití sluchátek, protože 

reproduktory mohou zp�sobovat, že p�i volání slyšíme ozv�ny. Je také velmi oblíbené 

používání tzv. „headset“, kdy sluchátka a mikrofon tvo�í jeden celek. Tyto základní 

prost�edky je dobré doplnit o webkameru, která volání zm�ní ve videohovory. 

Nároky programu Skype na výkon po�íta�e jsou minimální: 

� Opera�ní systém Windows 2000, XP, Vista eventueln� MAC OS nebo Linux 

� Procesor s frekvencí alespo� 400MHz 

� 15MB volného místa na disku 

� P�ipojení k internetu o rychlosti alespo� 33,6 kb/s [8] 

� Pro dobrou kvalitu videohovor� je doporu�eno mít procesor s frekvencí 1GHz a 

256 MB RAM (samoz�ejm� kvalitní webkameru a rychlost p�ipojení k internetu 

alespo� 384 kb/s.[23] 

K provedení videohovoru sta�í i nižší hodnoty p�enosové rychlosti, �ádov� v desítkách kbit/s. 

Hovor je však nekvalitní a v p�ípad� poklesu pod minimální pot�ebnou rychlost pro video, 

dojde zcela k p�erušení hovoru. 

7.5. Služby Skype 

Volání s programem Skype 

Základní funkcí jsou hlasové hovory mezi uživateli Skype na po�íta�ích. Po instalaci 

programu na náš po�íta� je pot�eba se zaregistrovat a založit si sv�j Skype ú�et. Ten je 

chrán�n heslem a nikdo jiný by se k n�mu nem�l dostat, pokud to sami nechceme. Po prvním 

spušt�ní musíme provést ješt� n�kolik nutných krok�, než budeme volat (nastavení statusu, 

p�idání kontaktu, nastavení profilu atd.). Ovládání Skype je velice jednoduché a intuitivní.  

Jestliže po�íta� spl�uje výše uvedené požadavky a provedli jsme základní nastavení 

programu, m�žeme volat jiného Skype uživatele. Takovéto volání m�že probíhat neomezen� 

dlouho a je poskytováno zdarma. Volání je proveditelné v jakoukoliv dobu, kdekoliv na sv�t� 

a v dobré kvalit� hovoru b�hem celé doby volání. V p�ípad�, že vám bude b�hem hovoru 

volat další uživatel, lze použít funkce „p�idržet“, která p�eruší stávající hovor pro rychlé 

vy�ízení druhého hovoru. „Vypnout mikrofon“ je další užite�ná funkce zp�sobující, že vás 

druhá strana neslyší. 
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Posílání soubor� 

Skype lze také využít pro p�enos soubor�. Jedním p�enosem jde poslat i více soubor� 

najednou. Rychlost p�enosu je závislá na rychlostí p�ipojení k internetu obou uživatel� 

(upload, download). B�hem p�enosu jsou oba uživatelé informováni prost�ednictvím 

dialogového okna o stavu p�enosu (p�enosová doba, p�enesená data v procentech, odesílatel 

respektive p�íjemce, velikost soubor�, p�enos je šifrován, p�esm�rování p�enosu tzn. že 

komunikace probíhá p�es n�koho). P�enos je možné z obou stran kdykoliv zrušit.  

Výhod využití této služby je hned n�kolik [23]: 

� Žádný limit pro velikost soubor� 

� Rychlejší než e-mail 

� Použitelné i když je soubor p�íliš velký pro e-mail 

Chatování 

Psaná komunikace mezi uživateli v reálném �ase, která je uskute��ována prost�ednictvím 

dialogového okna. Po�et ú�astník� v chatu není nijak omezený. Uživatelé Skype on-line 

mohou kdykoliv být p�izvání do chatu nebo mohou kdykoliv vystoupit. V dialogovém okn� je 

zobrazeno v pravé �ásti, kdo všechno se nachází v chatovací místností a v levé �ásti probíhá 

samotná komunikace. 

SkypeOut 

SkypeOut je placená služba, pomocí které m�žeme volat na klasická telefonní �ísla a mobilní 

telefony. Tuto službu je nutné aktivovat a p�edplatit si kredit pro volání. Volaný ú�astník 

hovoru nemusí mít žádný po�íta�, vysta�í si pouze s telefonním p�ístrojem. Použití této služby 

je užite�né zejména pro mezinárodní volání. Cena se ú�tuje podle vysp�lostí zemí a nikoliv 

podle vzdálenosti. Do mnoha zemí (cca 30) se je tak možno dovolat za 0,017 euro za minutu 

bez DPH p�i volání na pevnou linku. Volání na mobil je možné po�ídit za 0,150 euro za 

minutu bez DPH.[23]. Tyto sazby platí i pro volání v �eské republice (stav b�ezen 2008). 

Služba se aktivuje p�edplacením kreditu na internetu.[8] 

Posílání SMS 

Placená služba, která byla zprovozn�na v roce 2006. Služba slouží pro posílání SMS 

s po�íta�e na mobilní telefony. Cena za jednu SMS je v �R 0,089 euro bez DPH. Psaní zpráv 

je stejné jako na mobilním telefonu.[8] 



 54 

SkypeIn 

Placená služba sloužící pro p�íjem telefonních hovoru z mobilních p�ístroj� nebo pevných 

linek (viz obrázek �íslo 7.3). Funguje tedy p�esn� opa�n� než SkypeOut. Ke svému ú�tu 

Skype dostane uživatel �íslo, na které je potom možno volat, kdykoli jste on-line. Tato služba 

umož�uje také p�esm�rování hovor� z mobilních telefon�, ne však naopak. SkypeIn je zatím 

zprovozn�n pouze v 19 zemích a �R mezi nimi nefiguruje. Pro aktivaci služby je pot�eba 

zaplatit 10 euro na t�i m�síce nebo 50 euro na rok (bez DPH). Po aktivaci této služby je 

automaticky aktivována hlasová schránka zdarma.[8] 

 
Obrázek �íslo 7.3 – Použití služby SkypeIn [23] 

Skype VoiceMail 

Hlasová schránka pro p�ípad nedostupnosti. Majitelé ú�tu SkypeIn ji dostávají automaticky 

zdarma. Ostatní uživatelé si musí p�edplatit kredit, pokud cht�jí tuto službu využívat. Cena 

služby je 5 euro na t�í m�síce (bez DPH).[8] 

Konference 

Další vynikající službou, kterou Skype poskytuje svým uživatel�m jsou konferen�ní hovory. 

Uživatelé mohou být doslova v r�zných koutech sv�ta a vést spolu dlouhé diskuze v reálném 

�ase. P�i�emž jednotliví uživatelé mohou s konference vystupovat nebo naopak mohou být 

p�izváni. Konferen�ní hovor m�že být uskute��ován také na mobilní telefony.  

Tato služba je hojn� využívána v rodinách, ve firmách, p�i obchodování, ale také najde 

uplatn�ní p�i �ešení krizových situací. Skype v tomto ohledu m�že být velkým p�ínosem pro 

všechny záchraná�e z r�zných konc� sv�ta, kte�í si tak m�žou „zadarmo“ vym��ovat 

zkušenosti získané p�i likvidaci mimo�ádné události. 

Videohovory 

P�ipojením webkamery k po�íta�i m�žeme provád�t videohovory. Hlas je doprovázen 

obrazem a konverzace mezi uživateli je tak mnohem zajímav�jší a p�íjemn�jší. Videohovory 

s využitím Skype jsou poskytovány zdarma, platíme pouze poskytovateli internetu. Služba je 

proveditelná pouze z po�íta�e do po�íta�e a zatím pouze mezi dv�ma uživateli. 
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Obraz je velkým obohacením hlasu a má vynikající vypovídající schopnost o bezprost�ední 

situaci. Tato skute�nost má možný p�ínos i pro záchranu osob, zví�at a majetku. 

7.6. Další služby Skype 

Skype Zones 

Skype Zones je další dopln�k, který nabízí automatické p�ipojení k vybraným WiFi sítím. 

Prost�ednictvím takto vybraných WiFi sítí m�že klient využívat všechny dostupné funkce 

programu Skype a to za ur�itý poplatek. Službu podporuje p�edevším spole�nost Boingo, 

která provozuje hotspoty po celém sv�t�, zejména na v hypermarketech, restauracích, 

hotelech a letištích.[8] V �eské republice uzav�ela spole�nost smlouvu se spole�ností 

WideNet, která provozuje hotspoty p�edevším na �erpacích stanicích. Seznam hotspot� je 

možné nalézt na webových stránkách spole�nosti.[48] 

Skype pro Pocket PC 

Pro uživatele Pocket PC je zajímavý dopln�k Skype pro Pocket PC, ur�ený pro kapesní 

po�íta�e vybavené opera�ním systémem Windows Mobile. Pocket PC musí podporovat 

p�ipojení k WiFi nebo 3G sítím. Funkce Skype pro volání s Pocket PC nejsou nijak omezeny.  

Skype telefony 

3 Skypephone – internetový telefon 

Mobilní telefon 3 Skypephone je pln� vybavený internetový telefon s podporou sítí 3G se 

zabudovanou službou Skype. Krom� hovor� p�es Skype je možné telefon používat pro b�žné 

volání a lze jej využívat pro p�ístup k širokému spektru dalších internetových služeb 

spole�nosti 3. Zákazníci mobilního operátora 3, kte�í budou používat 3 Skypephone, budou 

moci telefonovat p�es Skype a posílat okamžité zprávy stiskem jediného tla�ítka, i když 

budou na cestách. Jedná se o první p�ípad, kdy mobilní operátor nabídl pro masový trh 

za�ízení, které je p�ímo navržené pro telefonování zdarma p�es Internet z mobilního telefonu. 

Nyní je tak možné zdarma volat kterémukoli z 276 milión� registrovaných uživatel� Skype a 

sta�í k tomu mobilní telefon 3 Skypephone.[49] 

Skype se tak stává pln� mobilní a to je pro budoucí vývoj této aplikace velmi d�ležité. Služby 

3 Skypephone je možné zatím využívat pouze ve Velké Britanii, Austrálii, Itálii, Hong 

Kongu, Švédsku, Dánsku, Rakousku a Irské republice. Majitelé Skype však slibují brzké 

rozší�ení i do dalších zemí. 
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Mobilní telefon 3 Skypephone podporuje sít� 3G, je vybaven 2 megapixelovým fotoaparátem, 

p�ehráva�em MP3, umož�uje sledovat mobilní televizi a používat Internet.[49] 

WiFi telefony 

Jedná se o bezdrátový mobilní telefon, sloužící pro používání Skype všude, kde je p�ipojení 

k internetu prost�ednictvím WiFi sítí. 

Aplikace Fring pro mobily 

Fring je prvním programem, který nabízí plnou podporu Skype v mobilu. M�žete telefonovat 

i chatovat, což je skv�lé. Nejlepší na tom všem však je, že se p�ihlašujete na server Skypu 

p�ímo z mobilu. Aplikace se na internet p�ipojuje p�es WiFi, aby bylo volání zdarma, pokud 

však není bezdrátová sí� dostupná, m�žete se p�ipojit p�es internetový profil operátora, tento 

zp�sob už není úpln� zdarma, obzvláš� telefonování, ale ceny jsou i tak velmi p�íznivé.[54] 

7.7. Bezpe�nost Skype 

Zabezpe�ení sít� Skype je velmi diskutabilní záležitost, která v podstat� vyplývá už z jeho 

vlastní architektury (viz. kapitola 7.3). U Skype vlastn� nelze p�esn� �íci kudy data od 

uživatele k uživateli prochází. Pouze centrální server zná cestu kudy data te�ou a nikdo jiný se 

jí nedozví, takže není možné zjistit jestli je na cest� n�kdo nebezpe�ný.  

 

Skype používá AES šifrování, v tomto ohledu nelze nic vytknout, stejnou šifru používají v 

komunikaci i vládní organizace v USA. Nejv�tší riziko, které Skype p�ináší, je v jeho 

uzav�enosti, zvláš� nebezpe�né je, že se tato vlastnost objevuje v oblasti hlasové komunikace, 

kde je maximální snaha o otev�enost protokol� a vzájemnou interoperabilitu. Z toho vyplývá i 

otázka d�v�ryhodnosti, není problém si p�edstavit, že konkrétní spojení bude vedeno p�es 

vybraný super uzel, od obou ú�astník� spojení odebrány šifry a hovor zaznamenán.[50] 

Skype zcela jasn� své uživatelé informuje, že je schopen hovory v p�ípad� soudního 

rozhodnutí odposlouchávat. To ovšem neznamená, že této funkce nelze v jiných p�ípadech 

zneužít a tedy uživatele odposlouchávat i p�i d�v�rných hovorech.[55]  

 

Kodeky, které Skype používá, jsou iLBC, iSAC a t�etí je proprietární, nerozpoznatelný, 

všechny jsou širokopásmové kodeky p�enášející 50Hz až 8 KHz a jedná se o velmi kvalitní 

kodeky.[50] 
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7.8. Výhody Skype 

Uživatelé programu Skype si mohou po celém sv�t� volat zdarma. Program je dostupný 

zdarma na internetu a jeho registrace je také zdarma. To jsou t�i nejv�tší d�vody, pro� se 

z n�ho stává tak úsp�šný komunikátor, který dnes používá p�es 246 milion� lidí [49] na celém 

sv�t�. Skype umož�uje svým uživatel�m volání do pevných sítí a na mobilní telefony. 

V poslední dob� také rozši�uje své strategie a dostává se postupn� do mobilních telefon�. To 

z n�ho d�lá velmi silný komunika�ní prost�edek a informa�ní kanál. Vlastnosti a dostupnost 

programu každému uživateli p�ináší do komunikací nové možnosti a šet�í jim velké množství 

finan�ních prost�edk�. 

Program se od ostatních VoIP odlišuje p�edevším pr�chodností p�es NAT a firewally. 

Klasické VoIP protokoly musí zavád�t speciální podp�rné programy pro pr�chod p�es 

p�eklada� adres NAT. 

Skype je multiplatformní, to znamená že jej bez problému m�žete využívat na opera�ních 

systémech Windows, Mac OS, Linux i na mobilních za�ízeních. Ovládání je pro klienty velmi 

jednoduché, p�ehledné a p�íjemné. 

7.9. Nevýhody Skype 

Nevýhody a problémy programu vychází p�edevším z jeho architektury a uzav�enosti 

protokolu. Uzav�enost protokolu znamená, že vlastn� není p�esn� znám princip, jak program 

funguje a z toho plynou pro mnohé r�zné obavy. Uzav�enost protokolu je problém pro 

uživatele na nestandardních platformách, kte�í si jednoduše nezavolají. Dalším problémem je, 

že nemohou být vytvo�eni nový klienti pro Skype, kte�í by mohli být lepšími. K uzav�enosti 

protokolu je nutné zd�raznit, že spole�nost vlastnící Skype je komer�ní firma, takže nemá 

nejmenší d�vod protokol zve�ejnit. 

 

Z výše nastín�né architektury programu vyplývá, že základním prvkem je supernode, p�es 

který jsou hovory sm�rovány. Funkce supernod� m�že být pro uživatele s ve�ejnou IP 

adresou nevýhodná, protože slouží pro p�enos komunika�ních dat. To je pro n�které uživatelé 

neúnosné a m�že jim to zp�sobovat problémy. Lze se tomu vyhnout spoušt�ním Skype pouze 

v p�ípad� pot�eby, to ale degraduje funkci programu na polovi�ní. 

Dalším problémem vycházejícím s architektury je zabezpe�ení hovor�. Tento problém je 

popsán v kapitole 7.7. 
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Mezi nevýhody je možné za�adit i samotnou licenci programu, která nedává p�íliš volnosti 

svým uživatel�m a v p�ípad� jakékoliv zm�ny, auto�i vystaví novou licenci pouze na svých 

stránkách. Licence výslovn� upozor�uje na možnosti vypov�d�t komukoliv služby. Na 

druhou stranu nikoho nenutí Skype si na sv�j po�íta� instalovat. 

Nevýhodou je také nestabilita kvality hovor�, která je op�t zp�sobena charakteristikou sít� 

Skype. Supernody jsou v pr�b�hu �asu r�zn� zat�žovány a to ovliv�uje kvalitu hovoru. 

Problematické m�že být také sm�rování hovor�.[55] 

Výhodou podle tv�rc� Skype sít� je jeho odolnost, která umož�uje v p�ípad� problém� 

n�kterých klient�, tyto obejít jinou cestou. O to víc je p�ekvapující, že dne 16. srpna 2007 

došlo k n�kolika dennímu výpadku sít� Skype. Odstran�ní chyby trvalo �ty�i dny a uživatelé 

Skype si b�hem této doby nezavolali. Je tedy možné jako další nevýhodu zmínit také 

spolehlivost sít� Skype. Rovn�ž spolehlivost samotné aplikace m�že být problematická. 

Další nevýhodou jsou r�zné reklamní banery, které dopl�ují rozhraní Skype. Tyto reklamy 

mohou v krizové chvíli velmi znep�íjem�ovat p�ehlednost a ovlivnit tak funk�nost. 

Mezi nevýhody lze za�adit i nemožnost uskute�n�ní nouzových volání. Skype prozatím 

nepodporuje nouzová volání na tís�ové linky. Nelze použít ani Skype a WiFi telefony, které 

podporují internetovou telefonii. Je to zp�sobeno nemožností identifikace volajícího, která je 

nezbytná pro tento typ volání (viz 6.4. Identifikace volajícího). 
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8. Analýza dostupných technologií 

Abychom mohli uskute�nit Skype hovor z terénu musíme použít n�kterou dostupnou 

 bezdrátovou technologii, které byly popsány v kapitole 6.2. Program Skype pro svou 

funk�nost využívá cizí hardware a jako p�enosové médium internet. Pro použití Skype 

v terénu musíme tedy použít bezdrátovou technologii, kterou se p�ipojíme k internetu. 

Možností je v dnešní dob� n�kolik a zejména s nástupem 3G sítí do mobilních telefon� by 

s dostate�n� rychlým p�ipojením k internetu nem�l být problém. Dalšími možnostmi jsou 

bezdrátové technologie WiFi a WiMAX, kdy zejména poslední zmín�ná na sv�j nástup ve 

v�tším rozsahu teprve �eká. 

Program Skype má ur�ité minimální požadavky na rychlost p�ipojení k internetu, rychlost 

odezvy (latence), zm�ny ve zpožd�ní (jitter) a ztrátovost paket�. Všechny tyto požadavky 

musí sí� spl�ovat, aby nedocházelo k výpadk�m a hovor byl proveditelný.  

Než jsem p�istoupil k samotnému testování jednotlivých bezdrátových technologií provedl 

jsem n�kolik zkušebních hovor�, videohovor� a posílání soubor�. Cílem bylo zjistit v jakém 

rozmezí se pohybuje datový tok pro stanovené operace a stanovit si pravidla pro testování 

bezdrátových technologií. 

Skype nabízí sledování technických údaj� b�hem hovor� a sledování využití linky 

programem Skype. Jestli jsou údaje pravdivé jsem ov��il pomocí dalších dvou program� 

(NetLimiter a Web’n’Walk Manager od T-Mobile). 

Byly sledovány parametry (viz. také p�íloha 8 – výpis funkcí programem Skype): 

Jitter – zm�ny ve zpožd�ní 

Roundtrip – cyklus (odezva) 

Send packet loss – ztrátovost odesílaných paket� 

Recieve packet loss – ztrátovost p�ijatých paket� 

Video send (FPS – Frame Per Seconds) – odesílané video (rámc� za sekundu) 

Video Recv (FPS – Frame Per Seconds) – p�ijaté video (rámc� za sekundu) 

Upload – rychlost p�ijímání (kBps) 

Download – rychlost odesílání (kBps) 

 

P�i pokusech bylo zjišt�no, že pro dobrou kvalitu hovoru je velmi d�ležitá rychlost p�ipojení 

k internetu na obou stranách. Velmi dobrá kvalita zvuku byla patrná p�i nízkých hodnotách 

jitter (do 40), roundtrip (do 70ms) a p�i ztrátovosti v obou sm�rech do jednoho procenta. 

Upload a download je b�hem hovoru minutov� pr�m�rován a pohyboval se do 2kB/s. P�i 
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videohovoru bylo zjišt�no, že je velmi d�ležité kolik je odesíláno rámc� (FPS) a kolik se jich 

ztratí. To velmi ovliv�uje plynulost obrazu p�i pohybu. Upload i download se samoz�ejm� 

s obrazem velmi výrazn� zvýšil. Pohyboval se od 10kB/s až po 60kB/s. 

P�i zkoušení se potvrdilo, že Skype je program, který vyžaduje alespo� p�ibližn� stejn� 

velkou rychlost pro upload i download. 

8.1. Testování Skype 

Pe�livou analýzou a sb�rem informací o aplikaci a dostupných technologiích bylo definováno 

n�kolik možností pro telekomunikaci z terénu použitím internetové telefonie Skype. B�hem 

analýzy dostupných technologií bylo zjišt�no, že se materiály rozcházejí v hodnocení jejich 

kvality. Podobn� je tomu i u aplikace Skype. To m�že být zp�sobeno tvrdou kritikou na jedné 

stran� a snahou vychválit sv�j produkt za ú�elem v�tšího zisku na stran� druhé.  

Jestli je tedy uskute�nitelný hovor nebo videohovor s využitím b�žn� dostupných 

bezdrátových technologií, jsem se pokusil zjistit testováním. 

Testování Skype probíhalo v posledním týdnu v b�eznu v Ostrav� a p�ilehlém okolí. Pro 

valnou v�tšinu test� zap�j�ila zdarma své technologie spole�nost Telefonica O2 a umožnila 

vstup do laborato�e v budov� na ulici 1.máje. Snahou bylo otestovat technologie v ulicích 

m�sta, ale p�edevším mimo m�sto. Pro každou technologii bylo provedeno test� n�kolik, aby 

mohl být u�in�n jasný záv�r. Zbylé testy jsem provedl s využitím vlastních zdroj� na svých 

za�ízeních. Technické údaje všech za�ízení, které jsem použil jsou popsané v p�íloze �íslo 1 až 

6. N�které popisy jsou pro lepší interpretaci dopln�ny barevnými fotografiemi. 

 

GPRS/EDGE (Telefonica O2) 

V prvním testu byl využit p�ístup k internetu prost�ednictvím GPRS/EDGE technologie p�es 

mobilní telefon (viz obrázek �íslo 8.1). Datový p�enos z mobilního telefonu do po�íta�e byl 

proveden p�es technologii BlueTooth. K notebooku byla ješt� p�ipojena kamera a náhlavní 

souprava.  

 
Obrázek �íslo 8.1 – P�ístup k internetu s využitím mobilního telefonu 
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Pro tento test byl použit mobilní telefon PDA – HTC ORBIT (Xda), jehož popis je v p�íloze 

2. 

Nejprve bylo vyzkoušeno n�kolik klasických hovor�, které byly velmi nekvalitní. I p�esto, že 

skype pot�ebuje teoreticky pouze 33 kbit/s a na mobilním telefonu se zobrazovala p�enosová 

rychlost 71 kbit/s, docházelo k �astým výpadk�m hlasu. Videohovor nebyl v podstat� v�bec 

možný. Tato technologie byla tedy zcela nevhodná pro Skype volání. Program pot�ebuje 

aspo� minimální stálou p�enosovou rychlost, která zde není zaru�ena. K nekvalitnímu hovoru 

mohlo p�isp�t i použité za�ízení HTC ORBIT, které má procesor s maximální rychlostí 200 

MHz. 

3G – HSDPA technologie (Telefonica O2) 

V druhém testu jsem použil technologii, která nabízí kvalitu služby. P�ipojení k internetu bylo 

provedeno stejným zp�sobem jako v prvním testu, ale byl zvolen jiný typ mobilního telefonu 

(PDA – HTC KAISER) s podporou 3G HSDPA (viz. obrázek �íslo 8.2). Popis za�ízení je 

v p�íloze 1. 

 
Obrázek �íslo 8.2 - P�ístup k internetu s využitím mobilního telefonu 

Technologie 3G – HSDPA (Telefonica O2) byla zkoušena pro Skype volání pouze v prost�edí 

budovy Telefonica O2. Je zde nutné zd�raznit, že je to v míst� s velmi dobrým signálem a 

pokrytím 3G. To m�že trochu ovlivnit u�in�ný záv�r. 

Skype hovor byl p�i všech zkouškách velmi kvalitní, srovnatelný s kvalitou hovoru u�in�ným 

p�es p�ipojení k vysokorychlostnímu internetu. 

Skype video hovor byl proveden stejným zp�sobem, pouze byla p�ipojena k notebooku 

kamera Sigma (popis v p�íloze 5). Následné zkoušení Skype videohovoru bylo vždy b�hem 

prvních sekund plynulé, ale po ur�ité dob� (cca 20 sekund) za�alo docházet ke snižování 

kvality hlasu. Mluvená �e� byla neplynulá a docházelo k výpadk�m slov. Také prot�jší strana 

slyšela velmi špatn�. Obraz byl velmi nestálý po celou dobu videohovoru na obou stranách. 

Špatná byla p�edevším plynulost, jas a ostrost obrazu, která je ovlivn�na i kvalitou kamery. 

B�hem videohovoru bylo zjišt�no, že dochází ke ztrátám mezi odesílanými a p�ijímanými 

rámci obrazu, což se samoz�ejm� projeví ve zkreslení obrazu. Dalším problémem je zpožd�ní 

za mluveným slovem, které bylo vypozorováno b�hem videohovoru. Této skute�nosti 
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odpovídal i vysoký roundtrip (kolem 500ms), který se zobrazoval v technických údajích. 

Kvalitu m�že ovlivnit i mobilní p�ístroj, který je omezen svým maximálním výkonem. 

Celkový dojem z videohovoru Skype nebyl dobrý. 

3G – HSDPA technologie (Telefonica O2) 

Hovor p�ímo s PDA musel být rovn�ž uskute�n�n z mobilního telefonu s podporou 3G 

eventueln� WiFi sít�. Byl použit komunikátor PDA – HTC KAISER, na který byl 

nainstalován Skype pro Windows Mobile. Ovládání Skype na PDA bylo velmi p�íjemné, 

jednoduché a intuitivní. D�ležité bylo zejména nastavení „potla�ení echa“, které Skype 

umož�oval. Spojení bylo zkoušeno z PDA prost�ednictvím 3G – HSDPA na klasický po�íta� 

(viz. obrázek �íslo 8.3) p�ipojený k vysokorychlostnímu internetu O2 ADSL, tak aby 

komunikaci neovliv�oval. 

 
Obrázek �íslo 8.3 – Skype hovor s PDA na PC 

Kvalita mluveného slova b�hem hovoru byla dobrá a plynulá, docházelo však ke zna�nému 

zpožd�ní (latenci). K vysoké latenci p�isp�lo ur�it� i za�ízení PDA KAISER. Komunikaci 

ovliv�uje také dostupná síla signálu 3G. Celkov� lze �íci, že Skype for Windows Mobile a 3G 

sít� p�ináší svým uživatel�m slušné komunika�ní prost�edí. Nevýhodou pro použití Skype na 

mobilním telefonu je nízká dostupnost signálu 3G sítí, která je pouze v Praze, Brn� a Ostrav�.  

CDMA – EVDO (Telefonica O2) 

Další zajímavý zp�sob, jak se p�ipojit k mobilnímu internetu je technologie CDMA EVDO, 

kterou Telefonica O2 nabízí a která byla otestována i pro aplikaci Skype. 

Pro p�ístup k mobilnímu internetu p�es CDMA bylo použito za�ízení AnyDATA ADU-

E100H (popis za�ízení v p�íloze �íslo 4), které umož�uje rychlost stahování až do 2,3 Mbit/s a 

rychlost posílání dat až do 153 kbit/s. Za�ízení AnyDATA bylo spojeno s notebookem USB 

kabelem (viz. obrázek �íslo 8.4)  
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Obrázek �íslo 8.4 – Skype hovor p�es technologii CDMA 

Skype pat�í do kategorie aplikací, u kterých by m�l být upload i download p�ibližn� stejný, 

což sí� CDMA - EVDO a za�ízení AnyDATA neumož�ují. Problémem je nízký upload, ale 

velkou výhodou technologie je velmi dobré pokrytí �eské republiky signálem (viz. p�íloha 

�íslo 7). Technologie CDMA je použitá i v Mobilním opera�ním st�edisku pro komunikaci 

s kamenným opera�ním st�ediskem. 

Samotné zkoušky Skype volání ukázaly zna�nou prom�nlivost kvality b�hem hovoru. 

V n�kterých p�ípadech bylo volání bezproblémové, ale p�i v�tšin� byla kvalita hovor� nízká. 

Obraz b�hem videovolání byl velmi nesouvislý, trhaný, rozost�ený, zpožd�ný a nejasný. 

Technické údaje b�hem volání Skype ukazovaly vysoký jitter (kolem 200 ms) a vysokou 

latenci (600 ms). Všechny tyto problémy jsou odvislé také od po�tu p�ipojených uživatel� 

v bu�ce, kdy je p�enosová rychlost d�lena mezi ú�astníky. Další negativní faktory jsou 

vzdálenost od vysílací stanice a umíst�ní antény pro p�íjem signálu. 

Technologie nabízí dobré možnosti mobilního p�ístupu k internetu nap�íklad pro podporu 

velitele zásahu v míst� zásahu, ale není dostate�ná pro spolehlivý Skype videohovor. 

WiFi (Telefonica O2) 

Posledním testem provedeným s využitím za�ízení spole�nosti Telefonica O2, byla zkouška 

WiFi technologie. P�ipojení k internetu bylo provedeno bezdrátov� prost�ednictvím WiFi, jak 

je znázorn�na na obrázku �íslo 8.5.  

 
Obrázek �íslo 8.5 – Skype hovor p�es WiFi 

K po�íta�i byla p�ipojena kamera a bylo provedeno videovolání, které bylo v dobré kvalit� 

pouze s malou odezvou. Tato technologie je pro použití aplikace Skype vhodná a nijak ho 
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neomezuje. Problémem je ale dostupnost Wifi, která je zatím zajišt�na pouze pomocí WiFi 

hotspot�. 

4G COMBI karta (T-Mobile) 

Další velmi zajímavou vyzkoušenou možnosti p�ipojení k internetu je použití tzv. 4G Combi 

karty, kterou nabízí spole�nost T-mobile (viz p�íloha �íslo 6). Karta se zasune do notebooku a 

klient se m�že p�ipojit k internetu prost�ednictvím 3G sít� T-Mobile respektive GPRS/EDGE 

sít� T-Mobile. 4G Combi karta využívá standart TDD UMTS a v nejvyšším tarifu dosahuje 

rychlosti až 1,5 Mbit/s. Rychlost je závislá na míst� kde se p�ipojujeme (síla signálu) a 

samoz�ejm� na tarifu, který si zvolíme. Pro ovládání karty je použito aplikace Web’n’Walk 

Manager, který také p�isp�l ke sledování datových tok� b�hem volání. 

Skype volání bylo zkoušeno z notebooku do jiného po�íta�e (viz. obrázek �íslo 8.6) a to i p�i 

jízd� v aut�. Cílem bylo zjistit jak ovlivní kvalitu hovoru p�esun mobilního klienta po ur�ité 

trase v �ase. 

 
Obrázek �íslo 8.6 – Skype hovor s využitím 4G Combi karty 

UMTS 

Využití technologie UMTS nabízí jistou garanci kvality služby, což se projevilo a Skype 

volání bylo dobré. Hlas i obraz byly plynulé a bez v�tších problém�. Sledováním technických 

údaj�, bylo zjišt�no že dowload i upload se pohybují kolem 120 kbit/s p�i videu a asi 60 kbit/s 

p�i hovoru, pr�m�rná odezva (250 ms). Tyto hodnoty jsou orienta�ní a m�ní se v závislosti na 

�ase, míst� a na zatížení sít�. 

Na základ� toho jsem se rozhodl vyzkoušet tuto technologii bezdrátového p�ístupu k internetu 

ve vozidle. Z hlediska informa�ní podpory velitele zásahu by to byl velký p�ínos, sledovat co 

se d�je v míst� události už b�hem dojezdu. 

Zkoušením bylo zjišt�no, že pohyb vozidla ovlivní p�íjem signálu. Ten poklesl na minimální 

hodnotu nebo byl úpln� p�erušen. To p�ineslo i problémy pro Skype, který byl n�kolikrát 

odpojen. P�enosová rychlost se pohybovala mezi 100 – 120 kbit/s pro oba sm�ry. 

GPRS/EDGE 

Výhodou této technologie oproti p�edchozí je výborná dostupnost signálu. Pokrytí signálem 

GPRS/EDGE je totožné s pokrytím GSM. Nevýhodou je nedostate�ná p�enosová rychlost a 
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tém�� žádná minimální garance kvality služby. Kvalita hovoru byla o n�co lepší, než p�i 

použití EDGE od Telefonici O2 p�es mobilní telefon. P�enosová rychlost se pohybovala 

kolem 50 kbit/s pro upload i download. To jsou pro použití Skype videohovor� nízké hodnoty 

a d�sledkem toho byly �asté výpadky zvuku i obrazu. Stejn� jako u p�ipojení p�es UMTS 

docházelo k celkovému odpojení od internetu. 

 

Z testování jasn� vyplynulo, že Skype má vysoké požadavky na oboustranný datový tok, 

který v�tšina bezdrátových technologií není schopná poskytnout. Je nutná aspo� minimální 

garance kvality služby, která by mohla umožnit i použití Skype. To nabízí mobilní sít� t�etí 

generace, WiFi a WiMAX, které ovšem zatím nejsou dostupné b�žnému uživateli nebo jsou 

rozvinuté minimáln�. Mobilní sí� t�etí generace je technologie, která je velmi drahá a mobilní 

operáto�i nemají aplikace, které by jim p�inesly dostate�ný zisk pro její výstavbu na celém 

území �eské republiky. Služby sítí t�etí generace je možné zatím u nás využívat pouze 

v Praze, Brn� a Ostrav�. Obdobné je to i s p�ístupem p�es bezdrátovou technologii WiFi, kdy 

možnosti bezdrátového p�ipojení k internetu nabízí pouze velké správní a administrativní 

budovy, hypermarkety, velká a zábavní centra formou tzv. hotspot�. �ešením do budoucna by 

mohla být technologie WiMAX, která bude nabízet možnost širokopásmového p�ipojení 

k internetu. Navíc p�enosová rychlost u této technologie by m�la být n�kolika násobn� vyšší 

než u ostatních.  

B�hem testování Skype bylo zjišt�no, že kvalitu hovoru a obrazu ovliv�ují také použitá 

koncová za�ízení. Jako zcela nevhodné se ukázalo samostatné použití mikrofonu a 

reproduktor�, které zp�sobovaly nep�íjemnou ozv�nu. Jednozna�n� doporu�uji použití 

náhlavní soupravy (headset), kdy tato ozv�na nevzniká. Problémy m�žou zp�sobovat i 

integrovaná zvuková za�ízení v notebooku a kame�e. Použitá kamera je také velmi d�ležitý 

faktor pro celkový dojem z videohovoru a z kvality obrazu. Samoz�ejmostí je, že výkon 

po�íta�e musí spl�ovat alespo� minimální požadavky Skype. 

 

Technicky je Skype videohovor z místa mimo�ádné události proveditelný. Volající však musí 

mít za�ízení pro videohovor a musí být v míst� s dostupnosti internetu pomocí výše 

zmín�ných technologií. 

Na základ� vlastností Skype nelze tuto aplikaci pro krizovou komunikaci mezi základními 

složkami IZS doporu�it. Program m�že sloužit jako podp�rný prost�edek, ale v žádném 

p�ípad� nelze spoléhat na jeho funk�nost, spolehlivost a zabezpe�ení. 
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Jeho využitelnost je možná nap�íklad pro komunikaci velitele zásahu se statikem, 

technologem, majitelem objektu, kte�í nejsou v míst� zásahu. K �ešení mimo�ádné situace 

pot�ebuje velitel zásahu konzultovat s odborníkem daný problém. Velitel zásahu m�že využít 

videohovor a další funkce programu pro lepší interpretaci problému, který má v souvislosti 

s �ešením krizové situace. Takové �ešení je jist� rychlejší než složitá doprava konzultanta pro 

danou problematiku na místo zásahu. Videohovor nabízí ob�ma stranám jednozna�né 

vysv�tlení. Nutnou podmínkou pro ob� strany je vybavení pro hovor, p�ipojení na internet a 

fungující program Skype. Nesmíme také zapomenout na dostate�n� nabitou baterii 

v notebooku, pop�ípad� na záložní zdroj energie. 

8.2. Využití Skype 

Skype je velmi rozší�ený program, který má n�kolik výborných vlastností. Tyto mohou být 

velkým p�ínosem pro záchranu života lidí, ale také pro ochranu majetku p�ed požáry a zlod�ji. 

Zejména videovolání nabízí zdarma pro své klienty zajímavé využití.  

Skype nabízí ideální podmínky pro službu zdravotní pomoci pro postižené, lidi s �astými 

zdravotními problémy, d�chodce a další. To by mohlo být první možné využití aplikace. 

V zahrani�í již služby podobného charakteru existují (nap�. International Health Insurance 

Danmark a/s). Další možnosti je použití aplikace Skype pro bezpe�nostní systém, které jeho 

vlastnosti umož�ují. V následující �ásti se budeme t�mito problémy zabývat a budou 

nastín�né návrhy pro takové systémy. 

Skype systém zdravotní pomoci 

Využití Skype jako informa�ního prost�edku v p�ípad� zdravotních problém� je optimální 

možností. Mnoho lidí trpí r�znými chronickými problémy, které jim znep�íjem�ují život. Tyto 

potíže mají r�zný pr�b�h. N�které jsou triviální a pro okolí tém�� nepost�ehnutelné, ale 

postiženému p�ináší zna�né problémy. Jiné jsou velmi složité nemoci a mohou p�i záchvatu 

p�ivodit postiženému i smrt (epilepsie). Nebezpe�né p�i t�chto stavech jsou druhotná 

poran�ní, které si m�že postižený v záchvatu p�ivodit. V blízkosti postiženého mohou být 

lidé, kte�í nejsou schopni postiženému pomoci a pot�ebují odbornou radu. Pro takové situace 

by bylo optimální použití jednoduchého systému nebo služby, která by poskytovala odbornou 

pomoc. Služba by mohla sloužit také lidem v krizovém stavu, kte�í nejsou schopni 

komunikace respektive použití mobilního telefonu nebo pevné linky. Ideální by byla pro 

invalidy, d�chodce, kte�í by si mohli p�ivolat svého léka�e stisknutím jediného tla�ítka. 

Takovéto pomoci by mohly být provád�ny prost�ednictvím bezplatného Skype videohovoru. 
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Podobné krizové situace mohou nastat i v p�ípad� pobytu v zahrani�í. Lidé s jazykovou 

bariérou nemusí být schopni si v dané zemi p�ivolat pomoc. Rovn�ž nemusí být schopni 

vysv�tlit operátorovi na tís�ové lince, jaké má postižený problémy. Služba zdravotní pomoci 

s využitím Skype by pro n� mohla být záchranou a východiskem z krizové situace. Operáto�i 

na Skype služb� zdravotní pomoci by mohli situaci vy�ešit za n�. Pop�ípad� by mohli sloužit 

jako informa�ní podpora a doporu�it, na které instituce se obrátit a jak �ešit situaci v tom 

daném stát�. Využití programu Skype jim poskytuje možnost volání zdarma z jakékoliv 

Zem�. Nutné je samoz�ejm� p�ipojení k internetu.  

Systém zdravotní pomoci s využitím Skype mohou provozovat soukromé firmy, nestátní 

organizace a jiné. Ideálním �ešením by byly zdravotní pojiš�ovny, které by mohly za 

minimální poplatek svým klient�m službu nabízet. Výhodou pojiš�oven je, že mají již 

zabudovanou 24 – hodinovou informa�ní podporu pro své klienty. 

Skype call centrum 

Služba zdravotní pomoci pro postižené musí být navržena tak, aby byla jednoduchá a pln� 

funk�ní. Základním požadavkem na spole�nost tuto službu poskytující je, aby byla snadno 

aplikovatelná a dostupná. To znamená, že nesmí p�íliš finan�n� zat�žovat. 

Klienti využívající službu musí mít základní vybavení pro Skype. Stejnými prost�edky musí 

být vybaveno i call centrum. V podstat� se jedná o po�íta� dopln�ny mikrofonem, kamerou a 

reproduktory. Pro operátory na call centru je výhodn�jší použití náhlavní soupravy, které jsou 

b�žn� využívané na tís�ových linkách. Lze �íci, že po�íta�ové vybavení by dnes již nem�l být 

finan�ní problém a je srovnatelné s cenou kvalitn�jšího mobilního telefonu. Software pro 

komunikaci, tedy Skype je zdarma, a tak není pot�eba investovat do jiných aplikací. Nutné je 

mít dostate�n� rychlé p�ipojení k internetu, které je možné po�ídit od 350 K� m�sí�n�. V�tšina 

operátor� a poskytovatel� telefonních služeb není schopna nabídnout své produkty levn�ji. 

Navíc uskute�nit videohovor na klasickém mobilním telefonu je stále pro v�tšinu lidí 

nep�ijatelné. Použití Skype je tedy velká výhoda pro ob� strany šet�ící velké množství 

finan�ních prost�edk�. 

 

Služba je p�edevším zam��ena na lidí se zdravotními problémy. Dá se o�ekávat, že ji bude 

využívat i velká �ást starších ob�an�, proto je nutné velmi jednoduché ovládání. To je možné 

zajistit n�kolika zp�soby. 
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První možností je použití dálkového ovládání po�íta�e, kdy je možné stisknutím tla�ítka 

spustit Skype a p�ivolat si pomoc t�eba i z jiné místnosti. Po�íta� p�itom m�že být vypnutý 

nebo v režimu spánku. Velmi snadný a rychlý zp�sob i pro lidi ve velmi obtížné situaci. 

 

Druhou možností je použití tla�ítka Skype, které je možné získat na stránkách spole�nosti. 

Toto tla�ítko si m�že jakákoliv firma nebo instituce umístit na své webové stránky. Máme-li 

spušt�ný Skype a nastaveno (záložka Nastavení - Rozší�ené) „Asociovat Skype s callto: 

odkazy na webu“ m�žeme volat na operátora dané spole�nosti stiskem tla�ítka na jejich 

internetových stránkách. Aby nebyla klient�m k dispozici pouze jedna linka, je vhodné 

vytvo�it si pro každého operátora jednu (n�kolik tla�ítek na webu). 

 

Poslední možností je uskute�n�ní hovoru klasickým zp�sobem p�es Skype. V kontaktech mít 

službu zdravotní pomoci a v p�ípad� pot�eby volat. 

 

Nevýhodou systému zdravotní pomoci je, že m�že docházet �asto ke zbyte�ným 

(zlomyslným) hovor�m a tedy p�et�žováním linek. Tento problém je oproti klasickým 

voláním na tís�ové linky navíc znásoben tém�� nulovou šanci vystopovat volajícího. Vyhnout 

se takovému problému je možné registrací klientu v systému zdravotní pomoci. Následn� by 

pouze jim byly umožn�ny hovory p�es Skype. To vylu�uje možnost použití tla�ítka na 

stránkách spole�nosti systém provozující. 

Výhodou systému je jeho velmi jednoduchá aplikovatelnost pro každou spole�nost, která by 

m�la zájem službu provozovat. Prakticky okamžitá provozuschopnost, bez složitých za�ízení. 

Využívání telefonní aplikace pro všechny zdarma. Možnost využití videovolání. Obraz má 

daleko lepší vypovídající schopnost dané situace než mluvené slovo. 

Bezpe�nostní systémy 

Statistika za rok 2007 (viz. kapitola 3.1. odstavec Plané poplachy ) jasn� ukazuje, že 

elektrická požární signalizace je nej�ast�jším planým poplachem. Tento problém je možné 

snadno odstranit využitím automatického videa programu Skype. 

EPS upozor�uje hasi�ský záchranný sbor v p�ípad� vznikajícího požáru. Mnohdy se však 

jedná o chybové hlášení z místa zabezpe�eném tímto za�ízením. V p�ípad� dopln�ní 

signalizace obrazem by tento problém nenastal. 
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Návrh sledovacího systému 

Skype umož�uje automatický p�íjem hovoru a automatické odesílání videa. Pro sledování 

ur�itého místa kamerami a využitím programu Skype musíme nastavit n�kolik parametr�. 

Nastavení programu Skype v opera�ním systému Windows XP pro sledování objekt�: 

� umístíme kamery na vytypovaná místa v objektu (na po�tu nezáleží) 

� propojíme kamery s po�íta�em nap�íklad p�es USB kabely 

� do po�íta�e nainstalujeme software pro jednotlivé kamery 

� nastavíme a vyladíme parametry jednotlivých kamer 

� vytvo�íme uživatelské ú�ty na po�íta�i podle po�tu kamer (nelze na jednom 

uživatelském ú�tu spustit dvakrát Skype) 

� na každém uživatelském ú�tu vytvo�íme nový Skype ú�et 

� spustíme jednotlivé instance Skype, pro každou kameru jednu 

Nastavení v programu Skype: 

� v roletovém menu Nástroje zvolíme položku Nastavení 

� v menu Nastavení zvolíme Video 

o vybereme kameru v roletovém menu (pro každého Skype uživatelé 

jinou) 

o a zatrhneme „Odesílat video automaticky“ a „Povolit Skype video“ 

� následn� v menu Nastavení zvolíme položku Volání 

o zatrhneme „Automaticky p�ijímat p�íchozí hovory“ 

� vyhledáme pomoci „P�idat kontakt“ Skype uživatele ze kterého budeme volat a 

p�idáme jej do kontakt� 

� ponecháme Skype v pohotovosti „on-line stav“ 

� tyto kroky provedeme pro všechny Skype instance 

 

Tím je zajišt�no p�i volání automatické spušt�ní Skype videa a on–line stav všech kamer i 

v nep�ítomností osoby u po�íta�e. Nutnou podmínkou je zapnutý po�íta� a spušt�ní všech 

instancí Skype. 

Navržený sledovací systém umož�uje komukoliv sledovat sv�j d�m, firmu nebo spole�nost za 

vynaložení nízkých finan�ních prost�edk�. Aby byl systém pln� funk�ní je pot�eba po�íta� 

vybavený opera�ním systémem Windows XP s p�ipojením k internetu, n�kolik kamer (podle 

velikosti a složitosti objektu), kabely USB a Skype, který je zdarma. Po�íta� musí spl�ovat 

alespo� minimální požadavky Skype (viz. odstavec 7.4.). P�ipojení k internetu bych 
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doporu�oval jednozna�n� vysokorychlostní internet s minimální rychlostí 384 kbit/s, zejména 

pro upload (data jsou hlavn� odesílaná). Pro dobrou kvalitu videa je lepší použít kvalitn�jší 

kamery, jejichž cena se pohybuje od 1000 K� za kus. Celkov� se p�i použití 6 – 8 kamer m�že 

celková cena pohybovat kolem 16 – 18 tisíc K�. Tato cena m�že být snížena o polovinu, 

použijeme-li po�íta� sloužící k jiným ú�el�m, který nepochybn� má dnes v domácnosti nebo 

firm� každý. 

Nevýhodou systému je problematické použití v dob� výskytu osob. Systém umož�uje správci 

sledovat �ásti objektu kdykoliv bez v�domí osob, které se tam nachází. To m�že narážet na 

porušování osobní svobody a porušovat zákon o ochran� osobních údaj�. 

Zákon �íslo 101/2000 Sb. o ochran� osobních údaj� se vztahuje na osobní údaje, které 

zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány ve�ejné moci, jakož i 

fyzické a právnické osoby. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údaj�, a� k 

n�mu dochází automatizovan� nebo jinými prost�edky. 

 

Další nevýhody pramení op�t s použitého protokolu Skype (viz. kapitola 7.7.) a je na každém 

zdali bude tv�rc�m programu d�v��ovat a rozhodne se systém použít. 

Pro kontrolu vlastního domova v p�ípad� nep�ítomnosti (pobyt v cizin�) lze systém 

stoprocentn� doporu�it. 

Hlídání objekt� 

Podobný princip využití Skype jako u hlási�� požáru m�že sloužit i pro hlídání objekt�. 

Existuje mnoho bezpe�nostních služeb, které se zabývají práv� ochranou majetku a objekt�. 

Tyto služby si najímají firmy pro zabezpe�ení firemního areálu v dob� celozávodních 

dovolených a mimo pracovní dobu. Majitelé firem tak cht�jí p�edejít vniknutím nežádoucích 

osob, krádežím, ale také požár�m a jiným nep�íjemným událostem, které by mohly vážn� 

poškodit budovy a za�ízení. 

Pro sledování areálu se využívají r�zné kamerové systémy, hlási�e pohybu a r�zné jiné složité 

za�ízení. Stejné možnosti však nabízí i použití Skype, který je možné aplikovat stejným 

zp�sobem jak bylo popsáno v p�edchozí kapitole.  

Použití Skype pro hlídání objekt� naráží na stejné legislativní problémy, jako dopln�ní 

kamerovým systémem pro hlási�e požár�. 
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9. Záv�r 

Cílem práce bylo charakterizovat možnosti p�enosu informací o mimo�ádné události a 

definovat podmínky využití Skype k p�enosu. Díl�ím cílem bylo rozd�lení a charakteristika 

mimo�ádných událostí, které souvisí zejména s ohrožením života a zdraví lidí. Do této �ásti 

by m�lo být zahrnuto i vyhodnocení �asového faktoru a jeho vliv na život a zdraví osob. 

V prvním kroku jsem se zabýval rozd�lením mimo�ádných událostí. Zejména t�mi, které byly 

v p�edešlém roce na základ� statistického sledování vyhodnoceny jako nej�ast�jší. Pro 

charakteristiku mimo�ádné události je velmi d�ležitým aspektem její �asový pr�b�h. Ten se 

skládá z n�kolika díl�ích úsek�, které jsou podrobn� popsány. P�evážn� jsem se v�noval 

rozboru �asového pr�b�hu mimo�ádné události od jejího vzniku do zahájení likvida�ních 

prací. Tato doba je krizová pro postižené osoby a má negativní dopad na jejich zdraví. Jak 

životy postižených osob ovliv�uje je analyzováno v další �ásti práce. Jsou zde p�esn� 

definovány stavy bezprost�edního a potenciálního ohrožení života. Následn� je popsáno pro 

jaké typy mimo�ádných události jsou tyto stavy typické a za jakých podmínek mohou nastat. 

K využití Skype jako komunika�ního prost�edku je nutné použít n�jakou technologii 

umož�ující p�enos informací prost�ednictvím internetu. Protože p�i zdolávání mimo�ádných 

událostí je nej�ast�ji veden zásah z venkovního prost�edí, zam��il jsem se p�edevším na 

analýzu dostupných bezdrátových technologií. Na ty bylo kladeno n�kolik jasných 

požadavk�, které musely být spln�ny pro možnost provozování Skype. Za standard 

v bezdrátových komunikacích se považují mobilní sít�, kterým je v�nována zna�ná pozornost. 

Jednotlivé typy mobilních síti jsou popsány a zhodnoceny. Další možnosti bezdrátového 

p�ístupu k internetu jsou technologie Bluetooth, WiFi, WiMAX a jejich kombinace. Ty jsou 

rovn�ž velmi pe�liv� analyzovány a zhodnoceny. 

Sou�ástí analýzy bezdrátových technologií je také pr�zkum a zhodnocení vybavení 

používaného pro p�enos informací mezi záchrannými složkami v sou�asné dob�. Zhodnocení 

je zam��eno zejména na hasi�ský záchranný sbor. Pro informování o mimo�ádné událostí je 

nastín�n systém nouzového volání a problematika identifikace volajícího, která je pro taková 

volání velmi d�ležitým prvkem. 

Problematika internetového volání a detailní rozbor programu Skype je dalším d�ležitým 

aspektem této práce. Rozbor je zam��en p�edevším na architekturu programu a bezpe�nostní 

prvky. Jsou zde popsány možnosti a požadavky programu. Skype je tak podrobn� zhodnocen 

a jsou definovány jeho výhody a nevýhody. 
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St�žejní �ástí práce je testování programu Skype na zvolených technologiích, následné 

vyhodnocení, doporu�ení a definování základních podmínek využití Skype. 

Skype jsem testoval s použitím r�zných typ� bezdrátových technologií, které byly vybrány na 

základ� zhodnocení dostupnosti záchranným složkám a jiným koncovým uživatel�m. V�tšina 

t�chto bezdrátových technologií byla zkoušena prost�ednictvím za�ízení spole�nosti, 

poskytující telekomunika�ní služby. B�hem testování bylo zjišt�no, že v sou�asné dob� 

vyhovuje požadavk�m Skype videodatakonference spolehliv� pouze technologie 3G a WiFi. 

Problémem t�chto dvou technologií bezdrátového p�ístupu k internetu je však v sou�asné 

dob� nízké pokrytí signálem. Sít� 3G jsou omezeny pouze na nejv�tší m�sta a u sítí WiFi je to 

obdobné, protože se jedná v podstat� o lokální sít�. Východiskem pro budoucnost m�že být 

technologie WiMAX, která by m�la v budoucnu sloužit jako metropolitní sí�. Dostate�n� by 

m�la spl�ovat i podmínky pro Skype a jiné VoIP aplikace. 

V poslední �ásti práce jsou definovány možnosti využití Skype. Je navržen a popsán systém 

telefonické zdravotní pomoci, který by mohl spolehliv� fungovat s použitím programu Skype. 

Takový systém by mohl být velkým p�ínosem pro invalidy, nemocné a jinak postižené 

mimo�ádnou událostí. Dalším možným využitím je bezpe�nostní systém p�ed požáry a jinými 

negativními vlivy. Zabezpe�ovací systém je navržen a popsán tak, aby jej mohl využívat 

kdokoliv. Velkou výhodou jsou velmi nízké finan�ní požadavky. Definovaný bezpe�nostní 

systém jsem odzkoušel a lze �íci, že je pln� funk�ní. 

Pomocí této práce bylo zjišt�no, že Skype nelze v sou�asné dob� spolehliv� použít pro p�enos 

informací o mimo�ádné události z terénu. Program také nelze doporu�it pro krizovou 

komunikaci složek IZS. Naopak ideálním využitím programu Skype je systém zdravotní 

pomoci a bezpe�nostní systém. Skype posloužil velmi dob�e jako program, který ukazuje 

možný p�ínos videodatakonferencí pro komunikaci mezi složkami IZS. 
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P�íloha 1 
 

Popis za�ízení PDA HTC KAISER TyTN II 
 
Opera�ní systém: Microsoft Windows Mobile 6.0  

Rozm�ry: 112 x 59 x 19 mm  

Hmotnost: 160 g  

Ovládání:  dotykový displej, 

                     4�adá QWERTY klávesnice (41 kláves), 

                     postranní ovládací kole�ko  

Procesor: Qualcomm MSM7200 384 MHz  

Pam�
 ROM: 256 MB FlashRom  

Pam�
 RAM: 128 MB RAM  

Displej: QVGA LCD TFT, dotykový, transreflexivní  

Rozlišení: 320x240  

Barevnost: 65536 barev  

Úhlop�í�ka: 2,8" (71 mm)  

Pam�
.slot: microSD (Transflash) až 8 Gb 

Rozhraní: mini-USB 2.0, 

                  Bluetooth 2.0, 

                  WiFi IEEE 802.11b/g 

                  Audio In, Audio Out  

Data: UMTS 2100 MHz, HSDPA, GPRS  

GSM: Tri-band UMTS s Quad-band GSM/GPRS/EDGE 

          GSM 850/900/1800/1900 MHz  

GPS: vestav�ný GPS (QualComm) p�ijíma�  

Fotoaparát: 3mpx s auto.ost�ením a bleskem, 

                     VGA kamera  

Baterie: Lithium-ion 1350 mAh 
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P�íloha 2 
 

Popis za�ízení PDA HTC ORBIT 
 
Opera�ní systém: Microsoft Windows Mobile 5.0  

Rozm�ry: 108 x 58 x 16,3 mm  

Hmotnost: 129 g  

Ovládání:  dotykový displej, 

                     postranní ovládací kole�ko  

Procesor: Qualcomm, 201 MHz  

Pam�
 ROM: 128 MB FlashRom  

Pam�
 RAM: 64 MB RAM  

Displej: QVGA LCD TFT, dotykový, transreflexivní  

Rozlišení: 320x240  

Barevnost: 65536 barev  

Úhlop�í�ka: 2,8" (71 mm)  

Rozhraní: mini-USB 

                  Bluetooth 2.0, 

                  WiFi IEEE 802.11b/g 

Data: CSD, GPRS, EDGE  

GSM: GSM 850/900/1800/1900 MHz  

GPS: SiRF Star III , 20 channels 

Fotoaparát: CMOS sensor, 1.9MP 

                     VGA kamera  

Baterie: Lithium-ion 1250 mAh 
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P�íloha 3 
 

 PDA HTC KAISER TyTN II s aplikací Skype 
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P�íloha 4 
 

Popis za�ízení AnyDATA ADU – E 100H 
 
Opera�ní systém: Microsoft Windows 2000/XP 

Rozm�ry: 100 x 56 x 14 mm (25 s baterií) 

Hmotnost: 61 g (124 s baterií) 

Technické standardy: 

� CDMA EVDO 

� TCP/IP a PPD 

Data: CDMA 2000 1xEv-DO 

� Stahování dat do 2,3 mbps 

� Posílání dat do 153 kbps 

Technologie RF: 

� Diverzita antény 

� Vestav�ná anténa 

Citlivost: mén� než – 104 dBm 

Výkon p�enosu: 320 mW (25 dBm) maximální 

LED kontrolky 

Napájení: externí zdroj 

� DC 4,5V až 5 V 

� Baterie 1500 mAh, 4,2 V Li-ion 

Dopl�ky: 

� Anténa 450 MHz 

� USB kabel 

� Nabíje�ka 220 V 

� CD-ROM 

� Adaptér pro anténu 
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P�íloha 5 
 

Popis za�ízení kamera Sigma CAM 2350 
 
Opera�ní systém: Microsoft Windows 98SE, ME, XP nebo vyšší 

�o�ka: 1 / 4 “ vysoce kvalitní CMOS senzor 

Konstrukce �o�ky: 2P 

Otvor clony: F / 2,8 

Zorný úhel kamery: 54 stup�� 

Oblast zaost�ení: 20 cm – i 

Rozlišení kamera: 640 * 480 pixel� (VGA formát) 

Rozlišení nehybného obrazu: 300K pixel� 

Interpolace: až 480K pixel� 

Hloubka vybarvení: 24 bit 

Sled obrázk�: max. 30 obrázk� za sekundu 

Mikrofon: integrovaný, distance p�íjmu do 20 cm 

Napájení: 5 V p�es USB 

 

Popis za�ízení kamera Genius Messenger 310 
 

Opera�ní systém: Microsoft Windows 98SE, ME, XP nebo vyšší 

�o�ka: CMOS senzor, manuální zaost�ování 

Rozlišení kamera: 640 * 480 pixel� (VGA formát) 

Hloubka vybarvení: 24 bit 

Sled obrázk�: max. 30 obrázk� za sekundu 

Mikrofon: integrovaný 

Napájení: p�es USB 
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P�íloha 6.1 
 

Popis za�ízení 4G Combi karta 
 

PCMCIA karta pro sít� UMTS TDD 1900 / 872 MHz a GPRS/EDGE 900 / 1800 MHz. 

Opera�ní systém: Microsoft Windows 2000, XP  

Rozm�ry: 116 x 54 x 5 mm  

Hmotnost: 75 g (s baterií) 

Data: 

Pásmo GSM [MHz] 900 / 1800, GPRS/EDGE   

Pásmo UMTS [MHz] 872 / 1 900 

P�enosová rychlost: do 1,5 Mbit/s 

Napájení: PCMCIA port, 3 V 

Anténní konektor: typ Reverse 50 ohm� 

Slot pro SIM: slot pro malou (plug-in) SIM nebo USIM, napájení 3 V  

Dopl�ky: 

� snímatelná standardní anténa 

o impedance 50 ohm� nominální 

o všesm�rový zisk: 0 – 2 dBi 

o polarizace: vertikální 

� snímatelná externí anténa 

Rádiové parametry: 

Pracovní kmito�et TD – CDMA: 

� 1900 až 1920 MHz TDD 

� 870 až 876 MHz vysílání, 915 až 922 MHZ p�íjem FDD 

Výstupní vysílací výkon TD – CDMA: 

� +24 dBm +1/-3 dB (1900 MHz) 

� + 21 dBm +1/-3 dB (872 MHz) 

Citlivost p�ijíma�e (AWGN) TD – CDMA: 

� -110 dBm (±2dB) / kód pro 7,68 Mcps 

(ne pro 872/915MHz) 

� -113 dBm (±2dB) / kód pro 3,84 Mcps 

Pracovní kmito�et pro GPRS/EDGE: 

� 880 – 915 MHz vysílání, 925 – 960 MHZ p�íjem 
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P�íloha 6.2 
 

� 1710 – 1785 MHz vysílání, 1805 – 1880 MHz p�íjem 

Výstupní vysílací výkon GPRS/EDGE: 

� + 33 dBm jmenovitý GSM 900 

� +30 dBm jmenovitý GSM 1800 

Citlivost p�ijíma�e GPRS/EDGE: 

� GSM 900 lepší než – 102 dBm 

� GSM 1800 lepší než – 100 dBm 

GPRS: multi-slot class 12, kódovací schémata CS1 – CS4 

EDGE: multi-slot class 10, kódovací schémata CS1 – CS9 

Poznámka: 

Mezi sít�mi GPRS/EDGE a TD - CDMA nelze provést hand-over. TD – CDMA p�i 

automatickém výb�ru sít� p�ednost, nelze tedy kartu provozovat v obou režimech sou�asn�. 

Fotografie: 
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P�íloha 7 
 

Ukázka mapy pokrytí CDMA – EVDO (Telefonica O2) v �eské republice 
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P�íloha 8 
 

Technické údaje b�hem o videovolání Skype 
 
 

 
 


