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Anotace 

 

HÁNA, I. Digitální radiokomunikační systémy Tetrapol a Tetra. Diplomová práce, Ostrava, 

VŠB-TU, FBI, 2009, 82 s. 

Diplomová práce se zabývá popisem a porovnáním digitálních radiokomunikačních systémů 

Tetrapol a Tetra. 

V první části jsou uvedeny současně používané digitální radiokomunikační systémy ve světě 

a v Evropě. 

V dalších částech jsou podrobněji popsány digitální radiokomunikační systémy Tetrapol 

a Tetra a jsou porovnány jejich vlastnosti. 

Součástí práce je také průzkum požadavků uživatelů na radiokomunikační systém a průzkum 

spokojenosti se stávajícím systémem.  

V závěrečné části práce je nastíněna prognóza rozvoje národní radiokomunikační sítě Pegas 

včetně návrhu způsobu spojení Hasičského záchranného sboru ČR. 

Klíčová slova: radiostanice, terminál, komunikace, uživatel, digitální systém, Tetrapol, Tetra, 

Pegas. 



 

Anotation 

HÁNA, I. Digital radio-communication systems Tetrapol and Tetra. The Diploma thesis, 

Ostrava, VŠB-TU, FBI, 2009, 82 p. 

Diploma thesis deals with the description and comparition of the digital radio–communication 

systems Tetrapol and Tetra. 

In the first part I specify contemporary used digital radio-communication systems in the world 

and Europe. 

In further parts the digital radio-communication systems are described in detail and their 

system attributes compared.  

The part of the thesis is also a user request survey on radio-communication system and 

content survey with the present system. 

Diploma thesis outlines the development forecast of national radio-communication network 

Pegas including suggestion of communication method of Fire rescue service of the Czech 

Republic.  

Keywords: transceiver, terminal, communications, user, digital system, Tetrapol, Tetra, Pegas. 
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1 Úvod 

Hlavním úkolem Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) České republiky, jako 

jedné ze základních složek Integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), je 

poskytovat účinnou pomoc občanům a organizacím při řešení mimořádných událostí. Aby 

tato pomoc byla skutečně účinná, je nutná dobrá koordinace činností u zásahu v hasičském 

družstvu, mezi jednotkami požární ochrany (dále jen „JPO“) a rovněž mezi složkami IZS. 

Na místě mimořádné události koordinuje činnost jednotek a složek IZS velitel zásahu. Velitel 

při řízení zásahu vydává povely, pokyny a rozkazy podřízeným jednotkám. Důležitou součástí 

při řízení zásahu je i zpětná vazba, kdy zasahující jednotky předávají informace o stavu 

mimořádné události veliteli zásahu. Pro předávání těchto zpráv jsou vhodným prostředkem 

radiostanice.   

Česká republika zvolila v roce 1994 pro svůj hromadný rádiový systém složek IZS digitální 

systém TETRAPOL. Důvodem byla volba co nejmodernějšího systému, který by vyhověl 

potřebám všech uživatelů. Při výběru systému se proto komise rozhodla pro použití digitální 

technologie. V té době v Evropě neexistoval jiný funkční digitální rádiový systém, než který 

nabízela francouzská firma Matra Communications. Další evropský digitální systém - TETRA 

byl v té době teprve ve fázi vývoje.  

Národní síť Pegas byla dobudována v roce 2003. Při jejím používání se vyskytlo mnoho 

problémů – nedostatečné pokrytí signálem, značná nespolehlivost terminálů, dlouhotrvající 

opravy, krátká výdrž baterií u přenosných terminálů apod. V poslední době stále sílí hlasy, že 

kdyby byla národní síť postavena na standardu TETRA, byli bychom ušetřeni většiny 

problémů, které se vyskytují v systému TETRAPOL. 

Svoji práci jsem tedy zaměřil na porovnání obou hlavních evropských digitálních systémů, 

a to z pohledu uživatelů systémů. Chtěl bych posoudit, zda dále pokračovat ve využívání 

systému TETRAPOL a jaká provést opatření, aby tato digitální rádiová síť vyhovovala 

potřebám složek IZS nebo zda přebudovat národní síť na systém TETRA.  

Součástí práce je také průzkum provedený u uživatelů z jednotlivých HZS krajů, z řad 

zdravotnické záchranné služby a Policie ČR. Cílem průzkumu bylo zjištění, jak je 

v jednotlivých krajích systém Pegas využíván a jak jsou s ním uživatelé spokojeni a jaká 

zlepšení jsou u radiokomunikačního systému požadována, aby mohl být efektivním nástrojem 

pro koordinaci činnosti složek IZS u zásahu. 
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2 Rešerše 

Při studiu problematiky rádiového spojení jsem se setkal zejména s touto literaturou:  

MATRA NORTEL COMMUNICATIONS. Provozní dokumentace PMR - Prezentace 

systému. Bois d´Arcy : EADS Defence and Security Networks, 24. 4. 2002.  

Tento dokument poskytuje všeobecné informace o systému Pegas, postaveném 

na technologii TETRAPOL. Jsou zde popsány služby nabízené uživatelům, zásady 

řízení a údržby sítě a její architektura. 

Terrestial Trunked Radio, radio communication standards, tetra private digital mobile radio 

pmr. [Online] The TETRA MoU Association Ltd. [Citace: 20. 02 2009.]  

http://www.tetra-association.com  

Tyto webové stránky popisují digitální systém TETRA, který byl vyvinut na základě 

standardu evropského standardizačního institutu ETSI. Jsou zde popsány vlastnosti 

systému, architektura sítí a další informace o tomto systému. 

HAINBUCHNER, CH. Technology acceptance of complex products and systems. [Online] 

Doctoral thesis. Vienna 27. 10. 2005, 233 p. [Citace: 20. 2. 2009.] 

http://www.pdfdownload.org/pdf2html/pdf2html.php?url=http%3A%2F%2Fepub.wu-

wien.ac.at%2Fdyn%2Fvirlib%2Fdiss%2Feng%2Fmediate%2Fepub-wu-

01_8af.pdf%3FID%3Depub-wu-01_8af&images=yes. 

Autorka ve své doktorské práci uvádí podrobný popis systému TETRA. V práci je 

proveden výzkum technologie zavedení komplexních výrobků a systémů. 

KELNHOFER, G. Market Analysis for Professional Mobile Radio (PMR) and Public Access 

Mobile Radio (PAMR). Siemens AG Österreich, 2002. 

Autor ve své práci analyzuje trh s profesionálními radiostanicemi. V práci jsou mimo 

jiné porovnány jednotlivé digitální radiokomunikační systémy z hlediska finančního 

objemu uskutečněných kontraktů na jednotlivých kontinentech. 

Tetrapol. [Online] Tetrapol Forum. [Citace: 23. 03 2009.] www.tetrapol.com. 

Na webových stránkách jsou uvedeny podrobné informace o systému TETRAPOL. 
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DUDÁČEK, A. Komunikační systémy v PO. [Online] Prozatímní učební text. Ostrava : VŠB 

- TU, 2000. [Citace: 15. 01 2009.] Dostupný z WWW: 

<http://homen.vsb.cz/~www547/WEB/TEXTY/KS/komsyst.htm#_Toc477778597>. 

Učební text poskytuje čtenáři základní informace o komunikačních systémech a sítích 

vhodných pro činnost hasičských jednotek. 
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3 Rádiové komunikace 

Pojmem rádiové komunikace jsem se podrobněji zabýval již ve své bakalářské práci. Rádiová 

komunikace je přenos informací pomocí elektromagnetického vlnění. Protože se rádiové vlny 

šíří prostorem bez umělého vedení, využívá se toto spojení především pro přenos informací 

mezi pohyblivými objekty nebo mezi pohyblivým a pevným objektem. Praktické využití 

rádiových komunikací začíná mezi 1. a 2. světovou válkou. Radiostanice, tak jako většinu 

nových technologií, využívala nejdříve armáda. Později se rozšířily mezi další organizace, 

které využívaly mobilní komunikace, jako je námořní, letecká nebo pozemní doprava, 

policejní a hasičské sbory, zdravotnické služby, stavebnictví a další. Radiostanice se časem 

stávaly stále dostupnější. Kromě armády a organizací radiostanice používají také radioamatéři 

a zájemci z řad laické veřejnosti. Postupem doby se vyčlenila jedna z oblastí radiokomunikací 

označovaná jako PMR (Professional Mobile Radio). Radiostanice z této oblasti slouží 

k profesionálním účelům organizací. Současné PMR systémy lze rozdělit na dvě hlavní 

skupiny:  

• analogové systémy 

• digitální systémy. 

3.1 Analogové PMR systémy 

Analogové systémy jsou ve světě značně rozšířené. Mohou to být jednoduché sítě, sítě 

využívající jeden nebo více převáděčů nebo pokročilejší trunkové sítě, jejichž podstatou je 

dynamické přidělování volných kanálů pro požadované spojení.  

Významným standardem trunkových sítí v evropských zemích je britský MPT1327. 

Infrastruktura i koncová zařízení trunkových sítí jsou dražší než u sítí na pevných kmitočtech, 

ale je zde efektivněji využito kmitočtové pásmo a síť tak může využívat větší množství 

účastníků. Díky přijatému standardu se na výrobě a vývoji mohou podílet různí výrobci. 

Mohou tak produkovat větší série svých výrobků a tím snížit náklady na přijatelnou úroveň.   

Jejich výhodou jsou, ve srovnání s digitálními systémy, jednodušší a levnější radiostanice 

a především mnohem jednodušší infrastruktura. Protože se tyto systémy využívají již 

od druhé poloviny 19. století, jsou v současné době velmi propracované a značně spolehlivé 

[1].  



13 

 

3.2 Digitální PMR systémy 

Digitální systémy se začaly vyvíjet přibližně od 80. let 19. století. Rozvoj ve všech oblastech 

světového hospodářství vedl ke stále větší poptávce po mobilních komunikacích. Z důvodu 

omezené kapacity analogových radiových systémů začaly vznikat rádiové systémy využívající 

digitální modulace. Jejich výhodami jsou efektivnější využití kmitočtového pásma, lepší 

odolnost vůči rušení, možnost šifrování, možnost dalšího zpracování digitálního signálu a jiné 

pokročilé funkce. 

Mezi nejvýznamnější digitální systémy ve světě patří: 

PROJEKT 25 

Projekt 25, označován také P25 nebo APCO 25, je celosvětově velmi rozšířený standard 

pro digitální rádiové sítě. Byl vyvíjen v USA od roku 1989. Vývoj standardu byl dokončen 

v roce 1995. Sítě standardu P25 byly instalovány nejprve v Severní Americe a byly využívány 

bezpečnostními sbory a vládními organizacemi. Později byly rozšířeny po celém světě. 

V tomto systému je velmi zdravé konkurenční prostředí. V roce 2001 se podílelo na výrobě 

komponentů tohoto systému 48 výrobců.  

IDRA  (Integrated dispatch radio system) 

Tento systém využívají jak bezpečnostní sbory, tak i uživatelé z obchodních a výrobních 

organizací v Japonsku. První verze japonského digitálního standardu byla dokončena v roce 

1993.  

DIMRS  (Digital integrated mobile radio system) 

Systém DIMRS, známý také jako iDEN (integrated Dispatch Enhanced Network), je velmi 

podobný japonskému systému IDRA. Je využíván především v Kanadě a v Severní Americe.  

TETRAPOL 

Tetrapol je plně digitální rádiový systém, který byl vyvíjen francouzskou firmou Matra 

Communications především pro bezpečnostní sbory. Prvním uživatelem tohoto systému bylo 

francouzské četnictvo v síti RUBIS. Počátky využití se datují již od roku 1987. V současné 

době je hlavním výrobcem firma EADS Defence & Security. 

TETRA  (Terrestrial Trunked Radio) 

Tento digitální systém byl vyvíjen od roku 1989 zejména pro uživatele z řad hasičů, policie, 

zdravotních služeb, armády, dopravních podniků a výrobních podniků. Evropským 
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telekomunikačním institutem pro normalizaci ETSI byl uznán jako komunikační standard 

v roce 1995. První sítě, založené na standardu Tetra, byly uvedeny do provozu v roce 1997. 

V současné době jsou sítě TETRA široce rozmístěny v Evropě, na Dálném a Středním 

východě, v Africe, Jižní Americe a také v Číně. 

EDACS (Enhanced digital access communications system) 

EDACS je moderní trunkový radiokomunikační systém. Vývoj norem pro systém EDACS 

provádí mezinárodně uznávaná normalizační organizace TIA (Telecommunications Industry 

Association). Zařízení založená na této technologii jsou určena pro bezpečnostní sbory, 

obchodní a výrobní organizace. 

FHMA  (Frequency hopping multiple access system) 

Systém FHMA byl vyvinut v Izraeli především pro komerční uživatele. 

Toto samozřejmě není úplný výčet všech digitálních systémů. Tak, jak se vyvíjejí nové 

technologie a rostou požadavky potenciálních uživatelů, vznikají i další digitální rádiové 

systémy [12].  

3.3 Poměr využití digitálních systémů ve světě 

Jak je uvedeno v předchozí části, existuje ve světě mnoho digitálních systémů a další se 

vyvíjejí. Na grafech č. 1 a 2 je znázorněn světový obchod s infrastrukturou a s terminály 

nejvýznamnějších digitálních systémů ve světě. Z grafů je patrné, že nejrozšířenější systémy 

jsou DIMRS (iDEN) a Projekt 25. Při pohledu na graf č. 1 je ale patrné, že nejdynamičtěji se 

rozvíjí infrastruktura systému TETRA [4].  

3.4 Poměr využití digitálních systémů v Evropě 

V Evropě je poměr využití digitálních systémů odlišný od situace ve světě. Z grafu č. 3 je 

patrné, jak dynamicky se na tomto kontinentu rozvíjí systém TETRA. Využití systému 

TETRAPOL neustále klesá. I přes tento trend se ve světě instalují nové sítě, založené na této 

technologii. Příkladem je například Lichtenštejnsko nebo Brazílie. Výstavba jejich sítí začala 

v roce 2004, respektive 2005. Pověsti o ukončení provozu sítí, postavených na standardu 

TETRAPOL vyvrací jejich výrobce, společnost EADS Defence & Security. Dokladem může 

být i dopis, zaslaný ministryni vnitra, zámoří a místní samosprávy Francie, ze dne 8. října 

2007, uvedený v příloze č. 2.  
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Graf č. 1 – Porovnání objemu světového 
obchodu s infrastrukturou v milionech USD 

Graf č. 2 – Porovnání objemu světového 
obchodu s terminály v milionech USD 

 

Systém 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

TETRA 41 172 463 876 1443 1736 

TETRAPOL 173 226 361 530 653 711 

EDACS 254 298 446 511 471 416 

P 25 147 324 473 821 1166 1356 

iDEN 1143 1313 1727 1875 1716 1402 
 

 

Systém 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

TETRA 0 3 50 257 677 1053 

TETRAPOL 33 44 91 132 216 260 

EDACS 53 70 112 160 182 214 

P 25 51 175 258 508 829 1168 

iDEN 1655 2301 2734 3041 3318 3518 
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Graf č. 3 – Poměr využití digitálních systémů používaných v Evropě v % 

 

 



17 

 

4 Systém TETRAPOL 

4.1 Historie 

Historie systému TETRAPOL se začíná psát v roce 1987, kdy se francouzské četnictvo 

rozhodlo vybudovat svoji síť pod názvem RUBIS, která je založena na technologii 

TETRAPOL.  

V roce 1991 byla uzavřena smlouva s katalánskou policií na výstavbu sítě Nexus, která 

rovněž vychází z technologie TETRAPOL.  

V roce 1993 byla zprovozněna síť RUBIS. V tomtéž roce byly uzavřeny smlouvy na výstavbu 

sítě pro francouzskou policii – ACROPOL a sítě pro francouzské dráhy – IRIS. 

V roce 1994 bylo vytvořeno Fórum TETRAPOL, které má za úkol veřejně zpřístupnit 

systémová rozhranní systému TETRAPOL.  

V roce 1996 byla vytvořena první verze PAS (Publicly Available Specifications), veřejně 

přístupné specifikace systému TETRAPOL a byla předložena žádost ETSI o uznání PAS. 

V roce 1999 Výbor EU pro policejní spolupráci uznal systémy TETRAPOL a TETRA jako 

vhodné systémy pro potřeby bezpečnostních sil. 

V roce 2000 bylo v provozu nebo ve výstavbě již 40 sítí TETRAPOL a tato technologie měla 

přibližně 600 000 uživatelů. 

4.2 Popis systému 

4.2.1 Základní charakteristika systému TETRAPOL 

Systém TETRAPOL je plně digitální, pracuje na principu sdílených zdrojů - trunkový systém. 

Rádiové terminály mají zajištěn přístup do sítě pomocí vícenásobného rozdělení kmitočtu 

FDMA. Pro přenos rádiového signálu se využívá modulace GMSK. 

Maximální velikost sítě: 

• 120 regionálních sítí 

• 10 organizací. 
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Maximální parametry jedné regionální sítě: 

• 9 ústředen 

• 32 rádiových buněk 

• 10000 domácích terminálů 

• 2500 návštěvnických terminálů 

• 100 sestavených skupinových komunikací. 

4.2.2 Frekvenční pásmo 

Pro síť TETRAPOL bylo přiděleno kmitočtové pásmo 380 – 430 MHz a 440 – 490 MHz. 

4.2.3 Síťové prvky a architektura sítě 

 

Obr. 1 – Podsystémy regionální sítě 
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Síť TETRAPOL je složena z několika elementárních sítí, které jsou vzájemně propojeny. Jsou 

označovány jako regionální sítě RN (Regional Network). Regionální síť, viz obr. 1, je složena 

ze tří vzájemně propojených podsystémů: 

• rádiový podsystém – základnové stanice a rádiové terminály; 

• přepínací podsystém – hlavní rádiové ústředny MSW (Main Switch), vedlejší rádiové 

ústředny SSW (Secondary Switch), linkově připojené terminály LCT (Line Connected 

Terminal) a rozhraní pro externí sítě; 

• řídící podsystém – provozní servery MD (Mediation Device) a stanice k plnění 

řídících úkolů. 

4.2.4 Služby sítě TETRAPOL 

Systém TETRAPOL nabízí tyto základní hlasové a datové služby: 

• skupinové komunikace  

• tísňové volání 

• individuální komunikace 

• komunikace v přímém režimu 

• datové služby. 

Skupinové komunikace 

Skupinové komunikace mohou být v režimu hovorových skupin TG (Talk Group) nebo 

v režimu otevřených kanálů MOCH (Multi-site Open Channel).  

Hovorová skupina je definována účastníky, kteří patří do stejné operační skupiny OG 

(Operational Group) a jsou uvnitř nadefinovaného geografického pokrytí.  

Komunikace v otevřeném kanále je skupinová komunikace účastníků patřících k několika 

operačním skupinám OG, kteří jsou uvnitř nadefinovaného geografického pokrytí. 

Tísňové volání 

V sítí TETRAPOL jsou definovány tři typy tísňového volání: 

• krizový jednobuňkový otevřený kanál ESOCH 

• krizový vícebuňkový otevřený kanál EMOCH 

• nouzový kanál v přímém režimu. 
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Vlastnosti tísňového volání se nastavují v konfiguraci sítě a závisí na provozních 

podmínkách.  

Pokrytí krizového kanálu ESOCH (Emergency Single-cell Open Channel) je určeno buňkou, 

pod kterou se nachází volající a definovanými linkově připojenými buňkami. Účastníci kanálu 

ESOCH jsou ze všech operačních skupin a organizací. 

Pokrytí krizového kanálu EMOCH (Emergency Multi-cell Open Channel) je určeno 

definovanými buňkami. Účastníci kanálu EMOCH patří do operačních skupin, oprávněných 

v tomto kanálu komunikovat.  

Terminály, které jsou pod pokrytím sítě, aktivují při tísňovém volání podle nastavení ESOCH 

nebo EMOCH. Pokud se terminál nachází mimo pokrytí sítě nebo je v přímém režimu, je při 

tísňovém volání aktivován nouzový kanál v přímém režimu. Jeho pokrytí je dáno rádiovým 

dosahem účastnických terminálů. 

Individuální komunikace 

Individuální hovory jsou komunikace mezi dvěma účastníky. Účastníci mohou být z různých 

operačních skupin, různých organizací a v různých regionálních sítích. Mezi individuální 

hovory patří také hovory do telefonní sítě a konferenční hovory. Konferenční hovory jsou 

komunikace mezi maximálně 5 účastníky. 

Komunikace v přímém režimu 

Komunikace v přímém režimu umožňují komunikovat terminálům ve vzájemném rádiovém 

dosahu na přímých kanálech DIR (DIRect). Tyto kanály jsou nezávislé na pokrytí sítě. 

Na terminálech lze nastavit funkci monitorování sítě. Potom je terminál, komunikující 

v přímém režimu, schopen přijímat také individuální hovory nebo krátké textové zprávy. 

Převaděčový režim umožňuje komunikovat terminálům v dosahu nezávislého opakovače IDR 

(Independent Digital Repeater). Výhodou použití převaděče je zvětšení pokrytí pro terminály 

komunikují v přímém režimu. 

Datové služby 

V systému TETRAPOL je možné využívat tyto datové služby: 

• datové služby IP 

• krátké textové zprávy. 
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Datové služby IP využívají standardní protokol IP. Používají se mezi mobilními datovými 

terminály UDT (User Data Terminal) připojenými k rádiovým terminálům nebo mezi 

terminály UDT a serverem. Datové komunikace mohou být šifrované. 

Krátké textové zprávy jsou dvojího druhu: SU-MS (Short User Message Service) – krátká 

textová zpráva s maximálně 150 znaky, která obsahuje volný text; ST-MS (Status Message 

Service) – krátká textová zpráva s maximálně 24 znaky, která obsahuje předdefinovaný text. 

U zpráv lze zvolit příjemce – předdefinované nebo zadané účastníkem, prioritu a šifrování. 

Datové přenosy mohou být místní – mezi dvěma terminály UDT ve stejné regionální síti nebo 

zabezpečené – pokud není možné doručit zprávu příjemci, zůstává zpráva uložena na hlavní 

ústředně a je doručena později. Také je možné doručit zprávu náhradnímu příjemci. 

Další služby systému TETRAPOL 

• Hlášení dispečera 

Jde o jednosměrné volání sestavené dispečerem. Volané terminály se automaticky 

přepnou na příjem. Na toto volání nemohou účastníci odpovědět. 

• Řízení přístupu 

Tato služba kontroluje oprávnění terminálu účastnit se určité komunikace. 

• Odposlech okolí 

Služba umožňuje dispečerovi automaticky přepnout terminál na vysílání a poslouchat 

zvuky z jeho okolí. Na terminálu se nezobrazuje informace o tomto režimu. 

Terminálům lze na programovací stanici TPS (Terminal Programming Station) 

zakázat využití této služby. 

• Omezení působnosti 

Terminálům je možné nastavit, ve kterých regionálních sítích se mohou zaregistrovat. 

• Identifikace volajícího 

Pomocí této funkce je zobrazována na terminálech identifikace volajícího. Funkce se 

využívá u všech typů hovorů (pod sítí, v přímém režimu i u individuálních hovorů). 

• Přesměrování hovorů 

Pomocí této služby je možné individuální hovory přesměrovat na jiný terminál. Službu 

je možné na TPS zablokovat. 
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• Předání hovorů 

Volaný účastník může individuální hovor předat jinému terminálu. Služba může být 

na terminálech zablokována. 

• Odposlech 

Dispečer může odposlouchávat individuální hovor dvou účastníků. Tuto službu mohou 

používat pouze dispečeři ve vlastní organizaci. 

• Dynamické přiřazování čísla skupiny DGNA 

Služba DGNA (Dynamic Group Number Assignment) umožňuje uživateli 

s příslušným oprávněním operační skupiny vytvářet, měnit nebo mazat.  

• Slučování skupin 

Tato funkce umožňuje sloučit operační skupiny do společného otevřeného kanálu. 

• Propojování  

Umožňuje účastníkům sítě TETRAPOL propojení do externích sítí, např. pomocí 

pobočkové ústředny do veřejné telefonní sítě nebo mobilní sítě GSM. 

• Opožděný vstup 

Umožňuje terminálům pozdější vstup do zahájených komunikací na základě seznamu 

sestavených komunikací. 

• Volání ze seznamu 

Tato služba umožňuje volat účastníky pomocí implicitní adresy. 

• Scan 

Funkce scan umožňuje sledovat více skupinových komunikací. V systému jsou tři 

režimy scanu: prioritní, neprioritní a LPM (Listening in priority mode).  

Při prioritním scanu má příjem prioritní komunikace přednost před příjmem ostatních 

scanovaných komunikací. Při vysílání je použita pouze prioritní komunikace. 

Při neprioritním scanu poslouchá terminál první aktivní komunikaci. Při vysílání je 

tato komunikace použita. Pokud není žádná komunikace aktivní, je při vysílání 

použita komunikace zobrazovaná na displeji. 
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Při LPM scanu jsou do příjmu komunikací zařazeny také hovory v přímém režimu. 

Jedná se o prioritní scanování, jako prioritní může být zvolen jak kanál v přímém 

režimu, tak i otevřený kanál. 

4.2.5 Bezpečnost systému 

Při vývoji systému TETRAPOL bylo zajištění bezpečnosti jedním z hlavních cílů. Systém byl 

od prvopočátku budován pro použití u bezpečnostních sborů, a proto používá tyto 

bezpečnostní mechanismy: 

• autentizace terminálů, 

• šifrování komunikací, 

• zablokování přístupových nebo provozních práv terminálů, 

• ochrana systému. 

Autentizace terminálů 

Autentizace terminálů spočívá v ověření parametrů terminálu – individuální adresy, sériového 

čísla a porovnání těchto údajů s databází systému. Bez provedené autentizace nemůže 

terminál pracovat. Bez prvotní autentizace v síti (po zavedení nového terminálu) nemůže 

terminál pracovat ani v přímém režimu. 

Šifrování komunikací 

Komunikace jsou zašifrovány po celé trase přenosu. Zašifrovány jsou na úrovni celé sítě 

hlasové komunikace a na úrovni regionální sítě datové komunikace. V přímém nebo 

převaděčovém režimu mohou být komunikace šifrované nebo nešifrované, podle rozhodnutí 

uživatelů.  

Všechny komunikace, v přímém i síťovém režimu, mohou být dále přešifrovány modifikátory 

klíčů. 

Každý z klíčů, použitých v síti, má svoji životnost, tzv. kryptoperiodu. Po jejím uplynutí musí 

být klíč vyměněn. 

Zablokování přístupových nebo provozních práv terminálů 

Této služby se využívá při ztrátě nebo odcizení terminálu. Služba je rozdělena na dvě úrovně 

ochrany. První úroveň je pozastavení provozních práv terminálu operátorem taktického 
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dohledu. Terminál nemůže komunikovat v žádném ze systémových režimů do doby uvedení 

do provozu operátorem.  

Druhá úroveň je zablokování terminálu operátorem taktického dohledu. Terminál ztratí práva 

na komunikace v systémových režimech. Vrácení komunikačních práv je možné pouze 

v servisním středisku.  

Ochrana systému 

V systému jsou využívány mnohé ochranné postupy, které zabezpečují maximální dostupnost 

služeb při různých provozních závadách a chybách ve funkčnosti. 

Hlavní ochranné postupy jsou: 

• Změna směrování – pokud není k dispozici původní okruh, použije systém jiný. 

• Přepnutí do izolovaného režimu – v případě, že závada způsobí odpojení některého 

prvku sítě. V systému jsou použity čtyři typy izolovaných režimů, které nabízí 

komunikace v dostupné části sítě. 

4.2.6 Terminály používané v systému TETRAPOL 

Terminály, používané v systému, dělíme na přenosné, vozidlové a základnové. Přenosné 

terminály jsou malých rozměrů a hmotnosti, používají pro napájení akumulátory a mají 

anténu umístěnou na těle radiostanice. Tyto terminály mají menší vysílací výkon. Vozidlové 

terminály jsou větší, k napájení je využita palubní elektrická síť automobilu. Anténa je 

umístěna na karosérii automobilu. Výkon je větší než u přenosných terminálů. Základnové 

terminály dělíme na dva základní typy – rádiově připojené a linkové. Rádiově připojené 

terminály jsou napájeny z elektrické sítě a jsou doplněny akumulátorem. Antény jsou 

umístěny na budovách, obvykle na stožárech. Výkon je stejný jako u vozidlových terminálů. 

Linkové terminály jsou připojeny přímo na infrastrukturu systému. K jejich ovládání se 

používají externí aplikace. 

V systému TETRAPOL se v současné době začíná používat již třetí generace terminálů. 

Přenosné terminály první generace jsou robustní, mají větší rozměry a hmotnost. V terminálu 

lze využít 6 pamětí pro uložení komunikací. Terminál je vybaven displejem a tlačítkovou 

klávesnicí. V horní části terminálu je systémový konektor, který umožňuje připojení 

příslušenství (externí mikrofon, náhlavní souprava, datový kabel, apod.) a slouží také 

k programování terminálu. 
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Obr. 2 Přenosný terminál G1 Obr. 3 Ovládací skříňka vozidlového terminálu 

 

Vozidlový terminál je složen ze dvou hlavních částí – ovládací skříňky a radiobloku, jsou 

propojeny kabelem. Ovládací skříňka je vybavena, tak jako u přenosného terminálu, 

displejem a tlačítkovou klávesnicí. Paměťovým voličem můžeme vybírat jednu z 99 

uložených komunikací. Starší vozidlové terminály používaly místo ovládací skříňky 

mikrotelefon. 

 
 

Obr. 4 Radioblok Obr. 5 Mikrotelefon 

 

Přenosné terminály druhé generace jsou označeny SMART, EASY+ a EASY. Mají stejnou 

konstrukci a liší se pouze v ovládání. SMART má displej a plnou tlačítkovou klávesnici, 

EASY+ má také displej, ale zmenšenou tlačítkovou klávesnici a terminál EASY nemá ani 

displej ani klávesnici. V paměti SMARTu a EASY+ může být uloženo 99 komunikací, 

v paměti EASY může být maximálně 15 komunikací. S přenosnými terminály je možné 
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využívat adaptér, který zvyšuje výkon přenosného terminálu, dobíjí baterii a usnadňuje 

ovládání přenosného terminálu ve vozidle. 

  

Obr. 6 SMART, EASY+ a EASY Obr. 7 Baterie s indikátorem 

 

Vozidlové terminály druhé generace, označené jako WIDE BAND se od generace první liší 

pouze softwarem. 

Společným znakem terminálů třetí generace je barevný displej. Displej je dobře podsvícený 

a výborně čitelný. Přenosné terminály TPH600 a TPH700 (dříve též označovány jako Callisto 

a Jupiter) mohou být vybaveny bezdrátovou technologií Bluetooth pro připojení příslušenství. 

Oba terminály disponují pamětí pro 400 komunikací. Tyto terminály mají ale bohužel 

rozdílný konektor pro připojení příslušenství kabelem. Terminál TPH700 je vybaven velmi 

praktickým multifunkčním ovladačem. Tímto ovladačem lze měnit hlasitost a volit 

komunikace z paměti. Terminál rovněž umožňuje rychlý přístup k naprogramovaným 

službám pomocí dlouhého stisku numerických tlačítek – tzv. klávesové zkratky. Pomocí 

klávesových zkratek se mohou velmi snadno odesílat například předdefinované krátké textové 

zprávy - statusy. Přenosné terminály jsou dodávány s Li-lon bateriemi, které umožňují delší 

provoz terminálů. 

Vozidlový terminál TPM700 je vyráběn od roku 2008. Radioblok má stejné rozměry a tvar 

jako u starších vozidlových terminálů. Na první pohled je patrná jeho příbuznost s terminálem 

TPH700. U vozidlového terminálu se však multifunkčním ovladačem terminál pouze zapíná 

a lze jím měnit hlasitost.  
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Obr. 8 TPH600 a TPH700 Obr. 9 TPM700 

 

Základnové terminály připojené radiově mají stejnou ovládací skříňku jako vozidlové 

terminály 1. a 2. generace. Liší se pouze stolním mikrofonem. Radioblok je umístěn ve skříni 

se síťovým zdrojem. 

Linkové terminály jsou umístěny v rackové skříni a jsou připojeny kabelovou linkou X25 

k hlavní nebo vedlejší rádiové ústředně. Terminály jsou ovládány z aplikací, které dodávají 

různí výrobci.  

4.2.7 Uživatelé systému TETRAPOL 

Současný výrobce, francouzská společnost EADS DEFENCE & SCURITY, uvádí k roku 

2009 následující údaje o využití technologie TETRAPOL:  

91 sítí 

35 zemí 

1 850 000 uživatelů 

1 700 000 km2 pokrytého území 

V tabulce č. 1 jsou uvedeni uživatelé technologie TETRAPOL z řad bezpečnostních 

a záchranných sborů. 
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Tabulka č. 1 Uživatelé systému TETRAPOL – bezpečnostní a záchranné sbory 

Název sítě Uživatel Země Pokrytí 
Rok 
začátku 
výstavby 

Saoudi Arabia Network  Confidential  Saudská Arábie místní 2001 

Security Network  Confidential  Kazachstán národní 2000 

Police forces, emergency 
services, fire brigades  Confidential  Singapur národní 1999 

Police Network  Bangkok Royal Police  Thajsko místní 1997 

N/A  
Drujba Gomel 
Gazoduc  Bělorusko místní 2003 

PEGAS  Ministry of The Interior  Česká republika národní 1994 

ACROPOL/ANTARES Network  Ministry of The Interior  Francie národní 1993 

RUBIS  
Ministry of Defense - 
French Gendarmerie  Francie národní 1994 

N/A  
EADS Manufacturing 
Plant  Německo místní 2003 

Extension of the POLYCOM 
network  Liechtenstein  Lichtenštejnsko národní 2004 

PHOENIX  Ministry of The Interior  Rumunsko národní 1998 

Slovak Network  Ministry of The Interior  Slovensko národní 1997 

SIRDEE  
National Police and 
Guardia Civil  Španělsko národní 2000 

NEXUS  
Generalitad de 
Catalonia  Španělsko místní 1994 

POLYCOM  UOR Polycom  Švýcarsko národní 2000 

Proamatec  Federal Police Forces  Brazílie 
multi 
regionální 2005 

Mexico City  Ministry of The Interior  Mexiko místní 1999 

National Police Network  Mexican Government  Mexiko národní 1999 

 

[3, 6, 8, 11]. 
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5 Systém TETRA 

5.1 Historie 

Evropský telekomunikační institut pro normalizaci ETSI počátkem 90. let minulého století 

popsal standard pro Evropský digitální rádiový systém. Původní název projektu MDTRS 

(Mobile Digital Trunked Radio System) byl v roce 1991 změněn na Trans-European Trunked 

Radio (TETRA). Význam akronymu TETRA byl později upraven na dnes známý Terrestrial 

Trunked Radio, tedy pozemní trunkové radiostanice.  

Tento systém měl být orientován především na PAMR (Public Access Mobile Radio) 

- veřejně přístupný mobilní rádiový systém. Teprve později, v roce 1993, se systém TETRA 

orientuje také na bezpečnostní a záchranné sbory. Pro sbory v Schengenském prostoru bylo 

vyhrazeno evropské harmonizované kmitočtové pásmo 380 – 400 MHz. Díky schválenému 

standardu není tento systém vázán na jednoho výrobce, ale na vývoji a výrobě komponentů se 

podílí více výrobců, např. EADS, Motorola, Nokia, Rohde & Schwarz, Sepura, Siemens, 

Simoco, Teltronic, Thales a mnohé další. V současné době to je více než 27 výrobců 

základních částí sítí a více než 24 výrobců koncových zařízení (terminálů) a dalších 

komponentů sítí. 

V prosinci 1994 vzniklo sdružení TETRA Association Memorandum of Understanding 

(TETRA MoU). Je to fórum, které jedná jménem všech zúčastněných stran, zastupuje 

výrobce, operátory sítí, poskytovatele aplikací, zkušební ústavy a telekomunikační agentury. 

Toto sdružení je společnost s ručením omezeným a je registrováno ve Velké Británii. Cílem 

sdružení je výměna informací a podpora rozvoje sítí TETRA po celém světě. V současné době 

je členem sdružení asi 150 organizací. 

Rádiový systém TETRA nyní využívají jak bezpečnostní a záchranné sbory, vládní 

organizace a armáda, tak i obchodní a výrobní organizace a rovněž operátoři PAMR.  

5.2 Popis systému 

5.2.1 Základní charakteristika systému TETRA 

Systém TETRA je digitální rádiový systém pracující v trunkovém režimu, s časově děleným 

vícenásobným přístupem ke zdrojům TDMA (Time Division Multiple Access). 
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5.2.2 Služby sítě TETRA 

Síť TETRA nabízí svým uživatelům tyto hlasové a datové služby: 

• skupinové volání 

• prioritní (tísňové) hovory  

• individuální hovory 

• hovory v přímém módu 

• krátké datové přenosy 

• paketové přenosy. 

Skupinové volání 

Skupinová volání jsou základní službou sítě TETRA. Účastníci jsou definováni ve skupinách 

a každá skupina má definované pokrytí přiřazením základnových stanic. Uživatelé podle 

nastavených priorit mají přístup k síťovým zdrojům. V síti se používá 16 úrovní priorit.  

Služba DGNA (Dynamic Group Number Assignment) umožňuje slučování účastníků 

do dynamicky tvořených hovorových skupin. Hovorové skupiny mohou být významné 

například pro policii, hasiče a zdravotní služby při řešení mimořádných událostí. Vybraní 

uživatelé, kteří se podílejí na řízení zásahu, jsou zařazeni do jedné hovorové skupiny a mohou 

spolu komunikovat.  

Tísňové hovory 

Jede o zvláštní typ skupinového volání, které využívá nejvyšší priority hovoru. Tísňový hovor 

se spouští tlačítkem na terminálu. V případě obsazení sítě je schopen tísňový hovor ukončit 

hovor s nejnižší prioritou. Aktivace tísňového volání automaticky upozorní příslušného 

dispečera a další účastníky v příslušné hovorové skupině. 

Individuální hovory 

Individuální hovory jsou obdobou telefonického hovoru mezi dvěma terminály.  

Hovory v přímém módu 

Hovory v přímém módu (DMO -  Direct Mode Operation) se používají pro komunikaci 

skupin v místech s nedostatečným nebo žádným pokrytím signálem sítě. Dosah terminálu je 

maximálně v řádu jednotek kilometrů. 
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Krátké datové přenosy 

Jde o přenosy dat o maximální velikost 256 B. Tyto přenosy se využívají pro odesílání statusů 

nebo krátkých textových zpráv. 

Paketové přenosy 

Paketové přenosy jsou využívány pro datové přenosy s rychlostí 4800 b.s-1 v jednom časovém 

slotu. Při využití více časových slotů (maximálně 4) je nejvyšší rychlost 19,2 kb.s-1.     

Další služby systému TETRA 

• Call Retention – Přidržení hovoru 

Služba přidržení hovoru umožňuje vybraným uživatelům, aby v případě značného 

zatížení sítě, při sestavení tísňového volání, nebyli nuceni ukončit probíhající důležitý 

hovor. 

• Nucený poslech okolí - Ambience Listening 

Dispečer může uvést rádiový terminál do režimu „Nucený poslech okolí“. Pomocí této 

služby může dispečer poslouchat zvuky a konverzaci v blízkosti rádiového terminálu. 

Tuto službu využívají například společnosti, které převážejí cenné nebo citlivé 

materiály a které mohou být cílem únosu. Existuje mnoho uživatelských aplikací, 

které využívají tuto službu pro své specifické potřeby. Je však třeba si uvědomit, že 

mnoho uživatelů považuje tuto službu jako zásah do soukromí. Proto by měla být 

využívána pouze tam, kde je součástí pracovních povinností uživatelů. 

• Call Authorised by Dispatcher – Volání dispečerem 

Tato služba umožňuje dispečerovi vstoupit do hovoru všem uživatelům své sítě. 

Volané terminály se automaticky přepnou na příjem tohoto volání. Po ukončení volání 

se terminály vrací do původních komunikací. Volání se nezúčastňují pouze terminály, 

které komunikují individuálně nebo jsou v režimu tísňového volání. Služba se využívá 

pro řízení provozu sítě.  

• Area Selection – Výběr oblasti 

Pomocí této služby může správce sítě konfigurovat vlastnosti základnových stanic 

z hlediska možnosti určitých typů přenosů. V síti tak lze nastavit, aby například 

v určité oblasti nebylo možné sestavit individuální hovor. To může být výhodné 
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z důvodů šetření s komunikačními zdroji, které tak zůstávají volné pro skupinové 

komunikace. 

• Late Entry – Pozdější vstup do komunikace 

Pomocí služby Late Entry mohou uživatelé vstoupit do probíhající komunikace. 

Nezáleží ani na důvodu, proč se do komunikace nezapojili od začátku (vypnutý 

terminál, hovor v jiné hovorové skupině, terminál byl mimo pokrytí sítě, atd.). 

Signalizace služby Late Entry je vysílána pouze na základnových stanicích, v jejichž 

dosahu se nachází účastníci dané hovorové skupiny. 

5.2.3 Frekvenční pásma 

Standard TETRA byl vyvinut pro frekvence 300 – 1000 MHz. Mimo tyto frekvence nebyla 

funkčnost systému ověřována. Frekvence pro sítě TETRA jsou v Evropě i ve světě 

harmonizovány. Rádiové systémy TETRA ve většině zemí pracují na základě licence 

místních telekomunikačních úřadů. V České republice tuto úlohu zastává Český 

telekomunikační úřad. 

V Evropě byla vyčleněna 2 pásma pro bezpečnostní a záchranné služby: 380 - 385 MHz a 390 

- 395 MHz. Většina frekvencí je vyhrazena pro síťový (trunkový) režim TMO (Trunked 

Mode Operation). Pro přímý režim DMO (Direct Mode Operation) jsou přidělovány 

frekvence ze spodního pásma, od 380 MHz výše. Pro převáděčová spojení AGA (Air 

- Ground - Air) jsou přidělovány frekvence z horního pásma od 392 MHz směrem dolu.  

Pro ostatní evropské uživatele jsou přiděleny kmitočty v pásmech 410 až 430 MHz a 450 až 

470 MHz. V zemích, které nejsou členy NATO, mohou být přiděleny frekvence v pásmech 

385 - 390 MHz a 395 - 399,9 MHz. 

V Asii, Tichomoří a Jižní Americe jsou pro sítě TETRA vyhrazena pásma 806 - 824 MHz 

a 851 - 869 MHz.  

V některých oblastech, jako je Jižní Korea, jižní a východní Asie, Hongkong, Venezuela atd. 

se používají pásma 380 - 400 MHz a 410 - 430 MHz. 

5.2.4 Síťové prvky a architektura sítě 

Síť TETRA, znázorněná na obrázku č. 10, je obecně složena z těchto síťových prvků: 

NMS (Network Management System) – systém řízení sítě, který zabezpečuje řízení, dohled 

a bezpečnost sítě. Zde je uložena databáze uživatelů. 
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SCN (Switching Controller Node) – přepínač, který řídí základnové radiostanice. Počet 

řízených základnových stanic závisí na velikosti systému. 

RBS (Radio Base Station) – základnová radiostanice, je prvek sítě, který tvoří rádiové pokrytí 

oblasti. 

MS (Mobile Station) – mobilní terminály, jedná se o přenosné a vozidlové radiostanice. 

RLS (Remote Line Station) – vzdálený linkový terminál, jde o centrální řídící prvek sítě. 

Umožňuje komunikaci dispečera s mobilními terminály. 

 

Obr. 10 Základní prvky sítě TETRA 

Architektura sítě TETRA je znázorněna na obrázku č. 11.  

Přepínání a řízení sítě (SwMI) 

SwMI představuje řídící a přepínací zařízení a subsystémy včetně základnových stanic. 

Vzdušné rozhraní (1 a 2) 

Vzdušné rozhraní je považováno za nejdůležitější. Toto rozhraní může být mezi základnovou 

stanicí a rádiovým terminálem (1) v síťovém režimu (TMO) nebo mezi rádiovými stanicemi 

(2) provozovanými nezávisle na infrastruktuře sítě (DMO). 

Rozhraní člověk – stroj (3) 

Pomocí tohoto rozhraní ovládá obsluha rádiový terminál. 
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Rozhraní pro periferní zařízení (4) 

Toto rozhraní slouží k připojení externího přístroje k rádiovému terminálu. Slouží k přenosu 

dat mezi aplikacemi pomocí sítě TETRA. Toto rozhraní také podporuje částečné ovládání 

terminálu z připojeného externího zařízení. 

Dispečerské rozhraní (5) 

Dispečerské rozhraní se používá pro linkové připojení vzdálené dispečerské konzole. 

Stanovení univerzálního rozhraní by však nebylo praktické, protože by mohlo vést ke snížení 

výkonu sítě. Jakým způsobem bude připojena dispečerská konzole na infrastrukturu sítě, 

záleží na konkrétních požadavcích na aplikaci. 

Rozhraní pro připojení externí sítě (6) 

Toto rozhraní slouží pro připojení telefonní sítě k infrastruktuře sítě TETRA.  

Vnit řní systémové rozhraní (7) 

Toto rozhraní umožňuje připojit zařízení do infrastruktury sítě TETRA od různých výrobců. 

Připojení může být buď na úrovni obvodů nebo v režimu paketového přenosu. 

Rozhraní pro síťový management (8) 

Rozhraní pro síťový management umožňuje správu sítě.     

 

Obr. 11 Architektura sítě TETRA 
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Přestože rádiové sítě TETRA poskytují široké spektrum služeb, vývoj nových technologií 

a zvýšené požadavky uživatelů vedly k modernizaci standardu. Ke konci roku 2005 byl 

schválen modernizovaný standard pod názvem TETRA Release 2. Hlavní změny jsou: 

• Prodloužení maximálního dosahu v režimu TMO z 58 km na 83 km. 

• AMR hlasový codec pracující v režimu 4,75 kb.s-1. 

• Hlasový codec MELPe standardizovaný v NATO, pomocí kterého se zvýší potlačení 

šumu na pozadí a zlepší se kvalita hlasu.  

• Zavedení služby TEDS (TETRA Enhanced Data Service) – vysokorychlostní datové 

přenosy. Maximální přenosová rychlost může být až 538 kb.s-1. 

Tabulka 2 Propustnost paketových dat (Downlink kbit.s-1) 

Modulace \ Šířka pásma 25 kHz 50 kHz 100 kHz 150 kHz 

π/4 DQPSK 15,6       
π/8 DQPSK 24,3       

4-QAM 11 27 58 90 
16-QAM 22 54 116 179 

64-QAM-1 33 80 175 269 
64-QAM-2 44 107 233 359 
64-QAM-3 66 160 349 538 

Poznámka: jsou využity všechny 4 timesloty 

5.2.5 Terminály používané v systému TETRA 

Protože existuje mnoho výrobců terminálů TETRA, není možné v této práci uvést všechny. 

Proto se soustředím pouze na několik nejvýznamnějších výrobců a v následující části uvedu 

vybrané vzorky z jejich produkce. 

MOTOROLA 

Z mnoha terminálů výrobce Motorola uvádím čtyři vybrané typy – MTH650, MTH800,  

MTP850 a MTM800.  

Přenosný terminál MTH650 je velmi spolehlivá a jednoduchá radiostanice, určená 

k profesionálnímu použití. Má černobílý displej a tlačítkovou klávesnici. 

Přenosný terminál MTH800 navazuje na předchozí popisovaný terminál. Je však vybaven 

barevným displejem. Součástí terminálu je přijímač GPS. 

Přenosný terminál MTP850 je robustní terminál s barevným displejem a tlačítkovou 

klávesnicí. Konstrukce terminálu splňuje vojenský standard MIL-STD 810 a má krytí IP54. 
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Kromě mnoha hlasových a datových funkcí je terminál také vybaven přijímačem GPS.  Tento 

terminál je možné programovat přes standardní rozhraní USB.  

Zajímavostí všech těchto terminálů je možnost vibračního upozorňování na příchozí 

komunikace. 

Vozidlový terminál MTM800 je vybaven černobílým displejem a tlačítkovou klávesnicí. Je 

určen do obtížného prostředí, také například k instalaci do motocyklu a splňuje normy krytí 

IP54 a IP57 [7].  

  

Obr. 12 MOTOROLA MTH650  Obr. 13 MOTOROLA MTH800 

 

 

Obr. 14 MOTOROLA MTP850 Obr. 15 MOTOROLA MTM800 
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SEPURA 

Společnost Sepura nabízí mimo jiné přenosné terminály SRH3800 a STP8000. 

Terminál SRH3800 s barevným displejem je vybaven přijímačem GPS. Krytí terminálu je 

IP54. 

Terminál STP8000 byl navržen pro náročné provozní prostředí. Krytí odpovídá standardu 

IP55. Je to asi nejlépe vybavený terminál systému TETRA. Má velký barevný displej 

s vysokým rozlišením. V terminálu je implementováno rozhraní Bluetooth. Praktickým 

prvkem je otočný navigační volič, který umožňuje výběr komunikace nebo listování 

v předdefinovaných krátkých textových zprávách. Praktickým prvkem je modrá LED dioda 

v horní části terminálu, která indikuje nepřijaté hovory nebo nepřečtené zprávy. Terminál 

umožňuje použití až 4 GB paměťové karty micro SD pro uložení dokumentů nebo aplikací. 

Součástí terminálu je také přijímač GPS. V přímém režimu je možné použít implementovaný 

DMO opakovač, který prodlouží dosah terminálů na kanálech DMO [9]. 

 
 

Obr. 16 SEPURA SRH3800 Obr. 17 SEPURA STP8000 

 

EADS 

Příkladem přenosného terminálu společnosti EADS je THR880i Ex, jehož zvláštností je 

možnost použití také ve výbušném prostředí. Terminál splňuje specifikaci ATEX II 2G Ex ib 

IIC T4. Terminál je vybaven barevným displejem a alfanumerickou klávesnicí. Nechybí ani 

přijímač GPS. 
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Příkladem vozidlového terminálu je TMR880i. Displej terminálu je barevný. Ve výbavě opět 

nechybí přijímač GPS [8]. 

 

 

Obr. 18 EADS THR880i Ex Obr. 19 EADS TMR880i 

 

5.2.6 Uživatelé systému TETRA 

Ve světě bylo uzavřeno celkem 2 232 smluv ve 105 zemích na dodávky technologie TETRA 

(údaj ze  3. čtvrtletí 2008). 

V tabulce č. 3 jsou uvedeni uživatelé technologie TETRA z řad bezpečnostních a záchranných 

sborů. 

Tabulka č. 3 Uživatelé systému TETRA – bezpečnostní a záchranné sbory 

Název sítě Rok 
rozhodnutí 
o kontraktu 

Země Výrobce Počet 
BS 

Digital BOS Austria 2004 Rakousko Motorola 200 

Bahrain Police 2002 Bahrajn Nokia 3 

Tianjin Public Security 2003 Čína Nokia 5 

MUPNET BOS-Net 2000 Chorvatsko Motorola 70 

Athens Olympics 2004 2003 Řecko Motorola   

Chaos m(e) S. A. 2000 Řecko Nokia 5 

Tehran Police 2004 Írán OTE   

Arma dei Carabinieri 1999 Itálie Nokia 90 

Seoul Metropolitan Police Authority 2001 Korea Simoco 18 

Incheon Metropolitan Police  Agency 
(IMPA) 

2004 Korea Teltronic 11 
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Malta Civil Protection Force 2000 Malta OTE 4 

C2000 1999 Nizozemsko Motorola 300 

Rorto Rolice 1999 Portugalsko OTE 10 

Saudi Border Guards 2001 Saudská Arábie Simoco 5 

Serbia 2005 Srbsko Motorola   

Basque Police 1999 Španělsko Motorola 34 

City of Gijon 2001 Španělsko Simoco 4 

City of Murcia Trial 2001 Španělsko Simoco 3 

Local Authorities of Córdoba 2004 Španělsko Teltronic   

Coast Guard Administration 2002 Taiwan Nokia 5 

Coimbra 1999 Portugalsko Simoco 2 

Well. COM Burgenland 1998 Austrálie Nokia 8 

Special State Protection Service 
Azerbaijan 

2004 Ázerbájdžán Motorola   

ASTRID 1998 Belgie Nokia 980 

Border Bulgaria 2002 Bulharsko Nokia 5 

Shanghai Public Security Bureau 2002 Čína Motorola 5 

VIRVE 1997 Finsko Nokia 1100 

2000 Digitalfunk Pilot Aachen 2001 Německo Motorola 12 

BOS Niedersachsen 2001 Německo R&S 2 

Gibtel 1999 Gibraltar Simoco 4 

HK Marine Police 1999 Hongkong Nokia 38 

African Games 2003 2003 Nigérie Motorola 2 

Pilot Trondheim 2000 Norsko Nokia 23 

Warsaw police 2001 Polsko Motorola 12 

AGORA Catalonian Fire Brigade 1999 Španělsko Nokia 12 

World Police & Fire Games '99 1999 Švédsko Motorola 1 

United Nationd FALD 2001 Timor Simoco 1 

Isle of Man 2003 Velká Británie Motorola   

UK-BT Airwave PSRCP 1999 Velká Británie Motorola 3000 

Jersey Police 1999 Velká Británie Motorola 5 

West Midlands Ambulance 1999 Velká Británie Simoco 6 

Azerbaijan SSPR 2004 Ázerbájdžán Motorola   

HK Fire Department 2001 Hongkong Nokia 10 

TNet e. h. f. 1999 Island Nokia 13 

GARDA Ireland 2001 Irsko Nokia 18 

Korea National Police 2000 Korea Motorola 15 

MOL Kuwait 2004 Kuvajt Nokia   

Lima Police 2000 Peru Simoco 5 
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Telefonica Moviles Espana 2000 Španělsko Motorola 15 

Canary Islands 2001 Španělsko Nokia 5 

RAKEL 2004 Švédsko Nokia   

MOI Venezuela 2004 Venezuela Teltronic 17 

ADONIS 2002 Rakousko Siemens/ 
R&S 

  

TNet e. h. f. 1999 Island Motorola 0 

New Zealand Police 1999 Nový Zéland Simoco 0 

CADCOM Western Australia Police 2000 Austrálie Simoco 4 

RadioTel trial 1999 Rusko Motorola 1 

Dubai Police 2001 Spojené Arabské 
Emiráty 

Nokia 9 

Gotland Pilot 1999 Švédsko Simoco 2 

 

[2, 10]. 
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6 Porovnání systémů TETRAPOL a TETRA  

Porovnání systémů TETRAPOL a TETRA je třeba rozdělit do dvou částí - na technické 

parametry systémů a vlastnosti terminálů. Technické parametry systémů určují možnosti 

použití sítě. Uživatelé ale mnohem kritičtěji hodnotí právě vlastnosti terminálů.  

Při porovnání obou systémů jsem vycházel z uváděných technických parametrů 

a ze zkušeností uživatelů zejména ze sítí, které jsou využívány v České republice. Na základě 

standardu TETRAPOL je v ČR využívána hromadná rádiová síť složek IZS – Pegas. Síť, 

pracující na standardu TETRA, využívá hlavní město Praha pro svůj Městský rádiový systém 

(dále jen „MRS“). Síť je postavena na bázi systému DIMETRA od společnosti Motorola. 

6.1 Porovnání technických parametrů systémů 

Jak je patrné z předchozího popisu, systémy TETRAPOL a TETRA mají velmi podobné 

vlastnosti. Oba systémy zvládají hlasové i datové služby, umožňují šifrování komunikací 

a nabízejí další praktické služby.  

Základní rozdíly mezi systémy jsou v: 

• přístupu k rádiovým zdrojům; 

• rychlosti datových přenosů; 

• současném přenosu hlasu a dat; 

• typech hlasových přenosů; 

• možnostech současného příjmu více komunikací; 

• dalších vlastnostech systémů. 

Přístup k rádiovým zdrojům 

Oba systémy využívají mnohonásobný přístup, kdy je určité frekvenční pásmo sdíleno více 

účastníky. Základní rozdíl mezi těmito systémy je v přístupu k rádiovým zdrojům 

- ve způsobu sdílení frekvenčního pásma.  

Systém TETRAPOL využívá frekvenční dělení rádiového prostoru - FDMA (Frequency 

Division Multiple Access). Určité frekvenční pásmo je rozděleno na jednotlivé kanály. 

V případě systému TETRAPOL jsou kanály děleny po 12,5 kHz. Tyto kanály jsou 
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účastníkům postupně přidělovány při požadavku na komunikace. Po ukončení komunikace je 

kanál uvolněn a může být přidělen při dalším požadavku na komunikaci. Pro hovor dvou 

účastníků mezi sebou mohou být tedy přidělovány různé kanály v závislosti na požadavcích 

na komunikace jiných účastníků. Výhodou metody FDMA je snadná implementace, není 

nutná náročná časová synchronizace a velký dosah základnových stanic (síť může být složena 

z menšího počtu buněk – 1 buňka = 1 základnová stanice). Dosah je udáván asi 20 km 

ve volném terénu a 6 km v městské zástavbě. Naopak nevýhodou je menší počet komunikací 

v přiděleném frekvenčním pásmu. 

      

f↑       

50 kHz       

 komunikace 4  

25 kHz komunikace 3  

 komunikace 2  

 komunikace 1  

    t→  

Obr. 20 Znázornění metody FDMA 

 

Systém TETRA využívá časové dělení rádiového prostoru - TDMA (Time Division Multiple 

Access). Kanál v daném frekvenčním pásmu je rozdělen na malé časové dílky, tzv. timesloty. 

Z určitého počtu timeslotů je složen TDMA rámec, který se periodicky opakuje. 

Pro požadovanou komunikaci jsou přiděleny v pořadí stejné timesloty z periodicky se 

opakujících rámců. Komunikace tedy není souvislá, ale pro uživatele jsou mezery 

nepostřehnutelné. V případě systému TETRA je použito dělení rámce na 4 timesloty 

a jednotlivé kanály jsou děleny po 25 kHz. Výhodou metody TDMA je více komunikací 

v daném frekvenčním pásmu. Proti systému TETRAPOL je to dvojnásobné množství. Naopak 

nevýhodami jsou nutnost kvalitní časové synchronizace a menší dosah základnových stanic. 

Dosah je udáván asi 15 km ve volném terénu a 4,5 km v městské zástavbě.  
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        t→  

Obr. 21 Zjednodušené znázornění metody TDMA 
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V přístupu k rádiovým zdrojům se nedá jednoznačně určit, která; metoda je lepší. Obě metody 

mají své klady i zápory. Podle mého názoru je o něco lepší metoda FDMA, především 

z důvodu většího dosahu základnových stanic. Pro pokrytí ČR v síti Pegas je používáno 

220 BS. Kvalifikovaný odhad pro pokrytí ČR systémem TETRA, provedený zástupci 

společností Rohde & Schwarz a Ascom (CZ), se pohybuje v množství 350 – 450 BS. Tento 

odhad potvrzuje i poměr základnových stanic na území hl. m. Prahy, kde je používáno 12 BS 

TETRAPOLU v síti Pegas a 19 BS TETRY v síti MRS hl. m. Prahy.  

Přibližné ceny základnových stanic v současné době jsou – 3,8 mil. Kč v systému 

TETRAPOL a 3 - 4 mil. Kč dle konfigurace v systému TETRA. Vybudování sítě 

základnových stanic systému TETRAPOL v ČR by dnes stálo přibližně 836 mil. Kč a sítě 

základnových stanic systému TETRA 1 050 - 1 800 mil. Kč. V této ceně ale nejsou zahrnuty 

finanční náklady na vybudování BS (výstavba nebo pronájem stožáru, el. energie a její 

zálohování, montáž technologie) a rovněž v ní nejsou zahrnuty poplatky za propojení BS 

s řízením sítě, které budou v systému TETRA vyšší z důvodu většího počtu BS. 

Z hlediska výše nákladů na vybudování infrastruktury je tedy jednoznačně výhodnější systém 

TETRAPOL. 

Rychlost datových přenosů 

Rozdíl mezi oběma systémy je v rychlosti datových přenosů. TETRAPOL má maximální 

rychlost dat 7,2 kBit.s-1. TETRA má rovněž maximální rychlost dat 7,2 kBit.s-1 na 1 timeslot, 

ale v případě potřeby je možné využít všechny čtyři timesloty. Tím se zvýší rychlost až 

na 28,8 kBit.s-1. Vyšší datová rychlost je ale „vykoupena“ větší obsazeností rádiových zdrojů.  

V případě systému TETRA Release 2 může být datová rychlost až 538 kBit.s-1 při plném 

obsazení pásma 150 kHz. 

V datové rychlosti je z obou systémů jednoznačně lepší TETRA. I přesto, že zatím nejsou sítě 

TETRA Release 2 využívány ve velkém počtu a datová propustnost 538 kBit.s-1 není běžná, 

může být zvýšení datové propustnosti u systému TETRA Release 1 na 28,8 kBit.s-1 výhodné, 

a to i za cenu obsazení více rádiových zdrojů. 

Současné přenosy hlasu a dat 

Jak je uvedeno výše, oba systémy nabízejí svým uživatelům jak hlasové, tak i datové přenosy. 

Rozdíl je v jejich současném využití.  
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Systém TETRAPOL ve starší verzi neumožňoval využívat oba typy přenosů současně. 

Současná verze systému zavedla vyhrazený datový kanál DDCH (Dedicated Data Channel), 

který je určen pro periodický přenos krátkých datagramů do 9 Bytů. Tento kanál může být 

využíván především službou automatická lokalizace vozidel AVL (Automatic Vehicle 

Location). Současně s tímto typem datových přenosů je možné využívat hlasové služby. 

Paketový přenos dat ale nemůže být ani v nové verzi používán současně s hlasovým 

přenosem. V  síti je možné  nastavit, který z přenosů bude prioritní. Priorita se uplatní 

při současném požadavku na hlasový a datový přenos. 

Systém TETRA umožňuje současný provoz jak hlasových, tak i datových přenosů. Současný 

provoz obou přenosů však obsadí více timeslotů a sníží se počet možných komunikací.  

Z hlediska současného přenosu hlasu a dat je výhodnější systém TETRA.  

Typy hlasových přenosů 

Základní typy přenosů jsou simplexní – data jsou přenášena pouze jedním směrem a duplexní 

– přenos dat probíhá oběma směry. Obousměrné přenosy se dále dělí na tzv. poloduplexní 

a plné duplexní. U poloduplexních přenosů jsou data přenášena oběma směry, ale nikoliv 

ve stejném čase. Na terminálech je nutné používat tzv. hovorové tlačítko pro přepínání příjmu 

a vysílání (tlačítko je též označováno jako „klíčovací“). Na terminálu, který vysílá zprávu 

v určité síti, musí být stlačeno hovorové tlačítko. Ostatní terminály v této síti hovor přijímají. 

Totéž platí i při individuálním hovoru s jiným terminálem nebo účastníkem telefonní sítě, kdy 

jsou zprávy střídavě přenášeny jedním a druhým směrem.  

U plných duplexních přenosů se hovorové tlačítko nepoužívá. Terminály mohou zprávy 

současně vysílat i přijímat. Toto se využívá ale pouze u individuálních hovorů. Ve skupinové 

komunikaci plné duplexní přenosy využívat nelze. Plné duplexní přenosy jsou výhodné 

zejména u hovorů mezi terminálem a účastníkem telefonní sítě, který je na plné duplexní 

přenosy v telefonní síti zvyklý.  

V systému TETRAPOL se využívají pouze poloduplexní přenosy.  

Systém TETRA může využívat jak poloduplexní přenosy, tak i plné duplexní přenosy. 

Duplexní přenosy jsou využívány při propojení s telefonní sítí a v závislosti na nastavení sítě 

TETRA, mohou být využívány i v dalších systémových komunikacích. 

Při srovnání obou systémů z hlediska možných typů přenosů je výhodnější TETRA. Toto 

hodnocení ale již není tak jednoznačné, jako u datových přenosů. Použití duplexních přenosů 
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totiž dvojnásobně zatěžuje rádiové zdroje proti přenosům poloduplexním. To je jedním 

z důvodů, proč není plný duplex využíván ve všech systémových komunikacích. 

Možnost současného příjmu více komunikací 

V systému TETRAPOL je možné použít 4 typy současného příjmu více komunikací: 

• prioritní scan 

• neprioritní scan 

• LPM scanning 

• monitoring sítě v režimu DIR. 

Pomocí prioritního scanu lze současně sledovat až 6 komunikací na otevřených kanálech. 

Komunikace na kanálu, který je nastaven jako prioritní, má přednost před ostatními 

komunikacemi. Po stisku hovorového tlačítka terminál vždy vysílá na prioritním kanálu. 

Pomocí neprioritního scanu lze současně sledovat až 6 komunikací na otevřených kanálech. 

Komunikace jsou rovnocenné a terminál přijímá první komunikaci, kterou zachytí. Po stisku 

hovorového tlačítka do 5 vteřin po ukončení komunikace dojde k její opětovné aktivaci. 

Po delší době než 5 vteřin aktivuje terminál stiskem hovorového tlačítka komunikaci, která je 

zvolena a zobrazována na displeji. 

LPM scanning (Listening Priority Mode) umožňuje současné sledování až 6 komunikací, 

z toho až 3 komunikace mohou být na přímých kanálech (DIR). Pokud je komunikace 

na prioritním kanále, je tento hovor přijímán a terminál se může stiskem hovorového tlačítka 

účastnit komunikace. Pokud není prioritní kanál aktivní, terminál může poslouchat sekundární 

kanály ze seznamu a účastnit se komunikace na sekundárních kanálech stiskem hovorového 

tlačítka do 7 vteřin po ukončení hovoru. 

Při použití přímého (DIR) kanálu může účastník zvolit funkci monitoring sítě. Pokud je 

na zvoleném DIR kanále více než 7 vteřin rádiový klid, je možné terminál volat individuálním 

hovorem nebo mu posílat SMS zprávy. 

Systém TETRA umožňuje také současný příjem více komunikací. Terminál může přijímat 

více skupinových komunikací pod sítí a může se jich aktivně účastnit.  

Systém TETRA ale neumožňuje současný příjem několika přímých kanálů v režimu DMO, 

ani současný příjem přímého kanálu a skupinových nebo individuálních komunikací pod sítí. 
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Jak plyne z výše uvedeného, je v možnostech současného příjmu více komunikací lepší 

systém TETRAPOL.  Velkou výhodou je především možnost současného příjmu přímých 

kanálů a komunikací pod sítí. 

Další vlastnosti systémů 

Při porovnávání obou systémů je třeba připomenou také některé další vlastnosti. V systému 

TETRAPOL je nutné počítat s určitým zpožděním při sestavování komunikací. Zpoždění 

v řádu jednotek vteřin se vyskytuje u skupinových hovorů pod sítí i na přímých kanálech. 

V systému TETRA je rovněž zpoždění při sestavování komunikací. Toto zpoždění je 

do 340 ms a uživatel jej většinou ani nevnímá.  

U sytému TETRAPOL také ne zcela spolehlivě funguje identifikace terminálů. Při některých 

hovorech bývá identifikace zobrazována se zpožděním nebo vůbec. V systému TETRA je 

identifikace terminálů spolehlivá. 

Společnou negativní vlastností obou systémů jsou vysoké náklady na zavádění sítí a pořízení 

terminálů a poměrně vysoké poplatky za provoz sítí [5, 6, 10, 11]. 

6.2 Vlastnosti terminálů 

Terminály systému TETRAPOL 

V sítích TETRAPOL se používají terminály společnosti EADS Defence & Security. 

Původním dodavatelem terminálů byla společnost Matra Nortel Communications. V současné 

době je na trhu již 3. generace těchto terminálů.  

Graf č. 4 Opravy terminálů TETRAPOL 
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Terminály 1. a 2. generace se bohužel vyznačují značnou nespolehlivostí. Graf číslo 4 

znázorňuje kolik procent terminálů je nutné za jeden rok předat do opravy. Graf vychází z dat 

uživatele HZS kraje Vysočina v regionální síti RN09, národní sítě Pegas, za 12 měsíců 

provozu v letech 2008 a 2009. Uživatel v dané regionální síti provozuje 432 terminálů.  

U vozidlových terminálů se velmi často vyskytují závady displeje, který přestává zobrazovat 

některé řádky nebo části řádků. U těchto terminálů je dále problém s vypadávajícími 

mikrofony a s nízkou úrovní hlasitosti mikrofonů. U přenosných terminálů se vyskytují 

problémy s napájením, přestávají fungovat kontakty mezi terminálem a baterií. Další velmi 

častou závadou jsou ulomené antény. 

 

Graf č. 5 Rozdělení závad podle druhů 

 

 

Kromě uvedených závad kritizují uživatelé krátkou dobou životnosti některých baterií typu 

NiMh a rovněž krátkou dobou provozu terminálů na baterii. Přenosné terminály jsou obtížně 

ovladatelné v zásahových rukavicích. Kladně není hodnocena ani ergonomie terminálů. 

U vozidlových terminálů jsou kritizovány špatně podsvícené a málo kontrastní displeje, 

nelogická volba pamětí a nastavování hlasitosti.  
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U terminálů 3. generace se zatím obdobné závady nevyskytují. Je však třeba připomenout, že 

tyto terminály jsou v sítích používány velmi krátce.  

Z terminálů systému TETRAPOL je v současné době nejlépe vybavený přenosný terminál 

3. generace TPH700. Kladně lze hodnotit multifunkční otočný ovladač, kterým je možné 

nastavovat nejdůležitější volby terminálu i v zásahových rukavicích. Výhodou je též 

implementovaná technologie Bluetooth, která umožní používat bezdrátové náhlavní soupravy.  

Orientační ceny terminálů systému TETRAPOL jsou 30 000 Kč za přenosný terminál 

TPH700 a 59 000 Kč za vozidlový terminál TPM700.  

Nevýhodou systému TETRAPOL je, že terminály dodává pouze jediný výrobce - společnost 

EADS Defence & Security. Proto není příliš nucen situací na trhu k vývoji levných, 

spolehlivých a uživatelsky příjemných terminálů. U terminálů jsou omezeny některé běžné 

uživatelské volby. Není možné například vybírat mezi různými druhy akustické signalizace, 

chybí vibrační upozorňování, není možná volba velikosti zobrazovaných znaků apod. 

Terminály systému TETRA 

Výhodou systému TETRA je větší množství výrobců terminálů – např. firmy EADS, HYT, 

Motorola, Sepura, Teltronic a mnohé další. Zdravou konkurencí jsou výrobci nuceni ke stále 

novému vývoji a výrobě. Terminály jsou vybaveny pokročilými funkcemi. Jak je uvedeno 

výše, běžnou součástí terminálů je přijímač GPS, terminály mohou být vybaveny standardním 

rozhraním USB nebo mohou používat vysokokapacitní paměťové karty. Uživatelé vítají volbu 

několika tónů nebo melodií akustické signalizace nebo vibrační signalizaci. Některé terminály 

mohou být také doplněny prohlížečem WAP. 

V grafu č. 6 je znázorněna poruchovost terminálů systému TETRA. 

Graf č. 6 Opravy terminálů TETRA 
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Data vychází ze sítě MRS hl. m. Prahy od jednoho z jejích uživatelů – městské policie, která 

v této síti provozuje přibližně 200 vozidlových a 1 000 přenosných terminálů.   

Značná poruchovost přenosných terminálů je způsobena zejména mechanickými závadami 

u staršího terminálu MTP700, u kterého se při nošení na opasku vylamuje anténní konektor 

(asi 3 % z celkového množství oprav).  

Nejlépe vybaveným současným terminálem systému TETRA je pravděpodobně produkt 

společnosti SEPURA STP8000. Ve srovnání s terminálem TPH700 má kromě podobného 

multifunkčního ovladače a technologie Bluetooth  navíc opakovač DMO, přijímač GPS, slot 

pro paměťovou kartu, vibrační upozorňování a některé další praktické funkcionality. 

Orientační ceny terminálů systému TETRA jsou následující: přenosné terminály MTH800 

a MTP850 19 000 Kč, THR880i 15 000 Kč, THR880i Ex (do výbušného prostředí) 48 000 Kč 

a vozidlový terminál TMR880i 25 000 Kč.  

Při srovnávání terminálů obou systémů v oblasti hlasových přenosů, vybavenosti a ceně je 

značný rozdíl mezi TETRAPOLEM a TETROU. Na tomto poli je jednoznačně lepší TETRA. 

Pozitivně se zde projevuje právě zmiňovaná konkurence mezi výrobci. To je patrné zejména 

u společnosti EADS, která dodává terminály do obou systémů. Terminály dodávané 

do systému TETRA jsou mnohem lépe vybavené než terminály, které dodává do systému 

TETRAPOL [7, 8, 9].  
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7 Průzkum požadavků uživatelů 

Jak bylo uvedeno výše, systémy TETRAPOL a TETRA poskytují velmi mnoho základních i 

doplňkových služeb. Ne všechny služby však jsou pro uživatele stejně důležité. Proto 

pro objektivní hodnocení obou systémů je třeba také znát požadavky uživatelů.  

Průzkum měl dát odpovědi na následující otázky: 

• Jaký rádiový systém využívají uživatelé pro předávání zpráv na operační středisko 

a jak jsou s tímto systémem spokojeni.  

• Zda jsou pro předávání zpráv na operační středisko využívány statusy. 

• Jaký rádiový systém využívají uživatelé na místě mimořádné události a jak jsou 

s tímto systémem spokojeni. 

• Jaké je pokrytí signálem v jednotlivých oblastech pro vozidlové radiostanice 

z hlediska uživatelů. 

• Jaké je pokrytí signálem v jednotlivých oblastech pro přenosné radiostanice z hlediska 

uživatelů. 

• Jaké vlastnosti radiostanic jsou pro uživatele nejdůležitější a jaké jsou méně důležité. 

• K jakým účelům chtějí uživatelé využít případné datové přenosy. 

• Jaké zlepšení požadují uživatelé u analogového systému, pokud ho používají. 

• Jaké zlepšení požadují uživatelé u digitálního systému, pokud ho používají. 

Průzkum byl zaměřen především na uživatele z řad Hasičského záchranného sboru ČR. 

Dotazník byl ale zaslán také uživatelům zdravotnické záchranné služby a Policie ČR. 

Pro doplnění této problematiky bylo několik dotazníků zasláno i hasičským sborům 

v zahraničí - do Rakouska, na Slovensko, do Německa, Anglie, Finska, Singapuru, Brazílie 

a Švédska. 

7.1 Průzkum u HZS krajů 

K provedení průzkumu jsem vyhotovil dotazník, který je uveden v příloze č. 1. Dotazník byl 

zaslán na všechny HZS krajů. Průzkumu se zúčastnili nejen příslušníci ze stanic typu C, ale 

také ze stanic typu P. Cílem bylo oslovit 10 až 20 příslušníků v každém kraji. Z některých 
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krajů se nepodařilo získat vyplněné dotazníky v požadovaném počtu, naopak v některých 

krajích se průzkumu zúčastnil větší počet uživatelů. Počty účastníků průzkumu z jednotlivých 

krajů znázorňuje graf č. 7. 

Graf č. 7 Účastníci průzkumu (rozděleni podle krajů) 

 

 

Protože hasiči, kteří se podílí na řešení mimořádné události, vykonávají u zásahu různé 

činnosti, mají rozdílné požadavky na komunikace. Z tohoto důvodu byl dotazník zaslán 

různým skupinám uživatelů - hasičům v družstvech, strojníkům, velitelům na různých 

stupních řízení, řídícím důstojníkům, vyšetřovatelům, spojařům a operačním důstojníkům. Z 

Z hlediska spojení je u zásahu nejvíce zatížen velitel zásahu. Z toho důvodu byli záměrně 

osloveni především potencionální velitelé zásahu a jsou tak nejpočetněji zastoupenou 

skupinou. Podíl jednotlivých skupin hasičů zobrazuje graf č. 8.  
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Graf č. 8 Účastníci průzkumu (rozděleni podle funkcí) 

 

 

Vyplněné dotazníky byly zasílány anonymně. Názory, které jsou v nich uvedeny, by měly být 

skutečným vyjádřením potřeb uživatelů komunikačních prostředků. 

7.1.1 Jaký rádiový systém je využíván při předávání zpráv na operační středisko  

První část průzkumu byla zaměřena na zjištění, jaký rádiový systém je využíván při předávání 

zpráv na operační středisko v jednotlivých krajích. Z grafu č. 9 je patrné, že pro předávání 

zpráv na operační středisko využívá digitální systém 9 krajů, hlavní město Praha využívá 

pouze analogový systém a ostatní kraje využívají oba systémy.  

Graf č. 10 zobrazuje spokojenost uživatelů s rádiovým systémem pro komunikaci mezi JPO 

a operačním střediskem. Z tohoto grafu plyne, že značně nespokojeni jsou uživatelé 

z Karlovarského kraje. Jak uvádí v dotazníku, pramení jejich nespokojenost z nedostatečného 

pokrytí území kraje signálem sítě Pegas. 
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Graf č. 9 Rádiový systém pro předávání zpráv na operační středisko 

 
 

Graf č. 10 Spokojenost s rádiovým systémem pro předávání zpráv na operační středisko 

 

 

Hlavní důvody nespokojenosti uživatelů se způsobem předávání zpráv na operační středisko 

jsou znázorněny v grafu č. 11. 
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Graf č. 11 Důvody nespokojenosti při předávání zpráv na operační středisko 

 

7.1.2 Využití statusů pro předávání zpráv na operační středisko 

Předmětem průzkumu byla i otázka, jak jsou využívány statusy (kódy typické činnosti), které 

zrychlují předávání zpráv a tím šetří rádiové prostředky sítě. Používání statusů v jednotlivých 

krajích zobrazuje graf č. 12. 

Graf č. 12 Využití statusů 
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7.1.3 Rádiový systém na místě mimořádné události 

V průzkumu jsem rovněž zjišťoval, jaký rádiový systém využívají JPO na místě mimořádné 

události v jednotlivých krajích. Výsledky průzkumu zobrazují grafy č. 13 a 14. 

Graf č. 13 Rádiový systém používaný na místě mimořádné události 

 
 

Graf č. 14 Spokojenost s rádiovým systémem na místě mimořádné události 
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Z grafu č. 13 je patrné, že digitální systém na místě mimořádné události používá 

Moravskoslezský kraj, z větší části je využíván také Jihomoravským a Ústeckým krajem. 

Ostatní kraje využívají především analogový systém. 

V grafu č. 15 jsou uvedeny hlavní důvody nespokojenosti uživatelů s rádiovým systémem 

na místě mimořádné události. 

 

Graf č. 15 Důvody nespokojenosti rádiovým systémem na místě mimořádné události 

 

 

7.1.4 Pokrytí území kraje signálem sítě Pegas 

Jedním z dotazů v průzkumu byla i otázka na pokrytí území kraje signálem rádiové sítě 

pro vozidlové radiostanice a pro přenosné radiostanice. Vyhodnocení této otázky znázorňují 

grafy č. 16. a 17. 

Z grafů je patrné, že jsou uživatelé poměrně spokojeni se signálem pro vozidlové radiostanice.  

Naopak se signálem pro přenosné radiostanice je značná část uživatelů nespokojená.  
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Graf č. 16 Pokrytí signálem pro vozidlové radiostanice 

 

 

Graf č. 17 Pokrytí signálem pro přenosné radiostanice 

 

 

7.1.5 Vlastnosti radiostanic 

V průzkumu bylo mimo jité také zjišťováno, kterým vlastnostem přikládají uživatelé větší 

důležitost a které vlastnosti nejsou pro jejich činnost důležité. Vyhodnocení odpovědí 

účastníků průzkumu uvádí graf č. 18. 
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Graf č. 18 Vlastnosti radiostanic podle důležitosti 

 

  

7.1.6 Datové přenosy 

Jakým způsobem chtějí uživatelé využívat datové přenosy, které umožňuje digitální systém, 

znázorňuje graf č. 19. 

Graf č. 19 Využití datových přenosů 
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Do jakých databází chtějí uživatelé posílat dotazy, vyjadřuje graf č. 20. 

Graf č. 20 Dotazy do databází 

 

 

Graf č. 21 Návrhy na zlepšení analogového rádiového systému 
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7.1.7 Návrhy na zlepšení analogového systému 

V předposlední části průzkumu navrhovali uživatelé zlepšení analogového rádiového 

systému, pokud ho používají. Návrhy na zlepšení byly s maximální mírou objektivity 

generalizovány z odpovědí účastníků, uvedených ve formě volného textu a jsou uvedeny 

v grafu č. 21. 

7.1.8 Návrhy na zlepšení digitálního systému 

Poslední část dotazníku byla zaměřena na zlepšení digitálního systému. Graf č. 22 uvádí 

návrhy na zlepšení, které byly opět generalizovány z odpovědí účastníků.  

Graf č. 22 Návrhy na zlepšení digitálního rádiového systému 
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7.2 Průzkum u složek IZS – PČR a ZZS 

Přestože jsem oslovil velké množství uživatelů ze složek IZS – PČR a ZZS, průzkumu 

zúčastnilo pouze 7 uživatelů PČR a 13 uživatelů ZZS. 

7.2.1 Jaký rádiový systém PČR a ZZS využívá 

Graf č. 23 znázorňuje, jaký rádiový systém používají obě složky IZS pro přenos zpráv 

na operační středisko a graf č. 24 znázorňuje, jaký systém používají pro komunikaci na místě 

mimořádné události. 

Graf č. 23 Rádiový systém pro předávání 
zpráv na operační středisko 

Graf č. 24 Rádiový systém používaný na 
místě mimořádné události 

  

Graf č. 25 Využití statusů  
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Graf č. 25 zobrazuje, jak obě složky IZS využívají statusy pro předávání často se opakujících 

zpráv na operační středisko. 

Jako důvody nespokojenosti s rádiovým systémem pro předávání zpráv na operační středisko 

uvádějí uživatelé: nepraktičnost při zásazích, neselektivní příjem hovorů, při větším zatížení 

radioprovozu nejsou všechny zprávy odbavovány. 

Důvody nespokojenosti s rádiovým systémem na místě mimořádné události jsou: 

nedostatečné pokrytí signálem a malá kapacita baterií. Uživatelé z řad ZZS uvádějí, že 

přenosné radiostanice na místě mimořádné události nepoužívají. 

7.2.2 Pokrytí signálem 

Jak hodnotí složky IZS pokrytí signálem pro vozidlové a přenosné radiostanice, uvádí grafy 

č. 26 a 27. 

Graf č. 26 Pokrytí signálem pro vozidlové 
radiostanice 

Graf č. 27 Pokrytí signálem pro přenosné 
radiostanice 

  

 

7.2.3 Vlastnosti radiostanic 

Vyhodnocení odpovědí účastníků z PČR a ZZS v otázce vlastností radiostanic uvádí graf 

č. 28. Z grafu jsou patrné rozdílné odpovědi od PČR a ZZS v otázkách použití hovorového 

příslušenství, ve využití datových přenosů, v ceně radiostanic a v propojení do telefonní sítě. 
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Graf č. 28 Vlastnosti radiostanic podle důležitosti 

 

 

7.2.4 Datové přenosy 

Využití datových přenosů u PČR a ZZS zobrazuje graf č. 29. Rozdíly v odpovědích pramení 

z rozdílné činnosti obou složek IZS. Uživatelé z řad PČR se chtějí dotazovat do databází 

zejména z důvodů lustrace osob a vozidel a pátrání po osobách a věcech; ZZS chce využít 

dotazy do registru pacientů. Jako jiné účely uvádí ZZS využití datových přenosů pro odesílání 

statusů.   

Graf č. 29 Využití datových přenosů 
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7.3 Průzkum u hasičských sborů v zahraničí 

Dotazník byl rovněž zaslán hasičským sborům do zahraničí – do Rakouska, na Slovensko, 

do Německa, Anglie, Finska, Singapuru, Brazílie a Švédska. 

Uživatelé z Rakouska uvádí, že používají digitální radiostanice jak pro předávání zpráv 

na operační středisko, tak i na místě zásahu. Se signálem sítě jsou převážně spokojeni. 

Z vlastností radiostanic preferují jednoduché ovládání, dlouhou dobu provozu na baterii, 

velký dosah radiostanic, srozumitelnost hovorů, nízkou hmotnost a malé rozměry radiostanic. 

Datové přenosy chtějí využívat pro automatickou lokalizaci vozidel, případně pro navigaci 

na místo zásahu. 

Uživatel ze Singapuru používá digitální radiostanice jak pro předávání zpráv na operační 

středisko, tak i na místě zásahu. Se signálem sítě je velmi spokojený. Jako nejdůležitější 

vlastnosti uvádí spolehlivost, jednoduché ovládání, dlouhou dobu provozu na baterii, nízkou 

cenu radiostanice, ochranu před rušením, šifrování komunikací, možnost použití datových 

přenosů a možnost použití hovorového příslušenství. Datové přenosy by využil 

pro automatickou lokalizaci vozidel, dotazy do databází (databáze však blíže nespecifikuje) 

a pro připojení k internetu. 

Uživatel z Brazílie také používá digitální radiostanice jak pro předávání zpráv na operační 

středisko, tak i na místě zásahu. Se signálem sítě ale není příliš spokojený. Důležité jsou 

pro něj tyto vlastnosti: spolehlivost, dlouhá doba provozu na baterii, nízká cena radiostanice, 

ochrana komunikace před rušením, šifrování komunikací a možnost použití hovorového 

příslušenství. Datové přenosy by použil pro automatickou lokalizaci vozidel. 

Uživatel ze Slovenska (z Košic) odepsal, že se průzkumu nemůže zúčastnit, protože 

nepoužívají digitální radiostanice. 

Žádný z uživatelů neuvádí návrh na zlepšení u digitálních radiostanic. 

Uživatelé z ostatních zemí vyplněné dotazníky nezaslali.  
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8 Národní rádiová síť v ČR 

Pokud by se nyní rozhodovalo o výstavbě hromadné rádiové sítě pro složky Integrovaného 

záchranného systému České republiky, byla by výhodnější síť postavená na technologii 

TETRA. Výhodou této volby by byla možnost vyššího počtu komunikací a používání lépe 

vybavených terminálů, jak je popsáno v kapitole 6. Při současných cenách by bylo sice nutné 

vynaložit vyšší náklady na vybudování infrastruktury sítě, ceny terminálů by byly naopak 

nižší. 

V případě ČR však nejde o výstavbu nové radiové sítě, protože síť je již vybudována. Jak 

vyplývá z porovnání obou systémů, jsou si velmi podobné. Oba systémy nabízejí svým 

uživatelům všechny základní hlasové i datové služby a další doplňkové služby. Případná 

změna technologie TETRAPOL na technologii TETRA by nepřinesla žádné zásadní zlepšení. 

Náklady na změnu technologie by ale pravděpodobně byly ještě vyšší, než výstavba nové sítě. 

Z původní sítě by se nedalo použít zřejmě vůbec nic a navíc by bylo třeba hradit demontáž 

a likvidaci původního zařízení.  

Proto je podle mého názoru jediným možným řešením síť Pegas, postavenou na technologii 

TETRAPOL, dále využívat. Nemůžeme se však smířit se současným stavem sítě. Je třeba 

provést jak technická, tak i organizační opatření, aby radiokomunikační prostředky 

vyhovovaly složkám IZS a aby tak byly svým uživatelům praktickým pomocníkem a ne 

přítěží. 

8.1 Prognóza rozvoje národní sítě 

Při rozvoji národní sítě by podle mého názoru měly následovat tyto kroky: 

• zvýšit spolehlivost infrastruktury; 

• zlepšit pokrytí území signálem sítě; 

• zvýšit počty skupinových komunikací; 

• vyměnit terminály 1. a 2. generace za 3. generaci; 

• doplnění příslušenství terminálů 

• vydat zásady komunikace v národní síti; 

• prohloubit a zkvalitnit školení uživatelů. 
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8.1.1 Zvýšení spolehlivosti infrastruktury 

Při rozvoji národní sítě je potřeba zvýšit spolehlivost infrastruktury. Je nutné, aby operátor 

sítě, kterým je nyní Česká pošta, s. p., provedl opatření k odstranění veškerých závad v síti. 

Mezi tyto závady patří zejména rozpadávající se linkové spoje mezi základnovými stanicemi 

a rádiovými ústřednami. 

8.1.2 Zlepšení pokrytí území signálem sítě 

Dále je třeba zlepšit pokrytí sítě. Jak vyplývá z provedeného průzkumu, stále ještě není území 

republiky dostatečně pokryto signálem sítě. Nedostatky v pokrytí se podle uživatelů projevují 

především v těchto krajích: Jihočeském, Karlovarském, Libereckém, Jihomoravském, 

Ústeckém, Zlínském a v Praze.  

Tyto připomínky z řad uživatelů mohou být nepřesné, proto je potřebné provést změření 

signálu na území republiky a skutečné pokrytí zanést do geografického informačního 

systému. Po vyhodnocení pokrytí pak doplnit do sítě další základnové stanice. 

8.1.3 Zvýšení počtu skupinových komunikací 

Dalším krokem musí být zvýšení počtu skupinových komunikací. Jednotlivé složky IZS již 

delší dobu požadují pro své komunikace další otevřené kanály. Při současné kapacitě sítě však 

není možné další otevřené kanály přidat. Cestou může být přechod komunikace z otevřených 

kanálů na hovorové skupiny. Předpokládané zvýšení počtu skupinových komunikací by 

mohlo být až čtyřnásobné. Před přechodem na hovorové skupiny je ale třeba nejprve provést 

analýzu potřeb uživatelů sítě a analýzu dopadů na jednotlivé uživatele. Je nutné důsledně 

posoudit, jak se změní způsob komunikace při využívání radiokomunikačních prostředků.  

Pro každou mimořádnou událost by byla určena jedna hovorová skupina. Tak by se vzájemně 

nerušily JPO u různých mimořádných situací a současně by odpadla nutnost přepínat se 

na jiné kanály, jako je tomu v případě ztráty signálu vlastního okresního kanálu 

při současném způsobu komunikace.  

Přestože současná síť umožňuje dynamické vytváření hovorových skupin, podle mého názoru 

by bylo vhodnější, aby určitý počet hovorových skupin byl trvale zřízen na území celého 

regionu. Trvalé zřízení skupin je technicky jednodušší a spolehlivější. Při poruchách 

na operátorském pracovišti by se tak nemohlo stát, že zasahující jednotky zůstanou bez 

komunikačního prostředí. Při vyhlášení poplachu by jednotkám bylo vhodným způsobem 

oznámeno číslo hovorové skupiny pro komunikaci. Číslo hovorové skupiny by bylo uvedeno 
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například na příkazu k jízdě a ohlášeno rozhlasem při vyhlašování poplachu. Ideálním stavem 

by bylo automatické „vtažení“ všech terminálů zasahujících JPO do určené hovorové skupiny. 

Toto řešení je ale technicky náročné z důvodu nutnosti propojení dispečerských pracovišť 

s taktickým řízením regionální sítě. 

V případě souběhu většího počtu mimořádných událostí, by musely být některé komunikace 

u různých událostí sloučeny do jedné hovorové skupiny z důvodu vyčerpání počtu volných 

hovorových skupin. Nejvhodnějším způsobem by bylo slučovat JPO ze stejného okresu 

do jedné hovorové skupiny. Slučování by prováděl operátor dispečerského pracoviště bez 

účasti obsluh terminálů. Na terminálu by se zobrazila informace o sloučení několika skupin 

do jedné. Sloučení by se projevilo pouze přítomností hovorů od různých událostí. 

Otázkou při tomto způsobu spojení zůstává, zda do stejné hovorové skupiny zařadit i další 

složky IZS – ZZS a PČR. Technicky je toto řešení možné, ale domnívám se, že vhodnější by 

bylo, aby každá složka pro vlastní komunikace využívala své hovorové skupiny. 

Pro komunikace mezi složkami IZS by se využila funkce scanu hovorových skupin, kterou 

systém TETRAPOL umožňuje. 

Pro vzájemnou komunikaci složek IZS je možné použít také individuální hovory. Zkušenosti 

z minulých let ukazují, že vzájemné komunikace mezi složkami nejsou příliš četné, a proto by 

jimi síť nebyla zatěžována. Bylo by ale nutné vyřešit vzájemné předávání RFSI čísel 

zasahujících složek, například vzájemnou automatickou výměnou dat mezi operačními 

středisky složek IZS. 

8.1.4 Výměna terminálů 1. a 2. generace za 3. generaci 

Postupná výměna terminálů 1. a 2. generace za terminály 3. generace je nutná zejména 

z důvodu nevhodné mechanické konstrukce a značné poruchovosti terminálů. Překážkou je 

ale jejich stále vysoká cena. Možným řešením je výměna porouchaných terminálů za nové. 

Na jejich nákup by byly použity ušetřené peněžní prostředky z oprav. Současně by mohla být 

s dodavatelem domluvena výhodnější (množstevní) cena terminálů. 

Terminály 3. generace mají mnohem lepší mechanickou konstrukci i softwarové vybavení 

oproti starším terminálům, přesto se v SW vyskytují některé nedostatky. K vylepšení by 

mohlo dojít například při odesílání statusů pomocí klávesové zkratky. Současný SW 

nedovoluje použít klávesu 0 pro odesílání statusu. Rovněž by terminály měly používat 

výraznější zvukovou i grafickou signalizaci.  
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HZS kraje Vysočina se snaží aktivně přispívat ke zlepšení uživatelských vlastností terminálů. 

Příkladem je účast na testování terminálů TPH600 a TPH700. V příloze č. 3 a 4 uvádím 

připomínky, které byly zaslány dodavateli terminálů k náhlavní soupravě a k nejnovější 

vozidlové radiostanici TPM700. 

8.1.5 Doplnění příslušenství terminálů 

Jak vyplývá z průzkumu, požadují uživatelé doplnit k terminálům hovorové příslušenství 

- náhlavní soupravy a externí mikrofony s reproduktorem. Výhodou přenosného terminálu 

TPH700 je použitá technologie Bluetooth, která umožňuje použití bezdrátových náhlavních 

souprav, které mohou být integrovány přímo v přilbách hasičů.  

8.1.6  Vydání zásad komunikace v národní síti 

Vydat zásady komunikace v národní síti Pegas je dalším důležitým krokem. Přestože složky 

IZS využívají síť Pegas již několik let, vzájemné rádiové komunikace nejsou stále běžnou 

praxí. Z velké části k tomu přispívá právě neexistence zásad vzájemné komunikace. Na jejich 

sestavení by se měl podílet operátor sítě - Česká pošta ve spolupráci s garantem IZS - HZS 

ČR a dalšími složkami IZS - PČR a ZZS.   

8.1.7 Prohloubení a zkvalitnění školení uživatelů 

Rovněž je třeba věnovat pozornost soustavnému školení uživatelů. Současné komunikační 

prostředky nabízejí mnoho funkcí, které uživatelé bez častějšího odborného školení nebudou 

umět používat. Podle mých zkušeností je vhodnější při školení preferovat praktické ovládání 

terminálů. Pak budou obsluhy radiostanic připraveny využít výhod digitální rádiové sítě. 

8.2 Návrh způsobu spojení u HZS ČR 

Jak vyplývá z provedeného průzkumu, je digitální systém pro HZS ČR vhodným 

komunikačním prostředkem. Pro předávání zpráv cestou k mimořádné události nebo z místa 

události na operační středisko (tzv. dálkové hovory) plnohodnotně nahradil dříve používaný 

analogový systém. Až na některá popisovaná negativa nabízí systém uživatelům 

nezanedbatelné výhody: 

• celkem dobré pokrytí území signálem sítě; 

• automatickou volbu vhodné základnové stanice (BS); 

• možnost komunikace mezi složkami IZS; 
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• možnost volby různých typů komunikace (skupinové, individuální hovory, SMS, ...) 

• spolehlivé odesílání kódů typických činností (statusů); 

• identifikaci účastníků; 

• ochranu před rušením a odposlechem; 

• možnost použití datových přenosů; 

• možnost propojení do telefonní sítě. 

Většina těchto výhod je daná infrastrukturou sítě. Analogový systém podobné služby nenabízí 

nebo jen v omezené míře. Díky síti Pegas je také možné budovat krajská operační střediska, 

pro která lze zajistit příjem komunikací na všech otevřených kanálech použitých v daném 

kraji. V případě analogového systému může být v některých krajích velmi složité zajistit 

příjem všech kanálů použitých pro komunikace v kraji.   

Jiná situace je na místě mimořádné události. Způsob spojení JPO se od dalších dvou složek 

IZS liší v tom, že u zásahu pracuje více hasičů na různých místech, která mohou být od sebe 

vzdálena několik desítek nebo i stovek metrů. Proto je pro koordinaci jejich činnosti třeba 

používat radiostanice – v síti velitele zásahu. Protože hasiči zasahují i na místech, kde nemusí 

být dostatečný signál sítě (koryta řek, sklepy, podzemní garáže, rokle, atd.), není možné 

využívat komunikace pod sítí. V úvahu tedy připadá pouze přímý režim. V přímém režimu je 

možné používat digitální terminály i analogové radiostanice. Jak vyplývá z průzkumu i mých 

zkušeností existuje několik důvodů, proč se digitální terminály pro provoz v síti velitele 

zásahu nehodí: 

• nedostatečný signál sítě pro přenosné terminály na místě mimořádné události;  

• časové zpoždění začátku přenosu hovoru na DIR kanálech, zpoždění přenášení hovoru 

při scanování kanálů; 

• nespolehlivost terminálů z důvodu ztráty kontaktu mezi baterií a terminálem nebo při 

použití vadných baterií; 

• nespolehlivost z důvodu poruch terminálů; 

• chyby v software terminálů; 

• velmi dlouhé doby oprav terminálů, které mohou způsobit nedostatek terminálů; 

• nedostatečné vybavení hovorovým příslušenstvím; 
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• problémy s náhlavními soupravami s temenním mikrofonem (přenášené zprávy jsou 

nesrozumitelné); 

• nevybavenost terminály do výbušného prostředí; 

• nevhodná mechanická konstrukce terminálů (ulomené antény, prasklá skla displejů); 

• krátká doba provozu na baterii; 

• nevhodná ergonomie vozidlových terminálů (obtížně čitelné displeje, nelogická volba 

pamětí atd.); 

• nižší úroveň hlasitosti mikrofonů vozidlových terminálů; 

• problematická komunikace s jednotkami SDH z důvodu rozdílných rádiových 

systémů. 

Velkým problémem je zejména nedostatečný signál sítě pro přenosné terminály. Místo 

mimořádné události může být i v oblasti, která není dobře pokryta signálem. V takovém 

případě se může použít převodník AD/DA. Vozidlo HZS je postaveno na místě, kde je signál 

sítě dostatečný a pomocí převodníku je hovor přesměrován z otevřeného kanálu do nezávislé 

analogové sítě. Pokud by velitel používal přenosný digitální terminál, může se stát, že nebude 

mít dostatečný signál sítě (krátká anténa, téměř žádná protiváha, odstínění signálu tělem atd.). 

V tomto případě nebude možné využít převodník AD/DA, který propojuje pouze analogový 

systém s digitálním. Řešením by byl digitální opakovač ve vozidle, kterým ale nejsme 

doposud vybaveni. 

Dalším závažným problémem je časové zpoždění při začátku přenosu hovoru na přímých 

(DIR) kanálech, které se projevuje zejména při scanování více kanálů. Při testování, 

po upgrade sítě na nejnovější verzi, byly zjišťovány časy zpoždění, viz příloha č. 4. 

U některých terminálů dosahovalo zpoždění i více než 3 vteřiny. To je pro rychlé předávání 

zpráv na místě mimořádné události velká nevýhoda. 

Rovněž je třeba přihlédnout ke stále vysoké ceně terminálů. Přestože z pohledu uživatelů není 

považována cena terminálu za důležité hledisko při pořizování nového vybavení, z pohledu 

organizace může být naopak jedním z rozhodujících hledisek. Pro zamýšlenou výměnu 

terminálů 1. a 2. generace za terminály 3. generace by bylo třeba vynaložit značné finanční 

prostředky, aby terminály 3. generace byli vybaveni všichni hasiči v síti velitele zásahu. 

Vhodnější je používat digitální systém pouze ve vozidlech, u velitele zásahu, pomocníka 

velitele zásahu pro spojení, řídícího důstojníka a vyšetřovatele, kteří využívají digitální 
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systém pro předávání zpráv na operační středisko nebo pro komunikaci mezi složkami IZS. 

V síti velitele zásahu je vhodnější používat analogové radiostanice. Tento závěr vychází 

z následujících důvodů: 

• vysoká spolehlivost; 

• dobré pokrytí signálem na místě zásahu a při použití převodníku AD/DA spolehlivá 

komunikace s operačním střediskem; 

• stejné komunikační prostředí s jednotkami SDH; 

• dlouhá doba provozu na baterii; 

• velký výběr příslušenství (externí mikrofony, náhlavní soupravy, nabíječe, atd.); 

• bezproblémový provoz náhlavních souprav; 

• jednoduché ovládání; 

• možnost nákupu radiostanic do prostředí s nebezpečím výbuchu; 

• dobrá mechanická konstrukce; 

• nízká cena. 

Pomocí radiostanic mohou hasiči předávat zprávy nejen o stavu místa mimořádné události při 

průzkumu, o nasazení sil a prostředků na vhodném místě apod., ale mohou být jimi předávány 

i urgentní zprávy o hrozícím nebezpečí. Komunikace v síti velitele zásahu by tedy měla být 

především spolehlivá, bohužel současné digitální terminály velkou spolehlivostí nevynikají.  

V budoucnosti by měly být digitální terminály používány i v síti velitele zásahu z důvodu 

jednotnosti rádiového systému, který by byl používán nejen pro vlastní komunikaci JPO, ale 

také pro komunikaci mezi složkami IZS. Před přechodem na digitální systém v síti velitele 

zásahu je ale třeba vyřešit všechny výše uváděné nedostatky tohoto systému.  

8.2.1 Spojení při vyhlášení poplachu 

Při vyhlášení poplachu budou do vozidel, která vyjíždí k mimořádné události, zaslány 

souřadnice místa zásahu. Tyto souřadnice budou využity v palubní navigaci pro určení 

nejvhodnější cesty k místu mimořádné události. Protože zaslání souřadnic je krátká datová 

zpráva (do 9 Byte), je možné pro ni použít vyhrazený datový kanál DDCH, který umožňuje 

současně s datovým přenosem také hlasovou komunikaci. 
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8.2.2 Spojení při jízdě k místu mimořádné události 

Při výjezdu všechna vozidla ohlásí operačnímu středisku svůj výjezd k mimořádné události 

pomocí kódu typické činnosti - statusové zprávy. Kód typické činnosti bude automaticky 

potvrzen zasláním SMS s uvedením kódu typické činnosti s časovým údajem. První 

vyjíždějící vozidlo potvrdí operačnímu středisku typ a místo mimořádné události (požár, 

dopravní nehoda, technická pomoc, atd.; obec, km na dálnici a směr, atd.). 

Spojení při jízdě k zásahu bude vedeno digitálními radiostanicemi Pegas na otevřeném kanále 

vlastního okresu. V případě ztráty signálu vlastního okresního kanálu, je možné použít 

otevřený kanál sousedního okresu, případně individuální hovor. Protože je ve vozidlech 

s převodníkem AD/DA nainstalována též analogová radiostanice, je možné ji využít 

pro záložní spojení přes převáděče v kraji. Otevřené kanály by v budoucnosti mohly být 

nahrazeny hovorovými skupinami.  

Při navazování spojení je vhodné vyslovit 2x volací značku volané radiostanice. Dále se 

volací značky vyslovují pouze 1x nebo vůbec (po pěti minutách nepřetržitého provozu musí 

být znovu uvedeny volací značky obou radiostanic). Důvodem dvojího uvedení volací značky 

volané radiostanice je popisované zpoždění, které se projevuje v síti při sestavování 

komunikace. Takto je zajištěno, že volaná radiostanice uslyší celou svoji volací značku. 

8.2.3 Spojení na místě mimořádné události  

Po příjezdu na místo mimořádné události každé vozidlo ohlásí svůj příjezd kódem typické 

činnosti „Dojezd vozidla na místo zásahu“.  

Dále velitel zásahu nebo jím určená osoba zapne převodník mezi analogovým kanálem M+ a 

použitým otevřeným kanálem sítě Pegas. Velitel nebo určená osoba převodník vyzkouší 

hovorem na operační středisko a oznámí přechod z volací značky vozidla na volací značku 

přenosné (analogové) radiostanice. Pokud je převodník rušen jiným převodníkem, zapnutým 

u dalšího blízkého zásahu, přepne se převodník na analogový kanál G+ a znovu se provede 

zkouška spojení. Zasahující JPO nesmí zapnout další převodník bez rozkazu velitele zásahu, 

aby nedocházelo ke zpětné vazbě s již zapnutým převodníkem. Převodník na místě události 

zabezpečuje ve většině případů kvalitní pokrytí signálem, proto může velitel zásahu pro své 

komunikace používat přenosnou radiostanici. 
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Velitel zásahu na místě mimořádné události zřídí svoji rádiovou síť na analogovém kanálu K. 

Aby mohl současně udržovat spojení s operačním střediskem, zapne si na své radiostanici 

scan kanálů K a M+ (G+).  

Pokud je na místě mimořádné události nutná koordinace práce složek IZS, jsou ke vzájemné 

komunikaci použity terminály Pegas na přímém kanálu DIR IZS. Velitel musí být v tomto 

případě vybaven dvěma radiostanicemi – analogovou a digitální.  

Pro usnadnění práce velitele zásahu je vhodné, aby si velitel určil svého pomocníka 

pro spojení. Pomocník pro spojení bude udržovat spojení s operačním střediskem, s velitelem 

zásahu a se složkami IZS. Velitel zásahu pak komunikuje pouze na analogovém kanále K.  

Pokud velitel zásahu zřizuje štáb, je také určen člen štábu pro spojení. Člen štábu pro spojení 

zřídí rádiovou síť náčelníka štábu na analogovém kanálu I a síť (sítě) velitelů úseků nebo 

sektorů na analogových zásahových kanálech, v případě potřeby také na digitálních přímých 

kanálech. Současně udržuje spojení s operačním střediskem pomocí digitální radiostanice 

na dostupném otevřeném kanálu. Současně udržuje spojení se složkami IZS na přímém kanálu 

DIR IZS. Pro komunikaci s přijíždějícími složkami IZS musí přijímat otevřený kanál IZS 112. 

Při velkém množství komunikací na všech kanálech již není vhodné kanály scanovat, ale je 

třeba pro každý kanál používat samostatnou radiostanici. Proto je výhodné použít na místě 

mimořádné události spojové vozidlo, které bude vybaveno odpovídající komunikační 

technikou. Velitel zásahu zůstává na analogovém kanálu I, případně se přepíná na kanály 

jednotlivých velitelů úseku nebo sektorů. Pokud jsou u zásahu použity také přímé digitální 

kanály, musí být velitel vybaven kromě analogové radiostanice také digitální nebo musí být 

zajištěn převod mezi analogovými a digitálními kanály.  

Pro předávání standardních zpráv na operační středisko, mezi které patří např. lokalizace 

požáru, likvidace požáru, příjezd složek IZS apod., je vhodné používat kódy typické činnosti 

- statusy. Rádiové prostředky sítě jsou tak minimálně zatěžovány a je šetřen čas jak velitele 

zásahu nebo pomocníka pro spojení, tak i operačních důstojníků, protože odpadá zdlouhavé 

navazování spojení. Oproti fonickým zprávám lze pomocí statusů přenést několikanásobně 

vyšší počet zpráv. 

8.2.4 Informa ční podpora velitele zásahu 

Na místě mimořádné události je také důležitá informační podpora velitele zásahu nebo jeho 

štábu. U vhodně připravené informační podpory bude možné využívat dotazy do databází. 
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Jejich výhodou je, že velitel zásahu dostává pouze informace s vysokou užitnou hodnotou 

a není zahlcován velkým množstvím nepotřebných informací. Pro dotazy do databází není 

možné využít krátké datové zprávy. Rychlost dat 7,2 kBit.s-1 pro tyto datové přenosy by měla 

být dostačující. Vhodné databáze, které by sloužily k informační podpoře, jsou: 

• registr nebezpečných látek – dotazy na ochranu, účinky látky, možnosti neutralizace, 

opatření pro zabránění škod na životech, zdraví a majetku; 

• katastr nemovitostí – dotazy na majitele nemovitostí; 

• konstrukce vozidel – dotazy na umístění autobaterie, mechanickou konstrukci, 

umístění airbagů atd.; 

• hydrantová síť v obcích a podnicích – dotazy na vyhledání nejbližších hydrantů, 

umístění, typ, průtok apod.; 

• vodní zdroje - dotazy na umístění, vzdálenost od místa události, možnosti čerpání; 

• telefonní seznamy - dotazy na adresy a telefonní čísla starostů obcí, úřadů, podniků; 

• informace o poloze přijíždějících složek IZS. 

Síť Pegas však není vhodná k připojení na Internet nebo k přenášení fotografií či 

videozáznamu na operační středisko. Pro tyto účely je možné použít jiné, vhodnější zařízení. 

Pro datové přenosy s velkým objemem dat je výhodnější využít sítě komerčních mobilních 

operátorů a využít některou z jejich datových služeb GPRS, UMTS, CDMA, WiMAX nebo 

jiné. 
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9 Závěr 

Cílem mé práce bylo popsat a srovnat dva nejrozšířenější evropské digitální systémy 

- TETRAPOL a TETRA.  

Ze srovnání je patrné, že systém TETRAPOL je výhodnější v těchto parametrech: 

• ve větším dosahu základnových stanic; 

• v jednodušší implementaci z důvodu absence náročné časové synchronizace; 

• v možnosti současného příjmu komunikací pod sítí a přímých komunikací nebo 

současném příjmu více přímých komunikací (funkce scan).  

Systém TETRA je výhodnější v těchto parametrech: 

• v dvojnásobném počtu komunikací ve stejném kmitočtovém pásmu; 

• ve vyšší rychlosti datových přenosů; 

• v možnosti současného paketového přenosu dat a hlasového přenosu; 

• v možnosti použití duplexních přenosů; 

• v kratší době zpoždění při sestavování komunikací a při přenosu hovoru; 

• v lepším výběru terminálů od různých výrobců; 

• v lépe vybavených terminálech; 

• v nižší ceně terminálů. 

Součástí práce byl rovněž provedený průzkum mezi uživateli rádiových komunikací, pomocí 

kterého jsem zjišťoval, jaké vlastnosti uživatelé požadují u radiokomunikačního systému. 

Výsledky průzkumu například ukázaly, že velká výhoda systému TETRA, spočívající 

v rychlejších datových přenosech, není uživateli považována za příliš důležitou, protože 

většina z nich nepožaduje přenosy většího objemu dat. Obdobná situace je v použití 

duplexních přenosů, které se využívají zejména při propojení s telefonní sítí. Většina 

uživatelů toto propojení nevyžaduje.  

Uživateli je naopak vyžadováno lepší pokrytí sítě, které lze snadněji a levněji realizovat 

v systému TETRAPOL.  
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Rovněž další požadavek uživatelů, kterým je scanování zásahových kanálů (přímé 

komunikace), umožňuje pouze systém TETRAPOL, a to v jeho nejnovější verzi. 

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že uživatelé považují za jednu z nejdůležitějších vlastností 

spolehlivost terminálů. V této oblasti je ale výhodnější systém TETRA. Pozitivně se zde 

projevuje konkurence mnoha výrobců v systému TETRA proti jedinému výrobci v systému 

TETRAPOL. Je však třeba připomenout, že v poslední době se spolehlivost terminálů 

v systému TETRAPOL zlepšuje. Příkladem může být 6 nových přenosných terminálů 

3. generace, které zakoupil HZS kraje Vysočina v červenci 2008. U těchto terminálů se 

za 8 měsíců provozu zatím nevyskytla žádná závada.  

Na otázku, položenou v úvodu mé práce, lze tedy jednoznačně odpovědět, že přebudování 

národní rádiové sítě na systém TETRA by nebylo ekonomické. Systém TETRAPOL nabízí 

svým uživatelům dostatečné možnosti pro komunikaci.  

Současně je ale nutné odstranit všechny nedostatky systému, které byly v předchozí kapitole 

popsány. Potom bude možné nahradit analogový systém na taktické úrovni, který v současné 

době používá většina HZS krajů, digitálními terminály.   

Případný přechod do jiného systému bude vhodné provést asi v horizontu 15 a více let, kdy již 

bude systém TETRAPOL značně zastaralý a pro komunikace se budou používat nové 

technologie. Je pravděpodobné, že své služby bezpečnostním a záchranným sborům budou 

nabízet různí komerční operátoři formou outsortsingu. Pak nebude nutné financovat výstavbu 

nové národní sítě, ale složky IZS budou pouze hradit poskytované služby, což bude dle mého 

názoru mnohem ekonomičtější. 
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11 Seznam zkratek 

AD/DA Analog-Digital / Digital -Analog 

AGA Air-Ground-Air - Vzduch-Země-Vzduch 

AMR Adaptive Multi-Rate - hlasový kodek 

AVL Automatic Vehicle Location - automatická lokalizace vozidel 

BS Base Station - základnová stanice 

CDMA Code Division Multiple Access - vícenásobný kódový přístup 

ČR Česká Republika 

DDCH Dedicated Data Channel - vyhrazený datový kanál 

DGNA Dynamic Group Number Assignment - dynamické přiřazování čísla skupiny  

DIMETRA DIgital Motorola Enhanced Trunked RAdio - digitální rádiový systém 

DIMRS Digital Integrated Mobile Radio System - digitální rádiový systém 

DIR DIRect - přímý 

DMO Direct Mode Operation - hovory v přímém módu 

DQPSK Differential Quadrature Phase Shift Keying - kvadrativní diferenční fázová 
modulace 

EDACS Enhanced Digital Access Communications System - digitální rádiový systém 

EMOCH Emergency Multi-cell Open Channel - krizový vícebuňkový otevřený kanál 

ESOCH Emergency Single-cell Open Channel - krizový jednobuňkový otevřený kanál 

ETSI European Telecomunication Standart Internacional - evropská standardizační 
instituce v oblasti telekomunikací 

EU Evropská unie 

FDMA Frequency Division Multiple Access - vícenásobný přístup rozdělením kmitočtů 

FHMA Frequency hopping multiple access system - digitální rádiový systém 

G1 1nd Generation - 1. generace 

G2 2nd Generation - 2. generace 

GMSK Gaussian Minimum Shift Keying - klíčování Gaussovým minimálním posuvem 

GPRS General Packet Radio Service - paketová mobilní datová služba 

GPS Global Positioning Systém - systém globálního určování polohy 

GSM Global System for Mobile communications - globální systém mobilní komunikace 

HZS Hasičský Záchranný Sbor 

iDEN integrated Dispatch Enhanced Network - digitální rádiový systém 
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IDR Independent Digital Repeater - nezávislý digitální opakovač 

IDRA  Integrated Dispatch Radio System - digitální rádiový systém 

IP Internet Protocol - internetový protokol 

IZS Integrovaný Záchranný Systém 

JPO Jednotka Požární Ochrany 

LCT Line Connected Terminal - linkově připojený terminál 

LED Light Emitting Diode - svítivá dioda 

LPM Listening in Priority Mode - režim prioritního příjmu 

MD Mediation Device - provozní a databázový server 

MDTRS Mobile Digital Trunked Radio System - digitální rádiový systém 

MELPe Mixed-Excitation Linear Predictive enhanced - hlasový kodek 

MOCH Multi-site Open Channel - vícebuňkový otevřený kanál 

MS Mobile Station - mobilní radiostanice 

MSW Main Switch - hlavní ústředna 

NATO North Atlantic Treaty Organisation - Severoatlantická aliance 

NiMH Nickel-Metal Hydride - nikl-hydrid kovu 

NMS Network Management System - systém řízení sítě 

OG  Operational Group - operační skupina 

PAMR Public Access Mobile Radio - veřejně přístupný rádiový systém 

PAS Publicly Available Specifications - veřejně dostupná specifikace 

PČR Policie České Republiky 

PMR Professional Mobile Radio - radiokomunikační zařízení k profesionálnímu 
nasazení 

QAM Quadrature Amplitude Modulation - kvadraturní amplitudová modulace 

RBS Radio Base Station - rádiová základnová stanice 

RLS Remote Line Station - vzdálený linkový terminál 

RN Regional Network - regionální síť 

SCN Switching Controller Node - přepínač základnové radiostanice 

SD Secure Digital - paměťová karta 

SDH Sbor Dobrovolných Hasičů 

SMS Short Message Service - krátká textová zpráva 

SSW Secondary Switch - vedlejší ústředna 

ST-MS Status Message Service - statusová zpráva 

SU-MS Short User Message Service - krátká textová zpráva uživatele 
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SwMI Switching and Management Infrastructure - přepínací a řídící infrastruktura 

TDMA Time Division Multiple Access - vícenásobný časový přístup 

TEDS TETRA Enhanced Data Service - rozšířená datová služba systému TETRA 

TETRA Terrestrial Trunked Radio - digitální rádiový systém 

TG Talk Group - hovorová skupina 

TIA Telecommunications Industry Association - mezinárodní normalizační organizace 

TMO Trunked Mode Operation - trunkový režim 

TPS Terminal Programming Station - stanice programování terminálů 

UDT User Data Terminal - uživatelský datový terminál 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System - univerzální mobilní 
telekomunikační systém 

USB Universal Serial Bus - univerzální sériová sběrnice 

USD United States Dollar - americký dolar 

WAP Wireless Application Protocol - aplikační protokol pro bezdrátová zařízení 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access - celosvětová spolupráce 
pro mikrovlnný přístup 

ZZS Zdravotnická Záchranná Služba 
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