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Anotace bakalářské práce 

 Otázka jednotného radiového spojení základních složek Integrovaného 

záchranného systému je úzce spjata se samotným posláním  a zaměřením takto 

organizovaného uskupení. Koordinace složek při řešení mimořádných událostí je 

prioritou a bez bezvadně fungujícího spojení nemůže mít veškeré snažení zúčastněných 

naději na úspěch. Vytvoření radiového prostředí pro všechny složky IZS tedy musí být 

v zájmu nás všech a jeho další rozvoj také. 

 Bakalářská práce popisuje funkčnost, infrastrukturu a služby 

radiokomunikačního systému MATRA – PEGAS, koncepci Integrovaného záchranného 

systému, jejich vzájemnou interakci a budoucí vývoj. 

 

 

Annotation of thesis 

     The question of uniform radio communication  basic factors The Integrated 

Rescue System is nearly adherent to mission and sight this organisation unit. 

Coordination this factors with solutions extraordinary incidents is an priority, and 

without excellent system functioning connection, can not have all endeavour   any 

chance to success. Creating radial environment for all compnents of The Integrated 

Rescue System should be publicity and next development too.  

    Thesis is lettering functionality, infrastructure and services of the 

radiocommunication system MATRA – PEGAS, conception The Integrated Rescue 

System, their transinformation and prospective evolution.   



1. Úvod 

 Cílem této Bakalářské práce je analyzovat využití radiokomunikačního 

systému Matra – Pegas složkami Integrovaného záchranného systému. Součástí 

naplnění cíle je přehledně, věcně a srozumitelně popsat historii, současný stav a vývoj 

radiokomunikačního systému MATRA-PEGAS. Nedílnou součástí této práce je i 

charakteristika legislativy, členění a koordinace složek Integrovaného záchranného 

systému s návazností na koncepci spojení všech subjektů, které jsou v tomto systému 

zapojeny. 

Při zpracování této práce bylo využito studijních materiálů týkajících se dané 

problematiky tzn.  příslušných zákonů, technické dokumentace, internetových a 

intranetových stránek obsahujících informace a data vhodná pro tuto práci. 

Téma mé práce je vybráno s ohledem na moje pracovní zařazení u Policie České 

republiky na dohledovém pracovišti sítě Pegas pro Ústecký kraj. 

 Radiokomunikační systémy vždy měly plnit hlavně funkci hlasového spojení 

mezi různě vzdálenými uživateli. Využitelnost těchto systémů pro policii, hasiče, 

záchranáře je z tohoto hlediska patrný. Všechny výše uvedené složky v minulosti 

používaly a některé z nich dodnes používají vlastní radiový systém. Vznikla tedy 

otázka, jak komunikovat při společných akcích či zásazích. Je jasné, že každá složka má 

na radiokomunikační spojení jiný pohled, který se týká funkčnosti a vybavení, ale 

všichni se shodnou na tom, že je nutné, aby fungovalo spojení za jakékoliv situace ať už 

se jedná o vlivy přírodní (mlha, déšť, sníh, vítr), technické (závady na zařízení použité 

k radiovému provozu) nebo závady, které nejsou a nikdy nebudou předvídatelné 

(radiové rušení ze stran účastníků povolených či nepovolených demonstrací) a zcela 

určitě za situací, kdy ostatní mobilní komunikační nástroje (telefony) není možno 

používat. Z tohoto důvodu se proto začalo přemýšlet o jednotném radiovém systému pro 

všechny složky Integrovaného záchranného systému, který by splňoval nároky všech 

zúčastněných složek. 

 Hlavní náplní Integrovaného záchranného systému je koordinace řešení 

vzniklých mimořádných událostí, na jejichž odstraňování se podílejí jeho složky s 

nástroji spolupráce a modelovými postupy součinnosti. V průběhu každého roku 

probíhají po celé České republice součinnostní cvičení Integrovaného záchranného 

systému např. Ochrana 2007, která se konala v Pardubicích a následně v Liberci, která 

mají připravit všechny složky na různorodé situace, jak po stránce taktické, tak po 



stránce technické. Právě koordinace a využití techniky je při těchto cvičeních výborným 

tréninkem pro všechny zúčastněné, kteří se pak podílejí na záchranných či likvidačních 

akcích vzniklých jakoukoliv mimořádnou událostí. Vše samozřejmě záleží na 

komunikaci mezi jednotlivými složkami a jednotný radiový systém by proto měl být 

hlavním pomocníkem pro všechny úrovně řízení i výkonové složky zásahu. 

 V závěru této práce bych rád poukázal na výhody, ale hlavně problémy a diskuse 

související s problematikou spojení v rámci Integrovaného záchranného systému, které 

jsou snad součástí každého většího projektu a které, jak si myslím, přispívají k jeho 

zlepšení, protože i jeden zachráněný lidský život, včasně zajištěná a zlikvidovaná 

ekologická havárie nebo v zárodku zmařený teroristický útok je asi prioritou pro 

každého z nás. 



2. Radiokomunikační systém Matra-Pegas 

 Radiové komunikace bezpečnostních složek po celém světě jsou jejich 

neodmyslitelnou součástí a žádná z nich se bez tohoto spojení neobejde. V České 

republice se pro tyto složky vybudoval radiokomunikační systém Pegas – Matra. Cílem 

této kapitoly je poskytnutí ucelených informací o jeho historii, infrastruktuře, funkčnosti 

a zabezpečení, stejně jako o technickém zabezpečení všech uživatelů využívajících toto 

spojovací prostředí. 

2.1. Historie 

V roce 1994 bylo rozhodnuto o výstavbě radiového systému Matra, název 

projektu PEGAS. Jako všechny nově zaváděné technologie neměl ani projekt Pegas 

podporu u všech zainteresovaných a v roce 1998 se dokonce jednalo o jeho ukončení. 

Vzhledem k již uskutečněným pracím na infrastruktuře a potřebě tohoto 

radiokomunikačního systému padlo v červenci 1999 rozhodnutí Rady bezpečnosti státu 

a následně rozhodnutí vlády České republiky urychlit výstavbu moderní 

radiokomunikační sítě na technologii TETRAPOL, pro jednotky Integrovaného 

záchranného systému to znamená víceuživatelskou síť. Byla určena jednoznačná 

odpovědnost za projekt a způsob řízení projektu, stanovena jasná finanční pravidla, výše 

a zdroj finančních prostředků s termínem ukončení výstavby v roce 2001. Prioritou bylo 

zabezpečení radiokomunikace zasahujících jednotek Policie ČR při zasedání 

Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze v září 2000. 

Tento první ostrý test nového radiokomunikačního systému proběhl nad 

očekávání dobře a ani snahy o rušení radiového provozu ze strany demonstrantů nevedl 

k narušení komunikace mezi jednotlivými uživateli. Na základě hodnocení a analýz 

chování systému PEGAS při zabezpečování policejních akci během zasedání 

Mezinárodního měnového fondu a Světové banky je vedení Ministerstva vnitra a velení 

Policie České republiky přesvědčeno o správnosti výběru technologie TETRAPOL pro 

potřeby výstavby národní radiové sítě pro jednotky Integrovaného záchranného systému 

a zejména Policie České republiky.  Bylo proto rozhodnuto pokračovat ve výstavbě 

jednotlivých regionálních sítí při dodržování základních uživatelských požadavků a 

priorit ve výstavbě. V srpnu 2003 byla dobudována infrastruktura sítě.  



2.2. Představení systému Matra-Pegas 

 Digitální profesionální radiokomunikační systém vycházející z normy Tetrapol 

určený pro bezpečnostní síly, který uživatelům pevných i mobilních terminálů nabízí 

následující služby: 

� hlasové služby: individuální hovory, skupinové komunikace, komunikace 

v přímém režimu, tísňová volání atd. 

� datové služby: odesílání zpráv, datové přenosy, datovou komunikaci AVL 

zajišťující zobrazení polohy vozidla (GPS souřadnice vozidla znázorněné 

v elektronické mapě operačního střediska). 

Jedná se o služby zabezpečené, a to především díky autentizačním a šifrovacím 

mechanismům.  

Systém lze propojit s níže uvedenými externími systémy: 

� analogovou nebo digitální radiokomunikační sítí 

� privátní nebo veřejnou telefonní sítí 

� ethernetovou sítí zprostředkující přístup k databázím nebo umožňující datové 

přenosy z datových terminálů UDT 

� záznamovým systémem umožňujícím nahrávání skupinových komunikací 

2.3. Infrastruktura systému  

V České republice se síť skládá z řady elementárních vzájemně propojených sítí 

označovaných jako regionální sítě (RN), které tvoří národní síť (viz obr. 1). 

[Obr. 1.] Struktura radiové sítě [12]   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://ppportal.pcr.cz/pegas/www/PEGAS_soubory/PEGAS_CZ.ppt 
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Každá regionální síť poskytuje radioelektrické pokrytí a řídí komunikace uskutečňované 

na daném území, to znamená, že každá regionální síť má své dohledové (řídící) 

pracoviště, která úzce spolupracují s Národním dohledovým centrem sítě Pegas. Tato 

dohledová pracoviště mají za úkol nejen dohled nad svojí regionální sítí, ale také 

technickou a informační podporu pro uživatele této sítě.  

Z funkčního pohledu lze celý systém rozložit na tři navzájem propojené 

podsystémy, což odpovídá třem vrstvám sítě (viz obr. 2) : 

� řídící podsystém odpovídající provozní a údržbové síti (OMN), a tedy 

zahrnující stanice k plnění řídících úkolů a provozní server 

� přepínací podsystém tvořený ústřednami, linkově připojenými terminály a 

zařízením sloužícím jako rozhraní s externími sítěmi 

� radiový podsystém tvořený radiovou základnovou stanicí a radiovými 

terminály 

[Obr  2] Globální architektura systému [12]   
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Zdroj: http://ppportal.pcr.cz/pegas/www/PEGAS_soubory/PEGAS_CZ.ppt 

Radiové základnové stanice (BS) zajišťující v síti radioelektrické pokrytí jsou řízeny 

ústřednami (MSW, SSW). Veškeré prvky infrastruktury jsou vzájemně propojeny 

digitálními spoji tvořenými linkově připojenými nebo radiovými spoji (PCM) 
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Část sestávající z ústředen (MSW, SSW) a digitálních spojů tvoří základ přepínací a 

směrovací sítě. Přenos komunikace z jednoho bodu sítě do bodu druhého se provádí 

směrováním přes základnové stanice (BS), radiové ústředny a digitální spoje na 

principu „od souseda k sousedovi“. 

 Projekt Matra-Pegas byl projektován s ohledem na státoprávní uspořádání a 

podle toho byla dimenzována národní radiokomunikační síť v České republice pracující 

v kmitočtovém pásmu 380 MHz. Tvoří ji 14 regionálních sítí a může v ní pracovat 

devět organizací (HZS, ZZS, PČR ad.). Regionální síť může zahrnovat maximálně: 

� 9 ústředen, včetně ústředny hlavní (MSW), 

� 32 radiových buněk (BS), 

� 10000 domácích terminálů a 2500 návštěvnických terminálů. 

V každém okamžiku může být v jedné regionální síti sestaveno až 100 skupinových 

komunikací. 

2.4. Přenosy 
 Systém je plně digitální, takže hlasové komunikace jsou ještě před odesláním 

digitalizovány pomocí vokodéru umístěného uvnitř terminálu a zůstávají zakódovány do 

digitální formy ve všech fázích přenosu: při průchodu radiovým rozhraním mezi 

terminálem a základnovou stanicí i v pevné síti. 

 Radiové terminály mají zajištěn přístup do sítě prostřednictvím režimu FDMA, 

který označuje vícenásobný přístup s frekvenčním dělením. Frekvenční pásmo se 

rozdělí podle frekvencí na dílčí kanály, které jsou pak přidělovány účastníkům, kdy 

v každý okamžik je komunikaci vyhrazen vždy pouze jeden radiový kanál. Vícenásobný 

přístup rozdělením kmitočtu (FDMA) má tyto výhody: 

� vynikající radioelektrickou výkonnost v různých prostředích (městských, 

venkovských, horských oblastech apod.) 

� široké radioelektrické rozsahy komunikací tzn. čím větší radiové buňky, tím 

menší infrastruktura (menší náklady na instalaci a údržbu) 

Systém funguje na principu sdílených zdrojů tzv. trunkovací funkce: 

� zvýšení provozní kapacity pomocí dynamického přidělování kanálů 

� automatická volba volného radiového kanálu 

� řízení priorit 

Při přenosu v radiovém kanálu se využívá modulace GMSK (klíčování 

Gaussovým minimálním posuvem). Pro přenos vytvořeného signálu přenosovým 



kanálem (prostorem) je nutno ho modulovat na nosnou vlnu (přenést do spektra 

frekvencí vhodných pro přenos kanálem). Tento typ modulace má konstantní obálku, 

což znamená, že amplituda signálu neobsahuje žádnou informaci a poskytuje nám 

následující výhody: 

� zmenšuje se odstup mezi kanály a nevyžaduje nákladné a technicky složité 

lineární výkonové zesilovače 

� dosahuje nízkých prahů citlivosti přijímače, a tedy i širokých radioelektrických 

rozsahů pro jednotlivé komunikace 

� nabízí vysokou odolnost proti radioelektrickému rušení 

2.5. Technické vybavení uživatelů sítě Pegas 

 Kvalitní a plně funkční vybavení uživatelů sítě Pegas je důležitou podmínkou při 

nasazení během bezpečnostních a pátracích akcích, záchranných a likvidačních pracích 

všech složek Integrovaného záchranného systému, ať už zasahují společně nebo 

jednotlivě. A samozřejmě při výkonu každodenních činností. Pro potřeby uživatelů jsou 

proto k dispozici terminály první a druhé generace, přičemž terminály první generace by 

pomalu měli být staženy z provozu. Terminály dělíme na: 

� mobilní terminály 

� ruční  

� palubní  

� pevné terminály 

2.5.1. Mobilní terminály 

 Široká škála činností složek IZS, které probíhají mimo jejich základny, vyžaduje 

odpovídající technické vybavení umožňující komunikaci.  Pro službu a zásahy v terénu 

se využívají mobilní terminály, které díky infrastruktuře jsou dostupné takřka po celém 

území České republiky. Tyto terminály dělíme na: 

� ruční terminály – existují tři typy 

- ruční terminál G2 (Smart, EasyPlus, Easy), které jsou graficky 

znázorněny níže (viz obr. 3) 

- terminál pro skryté nošení 

- ruční terminál G1 – stahují se z oběhu 



Ruční terminály se skládají z radiové jednotky, baterie a antény. Navíc se k nim dodává 

celá řada příslušenství umožňujících jejich využití za nejrůznějších provozních 

podmínek (nabíječe, náhlavní soupravy atd.). 

[Obr .3 ] Ruční terminály Smart, EasyPlus, Easy [10]   

 
Zdroj: http://www.pramacom.cz/cz/koncova-zarizeni-tetrapol.php 

 

� palubní terminály – jsou určené pro montáž do vozidel nebo na motocykly a 

proto jsou dále rozlišené na: 

- vozidlový terminál – skládá se z řídícího a kontrolního panelu (CCP) 

obvykle namontovaného na palubní desce, samostatného mikrofonu 

připojeného k CCP, radiového bloku, který je napojen na vozidlovou 

anténu, reproduktor, vozidlový akumulátor a systémovým kabelem 

na panel CCP, popř. k datovému terminálu . 

- motocyklový terminál – tento typ terminálu byl vyvinut pro použití 

na jedoucím nebo odstaveném motocyklu. Z tohoto důvodu je 

vybaven celou řadou zařízení tvořících jeho příslušenství, z nichž 

jsou některá namontována vpředu na řídítkách, jiná na karoserii nebo 

v úložném prostoru v zadní části motocyklu. V dnešní době je velkou 

výhodou bluetooth připojení náhlavní soupravy, čímž není osádka 

motocyklu limitována kabelem a při komunikaci se může vzdálit od 

motocyklu na vzdálenost umožňující mu připojení bluetooth. Kostra 

Smart EasyPlus Easy 



technického vybavení je podobná vozidlovému terminálu s úpravami 

pro použití na motocyklu (vizualizace spojení, mikrofon, dálkové 

ovládání). 

2.5.2. Pevné terminály 

 Pro radiovou komunikaci na operačních střediscích, základních útvarech a 

jiných základnách složek IZS jsou využívány tzv. stolní terminály linkové nebo 

radiové. Ovládacím prvkem těchto terminálů je stolní mikrotelefon nebo panel CCP. 

Dalším komponentem stolních terminálů je radiově nebo linkově připojený 

vysílač/přijímač podle typu terminálu, dále speciální rozhraní s konektory pro připojení 

systémového kabelu, antény (radiový terminál) nebo ústředny (linkový terminál) a 

reproduktoru.  

2.6. Služby 

Radiokomunikační systém Pegas účastníkům nabízí hlasové i datové služby, které 

uživatelům přinášejí nebo by měly přinášet hlavně zjednodušení jejich práce. Jelikož má 

síť pokrytí téměř po celé republice, není problém využívat tyto služby i při akcích 

majících národní a nejen regionální charakter s tím, že se mezi sebou domluví uživatelé 

z různých částí naší vlasti.  

Chce-li mít uživatel přístup k těmto službám, musí jeho terminál být: 

� naprogramován a individuálně nastaven, včetně programového vybavení 

� v pokrytí sítě (kromě komunikací v přímém nebo převaděčovém režimu) 

� zaregistrován – registrace se provádí automaticky systémem, uskutečňuje se v 

rádiové ústředně řídící rádiovou buňku automaticky po zapnutí terminálu; je 

indikována na displeji terminálu spolu s indikací úrovně signálu od základnové 

radiostanice, přičemž terminál síti oznamuje svou přítomnost a síť ověřuje jeho 

totožnost a práva prostřednictvím tzv. autentizace 

Každý terminál systému má jedinou identifikaci – adresu (číslo) RFSI. Tato adresa je 

jedinečná a skládá se z devíti čísel: 

RRR – číslo regionální sítě (např. RN UL, RN LB atd.) 

F      – číslo organizace (číslo přidělené např. PČR, HZS, ZZS) 

SS   – číslo útvaru dané organizace (např. Okresní ředitelství PČR) 

III    – jedinečná adresa (číslo) koncového zařízení – terminálu 



Tato čísla, která jsou obdobou telefonních se do terminálů programují na dohledovém 

pracovišti regionální sítě, pod kterou terminál spadá a je jeho tzv. domácí. Číslo RFSI 

slouží nejen k identifikaci terminálu v síti, ale díky tomuto číslu lze provádět 

individuální komunikaci podobným způsobem jako u telefonů, to znamená – při 

znalosti čísla RFSI terminálu se kterým se chceme spojit, navolíme toto číslo na našem 

terminálu a uskutečníme komunikaci.   

2.6.1. Individuální komunikace 

 Též nazývána jako soukromá, využívá adresy RFSI k navázání komunikace mezi 

jednotlivci. Po úspěšném spojení probíhá komunikace pomocí hovorového tlačítka 

(klíčovací tlačítko). Ukončení komunikace lze realizovat tak, že jeden z účastníků 

zavěsí. Dalším nástrojem pro zrušení tohoto spojení je příchozí komunikace s vyšší 

prioritou (hlášení dispečera - má nejvyšší prioritu a zruší veškerou komunikaci, účinný 

způsob, jak uživatelům v terénu předávat informace a rozkazy – např. oznámení 

hromadné nehody). Komunikaci může také uvolnit operátor dohledového pracoviště. U 

těchto komunikací lze používat i funkce typu přesměrování nebo předání hovoru. 

Rozlišujeme tyto typy individuální komunikace: 

� individuální volání  – v hovoru jen dva uživatelé: volající a volaný (viz obr. 4) 

 

[Obr. 4] Individuální volání [12]   

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://ppportal.pcr.cz/pegas/www/PEGAS_soubory/PEGAS_CZ.ppt 

 

� několikanásobné volání (malá konference) – může být zapojeno až pět 

uživatelů: jeden volající a až čtyři volaní (viz obr. 5). Tuto komunikaci sestavuje 

jeden uživatel tím, že pomocí čísel RFSI vyzve k hovoru 2-4 uživatele, kteří 

jeho výzvu přijmou. Komunikace se ukončí při zavěšení volajícího, nebo při 

zavěšení všech volaných.  

 



[Obr. 5] Několikanásobné volání [12]   

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://ppportal.pcr.cz/pegas/www/PEGAS_soubory/PEGAS_CZ.ppt 

 

� komunikace mezi uživatelem sítě Pegas a pevnou telefonní sítí – v hovoru 

pouze dva uživatelé, z nichž jeden používá radiový terminál a druhý jakýkoliv 

komerční telefon (viz obr. 6). 

 

[Obr. 6] Volání mezi uživatelem sítě Pegas a pevnou telefonní sítí [12]   

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://ppportal.pcr.cz/pegas/www/PEGAS_soubory/PEGAS_CZ.ppt 

Individuální komunikace nelze zachycovat na žádná systémová nahrávací zařízení ani je 

jinak monitorovat.  

2.6.2. Skupinové komunikace 

 Skupinové hlasové spojení na tzv. otevřeném kanálu účastníků, což v praxi 

znamená skupinovou komunikaci účastníků náležejících k několika operačním 

skupinám a nalézajících se uvnitř nadefinovaného geografického pokrytí bez omezení 

počtu účastníků. Na rozdíl od individuální komunikace vyžaduje skupinová komunikace 

přípravu (definice a vytvoření) operačních skupin a pokrytí tzv. operační řízení, které 

zajišťuje dohledové pracoviště. 

Operační hovorová skupina – skupina účastníků, kteří spolu potřebují vzájemně 

komunikovat často, dočasně nebo pravidelně. 



Pokrytí – vztahující se k hlasové komunikaci tvoří skupina radiových a linkově 

připojených základnových stanic (BS). Pokrytí definuje skupinu přístupových bodů 

v síti, v níž se mohou uživatelé účastnit dané komunikace.  

Skupinové komunikace dělíme: 

� otevřený kanál – Trvale nebo dočasně navázaná skupinová komunikace pro 

potřeby služby nebo splnění úkolu. U této komunikace platí, že v daný okamžik 

vždy mluví jen jeden uživatel. Ostatní uživatelé poslouchají a po skončení relace 

mohou reagovat (viz obr. 7).   

− trvale otevřený kanál - zajištění služby – tyto kanály se používají pro 

každodenní činnost a jsou stále otevřeny pro komunikaci. Např. kanál 

Okresního ředitelství PČR Ústí nad Labem je k dispozici všem uživatelům, i 

když nejsou ve stejných operačních skupinách (obvodní oddělení, kriminální 

služba, dopravní inspektorát), kteří pracují v působnosti tohoto ředitelství.  

− dočasně otevřený kanál – vždy otevřen jen na dobu nezbytnou pro splnění 

úkolu. Např. zajištění bezpečnosti při fotbalovém utkání.  

  

[Obr. 7] Skupinová komunikace na otevřeném kanálu [12]   
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 Zdroj: http://ppportal.pcr.cz/pegas/www/PEGAS_soubory/PEGAS_CZ.ppt 

� otevřené kanály pro případ nouze – každý radiový terminál má funkci 

tísňového volání (spustí se jedním zmáčknutím tlačítka na terminálu), které 

umožňuje všem uživatelům realizovat hovor, jímž ostatní účastníky informují o 

nouzové situaci. Terminály přijímající tísňové volání upozorní uživatele 

zvláštním vyzváněním a na displeji se objeví typ hovoru a adresa (RFSI) 

volajícího terminálu. Pokud volající terminál pracuje v síťovém režimu, dojde 

k aktivaci jednoho z následujících speciálních otevřených kanálů: 



− tísňový otevřený kanál  - jeho pokrytí je omezeno na základnovou stanici 

(BS), pod kterou je v tu chvíli terminál zaregistrován a je přístupný pro 

všechny účastníky bez ohledu na organizační příslušnost 

− krizový otevřený kanál – jeho pokrytí zahrnuje několik základnových 

stanic a je přístupný pouze nadefinovaným uživatelům oprávněných 

v tomto otevřeném kanále komunikovat 

� hlášení dispečera – je druh otevřeného kanálu, který nabízí následující funkce: 

− je sestavován pro jednu nebo více operačních skupin dispečerem 

− volané terminály automaticky přepnou na příjem tohoto hovoru a po jeho 

skončení se vrací do původního stavu 

− jde o jednosměrné volání, to znamená, že volané terminály nemají 

možnost ani oprávnění odpovídat 

Všechny skupinové komunikace mohou být nahrávány a monitorovány, což je vhodné 

při vyhodnocování jakéhokoliv zásahu všech složek využívající radiokomunikační 

systém Pegas. 

2.6.3. Komunikace v přímém režimu (DIR) 

 Přímý režim (někdy rovněž označovaný (vysílačkový) je služba, která umožňuje 

terminálům ve vzájemném radiovém dosahu komunikovat na kanálech vyhrazených 

k tomuto účelu (viz obr. 8). Při tomto typu komunikace se nevyužívají síťové zdroje 

(infrastruktura), a proto je lze realizovat mimo pokrytí sítě. Využívají se dva druhy 

komunikace v tomto režimu:  

− komunikace mimo síť  

− komunikace v rámci pokrytí s možností monitorovat síť. Při této funkci je 

terminál přepnutý do přímého režimu schopen v okamžiku, kdy je přímý kanál 

bez provozu, přijímat hovory nebo zprávy ze sítě. 

2.6.4. Komunikace v převaděčovém režimu (IDR) 

 Je další komunikací, která nevyužívá infrastrukturu sítě a může se tedy 

použít i mimo pokrytí. Tato služba umožňuje vzájemně a po vyhrazených kanálech 

komunikovat terminálům, které jsou v dosahu nezávislého digitálního opakovače, což je 

přenosné zařízení, které umožňuje komunikaci na rozsáhlejším území, než komunikace 

v přímém režimu bez použití zdrojů infrastruktury.  

 



[Obr. 8] Komunikace v přímém režimu [12]   

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://ppportal.pcr.cz/pegas/www/PEGAS_soubory/PEGAS_CZ.ppt 

2.6.5. Datové služby 

 V radiokomunikačním systému Pegas, lze podobně jako u operátorů 

komerčních mobilních sítí využívat datové přenosy, což je pro uživatele pracujícího 

v terénu neocenitelná služba, protože datová komunikace se všemi dostupnými 

aplikacemi a databázemi značně usnadní jejich práci. Všechny datové přenosy mohou 

být šifrované. Využívají se zejména: 

� datové služby IP – používá se datová architektura vycházející ze standardního 

protokolu IP.  Pro tyto přenosy se využívají mobilní datové terminály (UDT)  

připojené k terminálům radiovým, pro spojení se serverem, pod kterým jsou 

spuštěny aplikace, které uživatelé využívají. Této datové služby se využívá 

zejména: 

- k dotazování do databází  

- k přenášení souborů  

- pro komunikaci mezi datovým terminálem nainstalovaným ve vozidle a 

serverem pro automatické zjišťování polohy vozidel, k přenášení údajů o 

vozidle a jeho poloze, což umožňuje efektivní řízení posádek operujících 

v terénu 

� krátké textové zprávy (SMS) – podobně, jako u mobilních telefonů, lze i u 

radiových terminálů sítě Pegas posílat krátké textové zprávy. Lze psát volně 

sestavený text nebo poslat přednastavený tzv. status. Status - přenos předem 

definovaného kódu z terminálu na dispečerské stanoviště. Tato zpráva umožňuje 

uvést aktuální “status” uživatele (např. ve službě, v nouzi, při odpočinku, konec 

služby atd.). Krátké textové zprávy lze posílat na jednotlivé adresy (RFSI), více 

uživatelům nebo předem nadefinovaným skupinám. 



2.7. Bezpečnost komunikace 

 Jedním z hlavních cílů při hledání vhodného radiokomunikačního prostředku pro 

složky IZS bylo zabezpečení systému. Mezi hlavní nebezpečí, s nimiž se musí systém 

Matra-Pegas vypořádat jsou: 

� neoprávněný přístup k systémovým zdrojům, 

� narušování sítě z vnějšku nebo napodobování systémového účastníka, 

� odposlouchávání 

� zjišťování provozu (komunikuje někdo?, kde? atd.), 

� odcizení nebo ztráta terminálu, 

� nedostupnost služeb 

 Z dosavadních výsledků je zcela jasné, že zabezpečení komunikace je takřka 

bezchybné a to zejména díky těmto ochranným mechanismům: 

� autentizace terminálu zablokování nebo dezaktivace neidentifikovatelných 

terminálů, 

� digitální a trunkovací technologie, 

� ochrana proti možnosti analyzovat provoz v síti, 

� ochrana proti odposlechu pomocí analogových snímačů,  

� šifrování po celé délce přenosové trasy, 

� ochrana proti digitálním snímačům, 

� ochrana osobních dat. 

Systém je navržen tak, aby zabezpečoval maximální dostupnost, takže minimalizuje 

provozní dopady závad na jednotlivé uživatele. 

 



3. Koncepce spojení v Integrovaném záchranném systému 

Digitální technologie, kterou využívá radiokomunikační systém Pegas, 

umožňuje již nyní mnoho služeb, včetně již v systému zavedené šifry, čímž je systém 

použitelný hlavně pro bezpečnostní složky. Nabízí rovněž služby obvyklé v digitálních 

systémech GSM (SMS, identifikace volajícího apod.) a současně respektuje charakter 

práce a činnosti složek IZS, kterým je dispečerské řízení provozu. Hlavním cílem 

vybudování tohoto systému bylo usnadnit všem složkám IZS jejich činnost na místě 

zásahu a současně zabezpečit tolik požadovanou možnost vzájemné komunikace. Toto 

se týká celé České republiky a tak mohou složky IZS s pomocí této sítě bez problémů 

komunikovat na jakémkoli jejím místě. 

3.1. Legislativa Integrovaného záchranného systému 

Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“) je určen pro koordinaci zá-

chranných a likvidačních prací v případě, že si mimořádná událost vyžádá nasazení sil a 

prostředků řady subjektů, např. hasičů, policie, zdravotnické záchranné služby, sdružení 

občanů (tzv. složek IZS), případně je nutno koordinovat záchranné a likvidační práce z 

úrovně Ministerstva vnitra, krajů nebo starostou obce. 

IZS není organizace, ale systém, systém s nástroji spolupráce a modelovými 

postupy součinnosti. Jde o to, aby se promyšlenou a plánovanou kooperací zabezpečilo, 

aby veškeré možné zdroje a kompetence, které jsou potřebné při záchranných a 

likvidačních pracích, byly použity. Má tedy univerzální poslání a vznikl z potřeby 

společného postupu při přípravě na mimořádné události (dále jen MU) různého 

druhu. Použije se při přípravě na vznik MU a při potřebě provádět současně 

záchranné a likvidační práce dvěma nebo více složkami IZS. Je určen pro koordinaci 

záchranných a likvidačních prací při MU, včetně havárií a živelních pohrom. 

Záchrannými pracemi se rozumí činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního 

prostředí a vedoucí k přerušení jejich příčin.  

Likvida čními pracemi jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou 

nebo krizovou událostí. IZS tedy neřeší obnovu území postiženou mimořádnou nebo 

krizovou situací.  

Za mimořádnou událost (§2 písm. b) zákona č.239/2000 Sb.) se považuje škodlivé 

působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které 



ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných 

a likvidačních prací. 

Havárie je mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení a 

budov, užitím, zpracováním, výrobou, skladováním nebo přepravou nebezpečných látek 

nebo nakládáním s nebezpečnými odpady. 

Živelní pohroma je mimořádná událost vzniklá v důsledku škodlivého působení 

přírodních sil. 

Základním právním předpisem pro IZS je zákon č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů (dále jen „zákon o 

IZS") [1]. Zákon stanoví složky IZS a jejich působnost (pokud tak nestanoví zvláštní 

právní předpisy), působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva 

před a po dobu vyhlášení krizových stavů (stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu 

ohrožení státu a válečného stavu). 

Základním aspektem IZS je skutečnost, že složka IZS neztrácí svojí účastí v něm 

svoji právní subjektivitu ani princip dosavadního samostatného financování. 

3.2. Složky IZS 

Citovaným zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 

změně některých zákonů [1] jsou definovány složky IZS. Ty jsou rozděleny na tzv. 

základní a na ostatní (viz obr. 9).  

Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mi-

mořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Za 

tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém území České republiky. 

Základními složkami IZS jsou: 

� Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen „HZS ČR“) a jednotky požární ochrany 

(dále jen „JPO“) zařazené do plošného pokrytí kraje JPO  

� Policie ČR (dále jen „PČR“),  

� Zdravotnická záchranná služba (dále jen „ZZS“). 

 

[Obr. 9] Složky IZS [14]   

 



 
Zdroj: http://web.mv.cz/sik1/pegas/ios/http://10.8.72.2/hasici/faq/izs_hasici.html 

 

Ostatní složky IZS jsou povolávány k záchranným a likvidačním pracím podle povahy 

mimořádné události, na základě jejich možností zasáhnout a pravomocí, které jim dávají 

právní předpisy. K ostatním složkám IZS patří: 

- vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil 

- ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory 

- ostatní záchranné sbory 

- orgány ochrany veřejného zdraví 

- havarijní, pohotovostní a jiné služby 

- zařízení civilní ochrany 

- neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným 

a likvidačním pracím, 

- v době krizových situací také odborná zdravotnická zařízení na úrovni 

fakultních nemocnic. 

Pro podporu složek při rozsáhlých mimořádných opatřeních slouží systémy hospodářské 

mobilizace a nouzového zásobování.  

V případě potřeby nasazení složek IZS je žádoucí, aby bylo dosaženo jejich 

kapacitami kombinované a koordinované reakce na vzniklou mimořádnou nebo 

krizovou situaci. Musí být úzce spojeny s místními úřady a dalšími místními složkami. 

Mimořádná událost však může nabýt takových rozměrů, že zmocnění daná citovaným 

zákonem o IZS [1] a jinými zákony (zákon o krajích [2], zákon o obcích [3], zákon o 

Policii ČR [4], zákon o Hasičském záchranném sboru ČR [5]) nestačí k řešení následků 



mimořádné události. Orgány, které řeší mimořádnou událost a mohou, za podmínek 

daných zvláštním zákonem [6], zvýšit své pravomoci vyhlášením tzv. krizového stavu. 

Pak hovoříme o tom, že situace vzniklá při mimořádné události přerostla v krizovou 

situaci. O tom, který z krizových stavů bude vyhlášen, se rozhoduje na základě velikosti 

postiženého území a druhu mimořádné události, jejíž vznik k vyhlášení krizového stavu 

vedl. 

3.3. Úroveň koordinace složek IZS 

Základní složky i některé ostatní složky Integrovaného záchranného systému 

používají pro aktivaci, řízení a podporu svých sil a prostředků operační střediska. Stejně 

tak i různé distribuční, pohotovostní a havarijní služby používají ke sledování provozu 

svých technologií, pro identifikaci poruch a pro zajištění jejich rychlého odstraňování 

dispečinky a dohledová centra. Při řešení mimořádných událostí je nutná spolupráce 

správních úřadů, složek IZS i havarijních a pohotovostních služeb. Spolupráce musí být 

realizovaná na řídící úrovni:  

� strategické - územní správní úřady (krizové štáby) a HZS ČR  

� operační - operační střediska nebo dispečinky  

� taktické - na místě mimořádné události (místo zásahu).  

Spolupráce operačních středisek a dispečinků je nutná při:  

� oznamování vzniku mimořádné události občany,  

� předávání informace těm složkám, jejichž účast na místě mimořádné události 

je nutná nebo jimž musí být mimořádná událost oznámena podle příslušného 

právního předpisu,  

� společném řešení mimořádné události a koordinaci záchranných a 

likvidačních prací,  

� řešení mimořádných událostí, byl-li vyhlášen krizový stav podle zákona 

o krizovém řízení. 

Standardním způsobem oznamování mimořádných událostí občany je využívání 

telefonních čísel tísňového volání. V ČR jsou zavedena následující čísla tísňového 

volání, která obsluhují uvedené složky IZS: 

� 150 – HZS ČR 

� 155 – ZZS 

� 158 – PČR 



� 112 – HZSČR (jednotné evropské číslo tísňového volání zavedeno 

jako podmínka        vstupu ČR do EU, v mobilních telefonních sítích 

funguje od jejich uvedení do provozu a v pevné telefonní síti funguje 

od 2. 1. 2003) 

� 156 - Obecní (městská) policie (problémy se směrováním, protože 

obecní policie má působnost pouze na území obce) 

V současné době řeší odbavování tísňového volání jednotlivé složky ve své 

působnosti samostatně i v případech vybudování společného operačního střediska (ve 

většině případů HZS a ZZS, v Ostravě - Centrum tísňového volání (CTV) - HZS ČR, 

Policie ČR, ZZS a městská policie). Ve společných operačních střediscích si obsluhy 

vzájemně vypomáhají při nárůstu počtu tísňových volání. Automatizovaný přenos dat 

o mimořádné události mezi složkami IZS je řešen pouze na některých společných 

operačních střediscích, např. CTV Ostrava. V ostatních případech je informace 

o mimořádné události předávána telefonicky.  

Novým prvkem v příjmu tísňového volání jsou budovaná Telefonní centra 

tísňového volání (dále jen „TCTV“) na krajských operačních a informačních 

střediscích IZS (tj. na operačních a informačních střediscích HZS krajů) podle usnesení 

vlády č. 391/2000 ve znění usnesení vlády č. 350/2002 a podle § 7 zákona 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 

znění zákona č. 320/2002 Sb. (dále jen „zákon o IZS“). TCTV jsou situována 

v jednotlivých krajích .TCTV zajišťuje činnost příjmu tísňového volání na linku 112 ve 

prospěch všech základních složek IZS(IP telefonie). Nutným předpokladem zajištění 

funkčnosti je propojení výstupů technologie TCTV do SW produktů ZZS a Policie ČR 

tak, aby se data z TCTV přenášela přímo do SW využívaného pro vysílání sil a 

prostředků. TCTV mají zajistit:  

• příjem tísňových volání na lince 112 i 150 novou technologií a datový přenos 

informace o mimořádné události na pracoviště operačních středisek základních 

složek IZS, včetně zpětného příjmu statusových hlášení  

• příjem datové věty od operačních středisek základních složek IZS, pokud přijala 

informaci o mimořádné události s nutností zásahu více složek IZS  

• propojení specifických tísňových volání na pracoviště operačních středisek 

základních složek IZS 



Tísňové volání na linku 112 je určeno:  

• pro cizince, protože je zde zaručeno odbavení volání v cizí řeči (základ je 

němčina a angličtina a je připravována jazyková podpora ve 4 dalších jazycích),  

• pro oznámení závažných mimořádných událostí, zejména když vyžadují zásah 

více složek IZS  

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

tísňového volání má volit. 

Hlavní zásadou i nadále zůstává zachování stávajících národních čísel tísňového 

volání, aby je mohl občan využít zejména v případech požadavku řešení mimořádné 

události jednou ze složek IZS, např. při selhání životních funkcí, úrazech, nemocích a 

oznámení událostí Policie ČR apod. V těchto případech dojde při volání na linku 112 

zdánlivě ke krátkému, několikavteřinovému zdržení odbavení hovoru v porovnání s 

odbavením na linku národního čísla tísňového volání, protože tento hovor bude ke 

konečnému odbavení přepojen k příslušné složce IZS (platí zejména pro zdravotnická 

tísňová volání, protože zdravotnická záchranná služba chce přímo odbavovat 

zdravotnická tísňová volání) nebo bude vytvořena telefonická konference ihned 

v okamžiku zjištění, které složce IZS (případně kterým složkám IZS) řešení události 

patří. V těchto případech technologie TCTV umožní datové předání identifikovaných 

údajů (o volajícím čísle, adrese telefonní stanice a jejím majiteli, poloze mobilního 

telefonu a další informace získané při odbavování na TCTV). Takové informace nebude 

již nutné vytěžit z volajícího na operačním středisku složky IZS. Předpokládá se, že tato 

skutečnost zkrátí celkovou dobu tísňového volání a postiženému bude pomoc 

poskytnuta rychleji než doposud. 

Technologie TCTV je budována mimo jiné tak, aby:  

• zaručovala přesnou evidenci o přijatých tísňových voláních a nakládání s nimi, 

včetně nahrávek telefonních hovorů,  

• byla systémově zálohována - tvoří celostátní systém 14 propojených pracovišť 

(umožňuje to z kteréhokoli TCTV obsluhovat volajícího z jakéhokoli místa 

v ČR beze vzniku časové prodlevy),  

• umožnila maximální využití podpory činnosti operátora při identifikaci místa 

mimořádné události, včetně polohy volajícího v mobilních telefonních sítích a 

jejich zobrazování v GIS. 



Na tísňovém čísle 112 se v současné době vyskytuje značné množství zlomyslných 

volání a omylů (několik tisíc aktivit na tísňové lince 112 za jeden den - přesné 

statistické údaje nelze zatím doložit). To je způsobeno tím, že z mobilních telefonů bez 

SIM karty je možné volat pouze na linku 112 a v takovém případě se neidentifikuje 

číslo volajícího. Tato volání značně zatěžují personál TCTV, ale vzhledem k jejich 

existenci nejsou těmito hovory zatěžována operační střediska, kam jsou předávány 

pouze reálné případy. 

Technologie TCTV je připravena pro integraci příjmu tísňového volání na všech 

národních číslech tísňového volání, pokud budou základní složky IZS ochotny 

integrovat příjem tísňového volání.  

3.3.1 Strategické řízení v IZS 

HZS krajů do konce roku 2002 ve spolupráci s okresními úřady zajišťovaly pro 

krizové štáby okresů, zejména pro stálé pracovní skupiny, připravenost odpovídajících 

prostorů a technického vybavení. Ve většině případů krizové štáby a jejich stálé 

pracovní skupiny zasedaly v objektech HZS krajů (resp. jejich územních odborů). 

Ačkoliv HZS krajů obdobně zabezpečují a vytváří podmínky pro jednání krizového 

štábu kraje a jeho stálé pracovní skupiny, v mnoha případech krizové štáby krajů včetně 

stálých pracovních skupin ještě zasedají přímo na krajském úřadě i při koordinaci 

záchranných a likvidačních prací. Obdobně HZS krajů zajišťují nově tam, kde je to 

technicky možné, podmínky pro zasedání krizových štábů obcí s rozšířenou působností 

(HZS ČR má vybudováno celkem 230 stanic). MV-generální ředitelství HZS ČR ve své 

nové budově vytvořilo prostory pro zasedání krizového štábu Ministerstva vnitra a 

ústředního krizového štábu. 

Základním úkolem operačních a informačních středisek IZS je zajistit 

nepřetržitou podporu činnosti krizovým štábům a výměnu informací z míst 

mimořádných událostí do krizového štábu a mezi krizovými štáby, a to i v případech, 

kdy spolehlivě nefungují veřejné komunikační prostředky, je nefunkční elektrická 

rozvodná síť apod. (§ 9 vyhlášky č. 328/2001 Sb.). 

3.3.2.  Operační řízení v IZS 
V současné době jednotlivé složky zajišťují operační řízení ve své působnosti ve 

většině případů samostatně a vzájemně se informují telefonicky nebo radiostanicí o 

podrobnostech spolupráce. V případech, bylo-li vybudováno společné operační 

středisko, využívají společně informační systémy, přímo si předávají informace a 



společně koordinují postup. Zrychluje se tím plnění vzájemných požadavků, 

zintenzivňuje spolupráce a zabezpečuje účelnější využití technologií a nákladů 

vložených na jejich pořízení a tím se výrazně zefektivňuje činnost operačního střediska. 

Integrace má také problémové stránky, např. odlišný systém výkonu služby a odlišné 

finanční ohodnocení personálu jednotlivých složek IZS, větší nároky na bezpečnost a 

zálohování technologií. 

Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska 

integrovaného záchranného systému, kterými jsou podle § 5 zákona o IZS operační a 

informační střediska HZS krajů a operační a informační středisko MV-generálního 

ředitelství HZS ČR. V případech, kdy nejsou vybudována společná operační střediska, 

je nutné zajistit technické předpoklady pro bezpečnou spolupráci - hlasová, datová, 

případně video komunikace a společné využívání informačních systémů. Nutný je také 

automatizovaný přenos informací o řešení mimořádných událostí. K tomu jsou již nyní 

vytvářeny potřebné předpoklady, např. rozšiřováním integrované telekomunikační 

sítě MV, zavedením krizových mobilních telefonů, zavedením projektu 112 a 

budováním informačního systému krizového řízení. 

 

3.3.3. Taktické řízení při řešení mimořádných událostí 
Koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek IZS a 

v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události ("místo zásahu") a řízení 

součinnosti těchto složek provádí velitel zásahu. Velitel zásahu vyhlásí podle 

závažnosti mimořádné události odpovídající stupeň poplachu dle příslušného 

poplachového plánu IZS: 

� první  – ohrožení jednotlivých osob, objektů a dopravních prostředků plocha do 

500 m2, není nutná nepřetržitá koordinace složek  IZS při společném zásahu, 

� druhý  – ohrožení až 100 osob, více objektů a DP, plocha do 10 tis. m2, 

nepřetržitá koordinace, řídí kraj,         

� třetí – ohrožení až 1000 osob, část obce, podnik, přepr. soupravy, plocha do 1 

km2, povodí řek, produktovody, hromadné havárie v dopravě, řídí kraj, 

� zvláštní – ohrožení více jak 1000 osob, celé obce, plocha nad 1 km2, 

koordinace zásahu na strategické úrovni (MV), zahraniční pomoc 

 



Štáb velitele zásahu (dále jen „štáb") je využíván při koordinaci složek IZS a 

připravuje rozhodnutí velitele zásahu. Štáb tvoří: 

- náčelník štábu, který odpovídá za činnost štábu; navrhuje veliteli zásahu 

složení štábu, zastupuje velitele zásahu po dobu jeho nepřítomnosti a zajišťuje 

styk s veřejností na místě zásahu, 

- člen štábu pro spojení, který zabezpečuje koordinaci spojení na místě zásahu 

mezi jednotkami a složkami IZS a spojení složek IZS s příslušným operačním 

střediskem. 

- člen štábu pro týl, který organizuje materiální zabezpečení jednotek, včetně 

péče o zasahující a osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci, evidenci 

výdajů a nákladů na zásah a poskytování neodkladné péče osobám postiženým 

mimořádnou událostí. 

- člen štábu pro analýzu situace na místě zásahu, který provádí analýzu 

situace na místě zásahu za účelem přípravy rozhodnutí velitele zásahu. 

- člen štábu pro nasazení sil a prostředků, který organizuje součinnost 

jednotek a složek IZS na místě zásahu a jejich evidenci 

- zástupci složek IZS 

pomocníci členů štábu, kterými mohou být vedle zasahujících složek IZS i fyzické 

osoby a zástupci právnických osob, které při zásahu poskytují osobní nebo věcnou 

pomoc nebo se kterými složky IZS na místě zásahu spolupracují 

Stanoviště štábu určí velitel zásahu, a to obvykle v místě velitelského stanoviště. Na 

stanovišti štábu musí být přítomen po dobu zásahu některý z jeho členů a vedena 

evidence o činnosti štábu. Stanoviště štábu musí být zabezpečeno proti 

neoprávněnému vstupu nepovolaných osob a před vlivem nepříznivých 

klimatických podmínek. Současně musí být zajištěn náhradní mobilní zdroj 

elektrické energie a prostředky k odstranění technických závad na zařízeních 

používaných pro činnost štábu. 

Mezi vedoucími složek IZS musí velitel zásahu zajistit součinnost, kterou z velké 

části zajišťuje radiové spojení.  

3.4. Radiové spojení složek IZS  
 Radiová komunikace složek IZS je důležitým předpokladem pro úspěšně 

provedený zásah při řešení mimořádných událostí, zejména přímo na místě zásahu, tedy 

při „Taktické řízení“. Komunikace probíhající na vyšších úrovních řízení je popsána 



v předešlých kapitolách. Veškeré komunikace na místě zásahu musí být koordinovány, 

což zajišťuje člen štábu pro spojení. V rámci provozního řešení radiokomunikačního 

systému Matra–Pegas byly vyčleněny zvláštní radiové zdroje, které jsou určeny pouze 

složkám IZS: 

� OTEVŘENÝ KANÁL 112  - komunikace mezi štábem velitele zásahu, 

krizovým štábem a operačním střediskem 

� PŘÍMÝ REŽIM DIR 25  – komunikace mezi štábem a veliteli skupin 

jednotlivých složek IZS, které provádějí zásah 

� PŘEVADĚČOVÝ REŽIM IDR 32 –  totožná komunikace jako v přímém 

režimu, ale umožňuje komunikaci na rozsáhlejším území 

Velitel skupiny předává informace zasahujícímu družstvu na kanálech (DIR) 

vyhrazených jeho organizaci (HZS, PČR, ZZS), popřípadě po radiové analogové síti 

(HZS, ZZS). Při této komunikaci se pro zjednodušení nepoužívají standardní volací 

znaky všech složek IZS, ale srozumitelné hasič, záchranka, policie. 

Jednou z možností radiokomunikačního systému Matra–Pegas je propojení 

s externími sítěmi, a to se při řešení mimořádných událostí stává velkou výhodou 

(např. při komunikaci s krizovým štábem).  

Další nespornou výhodou tohoto systému při zásazích složek IZS je zabezpečení 

systému před odposlechem nebo narušením cizím uživatelem, protože novináři, 

zvědaví lidé a další typičtí narušitelé podobných zásahů nikdy nejsou potřebnou 

kulisou pro práci složek IZS, zvláště když jde většinou o záchranu lidských životů. 

 Nevýhodou tohoto radiového spojení zatím tkví hlavně ve vybavenosti 

jednotlivých složek IZS. Nejlépe s vybavením je na tom Policie České republiky, 

která už jiný radiokomunikační prostředek nepoužívá a pomalu začíná plně využívat 

všech výhod tohoto systému. Další složkou IZS používající ve větším měřítku 

tohoto radiového spojení je Hasičský záchranný sbor, který ale dále používá i 

analogový systém, jenž je ale s digitálním systémem Matra – Pegas vhodně 

propojen. Záchranné služby po celé republice systém PEGAS také používají, avšak 

většina z nich nikoliv jako hlavní způsob radiové komunikace. Z toho vyplývají i 

občasná selhání v komunikaci, k nimž čas od času mezi záchrannou službou a 

ostatními složkami IZS dochází. Po změně státoprávního uspořádání, kdy záchranky 

přešly do kompetencí krajů, byly v řadě krajů vybudovány nové analogové sítě pro 

potřeby záchranných služeb. I v tom je třeba hledat příčinu stejně jako v jisté 

"kompetenční autonomii" záchranek (ve srovnání s ostatními hlavními složkami 



IZS) vůči provozovateli sítě, jímž je Ministerstvo vnitra. Tento problém a pořizovací 

cena terminálů jsou hlavním důvodem, proč ZZS v plné míře nevyužívá tento 

radiokomunikační systém. S příchodem nových terminálů (poloviční pořizovací 

cena) a služeb v síti Pegas snad dojde k novým diskusím o širším využití ze strany 

ZZS. 



4.  Předpokládaný vývoj radiového spojení v IZS 

Pro vývoj radiového spojení v rámci Integrovaného záchranného systému je 

velmi důležitá komunikace mezi jednotlivými kompetenty zajišťujících spojení všech 

složek, které jsou v IZS začleněny. Z příkladu ZZS, která si buduje svoje vlastní nové 

analogové sítě i když asi z objektivních důvodů je vidět, že ne vždy je dohoda možná. 

Přesto jsem přesvědčen o nutnosti jednotného radiového spojení všech složek IZS, 

protože bez jednotné komunikace se nasazení sil a prostředků při mimořádných 

událostech nedá úspěšně koordinovat. Proto každé vylepšení radiokomunikačního 

systému Pegas – Matra vytváří předpoklad, že se i složky využívající své radiové 

prostředí přičlení plně do tohoto systému. Jednoznačným cílem vývoje radiového 

systému Matra – Pegas je zkvalitňování a rozšiřování služeb pro uživatele koncových 

terminálů. V rámci systému se v nejbližší době počítá se softwarovým upgradem na 

vyšší verzi, která by měla zajišťovat rozšíření a zrychlení datových i hlasových služeb. 

 Nynější praxe dokazuje, jak velkou výhodou jsou datové přenosy v síti Pegas, 

ale ukázalo se, že ještě vše není nastaveno přesně podle potřeb jednotlivých složek a 

tyto nedostatky by měly být odstraněny právě novou softwarovou verzí. U datových 

služeb se bude jednat zejména o vylepšený přenos statusových zpráv technikou „one 

touch“, která zjednodušuje předávání smluvených hlášení mezi uživateli a jejich 

operačními středisky. Služba „one touch“ umožňuje uživateli nadefinování statusové 

zprávy nebo krátké zprávy pod tlačítko alfanumerické klávesnice na terminálu, přičemž 

delším přidržením tlačítka bude takto předefinovaná zpráva okamžitě odeslána. Nyní je 

nutno tuto zprávu složitým postupem vyhledat v menu terminálu a následně aktivovat 

odeslání, což v případě zásahu není pro uživatele dostatečně rychlé a pro výkon služby 

efektivní.  

Důležitou datovou službou se v budoucnosti stane systém automatické lokalizace 

vozidel (AVL), který by měl být ve většině vozidel IZS a umožňoval by nejen sledování 

polohy těchto vozidel, ale poskytoval by i takové funkce jako je navigace vozidla, 

monitorování činnosti příslušenství vozu např. VRZ (výstražné a rozhlasové zařízení), 

zapnutí-vypnutí motoru, hladina vody v cisterně, dálkový monitoring EKG u záchranné 

služby. Dále pak tato služba bude poskytovat zvukové i obrazové informace o dění ve 

voze a jeho okolí tzn. přenášení videosignálu a zvuku z nainstalovaných kamer a 

mikrofonů ve vozidle. 



Hlavní vývojovou změnou v hlasových službách by po upgradu mělo být skenování 

kanálů v přímém režimu DIR, které umožní sledování komunikací v tomto režimu 

spojení,  což je při jakémkoliv zásahu složek IZS klíčové pro velitele zásahu, který tak 

bude mít přehled o práci podřízených složek. 

 Nasazením nových ručních radiostanic třetí generace dojde ke zlepšení všech 

parametrů radiostanice. Tento terminál bude menší, lehčí a odolnější. Uživatelům bude 

poskytovat daleko větší komfort užívání a umožní využití většího množství 

připojitelného příslušenství pomocí technologie bluetooth. 

Počítá se také s rozšiřováním stávající sítě základnových ústředen pro zkvalitnění 

pokrytí území signálem. Další prioritou je modernizace dohledových center a jejich 

vznik na útvarech, které jsou tomuto řízení sítě příslušné. V této době existují dohledová 

pracoviště pouze na útvarech Policie České republiky, které řídí jednotlivé regionální 

sítě a všechny organizace (HZS, ZZS atd.). V budoucnu se počítá s otevřením nových 

dohledových pracovišť na Oblastních operačních střediscích HZS, která tak budou moci 

lépe konfigurovat nastavení sítě pro své uživatele tedy hasiče a také této složce  

podřízené spojovací prostředí pro složky IZS. 

 Věřím, že se vývoj radiového prostředí pro složky IZS bude nadále řídit hlavně 

potřebami uživatelů, protože právě pro koncové uživatele je radiové spojení jediným 

dorozumívacím prvkem v terénu i při zásazích a pomáhá jim při řešení často velmi 

kritických situací. 



5. Závěr  

 V případě vzniku rozsáhlých bezpečnostních incidentů a mimořádných událostí 

požadují pracovníci všech složek Integrovaného záchranného systému stejnou úroveň 

dostupnosti, komplexnosti a spolehlivosti spojení. Ocitají se totiž v situacích, které si 

vynucují dobře nacvičenné postupy zahrnující veškeré eventuality zásahu. A protože se 

jedná o organizace, které vzájemně úzce spolupracují, vyžaduje koordinace jejich 

činností flexibilitu v každém článku řetězu, včetně možnosti měnit režimy radiové 

komunikace a využívat možnosti domlouvat se ve společném prostředí otevřených 

kanálů nebo v přímém režimu DIR, kdy lze radiové terminály využít jako vysílačky. 

 Nutnost používání jednotného radiového systému pro všechny složky 

Integrovaného záchranného systému byl tedy jasným vyústěním potřeb jednotlivých 

útvarů, které jsou sdružené v tomto bezpečnostním systému nasazovaném při 

mimořádných událostech.  

 Ministerstvem vnitra vybraný radiokomunikační systém MATRA – PEGAS měl 

hned odpočátku spoustu příznivců i nepřátel, ale po pěti letech jeho plného používání a 

zdokonalování se zdá být vyhovujícím radiovým prostředím pro jednotky IZS. 

V médiích sice čas od času proběhnou informace o špatné funkčnosti systému, špatně 

vybavených pracovnících a příslušnících složek IZS, ale z vlastní zkušenosti vím, že 

systém i vybavení fungují tak, jak mají a občasné závady se rychle odtraňují ve 

prospěch funkčnosti radiového provozu. Jakékoliv informace o selhání systému při 

součinostních cvičeních se většinou nezakládají na pravdě, protože z velké části se 

jedná o selhání lidského faktoru při nastavování radiového komunikačního prostředí pro 

danou akci. V tomto vidím i největší problém u samotných uživatelů, kteří byli zvyklí 

na předcházející analogové technologie. Nechuť naučit se využívat všech dostupných 

služeb tohoto nového radiokomunikačního systému pak vrhá zcela zkreslený pohled na 

tuto technologii. Přitom mobilní telefon už dnes používají s takovou rutinou, že už si 

svůj život bez něho nedokážou představit. Proč se tedy k ovládaní nových radiostanic 

nepostaví stejným způsobem je mi záhadou.  

 Dalším problémem, jako u každého velkého projektu jsou finanční prostředky, 

které ovlivňují růst infrastruktury a navyšování prostředků technického vybavení. 

V době kdy se z rozhodnutí Rady bezpečnosti státu začal naplno budovat 

radiokomunikační systém MATRA – PEGAS bylo jasné, že vybavování jednotlivých 

složek IZS proběhne na etapy. Cílem dokončení výstavby infrastruktury byl rok 2003, 



což se podařilo splnit v termínu. Vybavování útvarů složek IZS probíhá dodnes a to i 

z toho důvodu, že se pomalu splňují požadavky, které si jednotlivé složky určily a dále 

s přibývající praxí s tímto systémem dále určují. Ministerstvo vnitra, jako zřizovatel se 

snaží, aby finanční prostředky dále plynuly do vývoje systému a vybavenosti uživatelů, 

ale při dnešní ekonomické a politické situaci to není vůbec jednoduché zvláště proto, že 

jsou zde skupiny odpůrců, které by nejraději využívání tohoto systému zastavily ze 

svých nám zcela nejasných pohnutek. Myslím si, že by se lidé do jejich kompetencí 

spadá tato otázka měli zamyslet nad tím, zda je žádoucí budovat úplně nové systémy 

nebo maximálně využívat ten, který je k dispozici. 

 Podle vlastní zkušenosti vím, co tento radiokomunikační systém svým 

uživatelům nabízí a proto si myslím, že jeho funkčnost, spolehlivost a nabídka služeb je 

více než dostačující pro potřeby všech složek IZS, jak v součinnosti, tak při řešení 

vlastních operací. 

 Věřím, že jste v této práci našli odpovědi na své otázky týkající se 

radiokomunikačního prostředí MATRA- PEGAS, koncepce Integrovaného záchranného 

systému a jejich vzájemné interakce a získaly tak ucelený přehled o vývoji a současném 

stavu obou těchto navzájem propojených systémů.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

AVL ( Automatic Vehicle Location) – automatická lokalizace vozidel 

BS ( Base Station) – základnová stanice 

CCP ( Command and Control Panel ) – příkazový a kontrolní panel 

CTV – Centrum Tísňového Volání 

DIR  - zkratka slova DIRect, označení komunikace v přímém režimu 

DL  ( Digital L ink) – digitální spoj 

DP  Dopravní Prostředek 

EKG  – ELEKTROKARDIOGRAM – záznam časové změny elektrického potenciálu 

způsebeného srdeční aktivitou 

FDMA ( Frequency Division Multiple Acces ) – vícenásobný přístup rozdělením 

kmitočtů 

GIS – GeoInformační Systém 

GMSK  ( Gaussian M inimum Shift Keying ) – klíčování Gaussovým minimálním 

posuvem 

GPS ( Global Positioning Systém ) – systém globálního určování polohy 

GSM ( Global System for Mobil communications ) – globální systém mobilní 

komunikace) 

HZS – Hasičský Záchranný Sbor 

IDR ( Independent Digital Repeater ) – nezávislý digitální opakovač 

IP (Internet Protocol) -  protokol IP 

IZS – Integrovaný Záchranný Systém 

JPO – Jednotka Požární Ochrany 

MSW ( Main SWitch ) – hlavní ústředna 

MU – M imořádná Událost 

MV – M inisterstvo Vnitra 

OMN (Operation and Maintenence Computer) – řídící a dohledový počítač 

PCM ( Puls Code Modulation ) – pulsně kódová modulace 

PČR – Policie České Republiky 

RFSI ( Refional network – Fleet – Subfleet – Individual ) – adresa terminálu 

RN ( Regional Network ) – regionální síť 

RT ( Radio Terminal ) – radiový terminál 

SMS ( Short Message Service ) – krátká textová zpráva 



SSW ( Secondery SWitch ) – vedlejší radiová ústředna 

SW ( SoftWare) programová vybavenost 

TCTV  -  Telefonní Centra Tísňového Volání 

TS ( Time Slot ) – časový úsek – slot 

UDT ( User Data Terminal ) – uživatelský datový terminál 

VRZ –  Výstražné a Rozhlasové Zařízení 

ZZS – Zdravotní Záchranná Služba 
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