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ANOTACE 
Hir čko, M.: Systémy svolávání jednotek požární ochrany 

VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2010, 54 stran. 

 

Klíčová slova: systém, svolávání, vyrozumění, poplach, jednotka požární ochrany. 

 

Diplomová práce se zabývá současnými způsoby svolávání jednotek požární ochrany 

v České republice. Zaměřuje se především na technické řešení této problematiky a nabízí 

aktuální přehled používaných technologií včetně jejich hodnocení. Dále poukazuje na 

existenci problémů vzniklých z nejednotnosti způsobů svolávání a odlišnostmi využívaných 

systémů. Značnou pozornost pak věnuje efektivnějšímu využití a vylepšení těchto systémů. 

Navrhuje jednotný a centralizovaný způsob svolávání jednotek požární ochrany a tento návrh 

podporuje praktickým experimentem. 

 

ANNOTATION 
Hir čko, M.: Systems of Summoning of Fire Brigades 

VŠB-TU Ostrava, Faculty of Safety Ingeneering, 2010, 54 pages. 

 

Keywords: system, summoning, notice, fire warning, fire brigade unit 

 

This thesis deals with current ways of summoning fire brigades in the Czech Republic. It 

concentrates primaly on the technical solution of this issue and it suggests the topical 

summary of used technologies, including their evaluation. Further it points out the problems 

caused by disunity of ways of summoning and by dissimilarity of applied systems. The 

substantial attention is focused on more efficient application and improvement of these 

systems. This thesis proposes an integrated and centralized way of summoning fire brigades 

which is supported by the practical experiment. 
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1 ÚVOD 

Vyhlašování poplachů a svolávání jednotek požární ochrany (dále jen „jednotek PO“) je 

důležitou součástí řešení každé vzniklé mimořádné události. Vyhlášením poplachu začíná pro 

jednotku PO zásah [5]. Jednotka PO musí vyjet k zásahu v co nejkratším čase, proto je nutné 

včas a spolehlivě vyrozumět její členy. Situace se komplikuje při svolávání jednotek sborů 

dobrovolných hasičů (dále jen „SDH obce“). Tyto jednotky PO tvoří fyzické osoby, pro které 

činnost v jednotce není jejich povoláním. Její členové se mohou při vyhlášení požárního 

poplachu zdržovat na jakémkoliv jiném místě než je hasičská zbrojnice. Je tedy nutné použít 

ke svolání účinný způsob, umožňující spolehlivé vyrozumění členů nacházejících se na 

různých místech v dané obci. Situace v oblasti svolávání jednotek SDH obce je složitější než 

při svolávání jednotek Hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“). V praxi se 

používá mnoho rozmanitých technických prostředků s různými vlastnostmi, počínaje 

koncovými prvky jednotného systému varování a vyrozumění (dále jen „JSVV“) a konče 

zařízeními využívajících služeb mobilních operátorů. Svolávací systémy využívají různé 

přenosové cesty a provádí různé způsoby aktivací požárních poplachů. Odlišnosti spočívají 

jednak v požadavcích na obsluhu, ale také ve způsobech předávání informací členům jednotek 

PO. To způsobuje nejednotnost a nepřehlednost v oblasti svolávání jednotek SDH obce, ale i 

nadměrné vytížení operačních důstojníků na operačním a informačním středisku HZS kraje 

(dále jen „OPIS HZS kraje“). 

Diplomová práce se proto zabývá možnostmi zlepšení současného stavu. V první části  

jsou zpracovány základní informace o systému plošného pokrytí jednotkami PO v České 

republice (dále jen „ČR“) a jsou zde specifikovány problémy vzniklé při svolávání jednotek 

PO. V návaznosti na to jsou charakterizovány jednotlivé bezdrátové komunikační 

technologie, které by bylo možné využít při řešení existujících problémů. Následující kapitola 

nabízí přehled používaných systémů a jejich hodnocení z hlediska spolehlivosti a účinnosti.  

Druhá část diplomové práce obsahuje konkrétní návrh technického řešení. Přiklání se 

k možnosti použití systému, který je centralizovaný a umožňuje jednotný způsob svolávání 

jednotek SDH obce v rámci ČR. Dále jsou zde zpracovány výsledky z praktického 

experimentu, kterým byla testována možnost využití pocsagových pagerů. Tento experiment 

byl proveden za účelem ověření kvality konkrétního způsobu svolávání. 
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2 REŠERŠE 

 

Při tvorbě diplomové práce autor využil různé zdroje informací, zejména internet, 

technické dokumentace výrobců a dodavatelů, učební texty a studie zpracované v Institutu 

ochrany obyvatelstva - Lázně Bohdaneč. Cenné poznatky byly získány i z osobních setkání  

s příslušníky HZS krajů a se zástupci dodavatelských společností zabývajících se výstavbou 

svolávacích systémů. 

 

ŠENOVSKÝ, M., HANUŠKA, Z .: Organizace a řízení I. díl, SPBI Ostrava, ISBN: 80-

866634-22-1, 2006, 146 s. 

Obsahem publikace je popis systému jednotek PO v ČR. Jsou zde popsány teoretické 

základy tohoto systému a důvody pro jeho vznik. Z hlediska systémové analýzy je věnována 

pozornost definici dvou podsystémů uvedeného plošného rozmístnění a jsou zde podrobně 

rozpracovány charakteristiky vnitřní organizace základních druhů jednotek PO v návaznosti 

na systém plošného rozmístnění. 

 

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

VŠB-TU, FBI, 2009, 82 s. 

Diplomová práce se zabývá popisem a porovnáním vlastností digitálních 

radiokomunikačních systémů Tetrapol a Tetra. Nastiňuje prognózu rozvoje Národní 

radiokomunikační sítě Pegas a navrhuje způsob spojení HZS ČR. 

 

HANUS, S. Bezdrátové a mobilní komunikace. VUT Brno, 2003. ISBN 80-214-1833-8. 134 

s. 1. dotisk. 

Publikace věnuje pozornost aktuální problematice rádiových komunikací se zaměřením na 

oblast mobilních komunikací. Nejprve je uveden přehled používaných kmitočtových pásem, 

popsány základní způsoby zpracování signálů a stručně vysvětleny základní principy a funkce 

systémů užívaných v rádiových komunikacích. Dále jsou zde popsány nejznámější bezdrátové 

a mobilní komunikační systémy.  
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SYROVÁTKA, B. Radiové vysílače a přijímače. Praha: vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 

80-01-03236-1. 200 s. 2. vydání. 

Publikace pojednává o struktuře a definicích základních parametrů radiových 

komunikačních systémů, metodách měření vybraných parametrů, o vlastnostech používaných 

analogových a číslicových modulací a o popisu vybraných radiových systémů, stavebních 

bloků a používaných technik. 

 

ŠIMEK, T.:  Systém selektivního radiového návěštění. IOO - Lázně Bohdaneč, 2002. 54 s.,  

2. vydání. 

Obsahem této učební pomůcky je příprava účastníků kurzů obsluhy zadávacích terminálů 

systému selektivního radiového návěštění a dalších uživatelů. Rozšiřuje a doplňuje učební 

látku v přednáškách. Obsahem a formou je orientována na začínající uživatele systému.   

 

ŠIMEK, T.:  Přijímače dálkového ovládání koncových prvků varování JSVV. IOO - Lázně 

Bohdaneč, 2002. 51 s., 2. vydání. 

Publikace slouží především pro přípravu správců a servisních techniků systému 

selektivního radiového návěštění.  

 

ŽALUD, V. Moderní radioelektronika. Praha: BEN – technická literatura, 2000. ISBN 80-

86056-47-3. 656 s. 1. vydání. 

Obsahová náplň publikace zahrnuje teoretické základy radioelektroniky. Podrobně probírá 

analogové a digitální modulace, zdrojové a kanálového kódování. Pozornost je zde věnována i 

složitějším subsystémům, především fázovým závěsům a syntezátorům frekvencí. Zaměřuje 

se také na aplikace radioelektroniky v oblasti pozemské i družicové vysílací i přijímací 

techniky. Důraz je věnován digitálnímu rozhlasovému vysílání, digitálnímu televiznímu 

vysílání, podrobně jsou probírány systémy pozemní mobilní komunikace – zejména 

radiotelefony, bezdrátové telefony a pagingové systémy.  
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3 CÍLE PRÁCE 

 

Diplomová práce popisuje současnou situaci v oblasti svolávání jednotek PO v ČR. 

Zabývá se především problematikou technického zabezpečení této oblasti. Posuzuje současný 

technický stav a možnosti svolávacích prostředků. Poukazuje na existenci problémů v dané 

oblasti, navrhuje směr vývoje a nabízí možnosti zlepšení současného stavu. 

 

Základní cíle práce jsou stanoveny takto: 

 

Prvním cílem diplomové práce je popis stávajícího zabezpečení systémem plošného 

pokrytí a hodnocení dnes využívaných technických prostředků určených pro svolávání 

jednotek PO na území ČR. 

 

Druhým cílem je návrh technického řešení, které zabezpečí spolehlivost a jednotný 

způsob vyhlašování požárních poplachů a svolávání jednotek PO v rámci ČR.  
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4 JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY 

Jednotka PO je  organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami, požární 

technikou a věcnými prostředky požární ochrany. Základním posláním jednotek PO je chránit 

životy a zdraví osob, zvířata a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při 

mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní 

prostředí a které vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací [24]. Jednotky PO 

působí buď v organizačním řízení, nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí 

činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární 

ochrany. Operační řízení je činnost od přijetí zprávy o vzniku mimořádné události až po 

návrat sil a prostředků na místo stálé dislokace [5].  

4.1 Druhy jednotek PO 

Dle zřizovatele jednotky PO a podle vztahu osob, vykonávajících činnost v těchto 

jednotkách, ke zřizovateli jednotky PO rozlišujeme tyto druhy [5]: 

• Jednotky hasičského záchranného sboru kraje jsou zřizovány státem a činnost v 

těchto jednotkách vykonávají příslušníci HZS kraje jako své povolání ve služebním 

poměru.  

• Jednotky sborů dobrovolných hasičů obce zřizuje obec a činnost v těchto 

jednotkách vykonávají členové jednotek SDH obce na základě dobrovolnosti. Někteří 

členové mohou vykonávat činnost v pracovním poměru k obci nebo HZS kraje.  

• Jednotky hasičského záchranného sboru podniku jsou zřizovány právnickými 

osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným 

nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají 

zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob jako své povolání.  

• Jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku jsou zřizovány za stejných podmínek 

jako jednotky HZS podniku, ale činnost v těchto jednotkách vykonávají zaměstnanci 

právnických osob nebo podnikajících fyzických osob na základě dobrovolnosti.  

4.2 Kategorie jednotek PO  

HZS kraje vyhotoví mapu plošného pokrytí se zakreslenými údaji o stupních nebezpečí 

území obcí a rozmístění jednotek s územní působností. Pro účely plošného pokrytí jsou 

jednotky PO rozděleny na [14]: 
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• Jednotky s územní působností, zasahující i mimo území svého zřizovatele. 

• Jednotky s místní působností, zasahující na území svého zřizovatele. 

 

Jednotky s územní působností se dělí na kategorie [14]: 

• JPO I - jednotka HZS kraje s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa 

dislokace. 

• JPO II  - jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce PO jako svoje 

hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z 

místa dislokace. 

• JPO III  - jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce PO 

dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace. 

 

Jednotky s místní působností se dělí na kategorie [14]: 

• JPO IV - jednotka HZS podniku. 

• JPO V - jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce PO 

dobrovolně. 

• JPO VI  - jednotka SDH podniku. 

4.3 Operační hodnota jednotek PO 

Každý druh jednotky PO má pro účely operačního řízení určitou hodnotu. Tato hodnota 

vypovídá o schopnosti jednotky PO zahájit a provádět plnění úkolů v operačním řízení na 

místě zásahu [24].  

 

Operační hodnotu jednotky PO tvoří [24]: 

• Doba výjezdu jednotky PO z místa své trvalé dislokace po vyhlášení poplachu.  

• Územní působnost jednotky PO.  

 

Doba výjezdu jednotky PO je stanovena maximálně [24]: 

• 2 minuty pro jednotky PO složené výlučně z hasičů z povolání.  

• 10 minut pro jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce 

jako své povolání.  

• 5 minut pro jednotky PO složené z hasičů uvedených v předchozích dvou bodech nebo 

hasičů, kterým byla určena pracovní pohotovost mimo pracoviště.  
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Kategorie jednotky PO JPO I JPO II  JPO III  JPO IV JPO V JPO VI  

Doba výjezdu [min] 2 5 10 2 10 10 

Územní působnost [min] 20 10 10 není není není 

Počet jednotek PO 238 202 1339 94 5802 256 

Druh jednotky PO HZS kraje SDH obce SDH obce 
HZS 

podniku 
SDH obce 

SDH 

podniku 

 

Územní působností jednotky PO se rozumí optimální vzdálenost pro dojezd určitého 

druhu jednotky k místu zásahu, která vymezuje území jejího standardního působení, tzv. 

"hasební obvod". Vyjadřuje se buď v minutách, nebo v kilometrech při rychlosti jízdy vozidla 

45 - 60 km/h dle místních podmínek [24]. Operační hodnoty a počty jednotek jsou přehledně 

uvedeny v tab. 1. Stav jednotek je ze dne 2.6.2009. Použité informace byly získány 

z internetových stránek Ministerstva vnitra ČR.  

3% 3%

17%

1% 3%

73%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

JPOI JPOII JPOIII JPOIV JPOV JPOVI

JPOI

JPOII

JPOIII

JPOIV

JPOV

JPOVI

 

 

Z uvedené tabulky a grafu znázorněného na obr. 1. lze vyčíst, že největší skupinu tvoří 

jednotky SDH obcí. Jsou základním pilířem systému plošného pokrytí. Bez existence 

jednotek SDH obcí by byla požární ochrana v ČR značně ochromena.  

 

 

 

 

 

 

Tab. 1.  Jednotky požární ochrany [24]. 

Obr. 1.  Zastoupení jednotek PO v ČR [24]. 
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Důležitost těchto jednotek dokládá graf na obr. 2. Zachycuje trend vývoje počtů zásahů 

podle druhů jednotek PO za jednotlivá čtvrtletí v roce 2009 v Olomouckém kraji. Vyplývá 

z něj, že nejvíce zásahů uskutečnily jednotky HZS kraje a jako druhé co do počtu zásahů byly 

jednotky SDH obcí. 

Vývoj zásah ů jednotek PO v Olomouckém kraji za rok 2009
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Na obr. 3. je zobrazen graf porovnávající počty zásahů jednotek SDH obcí s počty 

jednotek, které se těchto zásahů zúčastnily. Z grafu vyplývá větší vytíženost jednotek 

kategorií JPO II a III navzdory jejich nižšímu početnímu zastoupení. Podklady pro vytvoření 

tohoto grafu byly získány ze statistiky HZS Olomouckého kraje.  

Zásahy SDH v Olomouckém kraji za rok 2009
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Obr. 2. Sledování vývoje počtů zásahů jednotek PO v Olomouckém kraji [6]. 

Obr. 3. Zásahy jednotek SDH v Olomouckém kraji [6]. 
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4.4 Vyhlášení požárního poplachu 

Vyhlášení požárního poplachu lze definovat jako činnost, jejímž cílem je vyrozumět 

jednotku PO určenou pro zásah a předat ji informace o události [10].  

Příslušný OPIS HZS kraje může vyhlásit poplach kterékoliv jednotce PO ve své územní 

působnosti, přitom vychází z požárního poplachového plánu kraje. Každá jednotka PO musí 

mít zaveden standardní a nouzový způsob vyhlášení poplachu. Poplach se vyhlašuje 

akustickými prostředky, prostředky telefonního a rádiového spojení nebo světelným signálem. 

V praxi se poplach vyhlašuje následujícími způsoby: 

• Akusticky sirénou signálem „Požární poplach“. 

• Radiovým svolávacím zařízením. 

• Akusticky rozhlasem pro hasiče nebo celou jednotku. 

• Signálním akustickým zařízením na stanici nebo zavedeným mezi členy jednotky do 

místa bydliště. 

• Opticky světlem na stanici pro hasiče. 

• Ústně, voláním „Hoří“ – jde většinou o nouzový způsob vyhlášení poplachu jednotce. 

 

4.5 Hodnocení současné situace v oblasti svolávání jednotek PO 

4.5.1 Shrnutí současné situace  

Členění jednotek PO na druhy a kategorie umožňuje při řešení způsobů svolávání 

individuálně přistupovat k cílové skupině s ohledem na její vlastnosti. Operační hodnota 

jednotek PO umožňuje rozdělit jednotky PO podle schopnosti zahájit zásah. S uvedenými 

pojmy souvisí i způsob vyhlášení požárního poplachu.  

Z dlouhodobého hlediska se pro účely svolávání jednotek PO osvědčily a stále se 

používají poplachové sirény. Sirény jsou dálkově aktivovány digitálním systémem 

selektivního radiového návěštění (dále jen „SSRN“), jenž je technickou částí JSVV, ve 

kterém jsou sirény nazývány koncovými prvky (dále jen „KP“). Aktivace se provádí 

selektivně z příslušného OPIS HZS kraje. Dalšími KP JSVV jsou místní informační systémy, 

které se rozšířily zvláště v posledních letech.  

Kromě zmíněných KP existuje řada dalších svolávacích prostředků. Díky značnému 

rozšíření mobilních telefonů spočívá řešení většinou ve využití systémů, které prostřednictvím 

sítě mobilních operátorů automaticky rozešlou zprávy členům jednotek PO.  
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Existuje mnoho firem, které jsou schopny taková zařízení dodat, instalovat a dle 

požadavků obcí doplnit dalšími funkcemi. Některá zařízení jsou propojená s digitálním 

přijímačem KP JSVV, který je prvním impulsem k aktivaci. Proto je funkčnost takového 

zařízení závislá na bezporuchovém provozu přijímače JSVV. Jiná zařízení fungují 

autonomně. Takto vznikají systémy různých kombinací a mnohdy se liší i kvalita provedení a 

zabezpečení proti výpadkům a poruchám.  

4.5.2 Problémy vznikající při svolávání jednotek PO 

Při svolávání  KP JSVV vznikají následující problémy: 

• Úroveň akustického signálu není všude dostatečná. Jedná se zejména o interiéry 

obytných budov, místa se zvýšeným hlukem, jako např. automobilová doprava, areály 

výrobních podniků atd. 

• Vyhlášení požárního poplachu způsobuje stres obyvatelstvu, zejména v nočních 

hodinách. Tento problém se týká především měst s vyšším počtem obyvatel. 

• Systém SSRN je jednosměrný, proto nemá operační důstojník OPIS HZS kraje 

zpětnou vazbu, a tím i jistotu, že byl dané jednotce poplach skutečně vyhlášen.  

• Dálkové ovládání KP z OPIS HZS kraje není integrováno do dispečerské aplikace 

Spojař. Konkrétně v Olomouckém kraji je pro aktivaci sirén používáno několik 

samostatných aplikací. 

 

Při svolávání technickými prostředky využívající služeb mobilních operátorů vznikají 

následující problémy: 

• K přenosu informací jsou využívány veřejné sítě. Jelikož může docházet k přetížení 

sítí, mohou být informace doručeny příjemci se zpožděním nebo vůbec. 

• Příjemce informace nemusí včas zpozorovat doručení zprávy na mobilní telefonní 

přístroj. Poněvadž většina mobilních telefonních přístrojů používaných mezi členy 

jednotek SDH nedisponuje funkcí nastavení akustického signálu podle čísla 

odesílatele, nerozezná příjemce, zda se jedná o soukromou textovou zprávu, nebo o 

zprávu z OPIS HZS kraje. 

• HZS kraje se dostává do role administrátora rozsáhlé databáze telefonních kontaktů, 

kterou je nutné pravidelně aktualizovat.  

 

Využití moderní sítě mobilních operátorů je účelným a efektivním řešením. Rozmanitost 

svolávacích prostředků však zapříčiňuje, že se liší i způsoby jejich aktivace.  
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Tímto jsou zvyšovány nároky na práci operačních důstojníků na OPIS HZS kraje. 

Operační důstojník bývá zahlcen a zbytečně zatěžován dalšími provozními informacemi nad 

rámec náplně své funkce. Hlavním problémem je nejednotnost při svolávání, spočívající ve 

způsobech vysílání informací, v použitých přenosových cestách a ve způsobech příjmu těchto 

informací. 

4.5.3 Nutnost navržení nového jednotného svolávacího systému 

Technické a organizační možnosti svolávání jsou zcela odlišné při svolávání jednotek 

HZS kraje než při svolávání jednotek SDH obcí, u nichž je situace mnohem složitější. 

Členové těchto jednotek se v době vyhlášení požárního poplachu většinou nachází mimo 

objekt hasičské zbrojnice. Z toho také plynou výše popsané problémy. Současná situace proto 

vyžaduje řešení těchto problémů. Je zcela zřejmé, že vhodné řešení bude spočívat ve využití 

moderních bezdrátových komunikačních technologiích. Z tohoto důvodu se následující 

kapitoly věnují bezdrátovým technologiím a technickým prostředkům, které jsou pro tyto 

účely určeny. Navržený svolávací systém je koncipován tak, aby splňoval specifické 

podmínky při svolávání jednotek SDH obcí se zaměřením na kategorie JPO II a III, jejichž 

technická vybavenost a odbornost je předurčuje k častější účasti při zásazích, a tím vyšší 

četnosti svolávání, než u kategorie JPO V. 
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5 VYUŽITELNÉ RÁDIOVÉ KOMUNIKA ČNÍ 

TECHNOLOGIE 

5.1 Základní koncepce rádiových komunikačních systémů 

5.1.1 Kmitočtová pásma 

Radiokomunikační systémy využívají k přenosu informace volné prostředí. Informace je 

přenášena od vysílače k přijímači prostřednictvím rádiových vln. Rádiovými vlnami 

nazýváme elektromagnetické vlnění v kmitočtovém pásmu 10 kHz až 3000 GHz, což 

odpovídá vlnovým délkám v rozsahu 30 km až 0,1 mm. Vzájemný vztah mezi vlnovou délkou 

λ a kmitočtem vlny f je dán vztahem 

f

c=λ , 

kde c je rychlost šíření elektromagnetických vln ve volném prostoru. Pro jednoduché 

výpočty se uvažuje c = 3.108 m.s−1. Základní rozdělení rádiových vln podle jejich kmitočtu a 

vlnové délky je stanoveno Radiokomunikačním řádem a je uvedeno v tab. 2. Kmitočtové 

spektrum je rozděleno do 9 pásem. V každém pásmu jsou rozdílné fyzikální podmínky šíření 

rádiových vln [4]. Technologie navržené v této práci využívají pásma č. 8 a 9. 

 

Číslo 

pásma 

N 

Kmito čet 

 
Délky vlny Název pásma 

Metrické 

zkratky 
Symboly Český název 

4 3 – 30 KHz 100 – 10 km myriametrické Mam VLF velmi dlouhé 

5 30 – 300 KHz 10 – 1 km kilometrické km LF dlouhé 

6 300 - 3000 KHz 1000 – 100 m hektometrické hm MF střední 

7 3 – 30 MHz 100 – 10 m dekametrické dam HF krátké 

8 30 – 300 MHz 10 – 1 m metrické m VHF velmi krátké 

9 300 – 3000 MHz 10 -1 dm decimetrické dm UHF ultra krátké 

10 3 – 30 GHz 10 – 1 cm centimetrické cm SHF centimetrové 

11 30 – 300 GHz 10 – 1 mm milimetrické mm EHF milimetrové 

12 300 – 3000 GHz 1 – 0,1 mm decimilimetrické dmm - - 

 

Při nižším kmitočtu se signál šíří lépe, ale nevýhodou je větší rozměr vysílače, přijímače a 

antény. S narůstajícím kmitočtem se na šíření signálu více projevují vlivy okolního prostředí. 

Tab. 2.  Rozdělení rádiových vln [4],[7] . 



 

 

 

13

Výhodou v tomto případě je, že vysílače, přijímače a antény mohou být menších rozměrů, ale 

je nutné, aby byla použita hustší síť vysílačů pro pokrytí území signálem. 

5.1.2 Zpracování signálů 

5.1.2.1 Kódování zdroje  
Informace, která má být přenesena digitálním radiokomunikačním systémem, musí být 

nejdříve převedena na elektrický signál. K tomu účelu slouží převodníky mechanických, 

optických, zvukových a jiných veličin na veličiny elektrické, nejčastěji napětí. Vytvořený 

elektrický signál, obvykle v analogové podobě, se převádí na signál digitální v analogově-

digitálním převodníku, který může, ale nemusí být součástí kodéru zdroje signálu [4]. 

5.1.2.2 Kanálové kódování  
Cílem kanálového kódování je zabezpečit signál proti chybám vznikajícím při přenosu v 

komunikačním kanálu [4]. 

5.1.2.3 Digitální modulace  
Modulace je proces, při kterém dochází k ovlivňování některého parametru nosného 

signálu v závislosti na okamžité hodnotě modulačního signálu. Nosným signálem je 

harmonický signál s amplitudou, kmitočtem a počáteční fází. U digitálních systémů je 

modulačním signálem digitální signál, který může nabývat pouze dvou různých hodnot, a to 

log.1 a log.0. Proto se podle okamžité hodnoty digitálního modulačního signálu mění 

parametry nosné vlny skokem. Níže jsou uvedeny základní typy modulace [16]: 

• Modulace s klíčováním amplitudy ASK (Amplitude-Shift Keying), nemá ve své 

základní podobě výhodné vlastnosti a proto se nepoužívá. 

• Modulace s klíčováním kmitočtu FSK (Frequency-Shift Keying).  

• Modulace s klíčováním fáze PSK (Phase-Shift Keying).  

Příklady používaných modulací jsou QPSK, O-QPSK, π/4-DQPSK, MSK a GMSK. 

5.1.3 Bezdrátové ovládání  

Bezdrátové ovládání je způsob ovládání a řízení, jehož jednou z hlavních výhod je 

absence drátových propojení mezi ovladačem a ovládaným zařízením. Základem 

bezdrátového systému je vysílač a přijímač. Vysílač je zařízení, kterým se ovládá daný 

přístroj vyslaným signálem. Přijímač je zařízení, které přijímá a vykonává povely přijaté 

z vysílače [8].  
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Na obr. 4. je znázorněno obecné Shannonovo schéma rádiového komunikačního systému. 

Schéma lze aplikovat na digitální systémy, např. na systémy digitálního rozhlasu a televize, 

na systémy celulárních radiotelefonů a na družicové systémy. 

 

 

5.1.4 Způsoby přenosu 

V radiokomunikačních systémech lze použít různé způsoby přenosu. Podle toho, v jakém 

směru probíhá komunikace mezi dvěma účastníky, se rozlišují následující způsoby přenosu: 

• Simplexní přenos, kde komunikace mezi účastníky je uskutečněna pouze v jednom 

směru a je pro ni vyhrazen pouze jeden kanál.  

• Poloduplexní přenos, kde je jeden kanál využit pro komunikaci oběma směry, které je 

však třeba přepínat. 

• Plněduplexní přenos, ve kterém probíhá komunikace současně oběma směry. Každý 

směr přenosu má vyhrazen jeden kanál.  

Podle možnosti přístupu veřejnosti k poskytovaným službám se systémy dělí na veřejné a 

neveřejné. Mezi veřejné systémy patří veřejné radiotelefonní systémy, systémy pro 

bezdrátové telefony, veřejný rádiový paging a veřejné datové systémy. Mezi neveřejné 

systémy patří hromadné radiotelefonní systémy, dispečerské systémy, neveřejný rádiový 

paging a neveřejné datové systémy [16]. 

5.1.5 Plošná struktura 

Nejjednodušším rádiovým spojením je bod-bod (Point to Point), které se používá např. 

pro spojení ústředny s místem se zvýšenou koncentrací účastníků. Spojení může být 

realizováno mikrovlnným spojem se směrovými anténami. U rádiového spojení bod-mnoho 

bodů (Point to Multipoint)  je mikrovlnnými spoji propojena např. ústředna s několika místy 

zvýšené koncentrace účastníků, na které mohou navazovat smyčky pro pevné nebo mobilní 

účastníky.  

Obr. 4.  Shannonovo schéma rádiového komunikačního systému [16]. 
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Další variantou plošné struktury rádiové sítě, používané u mobilních systémů, je struktura 

buňková neboli celulární, jejíž základní koncepce je zobrazena na obr. 5. Požadované území  

je rozděleno na velké množství malých území, buněk. Obvykle je uprostřed každé buňky 

umístěna základnová rádiová stanice BTS (Base Transceiver Station) [4]. 

 

 

5.2 Možnost využití rádiových komunikačních systémů pro svolávání 

jednotek PO 

5.2.1 Analogové systémy 

První veřejné radiotelefonní sítě používaly systémy s přenosem analogových signálů, 

označované jako systémy 1. generace. První generací mobilních systému byly analogové 

radiotelefonní mobilní systémy, využívající multiplex s frekvenčním dělením FDMA 

(Frequency Division Multiple Access), frekvenční modulaci FM (Frequency Modulation). 

Mezi hlavní problémy systémů 1. generace patřily nízká kvalita přenosu, malé zabezpečení 

proti odposlechu a zneužití, neefektivní využití přiděleného frekvenčního pásma a zejména 

neslučitelnost systému a prakticky nemožný mezinárodní roaming [4]. Při řešení 

problematiky svolávání jednotek PO nemá význam se dále zabývat analogovými systémy. Je 

nutné se zaměřit na modernější digitální systémy, které svými vlastnostmi vyhovují mnohem 

lépe.   

5.2.2 Digitální mobilní rádiové komunikační systémy 

V současné době se již používají systémy s přenosem digitálních signálů, jež jsou řazeny 

mezi systémy 2. generace. Díky použití nejmodernější technologie mohou tyto systémy využít 

nejnovějších poznatků z oblasti zpracování digitálních signálů. Kromě přenosu hovorových 

signálů, pro které byly původně určeny, se v nich uskutečňuje přenos datových signálů. Stále 

se však zvyšuje potřeba přenášet v mobilních telefonních sítích větší objemy dat, proto se tyto 

technologie neustále vyvíjí [4].  

Obr. 5.  Princip celulární struktury systému [30]. 
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Na obr. 6. je zobrazeno rozdělení kmitočtového spektra pro jednotlivé digitální mobilní 

rádiové komunikační systémy.  

 

 

5.2.2.1 Globální Systém pro Mobilní komunikaci 
GSM (Global System for Mobile Communications) je nejrozšířenějším standardem pro 

mobilní telefony na světě. Proti starším analogovým systémům má mnoho výhod. Mezi 

přednosti GSM patří především výborná mobilita, vysoká kapacita, bezpečnost, široké 

spektrum služeb a vysoká efektivita dosažená použitím [16]:  

• FDMA.  

• Vícenásobného přístupu s dělením času TSMA (Time Division Multiple Access). 

• Gaussovské modulace GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying).  

GSM je buňková síť, což znamená, že mobilní telefony se připojují do sítě 

prostřednictvím nejbližší buňky. Velikost pokrytí záleží na výšce a výkonu antény a na 

podmínkách šíření. V souvislosti s vývojem GSM je nutné také uvést níže uvedené 

technologie: 

• CDMA (Code-Division Multiple Access) je digitální celulární technologie, která 

používá metody rozšířeného spektra.  

• PDC (Personal Digital Cellular) je jedním ze tří hlavních světových standardů pro 

digitální bezdrátový přenos, řadící se na úroveň GSM a TDMA.  

• GPRS (General Packet Radio Service) je technologie paketových přenosů a nabízí 

rychlejší přenos dat v síti GSM.  

• WCDMA (Wideband Code-Division Multiple Access) je vysokorychlostní mobilní 

bezdrátová technologie 3. generace s  vyšší přenosovou rychlostí než u CDMA.  

• PCS (Personal Communications Service) je osobní komunikační služba využívaná 

v USA, která funguje přes rozhraní pro bezdrátový přenos CDMA označované také 

jako IS-95, GSM a severoamerické TDMA označované také jako IS-136.  

Obr. 6. Rozdělení kmitočtového spektra mobilních technologií [30]. 
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5.2.2.2 EDGE, UMTS a HSDPA 
EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) a UMTS (Universal Mobile 

Telecommunication Systém) jsou technologiemi 3. generace standardu mobilních telefonů. 

Jsou pro ně specifické vyšší přenosové rychlosti, které řeší narůstající potřebu 

vysokorychlostního internetu. Technologie HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) 

rozšiřuje a vylepšuje stávající systém UMTS [23]. 

5.2.2.3 WiMAX  
WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) je rovněž bezdrátovou 

technologii 3. generace. Podporuje dvě síťové topologie, a to bod-mnoho bodů a mesh 

topologii. Obě varianty jsou znázorněny na obr. 7. 

 

 

 WiMAX je definován v řadě norem IEEE 802.16. Jde o standard pro bezdrátovou 

distribuci dat zaměřený na venkovní sítě, tedy jako doplněk k lokálním bezdrátovým sítím 

Wi-Fi (Wireless Fidelity). První verze standardu byla publikována v roce 2002 pod normou 

číslo 802.16 a definovala přístupovou technologii s nutností přímé viditelnosti a pro 

frekvenční pásma 10-66 GHz. V roce 2003 byla publikovaná další verze standardu pod 

označením 802.16a. Ta definuje frekvence v rozsahu 2-11 GHz, tedy jak licencované, tak 

bezlicenční frekvence. Dosah dle této specifikace je 40-70 km, a zatímco u původního 

standardu 802.16 byla přenosová rychlost až 134 Mb/s, v případě 802.16a klesá zhruba na 

polovinu, tedy 70 Mb/s. Přesunem do nižšího frekvenčního pásma a využitím ortogonálního 

multiplexu s kmitočtovým dělením OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 

pracuje 802.16a v režimu bez přímé viditelnosti mezi základnovou stanicí a klientským 

adaptérem. V současnosti se uvažuje o začlenění technologie WiMAX do standardu mobilní 

sítě 4. generace [22]. 

5.2.2.4 LTE  
Jednou z nejperspektivnějších technologií pro mobilní datové přenosy je systém LTE 

(Long Term Evolution).  

Obr. 7. Podporované síťové architektury technologie WiMAX  [22]. 
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Obr. 8. Základní architektura pagingového systému [30]. 

Na vývoji se podílí šestnáct firem včetně operátorů T-Mobile a Vodafone. LTE již nebude 

používat techniku kódového multiplexu CDMA, ale místo toho bude pracovat na principu 

OFDM. Maximální přenosové rychlosti, které by LTE mělo dosáhnout v kanálu se šířkou 20 

MHz, jsou 172,8 Mbit/s na downlinku a 57,6 Mbit/s na uplinku. V další verzi by rychlosti 

měly být 326,4 Mbit/s na downlinku a 86,4 Mbit/s na uplinku. Downlink je spoj k uživateli a 

uplink je spoj od uživatele [26]. 

5.2.2.5 MIMO 
Technologie MIMO (Multiple-input multiple-output), česky „více vstupů více výstupů“, 

je multi-anténní systém používaný v oblasti bezdrátové komunikace. Výhodou jeho použití je 

nárůst datové propustnosti a dosahu při zachování šířky pásma a celkového výdeje vyzařovací 

energie [26]. 

5.2.2.6 DECT 
Moderní celoevropský digitální systém DECT (Digital European Cordless 

Telecommunication) je evropským standardem a pracuje v pásmu 1880-1900 MHz. Má určité 

prvky mikrobuňkové struktury [4]. 

5.2.2.7 Rádiový paging 
Umožňuje jednosměrné předávání krátkých zpráv na kapesní přijímač neboli pager. 

Princip pagingu je znázorněn na obr. 8. 

 

 

 

Paging může být využíván k privátním účelům např. v nemocnicích, na letištích, atd. nebo 

ve veřejných telekomunikačních sítích. Zprávu je možné zaslat buď jednomu účastníkovi, 

nebo celé skupině účastníků, a to ve formě tónového signálu, numerické informace nebo 

alfanumerické informace s určitým omezeným počtem zobrazovaných znaků [30]. 
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Pagingový systém RDS (Radio Data System) je služba umožňující přenos digitálních 

informací společně se stereofonním rozhlasovým vysíláním. Systém je dnes často používán 

pro přenos doplňkových informací k rozhlasovému vysílání, podporuje všechny hlavní 

pagingové zprávy, tedy tónové, numerické a alfanumerické. Velkou výhodou je vysoké 

pokrytí [16].  

Pagingový systém ERMES (European Radio Messaging System) přestal být v ČR 

využíván, proto bylo poskytování této veřejné paginové služby ukončeno k 30.11.2009. 

POCSAG (Post Office Code Standardization Advisory Group) byl vyvinut v letech 1975-

1978 ve Velké Británii. Používá se ve veřejných i neveřejných systémech. Každá země, která 

tento standard realizovala, používá jiné frekvenční pásmo a pagingové přijímače proto nejsou 

v různých zemích kompatibilní. Systém pomocí dvoustavové modulace FSK vysílá na nosné 

frekvenci data přenosovou rychlostí 512 bit/s. Později byly specifikovány varianty 1024 bit/s 

a 2048 bit/s. Systém nabízí přenos tónových, numerických a alfanumerických zpráv [9]. V ČR 

tento standard nachází své uplatnění v neveřejné síti SSRN s přenosovou rychlostí 1200 bit/s. 

5.2.2.8 Družicová mobilní komunikace 
V posledních letech prochází družicová mobilní komunikace stádiem rychlého 

technického rozvoje, začíná tvořit dominantní součást systémů a začleňuje se do systémů 

globálních telekomunikačních soustav. Jedním z hlavních cílů satelitních projektů je 

vytvoření podmínek pro realizaci spojení mezi účastníky na libovolném místě na Zemi 

pomocí mobilních stanic konstruovaných s minimálními rozměry, hmotností a spotřebou 

energie. Globální navigačních družicové systémy lze rozdělit následovně: 

• Americký globální polohový systém GPS (Global Positioning Systém), původně GPS 

NAVSTAR. 

• Ruský globální družicový polohový systém GLONASS (Globalnaja navigacionnaja 

sputnikovaja sistěma). 

• Evropský navigační systém Galileo, jehož spuštění se plánuje na rok 2014. 

Družicové komunikační systémy jsou velmi perspektivním odvětvím pro mobilní 

komunikaci. Většina systémů vznikala z důvodu nemožnosti pokrytí některých částí Země a 

postupem času se rozvinuly v systémy nabízející mnohostranné využití. Mobilní satelitní 

systémy lze využít pro připojení k internetu, přenos digitální televize, rádia, datový přenos, 

telefonní spojení, fax a vytvoření podnikových sítí. Každý ze systémů je tvořen kosmickým 

segmentem, pozemním segmentem a uživatelským segmentem. Podle účelu jsou tyto 

jednotlivé části uzpůsobeny pro dané využití [16].  
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Obr.  9.  Základní skladba sítě TETRA [3]. 

5.2.2.9 Radiokomunikační systém TETRA 
Standard TETRA (Terrestrial Trunked Radio) je digitálním standardem pro neveřejné 

rádiové sítě. Je využíván v řadě zemí jako národní systém pro bezpečnostní složky. Mezi tyto 

země patří Velká Británie, Nizozemí, Španělsko, Maďarsko, Polsko, Chorvatsko, Island, Jižní 

Korea, Hong Kong. Systém umožňuje dispečerskou hlasovou komunikaci, privátní hlasovou 

komunikaci, telefonní hovory, krátké datové zprávy, přenosy libovolných dat, podporu 

součinnosti různých skupin uživatelů. Infrastruktura i koncová zařízení jsou vyráběna dle 

standardu TETRA, který je podporován řadou výrobců.  

 

 

 

Topologie sítě je znázorněna na obr. 9. Systém TETRA byl uznán za celoevropský 

standard telekomunikační komisí Evropské unie ETSI (European Telecommunications 

Standards Institute). Uživatel tak není odkázán na jediného výrobce. Systém podporuje přenos 

krátkých datových zpráv i libovolných dat a souborů  a to rychlostí až 28,8 kb/s. TETRA je 

vybavena standardními rozhraními pro propojení s externí LAN sítí (Local Area Network). 

Nabízí možnost plně duplexního spojení mezi radiostanicemi nebo pro volání do telefonní 

sítě. Systém TETRA využívá TDMA. Umožňuje současnou fónickou i datovou komunikaci 

z jedné radiostanice. Každý kmitočtový pár v systému představuje 4 logické komunikační 

kanály. Jinými slovy pro současné spojení osmi různých skupin mobilních účastníků jsou 

nutné pouze dva kmitočtové páry, což technicky představuje 2 vysílače. Pro vybudování 

osmikanálové retranslační stanice systému postačují pouze dvě duplexní radiostanice 

vysílače. Také vysokofrekvenční část je oproti stávajícím analogovým systémům podstatně 

jednodušší. Systém je koncipován jako vícebuňkový. Výpadek některé z buněk nebo 

mezibuňkového spoje tak neohrozí funkci ostatních částí systému. V Evropě byla vyčleněna 2 

pásma pro bezpečnostní a záchranné služby: 380 - 385 MHz a 390- 395 MHz [17]. 
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5.2.2.10 Radiokomunikační systém TETRAPOL 
V ČR je tento standard využíván Národní sítí Pegas. TETRAPOL je digitální, pracuje na 

principu sdílených zdrojů. Rádiové terminály mají zajištěn přístup do sítě pomocí 

vícenásobného rozdělení kmitočtu FDMA. Pro přenos rádiového signálu se využívá modulace 

GMSK. Síť TETRAPOL má přiděleno frekvenční pásmo 380–430 MHz a 440–490 MHz. Síť 

se skládá z několika elementárních sítí, které jsou vzájemně propojeny. Jsou označovány jako 

regionální sítě RN (Regional Network). RN se skládá ze tří vzájemně propojených 

podsystémů [2]: 

• Rádiový podsystém, který je tvořen základnovými stanicemi a rádiovými terminály. 

• Přepínací podsystém, do něho patří 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. 

Mezi základní hlasové a datové služby nabízené systémem patří skupinové komunikace, 

tísňové volání, individuální komunikace, komunikace v přímém režimu a datové služby [3].  

 

5.3 Hodnocení rádiových komunikačních systémů z hlediska svolávání 

jednotek PO 

Výše uvedený přehled dostupných rádiových komunikačních systémů umožňuje posoudit 

vlastnosti jednotlivých systémů a rozdíly mezi nimi. Pro potřeby svolávání jednotek PO je 

nutné při volbě vhodné technologie vycházet z níže uvedených parametrů:  

• Systém musí být neveřejný. 

• Systém musí být obousměrný. 

• Systém musí poskytovat kvalitní pokrytí rádiovým signálem na celém území ČR. 

Výhoda v neveřejném systému spočívá v tom, že přenosové kanály v něm nejsou sdíleny 

s ostatními účastníky z veřejné oblasti. To zaručuje vyšší spolehlivost proti výpadkům při 

přetížení sítě. Obousměrný systém umožňuje informovat odesílatele zprávy o tom, že byla 

příjemci tato zpráva doručena. Nutnost kvalitního pokrytí na území celé ČR vychází 

z rozmístění jednotek PO a systému plošného pokrytí jednotkami PO.  
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V tab. 3. je zobrazeno srovnání vlastností veřejných a neveřejných systémů. Pro svolávání 

jednotek PO jednoznačně více vyhovují neveřejné systémy. 

 

Systém Výhody Nevýhody 

Veřejný Dostupnost technologií, rychlý 

technický vývoj.  

Negarantovaná spolehlivost a 

provozuschopnost, sdílení prostředků sítě 

s veřejností, riziko přetížení sítě. 

Neveřejný Vysoká úroveň zabezpečení, 

garantovaná spolehlivost a 

provozuschopnost. 

Pořizovací a provozní náklady. 

Výhody a nevýhody konkrétních technologií jsou obsahem tab. 4., ze které je patrný 

rychlejší technický rozvoj v oblasti veřejné komunikace. 

 

Systém Technologie Výhody Nevýhody 

Technologie 2. 

generace (2G a 

2,5G)  

Pokrytí signálem. Pomalost datových přenosů ve 

srovnání s 3G (9,6-14,4kb/s, 64-

144kb/s). 

Technologie 3. 

generace (3G a 

>3G) 

Rychlost datových přenosů 

(384kb/s-2Mb/s, 384kb/s-20Mb/s), 

rychlý vývoj, efektivní technologie, 

pokrytí signálem (pozemní i 

satelitní komponenty). 

Vyšší technická a energetická 

náročnost. 

V
eř

ej
né

 m
ob

iln
í k

om
un

ik
ačn

í 

sy
st

ém
y 

Paging Pokrytí signálem. Přenosová rychlost (1,2kb/s). 

TETRA Celoplošné pokrytí signálem, 

šifrovaný provoz, propojení do 

veřejných sítí, identifikace 

terminálu. 

Z hlediska datových přenosů 

pomalá a zastaralá technologie, 

přenosová rychlost (4,8kb/s na 1 

timeslot, 19,2kb/s) 

TETRAPOL v ČR je využíván v Národní síti 

Pegas. 

Pokrytí v ČR není celoplošné, 

přenosová rychlost (7,2kb/s). 

N
ev

eř
ej

né
 m

ob
iln

í k
om

un
ik

ačn
í s

ys
té

m
y 

POCSAG Adresace, v ČR je využíván 

v SSRN. 

 

Úroveň pokrytí signálem je 

dimenzována na přijímače 

s externí anténou, jednosměrný 

systém, přenosová rychlost 

(1,2kb/s). 

Tab. 4.  Hodnocení digitálních rádiových komunikačních systémů. 

Tab. 3.  Hodnocení veřejných a neveřejných komunikačních systémů. 
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Obr. 10.  Princip činnosti modulu KANGA+ [27]. 

6 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO VYHLAŠOVÁNÍ 

POŽÁRNÍCH POPLACH Ů 

6.1 Svolávací systémy využívající veřejné sítě GSM 

K vyrozumění členů jednotek SDH obcí jsou v praxi nejčastěji využívány svolávací 

zařízení fungující v síti GSM. Všechna níže uvedená svolávací zařízení mají společnou 

přenosovou infrastrukturu. Pro komunikaci využívají služeb veřejné sítě GSM. To znamená, 

že přenos informací se uskutečňuje v pásmech 900/1800 MHz. Princip těchto všech zařízení 

je podobný. Většinou se jedná o GSM modul umožňující předávání krátkých textových zpráv 

SMS (Short Message Service) na předem určená a naprogramovaná mobilní čísla účastníků. 

Některé typy nabízejí i jiné doplňkové automatické funkce. Jedná se v podstatě o pomocná 

zařízení zajišťující automatizaci při svolávání členů jednotek SDH obcí. Níže je zpracován 

přehled těch nejpoužívanějších. 

6.1.1 Modul KANGA+ 

Systém funguje jako multifunkční komunikační rozhraní pro přenos informací z OPIS 

HZS kraje na podřízené stanice. To znamená, že kromě rozesílání SMS umožňuje další 

funkce jako např. spuštění sirény, tisk doplňujících zpráv na tiskárnu. Princip činnosti zařízení 

je zobrazen na obrázku č. 10. 

 

 

 

Zařízení se skládá z GSM modulu, procesorové jednotky, výstupních reléových portů, 

napájecího zdroje a tiskárny se sériovým rozhraním. K modulu jde připojit 12 V akumulátor, 

který slouží jako záloha při výpadku napájení. Systém lze ovládat z  OPIS HZS kraje pomocí 

oprávněných GSM telefonů nebo lokálně pomocí tlačítek [27]. 
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Obr. 11. Svolávací zařízení PELIG  [21]. 

Obr. 12. Svolávací zařízení LEVEL [19]. 

6.1.2 PELIG systems 

Princip činnosti systému spočívá v předávání doručených SMS na určené mobilní 

telefony. Zařízení je vidět na obr. 11. Skládá se z elektronického GSM modulu, mobilního 

telefonu, záložního akumulátoru a napájecího zdroje. Svolávací zařízení je v současnosti 

k dispozici ve třech variantách PELIG v1.5Z, PELIG v1.5ZH a PELIG v1.6 modul [29]. 

 

 

6.1.3 GSM svolávač GS 1xx 

Zařízení je podobné jako KANGA+. Obsahuje GSM modul se čtyřmi binárními vstupy a 

dvěmi reléovými výstupy. K rozesílání SMS zpráv se využívá služby hromadná SMS 

mobilního operátora Telefónica O2, tím je zajištěno doručení textu zprávy všem 

nadefinovaným účastníkům najednou. Zařízení existuje v níže uvedených variantách [20]: 

• GS100,  přeposílá SMS v sítí GSM.  

• GS101, pro svolávání využívá rádiových kmitočtů HZS a sítě GSM s možností 

spouštění sirény.  

• GS102,  přeposílá SMS v sítí GSM s možností spouštění sirény.  

6.1.4 SMS svolávač GC 073 210 LEVEL 

Modul je zobrazen na obr. 12. Slouží pro přeposlání textu příchozí SMS na telefonní čísla 

uvedená v interním telefonním seznamu. Dále je možné využít 5 vstupů pro odeslání předem 

nastaveného textu pomocí SMS na telefonní čísla uvedená v interním telefonním seznamu 

[19].  
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6.1.5 JAY systém 

Systém JAY není zařízením, tak jak je tomu v předchozích případech, ale jde o 

garantovanou službu. Systém v základní verzi umožňuje svolání jednotky formou SMS a 

formou vyzvánění. V závislosti na aktivaci se systém chová následujícími způsoby:  

• Systém je aktivován příchozí SMS např. z OPIS HZS kraje na číslo skupiny. Tato 

SMS se automaticky rozešle současně na všechny členy v jednotce. Nezávisle na 

tomto rozeslání systém začne vyzvánět na všechny členy jednotky pod jedním 

alarmovým číslem. V případě nepotvrzení systém opakuje volání ještě dvakrát.  

• Systém je aktivován zavoláním čísla skupiny. V tomto případě není zasílána SMS 

členům skupiny, ale jsou pouze současně jednotliví členové prozváněni přiděleným 

alarmovým číslem, které je vždy pro skupinu stejné (pro SMS i pro prozvánění). V 

případě nepotvrzení systém opakuje volání ještě dvakrát.  

Systém nabízí plnou kontrolu nad situací svolávání jednotky s dalšími možnostmi 

předávání informací. Umožňuje nahrávání hlasových zpráv s automatickým rozesláním na 

všechny členy skupiny. Do systému lze vstupovat z telefonního čísla, které není v systému 

povoleno, pouze po zadání autorizačního kódu, který se zadává formou DTMF. Velitel 

jednotky PO má možnost zobrazení průběhu svolání, kde má přehled o jednotlivých členech 

ve skupině. Základními údaji, které jsou zobrazeny, jsou datum a čas aktivace skupiny, 

naplnění minimální jednotky a dále jmenný seznam členů, kteří se daného výjezdu účastní. 

Tento přehled je aktivován po stisku určité klávesy na mobilním telefonu nebo na počítači. 

Přes webové rozhraní je možné rozesílat SMS a sledovat stav svolávání konkrétní skupiny. 

Tuto funkci může využít i OPIS HZS kraje s tím, že má možnost takto prohlížet činnost všech 

jednotek. Systém je možné přizpůsobit konkrétním požadavkům dané skupiny a přímo pro 

tuto skupinu dle jejich potřeb doplnit o další funkce. Jedná se např. o zabezpečení objektu, 

otevíraní bran, ovládání světelné signalizace, vrat, úpravy webového rozhraní [28]. 

6.1.6 Automatizovaný systém odesílání hlasových zpráv AMDS  

AMDS (Automated Message Delivery System) je systém, který již neodesílá SMS s 

informacemi o události, ale automaticky volá na předem definovaná čísla. Výhodou systému 

je integrace do dispečerského programu Spojař, používaného na OPIS HZS kraje. Umožňuje 

zavést službu přenášení zpráv, která poskytuje informační hlášení, upozornění na události a 

výstrahy.  
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Obr. 13.  Topologie systému AMDS [1]. 

Topologie systému AMDS je znázorněna na obr. 13. Integrace technologie AMDS do 

dispečerských aplikací dává uživatelům nástroj pro efektivní řízení procesu vyrozumění 

skupin osob s využitím informací vedených v databázových strukturách. Samozřejmostí je 

pokročilé řízení priorit jednotlivých relací a volání, přehledné sledování průběhu relací a další 

funkce. Generování hlasových zpráv využívá technologií Text-to-Speech a umožňuje 

automatizaci přípravy relací v časově kritických situacích [27]. 

 

 

 

6.1.7 Další zařízení a systémy 

Existuje mnoho zařízení z oblasti zabezpečení objektů, které by se daly přímo nebo 

s určitými úpravami využít k účelu svolávání jednotek SDH obcí. Patří mezi ně GSM 

komunikátory a pagery, např. GB 060 programovatelný komunikátor, JA-60GSM, GSM 

pager P20 profi, radiomodemy MC-13 atd. Všechna zařízení pracují v podstatě na stejném 

principu jako výše popsaná svolávací zařízení.  

6.1.8 Využití veřejných sítí GSM u HZS Olomouckého kraje 

V Olomouckém kraji (dále jen „OLK“) je celkem 288 jednotek SDH obcí. Při svolávání 

jsou z finančních důvodů zavedena omezení v počtech zasílaných SMS členům jednotek SDH 

obcí. Kategoriím JPO V je zasíláno 9 SMS na jednotku. Kategoriím JPO II a III je zasíláno 12 

SMS na jednotku. Při provedené analýze vytížení SMS brány HZS OLK bylo zjištěno, že 

v roce 2009 tvořily odeslané SMS týkající se svolávání jednotek PO pouhých 16 % z 

celkového objemu odeslaných SMS. Zbývajících 84 % byly SMS zaslané starostům obcí. 

Tyto SMS jsou zasílány v souvislosti s výstrahami o možných nebezpečných 

meteorologických situacích, které vydává Český hydrometeorologický ústav (dále jen 

„ČHMÚ“). Tyto výstrahy mnohdy dublují informace z ČHMÚ zasílané přímo starostům obcí. 
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Na obr. 14. je graf vyjadřující množství odeslaných zpráv z SMS brány HZS OLK. Přes SMS 

bránu jsou rozesílány zprávy při svolávání jednotek PO, ale také zprávy starostům obcí. 

Z grafu lze vyčíst, jaké množství zpráv týkajících se svolávání a výstrah bylo odesláno 

v průběhu roku 2009.  

Počet odeslaných textových zpráv v roce 2009

3173 2062 2460 4288 3028 4983 3741 3475 2556 3254
16025 18527 17693 17629

41997 39551

18244 13816 18020
12851 15691
2102 2123

18255

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

měsíce

po
č
et

 o
de

sl
an

ýc
h 

S
M

S

celkový počet odeslaných zpráv z SMS connectoru HZS OLK

počet odeslaných zpráv pro svolání jednotek PO
 

 
 

6.2 Systémy využívající neveřejné rádiové sítě 

6.2.1 Koncové prvky jednotného systému varování a vyrozumění 

V JSVV je technickou částí SSRN, který pokrývá celé území ČR a je řízen na celostátní 

úrovni z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „GŘ HZS ČR“). 

SSRN je tvořen zadávacími terminály, přenosovými cestami, řídící technologií Master, 

základnovými stanicemi a KP. Mezi KP varování patří elektrické motorové sirény, 

elektronické sirény a místní informační systémy. Systém je složen ze čtrnácti samostatně 

fungujících sítí, které pokrývají příslušná území krajů a jsou řízená z jednotlivých OPIS HZS 

krajů [12]. V ČR je do JSVV zapojeno celkem 6574 KP. Převážnou část tvoří rotační sirény, 

těch je zastoupeno 80 %, a jsou základem sítě KP. Elektronických sirén je přibližně 15 %, z 

toho je zapojených do obousměrného systému přibližně 70 %, zbylých 5 % tvoří místní 

informační systémy. Údaje o počtech KP byly formou dotazu získány z Institutu ochrany 

obyvatelstva – Lázně Bohdaneč (dále jen „IOO – LB“). Do JSVV se zapojují pouze KP, které 

byly schváleny GŘ HZS ČR. KP musí splňovat technické parametry specifikované v 

literatuře [13]. Infrastrukturu SSRN na území ČR tvoří přibližně 150 základnových stanic 

zabezpečujících 95 % pokrytí radiovým signálem [12].  

 

 

Obr. 14.  Vytížení SMS connectoru v roce 2009. 
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Požární poplach je KP vyhlašován akustickým signálem. Doba trvání signálu je 60 

sekund. Časový průběh akustického signálu pro rotační sirénu je zobrazen na obr. 15. 

 

 

 

 

 

U elektronických sirén se časový průběh požárního poplachu liší. Je znázorněn na obr. 16. 

V tomto případě je signál „požární poplach“ po odvysílání akustického signálu navíc doplněn 

verbální informací.  

 

 

 

 

 

 

Výhodou je, že SSRN je plně digitální technologií, což zabezpečuje efektivní činnost 

všech části systému. Umožňuje dálkové selektivní ovládání KP a vysílání krátkých textových 

zpráv na osobní přijímače. V systému lze provozovat 16 samostatných vysílacích sítí, které 

pracují jako samostatné celky. Tím je zabezpečeno, že infrastruktura pokrývající území ČR je 

rozdělená na samostatné krajské subsystémy. Celý systém byl dobudován do stavu, ve kterém 

jsou po technické stránce zajištěny dobré podmínky pro včasné varování na území ČR. 

Systém je modulární s možností průběžné modernizace a zařazování nových částí a prvků.  

Nevýhodou systému je jednosměrná komunikace. Zpětná kontrola je zajištěná pouze u 

základnových stanic a zadávacích terminálů. Dohled nad technickým stavem a činnostmi KP 

není umožněn. Pro zajištění trvalé akceschopnosti a připravenosti je dohled nad KP nutný. V 

obousměrném systému lze včas detekovat provozní poruchy, které lze během krátké doby 

efektivně odstranit. Také při aktivaci KP má operační důstojník zpětnou informaci o tom, že 

aktivace skutečně proběhla. Z těchto důvodů je vhodné, aby byl SSRN doplněn o obousměrný 

systém.  

Obr. 15.  Časový průběh signálu požární poplach – rotační siréna [11]. 

Obr. 16.  Časový průběh signálu požární poplach – elektronická siréna [11]. 



 

 

 

29

6.2.1.1 Využití koncových prvků JSVV k vyhlašování požárních poplachů 
v Olomouckém kraji 

Tab. 5. obsahuje počty jednotek SDH obcí a jednotlivých druhů KP JSVV v OLK, které 

jsou využívány ke svolávání těchto jednotek. Informace pro zpracování tohoto přehledu byly 

získány z programu JPO HZS OLK. 

 

Druh koncového prvku JSVV 
Územní 
odbor 

Kategorie 
JPO 

Počet 
JPO Rotační siréna Elektronická 

siréna 

Místní 
informační 

systém 
JPO II 8 8 1 1 
JPO III 14 13 1 2 
JPO V 55 45 17 6 Olomouc 

JPO celkem 77 66 19 9 
JPO II 4 13 0 0 
JPO III 15 23 18 1 
JPO V 59 56 7 4 Přerov 

JPO celkem 78 92 25 5 
JPO II 5 3 2 0 
JPO III 13 13 0 1 
JPO V 46 43 2 7 Prostějov 

JPO celkem 64 59 4 8 
JPO II 13 17 0 0 
JPO III 25 36 5 2 
JPO V 31 31 4 3 Sever 

JPO celkem 69 84 9 5 

OLK celkem 288 301 57 27 

Na obr. 17. je graf vyjadřující celkové shrnutí počtů jednotek PO členěných dle kategorií a 

jimi využívané počty KP JSVV. Největší početní zastoupení tradičně tvoří elektrické 

motorové neboli rotační sirény. 

Vyhlašování poplach ů koncovými prvky JSVV jednotkám SDH  
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Tab. 5.  Přehled o počtu jednotek PO a jimi využívaných koncových prvcích  JSVV v OLK. 

Obr. 17.  Způsoby vyhlašování požárních poplachů dle kategorií JPO. 
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6.2.1.2 Poruchovost koncových prvků JSVV 

Poruchovost KP lze vysledovat z pravidelného ověřování provozuschopnosti JSVV, které 

se provádí každou první středu v měsíci v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR 

č.380/2002 Sb. V roce 2009 byly KP prověřeny jedenáctkrát, protože v měsíci červenci byla 

zkouška sirén oficiálně zrušena z důvodu náhlých bleskových povodní, které zasáhly značnou 

část území ČR. Do poruchovosti KP se započítávají také případy, kdy je KP po technické 

stránce v pořádku, ale nebyl aktivován z důvodu neprůniku signálu. Znamená to, že do 

celkových výsledků se promítnou i chyby při přenosu informací v infrastruktuře SSRN. 

Výsledky těchto zkoušek, provedených v roce 2009 za Olomoucký kraj, jsou shrnuty v tab. 6.  

 

Územní odbor Olomouc Přerov Prostějov Sever OLK celkem 

Celkový počet přezkušovaných 

koncových prvků 
149 134 82 117 482 

Počet provedených zkoušek  11 11 11 11 11 

Počet zaznamenaných poruch 4 1 0 8 13 

Poruchovost [%] 0,24 0,07 0 0,62 0,23 

Graf na obr. 18. zachycuje celkovou poruchovost KP v Olomouckém kraji v průběhu roku 

2009. Z uvedených hodnot je zřejmé, že provoz SSRN je spolehlivý. Tohoto výsledku je 

dosaženo nejen kvalitním systémem, ale i zajištěním kvalifikované a nepřetržité údržby 

SSRN. Všechny podklady pro zpracování výsledků byly získány z databáze programu Spark, 

která slouží HZS jako celková evidence informací k infrastruktuře SSRN. 

Poruchovost KP JSVV za rok 2009
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Obr. 18.  Vyhodnocení poruchovosti KP JSVV v OLK  za rok 2009. 

Tab. 6.  Výsledky celostátních akustických zkoušek koncových prvků JSVV za rok 2009. 
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6.2.2 Pocsagové PAGERY SSRN  

V podmínkách HZS jsou pagery součástí JSVV, kde jsou označovány jako KP 

vyrozumění. Přenosy informací jsou realizovány prostřednictvím infrastruktury SSRN. 

Způsob komunikace je jednosměrný. Celá infrastruktura SSRN je provozována GŘ HZS ČR 

jako autonomní neveřejná rádiová síť. SSRN používá protokol POCSAG, který umožňuje 

použít 2.097.151 adres. V současné době je možné pro pagery využít více než 1 milion adres. 

Adresy mohou být individuální a skupinové. Přenosová rychlost je 1200b/sec, což určuje 

dobu vysílání a také dobu oběhu celým tokenem. Maximální délka textové zprávy je 80 

znaků. POCSAG používá 7 bitové ASCII kódování, proto není možné používat diakritiku. 

K vyrozumění jednotek PO prostřednictvím SSRN je používán program JPO. V případě, že 

jsou k jednotce programem automaticky přiřazeny i pagery, tak se nabídne předem 

nadefinovaný text zprávy pro pager „Požární poplach! SVOLÁNÍ HASIČŮ“, tento text lze 

ještě před vysíláním editovat. V síti SSRN je možné použít pouze schválené typy pageru 

s vyhovujícími technickými parametry. Mezi schválené typy pagerů patří Motorola Scriptor 

LX2 a Motorola Advisor. Pagery slouží jako doplňující zařízení pro svolání jednotky PO. 

V posledních letech je jejich využívání spíše na ústupu. 

6.3 Hodnocení způsobů svolávání využívaných v současné době 

6.3.1 Vyhlašování požárních poplachů prostřednictvím koncových prvků JSVV 

Z pohledu OPIS HZS kraje, jakožto obsluhy zadávacího programu, je tento způsob 

jednoduše proveditelný, ale existuje řešení, které by více usnadnilo práci operačního 

důstojníka. Vyhlašování poplachů se provádí programem JPO. Princip ovládání programu je 

přehledný, ale jedná se o program, který je v některých krajích provozován na samostatných 

počítačích společně s ostatními aplikacemi určenými pro dohled a varování obyvatelstva. 

Jinde je zase součástí pracoviště operačního důstojníka, kde běží paralelně s jinými 

dispečerskými programy. Tento mechanismus není úplně ideální. Mnohem lepším řešením by 

byla integrace programu JPO přímo do dispečerského programu Spojař.  

Z hlediska použité přenosové cesty je zajištění systému řešeno vhodným způsobem. Zde 

se využívá digitální neveřejné sítě SSRN, přičemž díky vlastnostem systému uvedených výše  

je zajištěna vysoká úroveň zabezpečení a garance provozuschopnosti. Nespornou výhodou je 

nezpoplatněné využívání informačních přenosů. Do budoucna by bylo vhodné parametry 

SSRN vylepšit, především zvýšit přenosovou rychlost a zároveň povýšit na plnohodnotně 

obousměrný systém.   
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Nejkomplikovanější je situace z pohledu jednotek SDH obcí. Většinu KP tvoří 

jednosměrné rotační sirény bez náhradního zdroje napájení, které jsou schopné reprodukovat 

pouze akustický signál bez verbální informace. Dále jsou zde problémy se slyšitelností 

akustického signálu. V objektech s plastovými okny je slyšitelnost velmi špatná. Rovněž ve 

větší vzdálenosti od zdroje už nemusí být signál slyšet. Důležitou roli hraje i denní doba. 

V nočních hodinách je vyhlašování požárního poplachu nešetrné vůči obyvatelstvu, 

především ve větších městech, kde kvůli deseti členům jednotky SDH obce je vzbuzeno celé 

sídliště. 

Použití pagerů je diskrétnější. Paging je v SSRN doplňkovou službou, proto nesplňuje 

požadavky celoplošného pokrytí v ČR. Musela by být provedena modernizace infrastruktury 

SSRN. Navíc podle provedeného průzkumu, jehož výsledky jsou zpracovány v kapitole 

věnující se praktickému experimentu, je mezi členy jednotek SDH obcí neochota pagery 

používat. Většina členů jednotek SDH obcí dává přednost mobilnímu telefonu. 

6.3.2 Svolávání jednotek PO za pomocí systémů využívajících GSM 

Z pohledu OPIS HZS kraje je tento způsob snazší než při využití SSRN. Operační 

důstojník se nemusí přihlašovat do další aplikace nebo se přesouvat k jinému pracovišti. Při 

výběru jednotky PO v dispečerském programu se k události automaticky přiřadí kontakty 

z databáze. Textem odeslané zprávy jsou údaje, které jsou přejímány z doručené datové věty. 

Těmito údaji jsou typ a podtyp události a její adresa. Další možností je použít technologii 

AMDS, která je rovněž součástí dispečerské aplikace. Nevýhodou je nutná údržba databáze 

kontaktů v aktuálním stavu. 

Z hlediska použité přenosové cesty se jedná o využívání veřejných sítí GSM. Přenosy 

informací jsou tedy zpoplatněny dle aktuálních tarifů mobilních operátorů. V rámci úspor ve 

státní správě z toho plynou jistá omezení pro množství zařazených kontaktů do systému 

svolávání. Mohou však nastat problémy v podobě přetížení GSM sítí. Což se stává především 

poslední den v roce nebo při velkých událostech typu povodně, kdy jsou přenosové 

prostředky sítí sdíleny velkým počtem uživatelů. 

K přijetí informace o vyhlášení požárního poplachu postačuje jakýkoliv mobilní telefon, 

kterým je v dnešní době vybavena většina členů SDH. To je největší výhodou tohoto způsobu 

svolávání. 
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Přehledné hodnocení všech výše popsaných prostředků svolávání jednotek PO je 

znázorněno v tab. 7.  

 
 

 

Zařízení, 

systém 
Výhody Nevýhody 

Modul 

KANGA+ 

Příjem mobilním telefonem, zálohování 

zařízení, další funkce (výstup na tiskárnu). 

Použití veřejné sítě, vysoká pořizovací cena, 

pravidelná aktualizace kontaktů v databázi 

HZS. 

PELIG 

systems 

Příjem mobilním telefonem, zálohování 

zařízení, cenová dostupnost, další funkce 

(zabezpečení objektu). 

Použití veřejné sítě, nemožnost uživatelské 

konfigurace, pravidelná aktualizace kontaktů 

v databázi HZS. 

GS 1xx 
Příjem mobilním telefonem, zálohování 

zařízení, cenová dostupnost pro obce. 

Použití veřejné sítě,  pravidelná aktualizace 

kontaktů v databázi HZS. 

GC 

073 210 

LEVEL 

Pro příjem slouží mobilní telefon, cenová 

dostupnost, další funkce (zabezpečení 

objektu). 

Použití veřejné sítě, nezálohované při 

výpadku el. proudu, pravidelná aktualizace 

kontaktů v databázi HZS. 

JAY 

systém 

Příjem mobilním telefonem, garantovaná 

konektivita, rychlost doručení, zálohování 

celé technologie. 

Použití veřejné sítě. 
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íc

í 
G

S
M

 

AMDS 
Příjem mobilním telefonem, integrace 

v dispečerské aplikaci HZS. 

Použití veřejné sítě, platí se hovor, pravidelná 

aktualizace kontaktů v databázi HZS. 

Rotační 

sirény 

Použití neveřejné sítě, vynucený poslech 

akustického signálu. 

Pokrytí území akustickým signálem, 

nezálohované při výpadku el. proudu, stres 

způsobený obyvatelstvu. 

Elektronic

ké sirény 

Použití neveřejné sítě, zálohované při 

výpadku el. proudu, vynucený poslech 

akustického signálu, verbální informace. 

Pokrytí území akustickým signálem, vysoké 

náklady na pořízení a provoz.  

 

MIS 

Vlastnosti elektronických sirén, využití má 

širší význam, pokrytí území akustickým 

signálem.  

Při použití jednoho přijímače není zajištěná 

selektivita. 

K
on

co
vé

 p
rv

ky
 J

S
V

V
 

Pagery 
Použití neveřejné sítě. 

 

Samostatné zařízení, které musí příjemce stále 

nosit u sebe, jednosměrná komunikace. 

 

 

Tab. 7.  Hodnocení vlastností technických prostředků pro svolávání jednotek PO. 
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7 NÁVRH SYSTÉMU PRO JEDNOTNÝ ZPŮSOB 

SVOLÁVÁNÍ JEDNOTEK PO 

7.1 Požadavky na nový svolávací systém 

V ČR existuje centralizovaný přístup k řízení jednotek PO, proto musí mít nový systém 

takovou strukturu, aby byla tato skutečnost respektována. Hlavní požadavky na nový systém 

jsou následující:  

• Uživatelsky komfort a jednoduché ovládání pro obsluhu OPIS HZS kraje i pro členy 

jednotek SDH obcí. 

• Vysoká spolehlivost, která bude zajištěna použitím neveřejného systému, nejlépe 

obousměrného. 

• Pokrytí celého území ČR kvalitním rádiovým signálem. 

• Selektivní volba účastníků nebo jejich skupin a automatický přechod do telefonní sítě.  

• Nízké cenové náklady. 

7.2 Koncepce navrženého svolávacího systému 

Nejprve je nutné definovat, jaké bude mít nový systém funkce a vlastnosti, aby nejlépe 

splňoval výše uvedené požadavky. Pro přehlednost je nutné koncepci nového systému rozdělit 

do několika samostatně řešených částí, ve kterých budou podrobně charakterizovány 

jednotlivé vlastnosti systému. Tyto části jsou znázorněny na obr. 19. a jsou popsány 

následovně: 

• Způsob přenosu informací.  

• Koncová zařízení pro příjem informací.  

• Rozhraní pro ovládaní systému.  

 

 Obr. 19.  Koncepce navrženého svolávacího systému. 
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7.2.1 Způsob přenosu informací 

Při stanovení způsobu přenosu informací je nutné rozhodnout, zda je potřeba vybudovat 

zcela novou přenosovou infrastrukturu, nebo zda existuje možnost využití již provozované 

infrastruktury a jestli tato bude vyhovovat danému účelu. Vybudování nové sítě bude vždy 

mnohem nákladnější než využití stávající přenosové infrastruktury. Navíc princip nové 

rádiové sítě by se příliš nelišil od již provozovaných sítí.  Z těchto důvodů je podstatou 

návrhu využití jíž stávající rádiové sítě.  

V předchozích kapitolách byly popsány a hodnoceny technologie využívané v rádiových 

mobilních komunikacích. Na základě těchto poznatků a níže uvedených požadavků na 

přenosovou infrastrukturu je nutné zvolit vhodný způsob přenosu informací.  

 

Přenosová infrastruktura musí splňovat tyto požadavky: 

• Vysoká spolehlivost, která bude zajištěna použitím neveřejného systému, nejlépe 

obousměrného. 

• Pokrytí celého území ČR kvalitním rádiovým signálem. 

• Selektivní volba účastníků nebo jejich skupin a automatický přechod do telefonní sítě.  

 

V současnosti připadají v úvahu tyto dvě digitální neveřejné rádiové sítě: 

• Národní síť Pegas, využívající standard TETRAPOL.  

• SSRN, využívající standard POCSAG.  

7.2.1.1 Národní síť Pegas 
Národní síť Pegas využívá standard TETRAPOL a je plně digitálním systémem 

s integrovanými hlasovými a datovými službami. Pracuje v evropsky harmonizovaném pásmu 

380–430 MHz s přístupem FDMA a kanálovým rastrem 12,5 kHz. Uvedené kmitočtové 

pásmo je určeno pro komunikační systémy bezpečnostních a záchranných složek. Přenosová 

rychlost pro hlasové komunikace je 8 kb/s, kde je 6 kb/s využito pro přenos vlastní hlasové 

komunikace  a 2 kb/s jsou vyčleněny pro zabezpečení a vlastní systémové zprávy. Datové 

komunikace jsou realizovány přenosovou rychlostí 3,6 kb/s a zbylá část kapacity je využita 

pro zabezpečení a vnitřní systémové zprávy. Systém je řešen jako buňkový, kde každá buňka 

pracuje se svazkem radiových kanálů. Systém je plně digitální s plně integrovanými 

hlasovými a datovými službami, což znamená, že přenášená informace mezi přijímacím a 

vysílacím terminálem je digitálně zakódovaná. Přenášený signál prochází celým  sdělovacím 

kanálem ve formě datového balíčku.  
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Digitální modulace GMSK, kterou systém používá, nabízí vnitřní ochranu proti 

odposlechu na vzdušném rozhraní. Navíc GMSK poskytuje vysokou odolnost proti 

interferencím a tím i efektivní opětovné použití frekvencí v sousedních buňkách. Systém má i 

vysokou citlivost přijímače. Základem řešení infrastruktury systému PEGAS je regionální síť. 

V ČR je vybudováno 14 regionálních sítí, které jsou teritoriálně shodné s kraji. Zeměpisná 

oblast každého regionu je rozvržena do buněk s nadefinovanými místy základnových stanic a 

parametry. Národní síť Pegas se skládá z těchto základních částí [3]: 

• Základnová stanice (přijímač a vysílač), BTS (Base Transceiver Station). 

• Základnová řídící jednotka, BSC (Base Station Controller). 

• Rádiová ústředna, MSC (Mobile Switching Center). 

 

Současný stav Národní sítě Pegas vyžaduje zlepšení zejména ve: 

• Zlepšení spolehlivosti infrastruktury. 

• Zlepšení pokrytí území signálem. 

 

7.2.1.1.1 Návrh způsobu využití Národní sítě Pegas 
Přenos informací od OPIS HZS kraje členům jednotek PO bude zajištěn dvěma způsoby: 

• Hlavním - Národní sítí Pegas. 

• Záložním – GSM/GPRS. 

Hlavním přenosovým způsobem bude stávající Národní síť Pegas. V tomto přenosovém 

prostředí bude při svolávání jednotek PO primárně probíhat veškerá distribuce informací mezi 

OPIS HZS kraje a jednotlivými jednotkami SDH obcí. Schéma celého principu takto 

navrženého systému je na obr. 20. 

 

 

Záložním přenosovým způsobem bude síť GSM s využitím GPRS pro datové přenosy a 

zároveň umožní uživateli používat koncové zařízení jako mobilní telefon v běžném využití. 

 
 
 
 

PŘENOSOVÁ 
INFRASTRUKTURA 

 
 
 

KONCOVÉ 
ZAŘÍZENÍ 

(KOMUNIKÁTOR)  

PEGAS 
380-430  MHz 

GSM/GPRS 
800/1900 MHz 

 
 
 

ROZHRANÍ PRO 
OVLÁDÁNÍ 
SYSTÉMU 

Obr. 20.  Princip svolávacího systému s využitím Národní sítě Pegas. 
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Systém bude obousměrný a přenos informací bude probíhat mezi jednotkami PO a OPIS HZS 

kraje.  

7.2.1.1.2 Využití datových služeb Národní sítě Pegas pro účely svolávání jednotek PO 
Národní síť Pegas nabízí hlasové a datové služby. Jejich struktura je zobrazena na obr. 21. 

Pro využití systému pro svolávání jednotek PO bude nutné v datové části vyčlenit potřebné 

přenosové kapacity. Datové komunikace určené ke svolávání by měly tvořit samostatnou část 

datových služeb.  

 

 

 

7.2.1.1.3 Využití adresace pro účely svolávání 
V Národní síti Pegas je adresace řešena následujícím způsobem. Adresou je devítimístné 

číslo, které přesně vymezuje konkrétního účastníka. Toto číslo se nazývá RFSI, struktura jeho 

složení je znázorněna na obr. 22. Adresace má v systému přesně stanovená pravidla. Číslo se 

přiřazuje podle organizace, ve které bude adresa zařazena, např. HZS ČR využívá jinou 

skupinu adres než  Policie ČR. 

 

1 2 3  4  5 6  7 8 9 

• • •  •  • •  • • • 

R R R  F  S  S   I I I 

 

 

Vysvětlení významu čísla RFSI: 

• První 3 čísla označené jako RRR stanovují u terminálu číslo RN,  

která je jeho domovskou tj. kde má svoji operační databázi. 

• Čtvrté číslo v pořadí označené jako F ( FLOTILA ) označuje číslo organizace ( 6 je 

rezerva pro HZS ČR). 

Svolávání JPO 

Obr. 21.  Služby Národní sítě Pegas [2].   

Obr. 22.  Složení čísla RFSI [2].   
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• Páté a šesté číslo označované jako SS označuje číslo útvaru.  

• Sedmé až deváté číslo značené jako III označuje konkrétního účastníka. 

HZS ČR má v číslovacím plánu vyčleněnou rezervu. Znamená to, že by se tato rezerva 

dala využít pro účely svolávání jednotek SDH obcí. 

7.2.1.2 SSRN 
Přenos informací od OPIS HZS kraje členům jednotek SDH obcí bude zajištěn dvěma 

způsoby: 

• Hlavním - SSRN. 

• Záložním - GSM. 

 

Stávající stav SSRN by však musel být změněn v těchto ohledech: 

• Povýšení na plnohodnotně obousměrný systém. 

• Zvýšení přenosové rychlosti. 

• Zlepšení pokrytí signálem na území ČR ve vztahu k osobním přijímačům bez externí 

antény. 

Po úpravě SSRN by bylo možné uvažovat s využitím tohoto systému podle schématu 

znázorněném na obr. 23. 

 
 
 
 
7.2.1.2.1 Zajištění selektivity adresací v SSRN 

V radiové části systému SSRN je používán přenosový formát POCSAG s přenosovou 

rychlostí 1200 bit/s. Díky tomuto kódu lze přenášet ve vysílání adresy volaných přijímačů, 

kódy funkcí a textové informace, přičemž délka jedné textové zprávy je v systému omezena 

na max. 8O znaků. POCSAG adresa je sedmimístné dekadické číslo, které jednoznačně 

identifikuje přijímač, kterému je vysílání určeno.  

 
 
 
 

PŘENOSOVÁ 
INFRASTRUKTURA 

 
 
 

KONCOVÉ 
ZAŘÍZENÍ 

(KOMUNIKÁTOR)  

SSRN 
164,525 MHz 

GSM/GPRS 
800/1900 MHz 

 
 
 

ROZHRANÍ PRO 
OVLÁDÁNÍ 
SYSTÉMU 

Obr. 23.  Princip svolávacího systému s využitím SSRN. 
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Adresy, které v dekadické podobě začínají 0 a nebo 1 jsou přidělovány osobním 

svolávacím přijímačům a adresy začínající 2 přijímačům pro ovládání sirén. Aby bylo možné 

binárně přenést sedmimístné dekadické číslo, je nutné přenést 21 bitů informace. Jelikož je ale 

v kódovém slovu pro adresu vyčleněno pouze 18 bitů, jsou zbývající 3 bity dány tím, ve 

kterém rámci se data adresy nacházejí. To, ve kterém rámci má přijímač očekávat svou 

adresu, vyplývá z binární podoby jeho adresy, kterou má naprogramovánu ve své paměti. 

Poslední tři bity adresy určují rámec, ve kterém se má adresa nacházet, např. dekadická adresa 

přijímače 2017670 je binárně 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0. Z posledních tří bitů 

vyplývá, že adresa přijímače bude ležet v 6 rámci, protože 1 1 0 = dekadicky 6 [11]. 

Celková adresová kapacita formátu POCSAG je 2 097 159 adres. Podle zjištěných 

informací je v současné době možné využít více než 1 milion adres, což by při celkovém 

počtu jednotek SDH obcí znamenalo, že je v systému dostatečný prostor pro využití. V ČR je 

celkem 7343 jednotek SDH obcí. Pokud by bylo každé jednotce přiděleno 20 adres, tak by 

bylo nutné v systému obsadit celkem 146 860 adres. 

7.2.1.3 Volba systému pro přenos informací 
Oba výše zmiňované systémy se značně odlišují. Informace o principech a současném 

technickém stavu obou výše uvedených systémů jednoznačně dokazují, že pro využití k 

přenosu informací pro účely svolávání jednotek SDH obcí bude lépe vyhovovat Národní síť 

Pegas. Má větší přenosovou rychlost, lepší pokrytí pro ruční terminály, vyšší úroveň 

zabezpečení a je obousměrná. 
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7.2.2 Koncová zařízení pro příjem informací 

Dalším bodem návrhu je volba koncového zařízení, které bude v použité infrastruktuře 

plnit funkci přijímače informací.  

Při návrhu koncového zařízení je nutné, aby byly splněny následující podmínky: 

• Jednoduché ovládání. 

• Trvalá dostupnost příjemce.  

• Včasné doručení informace příjemci. 

Z provedeného průzkumu u členů jednotek SDH obcí, který je popsán v následující 

kapitole,  vyplývá, že členům jednotek SDH obcí pro účely svolávání nejlépe vyhovuje 

mobilní telefon. Navržené řešení spočívá ve spojení vlastností mobilního telefonu a pageru.  

Tudíž nejlepším řešením bude výroba nového zařízení určeného pouze pro účely svolávání 

jednotek SDH obcí. Toto zařízení bude pracovat na principu hybridních komunikátorů 

využívaných v oblasti zabezpečení objektů a bude schopno přijímat datové informace 

prostřednictvím neveřejné rádiové sítě na vyhrazeném kmitočtu. Zároveň bude sloužit jako 

běžný mobilní telefon pro komunikaci v síti GSM. Samozřejmě příjem informací v neveřejné 

síti musí mít nastavenou prioritu před užíváním ve veřejné síti GSM. Záložní přenosovou 

cestou bude GSM s využitím GPRS. Navržený princip je vyobrazen na obr. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z OPIS HZS kraje bude hlavní přenosovou cestou příjemci doručena informační zpráva o 

vyhlášení poplachu jednotce. Při obdržení této zprávy musí koncové zařízení akusticky 

upozornit příjemce stanoveným způsobem, který bude vyhrazený pouze pro komunikaci 

v hlavní a záložní přenosové cestě. Pro běžnou komunikaci v síti GSM se bude přístroj chovat 

jako běžný mobilní telefon. Je nutné, aby koncové zařízení opakovalo akustické upozornění 

dokud nebude příjemcem přečteno. Z koncového zařízení bude potom odeslána informace s 

potvrzením o doručení na OPIS HZS kraje, a to na základě stisknutí stanoveného tlačítka. 

 

Hlavní přenosová 
cesta s prioritou 

Záložní přenosová 
cesta GPRS 

Běžná 
komunikace v 

GSM 

Rozhraní pro 
ovládání systému 
(OPIS HZS kraje).

Koncové zařízení  - hybridní GSM 
komunikátor s rádiovým modulem 
na vyhrazené frekvenci (člen SDH). 

Obr. 24.  Princip činnosti koncového zařízení v navrženém systému.  
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Koncovým zařízením bude nutné vybavit členy všech jednotek SDH obcí kategorií JPO II a 

III.  Celkový počet těchto jednotek v ČR je 1 541. Kdyby na každou jednotku připadalo 10 

těchto zařízení, tak pro vybavení všech jednotek by bylo potřeba celkem 15 410 nových 

koncových zařízení. 

7.2.3 Rozhraní pro ovládaní systému 

Rozhraním pro ovládání systému se pro účely této práce rozumí především aplikace pro 

OPIS HZS kraje. Je nutné, aby možnost ovládat systém byla pro obsluhu co nejjednodušší. 

Nejvhodnějším řešením je integrace nových funkcí přímo do stávající dispečerské aplikace 

používané u HZS tak, aby to nenarušilo komfort současného stavu a zároveň zde byla 

možnost plné kontroly nad průběhem svolávání jednotek PO. 

Je nutné respektovat posloupnost jednotlivých kroků při řešení událostí. Jsou to 

následující kroky:  

• Příjem informací o události. 

• Analýza. 

• Určení typu a počtu techniky. 

• Výběr jednotky PO a vyhlášení poplachu. 

Poslední dva kroky závisí na druhu události a na požárním poplachovém plánu. Navržené 

rozhraní je potřeba rozdělit do dvou samostatně řešených procesů, a to na: 

• Proces řízený člověkem. 

• Automatický proces. 

Grafické vyjádření těchto procesů a jejich souvislost zachycuje obr. 25. Proces řízený 

člověkem obsahuje všechny postupy a úkony, které bude provádět obsluha. Automatický 

proces obsahuje všechny technologické kroky, které systém provede automaticky. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROCES ŘÍZENÝ ČLOVĚKEM AUTOMATICKÝ PROCES 

ZPĚTNÁ VAZBA 

 
AKTIVACE SYSTÉMU DLE 
PŘEDEM DEFINOVANÝCH 

PARAMETRŮ: 
- přiřazení skupinové adresy;  
- vyslání signálu na skupinovou adresu;  
- příjem potvrzení o doručení; 

VÝBĚR JPO A TECHNIKY 

BĚŽNÁ KOMUNIKACE S JPO 

Obr. 25.  Schéma rozhraní pro ovládání systému. 



 

 

 

42

Předem nadefinovaný postup automatického procesu je zpracován do vývojového 

diagramu znázorněného na obr. 26. Vstupní informací je provedení výběru příslušné jednotky 

PO. Podle vybrané jednotky se automaticky přiřadí parametry patřící k vybrané jednotce PO a 

provede se vyslání signálu primárním způsobem. Primární způsob je přenos informací 

prostřednictvím neveřejné sítě. Dále systém vyhodnotí, zda byl do stanoveného času přijat 

signál od koncového zařízení potvrzující doručení příjemci. Vyslání signálu sekundárním 

způsobem bude provedeno, jestliže tento signál potvrzující doručení příjemci nedojde do 

stanoveného času. Sekundární způsob je přenos informací prostřednictvím veřejné sítě GSM 

s využitím GPRS. Zde systém znovu vyhodnotí, zda byl do stanoveného času přijat signál od 

koncového zařízení potvrzující doručení příjemci. Pokud byl tento signál přijat, zobrazí se na 

monitoru výstupní informace o doručení. Operační důstojník je tímto informován o úspěšném 

svolání členů jednotky PO. V opačném případě se na monitoru zobrazí výstupní informace o 

nedoručení. 
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Obr. 26.  Vývojový diagram automatického procesu. 
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7.3 Zjednodušená varianta návrhu nového systému  

Výše navržený svolávací systém bude mít vysoké nároky na samotnou realizaci. Proto je 

zde dále navržena jednodušší varianta pro zlepšení současného stavu. Zjednodušenou variantu 

návrhu znázorňuje obr. 27. Ta spočívá ve využití současného JSVV a současných svolávacích 

prostředků s drobnými vylepšeními, které zásadním způsobem ovlivní zlepšení současného 

stavu. 

Nejprve bude nutné modernizovat infrastrukturu SSRN, povýšit ji na obousměrný systém 

a zvýšit přenosovou rychlost na 2,4 kb/s. Dále je nutné zajistit integraci programu JPO do 

dispečerské aplikace na OPIS HZS kraje. Nakonec je potřeba realizovat úpravu všech KP 

varování, která bude spočívat ve výměně standardního sirénového přijímače za nový rádiový 

modul, který bude jednak zabezpečovat spouštění sirény, a zároveň bude rozesílat SMS na 

mobilní telefony členů jednotek SDH obcí. Pro tyto účely bude nutné vyvinout zařízení, které 

bude kombinací pocsagového sirénového přijímače a GSM modemu. Zařízení na podobném 

principu jsou dnes již využívána v oblasti telemetrie a řídících systémů.  

Výše popsaný návrh zabezpečí: 

• Snadnou obsluhu systému pro OPIS HZS kraje. 

• Svolání jednotky PO hlavním způsobem. Vyhlášení požárního poplachu pomocí 

koncového prvku varování s obousměrným přijímačem. 

• Svolání jednotky PO doplňkovým způsobem. Automatické rozeslání SMS členům 

SDH obce pomocí GSM modulu umístěného v objektu s KP varování. 
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Obr. 27.  Zjednodušený návrh principu svolávání jednotek PO. 
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8 PRAKTICKÝ EXPERIMENT 

8.1 Průzkum u jednotek SDH obcí 

8.1.1 Podstata a cíl provedeného průzkumu 

K provedení průzkumu byl vytvořen jednoduchý dotazník, viz příloha č. 4. Dotazník byl 

zaslán zástupcům jednotek SDH obcí v okresech Olomouc, Přerov a Šumperk. Cílem 

průzkumu bylo zjistit, jaký je názor jednotlivých členů na současné způsoby svolávání. 

Dotazník vyplnilo celkem 131 členů jednotek SDH obcí. Na obr. 28. je vyjádřeno v 

procentech početní zastoupení odpovědí dle jednotlivých kategorií jednotek PO.  
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JPO II

JPO III
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Respondenti měli odpovědět na otázku „Jaký z uvedených způsobů svolávání Vám 

nejlépe vyhovuje z pohledu člena SDH?“.  

Mohli si vybrat jednu z následujících odpovědí:  

• Sirénou nebo rozhlasem generovaný akustický signál „požární poplach“. 

• Textovou zprávou (SMS) na mobilní telefon. 

• Zavoláním na mobilní telefon (např. AMDS, JAY system). 

• Textovou zprávou na pager. 

• Jiný způsob (zde mohli uvést způsob, který nebyl vyjmenován výše). 

Druhý dotaz zněl, do jaké kategorie JPO respondent patří. Přestože měla být vybrána 

pouze jedna z uvedených odpovědí, označili někteří respondenti dvě odpovědi, a to první a 

druhou. Proto byly i tyto informace zvlášť zpracovány, a jejich výsledky se promítly do 

vyhodnocení tohoto průzkumu. 25 respondentů zvolilo jiný způsob, kterým bylo zaslání 

hlasové zprávy na pager. 

Obr. 28.  Počty jednotlivých odpovědí. 
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8.1.2 Zpracování výsledků 

Na obr. 29. je znázorněn přehledný graf s počty odpovědí, z něhož vyplývá, že většina 

respondentů upřednostnila mobilní telefon před ostatními způsoby svolávání.  
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Na obr. 30. je zachycen graf s počty odpovědí, rozdělenými podle jednotlivých kategorií 

jednotek PO. 
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8.1.3 Získané poznatky z průzkumu 

Z výsledků průzkumu vyplývá, že největší počet respondentů dává přednost mobilnímu 

telefonu před ostatními způsoby svolávání. Mezi hlavní důvody této volby patří skutečnost, že 

respondenti užívají mobilní telefon v běžném životě, nejsou ochotni využívat další zařízení 

např. pager a slyšitelnost sirény není vždy dostatečná. 

Obr. 29.  Počty jednotlivých odpovědí. 

Obr. 30.  Počty jednotlivých odpovědí dle kategorií jednotek PO. 
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8.2 Experiment se svoláváním pomocí pocsagových pagerů 

8.2.1 Podstata a cíl provedeného experimentu 

Praktický experiment spočíval v testování pocsagových pagerů určených pro svolávání 

jednotek SDH obcí. Cílem testování bylo zjistit především kvalitu signálu SSRN v lokalitách 

JPO II a III a stanovit míru spolehlivosti doručování zpráv na pagery ve zvolených lokalitách. 

Dalším záměrem bylo získat praktické poznatky o možnostech těchto technických prostředků.  

Je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že testování bylo provedeno ve spolupráci pouze 

s jedním zástupcem jednotky. Mnohem efektivnější by bylo testovat pagery ve spolupráci i 

s ostatními členy jednotky. Výsledky by byly mnohem přesnější. Z důvodu omezeného 

množství zapůjčených pagerů bylo však nutné přistoupit na provedení jednodušší varianty 

testování.  

Pro získání detailnějších údajů o rozložení úrovně signálu SSRN v závislosti na 

zeměpisných souřadnicích by bylo nutné provést dlouhodobější měření signálu analyzátorem 

signálu v jednotlivých lokalitách. Takové měření by bylo časově velmi náročné.  

 

8.2.2 Způsob provedení a průběh experimentu 

Experiment byl proveden ve spolupráci s HZS OLK a jednotkami SDH obcí kategorií JPO 

II a III. Pro testování dané lokality byl zvolen časový snímek v délce trvání 8 kalendářních 

dnů.  

HZS OLK zajistilo po dobu experimentu pravidelné vysílání zpráv z programu JPO. 

Operačním důstojníkem OPIS HZS kraje byly odeslány každý den vždy čtyři zprávy. Čas 

odesílání nebyl záměrně předem stanoven, ten si vždy určoval operační důstojník sám, aby 

příjemce zprávy nevěděl, kdy může zprávu očekávat. Rovněž byly do příslušného formuláře 

provedeny záznamy o odeslaných zprávách. Skutečné informace o odeslaných zprávách byly 

automaticky zapisovány do historie ovládacího programu JPO. Porovnáním se dalo zjistit, zda 

se některé údaje nerozcházely. 

Každá jednotka obdržela jeden naprogramovaný pager. Experimentu se zúčastnil vždy 

jeden zástupce jednotky, který nosil pager celou dobu u sebe, a prováděl záznamy o přijatých 

zprávách do připraveného formuláře viz příloha č.1.  
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Do testování bylo zapojeno celkem 98 jednotek SDH obcí kategorií JPO II a III. V tab. 8. 

jsou uvedeny přesné počty jednotek PO, které se provedeného experimentu zúčastnily. 

Z důvodu omezeného počtu dostupných pagerů bylo nutné rozdělit průběh testování do dvou 

etap. V období 11.4.-19.4.2009 proběhla první etapa. Po uplynutí této doby byly všechny 

pagery staženy a následně předány jednotkám zařazených do druhé etapy, která proběhla 

v období 9.5.-17.5.2009. Distribuce a přesuny pagerů, včetně poskytnutí informací a pokynů 

jednotkám, byly organizačně náročným procesem, proto musela být tato akce podpořena  

HZS OLK. 

 

Počty jednotek 

Kategorie 

jednotek 

Územní 

odbor 

Olomouc 

Územní 

odbor Přerov 

Územní 

odbor 

Prostějov 

Územní odbor 

sever 
OLK celkem 

JPO II 8 4 5 13 30 

JPO III 14 16 13 25 68 

JPO 

celkem 
22 20 18 38 98 

 
 

V první etapě byly do testování zapojeny jednotky územních odborů: 

• Sever-Jeseník  …14 jednotek PO.   

• Sever-Šumperk …22 jednotek PO.   

• Olomouc …14 jednotek PO.  

 

Ve druhé etapě se zúčastnily jednotky územních odborů: 

• Sever-Jeseník  …1 jednotka PO. 

• Sever-Šumperk …1 jednotka PO. 

• Olomouc …8 jednotek PO.  

• Přerov …20 jednotek PO. 

• Prostějov …18 jednotek PO. 

Tab. 8.  Počty zúčastněných jednotek PO. 
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8.2.3 Zpracování získaných výsledků 

8.2.3.1 Doba doručení zpráv 
Doba doručení zpráv na pagery je závislá na celkovém čase oběhu vyslaného tokenu 

v rádiové síti, což je v průměru 20 sekund. V případě vzniku problému v rádiové sítí (např. 

výpadek jednoho vysílače), systém vysílá signál chybovou nebo reverzní cestou, což může 

celkový čas prodloužit na dvojnásobek. Při srovnání záznamů o odeslaných a doručených 

zprávách se potvrdila doba doručení zprávy do jedné minuty. 

 

8.2.3.2 Metoda zpracování výsledků 
Výsledky testování vychází z podkladů dodaných členy jednotek SDH obcí, kteří byli do 

akce testování pokrytí zapojeni. Je nutné si uvědomit skutečnost, že testování se dobrovolně 

účastnili členové jednotek SDH obcí při výkonu jejich běžných denních povinností. Nelze 

vyloučit možnost, že někdo z pověřených osob mohl zapomenout provést záznam o přijetí. To 

však nelze zpětně ověřit, protože v paměti pageru zůstává jen posledních dvacet zpráv. Na 

každý pager v obou etapách bylo odesláno přibližně šedesát zpráv. Výsledky tedy mohou být 

ovlivněné chybou člověka, tato chyba nemohla být systémově eliminována. Pro potřeby 

vyhodnocení byla každá členem nezaznamenána zpráva  chápána jako nepřijatá.  

Hodnocení bylo provedeno na základě úspěšnosti US doručení zpráv na území příslušné 

obce podle vzorce: 

100⋅=
o

d
U S  [%], 

 

kde d je počet doručených zpráv, o počet odeslaných zpráv. 
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8.2.3.3 Dosažené výsledky 
Přehled výsledků podle územních odborů HZS OLK je znázorněn v následující tab. 9. Za 

dostatečnou úspěšnost doručení zpráv lze považovat hodnotu vyšší než 80%.  

 

Územní odbor 
Počet jednotek 

JPO II 

Počet jednotek 

JPO III 
d o Us [%]  

Olomouc 8 14 498 662 75 

Přerov 4 16 489 640 76 

Prostějov 5 13 477 573 83 

Sever 13 25 884 1104 80 

Celkem 30 68 2348 2979 79 

  

Na obr. 31. jsou tyto údaje vyjádřeny v přehledném grafu. Z něhož vyplývá, že celková 

úspěšnost doručení zpráv v OLK dosahuje téměř 80%. 
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Tab. 10. obsahuje výsledky úspěšnosti doručení zpráv podle kategorií jednotek PO. 

 

Úspěšnost [%]  
Kategorie 

jednotek 
Územní odbor 

Olomouc 

Územní odbor 

Přerov 

Územní odbor 

Prostějov 

Územní odbor 

sever 

JPO II 81 59 78 76 

JPO III 79 81 85 83 

 

 

Tab. 10.  Úspěšnost dle kategorií jednotek PO. 

Tab. 9.  Zpracované výsledky. 

Obr. 31.  Výsledky dle územních odborů HZS OLK. 
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Na obr. 32. je znázorněno grafické vyjádření úspěšnosti doručení zpráv a počtu 

jednotlivých jednotek PO . 
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Pro větší přehlednost byly výsledky experimentu dále zpracovány do tab. 11. V té jsou 

zaznamenány počty jednotek PO a jimi dosažené rozsahy hodnot úspěšnosti doručení zpráv. 

Z tabulky lze vyvodit, kolik jednotek PO dosáhlo hodnot mezi 90% až 100%. Nad hranici 

dostačujících 80% dosáhlo 67 z 98 jednotek PO, což představuje 68% z celkového počtu 

zúčastněných jednotek PO.  Z tabulky lze také usoudit, u kolika jednotek PO se tento způsob 

svolávání osvědčil.  

 

  

Počet jednotek PO 
Úspěšnost 

[%] 
Olomouc Přerov Prostějov Sever - 

Šumperk 

Sever - 

Jeseník 

OLK celkem 

91-100 12 12 10 9 9 52 

81-90 2 1 4 6 2 15 

71-80 5 2 0 3 2 12 

61-70 0 0 2 0 1 3 

51-60 0 1 1 3 0 5 

41-50 0 1 0 0 1 2 

31-40 0 0 0 0 0 0 

21-30 0 1 0 1 0 2 

11-20 0 1 0 1 0 2 

0-10 3 1 1 0 0 5 

 

 

 

Tab. 11.  Celkové shrnutí výsledků. 

Obr. 32.  Počty jednotek PO a dosažené úspěšnosti. 
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Graf vyjadřující souhrnný přehled výsledků je zobrazen na obr. 33. Podrobnější tabulky 

zpracovaných výsledků, ze kterých lze vyčíst také úspěšnost doručení zpráv konkrétním 

jednotkám PO, jsou kvůli svému rozsahu uvedeny v příloze č.2. Tyto podrobnější výsledky 

také byly zpracovány v geografickém informačním systému HZS OLK. 
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Podle předpokladů se potvrdilo, že vyšších hodnot úspěšnosti doručení zpráv bylo 

dosaženo v oblastech s dostatečným pokrytím rádiovým signálem systému SSRN pro KP 

JSVV. V lokalitách s nedostatečným pokrytím rádiovým signálem bylo dosaženo nižší 

úspěšnosti doručení zpráv. Tyto poznatky vyplývají z porovnání výsledků získaných v tomto 

experimentu s dostupnými matematickými modely zachycujících pokrytí rádiovým signálem 

viz příloha č.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33.  Celkový přehled zpracovaných výsledků. 
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Obr. 34.  Mapa s výsledky dosažené úspěšnosti [6]. 

Tyto výsledky jsou graficky vyjádřeny na obrázku č. 34. Zde jsou zobrazeny hodnoty 

úspěšnosti doručení zpráv u konkrétních dislokací jednotek PO na mapě Olomouckého kraje. 

Bílá barva označuje oblasti, ve kterých nebyl tento experiment proveden. Jedná se o dislokace 

JPO V a Vojenský újezd Libavá. Barvy žlutá, odstíny oranžové a červené znázorňují 

vzestupně úspěšnost doručení zpráv v jednotlivých dislokací jednotek PO. 
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8.2.4 Závěr a poznatky z provedeného experimentu 

Z provedeného experimentu plynou dva základní poznatky: 

• Zjištěná kvalita přenosové infrastruktury SSRN pro přenosy zpráv. 

• Možnost použití pagerů pro svolávání SDH obcí. 

8.2.4.1 Zjištěná kvalita přenosové infrastruktury SSRN pro přenosy zpráv 
Výsledky experimentu poskytly informace o lokalitách v OLK, kde je pokrytí rádiovým 

signálem pro využití pagerů k přenosu zpráv dostatečné a kde naopak nedostatečné. Potvrdil 

se předpoklad, že rádiový signál je horší především v oblastech s členitým a kopcovitým 

terénem nebo v hraničních oblastech sousedních krajů např. Moravský Beroun, Huzová. 

Zlepšení pokrytí rádiovým signálem by se muselo řešit výstavbou nových vysílačů 

v problémových lokalitách, což je ale značně nákladné, nebo v hraničních lokalitách kraje 

dokrytím vysílači sousedních krajů.  

Ve většině testovaných lokalitách OLK byla úspěšnost doručení zpráv vysoká. 

Dosahovala hodnot 91% až 100%. Je však zřejmé, že při současném pokrytí rádiovým 

signálem nelze počítat s využitím pro osobní přijímače ve všech lokalitách. Infrastruktura 

SSRN funguje primárně pro provoz KP varování. Sirénové přijímače jsou na rozdíl od pagerů 

vybaveny extérní anténou. Minimální citlivost přijímače je 0,9 µV, kdežto citlivost pagerů je 

od 4 do 8 µV. Paging v SSRN proto musí být chápan jako doplňková služba této sítě.  

 

8.2.4.2 Možnost použití pagerů pro svolávání SDH obcí 
Pager je samostatné zařízení, které musí příjemce stále nosit u sebe. Dnes každý člen 

jednotky PO vlastní mobilní telefon, který využívá jak v běžném životě, tak i při plnění 

povinností v jednotce PO. Je velmi obtížné přesvědčit uživatele mobilního telefonu, aby nosil 

u sebe další komunikační prostředek, navíc sloužící pouze k jedinému účelu. Proto je největší 

překážkou v užívání pagerů neochota členů jednotek SDH obcí tato zařízení nosit.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

54

9 ZÁVĚR 

Diplomová práce řeší problematiku svolávání jednotek PO v ČR se zaměřením na 

jednotky SDH obcí. Zabývá se technickým zabezpečením této oblasti, hodnotí současnou 

situaci a navrhuje technické řešení pro zlepšení současného stavu. Je rozdělena na dvě 

základní části. V první části jsou zpracována teoretická východiska a druhá část obsahuje 

autorův vlastní přínos.  

 

V úvodní kapitole jsou vysvětleny základní pojmy týkající se plošného pokrytí jednotkami 

PO v ČR. Je zde hodnocena současná situace a je poukázáno na existenci konkrétních 

problémů v oblasti svolávání jednotek SDH obcí. V následující kapitole jsou podrobněji 

probrány rádiové komunikační technologie a jsou zde posouzeny možnosti jejich využití pro 

účely svolávání jednotek PO. Dále je zpracován přehled technických prostředků pro 

vyhlašování poplachů a svolávání jednotek PO používaných v současné době. Následně je 

provedeno hodnocení těchto svolávacích prostředků.  

 

Následující kapitola je stěžejní části této diplomové práce. Obsahuje návrh technického 

řešení, který spočívá ve využití stávajícího neveřejného komunikačního systému k přenosu 

informací, dále v integraci ovládacího prostředí do stávající dispečerské aplikace používané u 

HZS kraje a nakonec ve využití nového komunikačního prostředku. Takto navržený model lze 

aplikovat u HZS krajů na území celé ČR. K podpoření tohoto návrhu byl proveden průzkum 

mezi členy jednotek SDH obcí, jehož výsledky jsou uvedeny v další kapitole. Pro ověření 

přenosových rádiových cest a použitelnosti konkrétního způsobu svolávání byl proveden 

praktický experiment s pagery ve spolupráci se členy jednotek SDH obcí v Olomouckém 

kraji.  

  

Závěrem lze říci, že stanovené cíle práce byly splněny. Hodnocením technických 

prostředků a současné situace v oblasti svolávání jednotek SDH obcí bylo poukázáno na 

existenci problémů vyskytujících se v dané oblasti. Nový systém navržený v této práci 

umožní jednotný způsob svolávání jednotek PO v ČR.  
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SEZNAMY 

Seznam zkratek 

AMDS Automated Message Delivery System, automatizovaný systém odesílání 

hlasových zpráv. 

ASK Amplitude-Shift Keying, modulace s klíčováním amplitudy. 

BSC  Base Station Controller, základnová řídící jednotka. 

BTS  Base Transceiver Station, základnová stanice. 

CDMA  Code-Division Multiple Access, kódové dělení přenosových kanálů. 

ČR Česká republika 

DECT  Digital European Cordless Telecommunication, digitální bezšňůrové 

telekomunikace. 

FDMA  Frequency Division Multiple Access,  multiplex s frekvenčním dělením. 

FM  Frequency Modulation, frekvenční modulace. 

FSK Frequency-Shift Keying, modulace s klíčováním kmitočtu. 

GMSK Gaussian Minimum Shift Keying, gaussovská modulace. 

GPRS  General Packet Radio Service, rádiový přenos datových paketů. 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 

GSM  Globální systém pro mobilní komunikaci. 

HZS Hasičský záchranný sbor. 

IOO – LB Institut ochrany obyvatelstva - Lázně Bohdaneč. 

JPO Jednotka požární ochrany. 

JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů. 

JSVV Jednotný systém varování a vyrozumění. 

KŘ HZS OLK Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. 

LCT  Line Connected Terminal, linkově připojený terminál. 

MSC  Mobile Switching Center, rádiová ústředna.  

MSW  Main Switch, hlavní rádiová ústředna. 

OFDM  Orthogonal Frequency Division Multiplexing, ortogonální multiplex s 

kmitočtovým dělením. 

OPIS HZS kraje Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru kraje. 

PCS  Personal Communications Service, osobní komunikační služba.  
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PDC  Personal Digital Cellular, Osobní digitální celulární. 

POCSAG  Post Office Code Standardization Advisory Group 

PSK Phase-Shift Keying, modulace s klíčováním fáze. 

SMS Short Message Service, krátká textová zpráva. 

SSRN Systém selektivního radiového návěštění. 

SSW  Secondary Switch, vedlejší rádiová ústředna. 

TDMA  Time Division Multiple Access, vícenásobný přístup s dělením času. 

WiMAX  Worldwide Interoperability for Microwave Access, celosvětová 

spolupráce pro mikrovlnný přístup. 
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Příloha č. 1. Formulář na záznamy o přijetí zpráv.  

 

Martin Hir čko 

Systémy svolávání jednotek požární ochrany 
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Příloha č. 2. Podrobné výsledky z provedeného experimentu 

 

Martin Hir čko 

Systémy svolávání jednotek požární ochrany 

 

Přehled výsledků praktického experimentu dle okresů Olomouckého kraje.   

 

Výsledky v okrese Olomouc 

Pč. 
Evid. 
číslo 
JPO 

Kat. Etapa Dislokace JPO 
Odeslané 
zprávy 

Počet 
doručených 

zpráv 

Počet 
nedoruč. 

zpráv 

Úspěšnost 
doručení 

[%] 

1 712144 II/1 1 Dub nad Moravou 29 29 0 100 

2 712275 II/1 1 Tršice 29 29 0 100 

3 712101 III/1 1 Chválkovice 29 29 0 100 

4 712256 III/1 2 Slavětín 32 32 0 100 

5 712288 III/1 2 Velký Týnec 32 32 0 100 

6 712279 III/1 2 Velký Újezd 32 32 0 100 

7 712135 III/1 2 Doloplazy 32 32 0 100 

8 712254 III/1 2 Senice na Hané 32 31 1 97 

9 712274 III/1 2 Troubelice 32 31 1 97 

10 712162 II/1 1 Hlubočky 29 28 1 97 

11 712224 II/1 1 Náměšť na Hané 29 28 1 97 

12 712289 III/1 2 Uničov 32 30 2 94 

13 712280 II/1 1 Velká Bystřice 29 26 3 90 

14 712121 II/1 1 Bohuňovice 29 24 5 83 

15 712122 II/1 1 Bouzov 29 23 6 79 

16 712145 III/1 1 Dlouhá Loučka 29 23 6 79 

17 712112 III/1 1 Bílá Lhota 29 22 7 76 

18 712172 III/1 1 Jívová 29 22 7 76 

19 712268 III/1 2 Třebčín 32 23 9 72 

20 712305 II/1 1 Moravský Beroun 29 1 28 3 

21 712304 III/1 1 Huzová 29 0 29 0 

22 712137 III/1 1 Domašov nad Bystřicí 29 0 29 0 
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Výsledky v okrese Přerov 

Pč. 
Evid. 
číslo 
JPO 

Kat. Etapa Dislokace JPO 
Odeslané 
zprávy 

Počet 
doručenýc

h zpráv 

Počet 
nedoruč. 

zpráv 

Úspěšnost 
doručení 

[%] 

1 714207 III/1 2 Střítež nad Ludinou 32 32 0 100 

2 714101 III/1 2 Bělotín 32 32 0 100 

3 714129 III/1 2 Horní Moštěnice 32 32 0 100 

4 714149 III/1 2 Lhota 32 31 1 97 

5 714183 III/1 2 Přerov 32 31 1 97 

6 714131 III/1 2 Horní Újezd 32 30 2 94 

7 714140 III/1 2 Kojetín 32 30 2 94 

8 714225 III/1 2 Veselíčko 32 30 2 94 

9 714167 II/1 2 Opatovice 32 29 3 91 

10 714107 III/1 2 Brodek u Přerova 32 29 3 91 

11 714122 III/1 2 Dřevohostice 32 29 3 91 

12 714216 III/1 2 Troubky 32 29 3 91 

13 714214 II/1 2 Tovačov 32 28 4 88 

14 714170 III/1 2 Osek nad Bečvou 32 25 7 78 

15 714137 III/1 2 Jindřichov 32 24 8 75 

16 714134 II/1 2 Hranice 32 19 13 59 

17 714192 III/1 2 Radslavice 32 16 16 50 

18 714151 III/1 2 Lipník nad Bečvou 32 8 24 25 

19 714135 III/1 2 Hustopeče 32 5 27 16 

20 714180 II/1 2 Potštát 32 0 32 0 

Výsledky v okrese Prostějov 

Pč. 
Evid. 
číslo 
JPO 

Kat. Etapa Dislokace JPO 
Odeslané 
zprávy 

Počet 
doručených 

zpráv 

Počet 
nedoruč. 

zpráv 

Úspěšnost 
doručení 

[%] 

1 713188 III/1 2 Určice 32 32 0 100 

2 713137 III/1 2 Konice 32 32 0 100 

3 713164 III/1 2 Plumlov 32 32 0 100 

4 713121 III/1 2 Drahany 32 31 1 97 

5 713134 III/1 2 Kladky 32 30 2 97 

6 713107 II/1 2 Brodek u Prostějova 32 30 2 94 

7 713135 III/1 2 Klenovice na Hané 32 30 2 94 

8 713151 III/1 2 Nezamyslice 32 30 2 94 

9 713131 III/1 2 Hvozd 32 30 2 94 

10 713106 III/1 2 Brodek u Konice 32 30 2 94 

11 713157 III/1 2 Olšany u Prostějova 32 28 4 88 

12 713169 III/1 2 Přemyslovice 32 28 4 88 

13 713168 II/1 2 Protivanov 32 26 6 81 

14 713256 II/1 2 Prostějov 32 26 6 81 

15 713138 II/1 2 Kostelec na Hané 32 22 10 69 

16 713150 II/1 2 Němčice nad Hanou 32 21 11 66 

17 713170 III/1 2 Ptení 32 19 13 59 

18 713173 III/1 1 Rozstání 29 0 29 0 
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Výsledky v okrese Šumperk 

Pč. 
Evid. 
číslo 
JPO 

Kat. Etapa Dislokace JPO 
Odeslané 
zprávy 

Počet 
doručenýc

h zpráv 

Počet 
nedoruč. 

zpráv 

Úspěšnost 
doručení 

[%] 

1 715172 II/1 1 Mohelnice 29 29 0 100 

2 715105 III/1 1 Bludov 29 29 0 100 

3 715198 III/1 1 Rohle 29 29 0 100 

4 715123 II/1 1 Hanušovice 29 28 1 97 

5 715163 II/1 1 Loštice 29 28 1 97 

6 715118 III/1 1 Dlouhomilov 29 28 1 97 

7 715127 III/1 1 Hoštejn 29 28 1 97 

8 715165 III/1 1 Lukavice 29 28 1 97 

9 715177 III/1 1 Nový Malín 29 28 1 97 

10 715158 II/1 1 Libina 29 26 3 90 

11 715214 II/1 1 Štíty 29 25 4 86 

12 715109 III/1 1 Branná 29 25 4 86 

13 715200 III/1 1 Ruda nad Moravou 29 25 4 86 

14 715219 III/1 1 Úsov 29 24 5 83 

15 715215 II/1 2 Šumperk 32 26 6 81 

16 715110 III/1 1 Bratrušov 25 22 3 76 

17 715205 II/1 1 Staré Město 29 21 8 72 

18 715164 III/1 1 Loučná nad Desnou 29 21 8 72 

19 715179 III/1 1 Oskava 29 17 12 59 

20 715143 III/1 1 Jindřichov 29 17 12 59 

21 715203 III/1 1 Sobotín 29 16 13 55 

22 715224 II/1 1 Velké Losiny 29 7 22 24 

23 715140 III/1 1 Jedlí 29 4 25 14 

Výsledky v okrese Jeseník 

Pč. 
Evid. 
číslo 
JPO 

Kat. Etapa Dislokace JPO 
Odeslané 
zprávy 

Počet 
doručených 

zpráv 

Počet 
nedoruč. 

zpráv 

Úspěšnost 
doručení 

[%] 

1 711120 II/1 1 Vidnava 29 29 0 100 

2 711102 III/1 1 Bělá pod Pradědem 29 29 0 100 

3 711108 III/1 1 Jeseník 29 29 0 100 

4 711113 III/1 1 Skorošice 29 29 0 100 

5 711107 II/2 1 Javorník 29 28 1 97 

6 711110 II/1 2 Mikulovice 32 30 2 94 

7 711122 II/2 1 Zlaté Hory 29 27 2 93 

8 711105 III/1 1 Česká Ves 29 27 2 93 

9 711109 III/1 1 Lipová-lázně 29 27 2 93 

10 711118 III/1 1 Velká Kraš 29 26 3 90 

11 711101 III/1 1 Bernartice 29 24 5 83 

12 711114 III/1 1 Stará Červená Voda 29 23 6 79 

13 711103 III/1 1 Bílá Voda 29 21 8 72 

14 711117 III/1 1 Vápenná 29 19 10 66 

15 711123 II/1 1 Žulová 29 14 15 48 
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Příloha č. 3. Pokrytí signálem SSRN v Olomouckém kraji [6]. 

 

Martin Hir čko 

Systémy svolávání jednotek požární ochrany 

Pro posouzení pokrytí byl použit digitální model terénu s uvažovanou morfologií (stavby, 

zalesnění) v programu ELC35. 
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Příloha č. 4. Dotazník 

 

Martin Hir čko 

Systémy svolávání jednotek požární ochrany 

 
 

Vážený respondente, 

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se Vám dostává do rukou. V rámci 

své diplomové práce se věnuji způsobům svolávání jednotek PO. Dotazník je zcela anonymní 

a Vaše názory budou využity pouze pro potřeby diplomové práce. 

 

Jaký z uvedených způsobů svolávání Vám nejlépe vyhovuje z pohledu člena SDH? 

(zvolte pouze jednu odpověď a zakřížkujte)  

 Sirénou nebo rozhlasem generovaný akustický signál „požární poplach“. 

 Textovou zprávou (SMS) na mobilní telefon. 

 Zavoláním na mobilní telefon (např. AMDS, JAY system). 

 Textovou zprávou na pager. 

 Jiný způsob:uveďte 

 

Kategorie Vaší jednotky? 

 JPO II             JPO III            JPO V  

 

Děkuji za spolupráci. 

 


