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ANOTACE 
 

Zunka, M..: Implementace trunkingového volání u hasičských sborů v Evropě. Diplomová 

práce. Ostrava: VŠB-TU, 2010, 04 30. 

 

Klíčová slova: TETRA, TETRAPOL, digitální komunikace, radiostanice, terminál,    

    

Diplomová práce se zabývá přechodem evropských zemí z analogové komunikace u 

bezpečnostních sborů (hlavně hasičských záchranných sborů) na digitální. V práci jsou 

popsané nejznámější digitální trunkové systémy TETRA a TETRAPOL a je uvedeno jejich 

srovnání. Hlavní částí práce je výzkum v zemích Evropské unie, kam byly odeslány 

dotazníky. Ty zjišťovali, které země digitální systémy používají, které na ně hodlají přejít, 

nebo které o tom vůbec neuvažují. Pokud země má digitální systém realizován, nebo jej 

chystá implementovat, pak byly v dotazníku další otázky týkající se systému v dané zemi. 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Zunka, M.: Trunking calling implementation in fire brigades in Europe. Diploma thesis.  

Ostrava: VŠB-TU, 2010, 04 30. 

 

Key words: TETRA, TETRAPOL, digital communications, radio station, terminal,     

 

 The Thesis considers the passing of European countries from the analog 

communication to digital in security bodies (mainly in fire brigades). The best known trunk 

systems TETRA and TETRATOL are described in the thesis. There is also noted thein 

comparsion. The main part of the theisis considers the research in EU countries, where my 

questionnaire were sent. These researches found out information about which countries use 

digital systems and which countries are planning to come over to them or which countries 

doesn´t planning to do it. In the case of using or planning digital system, there were other 

questions in my questionnaire afer to the systém in each country. 
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1. Úvod 
 Vývoj moderních technologií přináší do našeho světa čím dál více možností. 

Setkáváme se s nimi nejen v běžném životě, ale i v každém profesním odvětví. Ne jinak je 

tomu i u profesionálních hasičů.  

 Díky požadavkům na kvalitu a možnosti bezdrátového spojení jde samozřejmě ruku 

v ruce i zdokonalování rádiových systémů používaných u hasičských záchranných sborů.  

Ještě donedávna používali profesionální hasiči a další složky záchranných a bezpečnostních 

sborů v Evropě pro komunikaci analogové systémy, ale jak se zlepšují moderní technologie v 

každém odvětví, tak pomalu nastává i výměna analogové rádiové komunikace za digitální.  

Důvodů, proč se přechází na digitální komunikaci, je několik. Digitální systémy 

umožňují přenášet větší množství dat a mohou nabídnout i vyšší přenosovou rychlost. Mezi 

další výhody patří i možnost dispečerské komunikace, lze přenášet nejrůznější typy datových 

zpráv (například fotografie) a systém rovněž umožňuje telefonování na úrovni srovnatelné se 

sítí pro mobilní telefony. Díky těmto a dalším vlastnostem digitálních sítí má trunkové volání 

za úkol zlepšit komunikaci mezi hasiči na místě zásahu, nebo mezi velitelem zásahu a 

operačním střediskem, nebo mezi jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému. 

Jednou z prvních zemí, která přešla na digitální komunikaci, byla Česká republika. Ta 

v roce 1994 zvolila systém TETRAPOL. Tento systém je určen hlavně pro složky 

Integrovaného záchranného systému, tzn. HZS, PČR a ZZS, a jejich lepší komunikaci při 

zdolávání mimořádných událostí.  

Při výběru digitálního systému neměla Česká republika prakticky na výběr. V té době 

existoval na celém světě jen systém TETRAPOL francouzské společnosti Matra 

Communications. Tímto výběrem se stala Česká republika i jedním z „vývojářů“ systému. 

Celonárodní síť s názvem PEGAS byla dokončena v roce 2003. 

Cílem diplomové práce je zmonitorovat situaci týkající se trunkingového volání 

v evropských zemích. Pomocí dotazníků, které byly rozeslány do států Evropské unie a 

Norska, byly pokládány otázky týkající se vývoje a výstavby digitálních sítí v těchto zemích.  

V diplomové práci jsou dále popsány nejznámější systémy digitální rádiové 

komunikace – TETRAPOL a TETRA. Kromě jejich podrobného popisu je v práci i jejich 

srovnání. Tomu celému předchází vývoj komunikace u hasičských sborů v Československu a 

České republice.  
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2. Rešerše 
Při hledání podkladů k mojí diplomové práci, jsem narazil na převážně českou 

literaturu zabývající se analogovou komunikací, digitální komunikací, systémy TETRA a 

TETRAPOL. Zejména jsem čerpal z diplomových prací mých předchůdců zabývajících se 

danou problematikou. Dále jsem čerpal z webových stránek, které přímo systémy trunkové 

digitální komunikace popisují.  

 

HÁNA, I:Digitální radiokomunikační systémy TETRA a TETRAPOL, diplomová práce, 

Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 2009 

 

 V diplomové práci jsou popsány oba systémy – TETRA a TETRAPOL. Kromě 

podrobného popisu obou systémů je v práci dále jejich srovnání. Autor se zabývá i využitím 

systému v České republice a jsou zde uvedeny i statistiky týkající se spolehlivosti systémů.   

 

Terrestrial trunked Radio, radio communication standards, tetra private digital mobile 

radio pmr. [Online] The TETRA MoU Association Ltd. [Citace: 18.03.2010.] 

http://www.tetra-association.com 

 

 Na těchto webových stránkách je podrobně popsán digitální systém TETRA. Pro 

mou práci jsem hlavně čerpal informace týkající se historie, parametrů systému a terminálů, 

struktury sítě.   

 

TETRAPOL [Online] TETRAPOL Forum. [Citace: 20.03.2010.] www.tetrapol.com 

  

 Adresa věnovaná systému TETRAPOL. Na stránkách je opět mnoho informací 

týkajících se historie, vlastností a parametrů systému. 

 

Hladík, V:Radiokomunikace složek integrovaného záchranného systému v prostředí sítě 

PEGAS, diplomová práce, Policejní akademie České republiky v Praze 

 

 Diplomová práce je věnována službám technologie TETRAPOL v prostředí 

radiokomunikační sítě složek integrovaného záchranného systému po stránce technické a 
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organizační. Do mé práce jsem si osvojil přijetí digitální radiokomunikační sítě TETRAPOL, 

která byla v letech 1994 – 2003 budována v České republice. 

 

Dudáček, A:Komunikační systémy v PO. [Online] Skriptum. Ostrava: VŠB – TU, 2000. 

[Citace: 20.02.2010.] Dostupný z WWW:<http://homel.vsb.cz/~dud20/KS/komsyst.htm>. 

 

Ve skriptu jsou popsány základní informace o komunikačních systémech a sítích 

užívaných jednotkami požární ochrany. 
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3. Historický vývoj pozemní pohyblivé služby 
 Potenciální možnosti spojení, mezi pohyblivými body v prostoru bez použití drátů 

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

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

radiostanice sloužila účelům navigace a bezpečnosti. Postupně se bezdrátové spojení 

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

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

stále širší míře i pro spojení s jednotlivými osobami. [5] 

3.1 Vývoj rádiových prostředků ve Spojených státech amerických  
 Rádiové spojení s pozemními pohyblivými objekty bylo pravděpodobně poprvé 

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

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

policií v Detroitu k jednosměrnému spojení od základnové k vozidlové stanici na kmitočtu 2 

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

užitečnost byla tak zřejmá, že velmi brzy byly kanály v tomto pásmu přeplněny. [5] 

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

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

radiokomunikace přiděleny nové kmitočty v oblasti 30 a 40 MHz a byla zavedena kmitočtová 

modulace, která zlepšovala příjem v přítomnosti úniků a průmyslového rušení. Otevření 

tohoto pásma v oblasti velmi krátkých vln (vkv) podnítil výrazný rozvoj rádiových systémů 

pro policejní sbory, který započal počátkem 40. let a trvá dosud. [5] 

3.2 Historie PPS v Československu 
Používání a rozvoj PPS (pozemní pohyblivé služby) v Československu začal po druhé 

světové válce, kdy byly uskutečněny první praktické zkoušky radiotelefonního spojení. 

Zkoušky prováděly technické složky resortů spojů. Ověřoval se při nich přenos telefonních 

hovorů do automobilu, vlaku či letadla. Pracovalo se zařízeními, které byly speciálně 

upraveny a pracovaly v rozsahu 50 a 150 MHz. 

První radiostanice, která se vyráběla, měla název FREMOS. Skládala se z vysílače, 

přijímače a ovládací skříňky. Pracovala na kmitočtech 30 až 40 MHz o výkonu koncového 

stupně 20W. Dosahy radiostanice se pohybovaly ve volném terénu okolo 30 km, ve zvlněném 

terénu 20 km a v kopcovitém terénu 10 – 15 km. Citlivost přijímače byla 3 µV. 
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Po FREMOSU následovaly další radiostanice, jako například AMOS, RACEK nebo 

ORLÍK. Nevýhodou všech těchto radiostanic byla jejich velká hmotnost.  

Na začátku šedesátých let se začaly vyrábět nové radiostanice. Vyznačovaly se tím, že 

byly od předchozích lampových, osazeny polovodiči. Byly konstruovány pro 25 kHz 

kanálovou rozteč a úzkopásmovou FM se zdvihem 5 kHz. 

3.3 Analogové rádiové komunikace u hasičských sborů 
Historie používání radiostanic u hasičských záchranných sborů v Československu 

spadá do 70. let minulého století. Byla to výborná myšlenka, která znamenala velké usnadnění 

komunikace během zásahu. Dnes tyto systémy již patří mezi základní nástroje při práci 

hasiče. 

Radiostanice, které měli od počátku hasiči k dispozici, lze charakterizovat ve vývoji 

následovně: 

VXW 010 – přenosná (kapesní) radiostanice 

Provozní doba: 8 hodin při poměru vysílání – příjem 1:10 

Počet kanálů: 1 

Výkon vysílače: 0,1 W 

Dosah: 1 až 3 km 

Hmotnost: 850 g 

Rozměry: 100 x 195 x 44 mm 

Radiostanice využívala simplexní provoz. Tlačítkové ovládání zajišťovalo rychlé přepínání 

z příjmu na vysílání. V hlučném prostředí se dalo sluchátko připojit závěsem na ucho. 

 

VXW 020 – kapesní radiostanice 

Provozní doba: 8 hodin při poměru vysílání – příjem 1:8 

Výkon vysílače: 0,2 W 

Dosah: 2 až 4 km 

Hmotnost: 1070 g 

Rozměry: 45 x 80 x 220 mm 

Radiostanice měla regulátor omezovače šumu.  



14 

 

  

 

Obrázek 1 - RST TESLA VWX 010 (vlevo) VXW 020 (vpravo) 

 

VXW 100 – přenosná radiostanice 

Provozní doba: 10 hodin při poměru vysílání – příjem 1:10 

Výkon vysílače: 1 W 

Dosah: 3 až 6 km   

Hmotnost: 2 500 g 

Rozměry: 220 x 226 x 51 mm 

Počet kanálů: 1 až 8 

Radiostanice byla vybavena hrdelním mikrofonem se sluchátkem a přepínačem. 

 
 

Obrázek 2 - RST VXW 100  

 

VXN 101 – vozidlová radiostanice 

Výkon vysílače: 10 W 

Dosah: 10 až 30 km   

Hmotnost: 4 500 g 
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Rozměry: 305 x 217 x 149 mm 

Počet kanálů: 1 až 3 

Radiostanice měla napájení 12 V a byla určena do všech druhů vozidel. Kromě simplexního 

provozu umožňovala stanice i dusimplexní a duplexní provoz. Její ovládání umožňovaly 

skříňky VYO 300 a VYO 301, které uměly mimo jiné zapnout stanici na pohotovostní nebo 

normální příjem. 

 

 
Obrázek 3 - WXN 101 

 

VXM 116 – základnová radiostanice 

Výkon vysílače: 45 W 

Dosah: 30 až 50 km 

Hmotnost: 60 kg 

Rozměry: 600 x 970 x 260 mm 

Počet kanálů: 1 až 12 

K ovládání této stanice se používaly skříňky VYO 100 a VYO 110, které umožňovaly 

regulovat hlasitost, přepínat kanály, přepínat provoz a jiné.   

K modernizaci vozidlových radiostanic došlo v roce 1976, kdy byly dosavadní 

radiostanice nahrazeny novým typem VR 20. Později byly modernizovány i přenosné 

radiostanice - VXW 100 nahrazuje PR 11 s obdobnými parametry, VXW 020 nahrazují PR 21 

a PR 22, také s obdobnými parametry, pouze PR 22 má vyšší výkon - 0,4 W. 

 

VR 20 – vozidlová radiostanice 

Výkon vysílače: 10 W 
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Dosah: 10 až 25 km   

Hmotnost: 3 200 g 

Rozměry: 223 x 220 x 68 mm 

Počet kanálů: 12 

 

 
 

Obrázek 4 - VR 20 

 Významným datem při vývoji radiostanic pro hasiče byl rok 1984. V té době začal 

přechod do kmitočtového pásma 160 MHz (z pásma 32 MHz). Důvodem k přechodu byla 

zaplněnost pásma 32 MHz. V tomto pásmu docházelo k velkému rušení hasičských 

radiostanic. V tomto pásmu bylo pro hasiče vyhrazeno 11 kanálů s kanálovou roztečí 25 kHz. 

Kanály jsou rozděleny na tři celostátní, které se používaly přímo u zásahu a osm krajských, po 

kterých se komunikovalo z místa zásahu na ústředny požárních stanic. Rádiová síť v pásmu 

32 MHz zůstala zachována, ale byla převážně využívána u dobrovolných hasičů. 

Profesionální hasiči používali nové radiostanice TESLA znázorněné v tabulce 1. 

 

Tabulka 1 – Radiostanice používané profesionálními hasiči 

Druh RST Název Počet kanálů Výkon 

základnová ZR 16 3 10 W 

vozidlová VR 21 12 10 W 

přenosná PR 35 3 0,3 W 

přenosná PR 41 4 0,5 W 
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V roce 1992 se uvolnil trh, a proto se začaly nakupovat softwarově programovatelné 

radiostanice od firem jako ASCOM, BENDIX KING, MAXON, MOTOROLA, MIDLANT 

(AEL) a dalších. Velkou výhodou těchto radiostanic je, že změna používaných kmitočtů se 

provádí pouhým připojením k počítači s ovládacím softwarem. U těchto stanic je možné 

používat selektivní volbu - pro hasiče je určen standard ZVEI I. Selektivní volba se používá 

pro odesílání kódů typické činnosti u zásahu. 

Tabulka 2 - Příklady tehdejších radiostanic  

Výrobce Vozidlové RST Přenosné RST 
BENDIX/KING LMH 3142 EPH 5102 

MAXON PM 150 SL 70 a SL 500 

MIDLAND LMR 8 KH 140 a KH 142 

MOTOROLA GM 300 P 110 a GP 300 

 

Tento rok se vyznačoval také tím, že se začaly instalovat převaděče a dálkově 

ovládané radiostanice. Ty umožnily lépe pokrýt území rádiovým signálem. Použití převáděčů 

a dálkově ovládaných radiostanic hrálo zásadní roli při spojení s jednotkami PO u zásahu. 

V roce 1995 skončilo využívání pásma 32 MHz, takže pro hasiče profesionální i 

dobrovolné zůstalo jen pásmo 160 MHz. 

V roce 2000 vstoupil v platnost Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně 

dalších zákonů, na jehož základě vydal Český telekomunikační úřad "Plán využití 

kmitočtového spektra". Ten umožnil používat hasičům radiostanice v pásmu 160 MHz s 

kanálovou roztečí 25 kHz do konce roku 2005. Od roku 2006 je možné používat pouze 

kanálovou rozteč 12,5 kHz. To znamená, že koncem roku 2005 bylo nutné vyřadit z provozu 

jak všechny krystalové radiostanice VR 21, PR 35, tak i mnohé modernější, softwarově 

programovatelné radiostanice. Hasičský záchranný sbor ČR byl v České republice první 

uživatel, který na novou kmitočtovou rozteč přešel. 

Po roce 2000 profesionální hasiči začali využívat nově budovanou radiokomunikační 

síť složek IZS a koncové prvky této sítě. Termín „radiostanice“ je od této doby spojován 

s analogovou sítí a nově je zaveden termín „terminál“, který je symbolem digitální sítě. 

Standardem v analogové radiokomunikaci se stala modelová řada výrobce Motorola (GP a 

GM). Tímto krokem došlo k požadované systémové jednotnosti, která byla od roku 1992 

jednotlivými HZS krajů (dříve okresů), vyžadována. 
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Ukázky radiostanic Motorola: 

Vozidlová radiostanice GM 380 

Kromě použití radiostanice v automobilech je možné ji použít i jako základnovou stanici. Její 

součástí je externí mikrofon a reproduktor. GM 380 je vybavena alfanumerickou klávesnicí a 

velkým čtyřřádkovým displejem. Do paměti lze uložit až 10 čísel. Parametry má radiostanice 

následující: 

Výkon: 25W 

Počet kanálů: 255 

Rozměry: 190 x 185 x 71 mm 

Hmotnost: 1 480 g 

Displej: 4 řádky, 14 znaků  

Vozidlová radiostanice GM 360 

Tato radiostanice je opět velmi podobná stanici přecházející. Liší se jen velmi málo. Rozdíl je 

například v paměti, kde lze u této stanice uložit jen 6 čísel. GM 360 je o něco menší a lehčí 

než GM 380. Parametry radiostanice jsou: 

Výkon: 25W 

Počet kanálů: 255 

Rozměry: 186 x 180 x 59 mm 

Hmotnost: 1450g 

Displej: 1řádek, 14 znaků + ikony 

Ochrana proti prachu a vodě IP 54 

 
 

Obrázek 5 - Vozidlové analogové radiostanice GM 380 (vlevo) a GM 360 (vpravo) 

 

Motorola GP380 
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Jedná se o přenosnou analogovou radiostanici určenou pro velitele jednotky. Je vybavena 

alfanumerickou klávesnicí. Do paměti jde uložit až 6 čísel. IP 54 napovídá, že je odolní vůči 

vodě a prachu. Umožňuje skenování, selektivní volbu včetně výběru adresy volané 

radiostanice a statusová volání. Její technické parametry jsou: 

Výkon: 1 nebo 5W 

Počet kanálů: 255 

Výdrž baterie: až 9 hodin 

Rozměry: 280 x 65 x 35 mm 

Hmotnost: 500g  

Displej: 1 řádek 

Motorola GP 340 

Opět jde o přenosnou analogovou radiostanici určenou pro zasahující hasiče. Rozšířena je 

především u JSDH. Má podobné vlastnosti jako předchozí radiostanice, tzn. že je odolná vůči 

vodě, prachu a nárazům. Umožňuje skenování a selektivní volbu. Parametry radiostanice jsou: 

Výkon: 1nebo 5W 

Počet kanálů: 16 

Výdrž baterie: až 9 hodin 

Rozměry: 280 x 65 x 35 mm 

Hmotnost: 450g  

Displej: 1 řádek, 14 znaků  
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Obrázek 6 - Analogové přenosné radiostanice GP 380 (vlevo) a GP 340 (vpravo) 
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4.    Způsob funkce rádiových sítí 
Radiové systémy se pro operační řízení záchranných složek využívají již několik 

desetiletí. Jejich přínos je značný, a proto je dobré si popsat, na jakém principu fungují. 

4.1 Rozdělení a popis šíření rádiových vln 
Radiové systémy využívají pro přenos informace (hlasu, dat) elektromagnetického 

vlnění o určité frekvenci. Radiové vlny se rozdělují podle vlnových délek. Základní dělení je 

na velmi dlouhé, dlouhé, střední, krátké a velmi krátké vlny. Dále se mohou vlny dělit ještě na 

kilometrové, hektometrové, dekametrové, metrové, decimetrové, centimetrové a milimetrové. 

Šíření radiových vln je především ovlivňováno následujícími faktory: 

- vlnovou délkou 

- vertikálním složení atmosféry 

- tvarem zemského povrchu 

- překážkami na zemském povrchu 

Důležitým vlivem v šíření radiových vln má vertikální složení atmosféry. Ta se dělí 

dle vlastností na: 

troposféru 0 - 11 km nad zemským povrchem 

stratosféru 11 - 60 km 

ionosféru 60 - 600 km 

exosféru nad 600 km 

 

Každá vrstva má své charakteristické fyzikální vlastnosti. Způsob a směr šíření 

rádiových vln závisí na těchto vlastnostech, jako jsou například denní a roční doba, počasí, 

výška, sluneční záření. Dále závisí toto šíření také na vodivosti. Zatímco troposféra a 

ionosféra jsou dielektrika, tak u ionosféry se můžeme setkat s malou vodivostí. Nejen díky 

tomu, ale i díky slunečnímu záření se tato vrstva dělí na další podvrstvy:  

D    60  –  90   km 

E    90  –  150 km 

F1  160 – 200 km 

F2   nad   220 km 
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Radiové vlny se šíří dvěma základními způsoby: 

a) Přízemní vlnou - podél zemského povrchu, případně ohybem kolem něj 

b) Prostorovou vlnou - odrazy od některé z ionosferických vrstev 

Velmi dlouhé a dlouhé vlny se šíří oběma druhy vln. Přízemní vlna dosahuje asi 

1000km. Šíření umožňuje difrakce radiových vln těchto vlnových délek. Prostorová vlna 

dosahuje až 10 000 km a je umožněna velkým odrazem od vrstvy D (ve dne) nebo E (v noci).  

Střední vlny se opět mohou šíří oběma způsoby. Přízemní vlna probíhá přes den, kdy 

je vlna prostorová silně tlumena vrstvou D. Díky tomu dosahuje délky 300 - 400 km. V noci 

se uplatňuje odraz id vrstvy E, protože vrstva D zaniká. 

Krátké vlny se také šíří oběma způsoby. Dosah přízemní vlny je řádově desítky km. 

U prostorové vlny je přes den vlnová délka 10 - 25 m, když je pohlcována vrstvou E a 

odrážena vrstvou F. V noci, kdy se snižuje stupeň ionizace vrstev E a F, mají délky velikost 

35 – 100m. 

Velmi krátké vlny se mohou šířit jen přízemní vlnou. Důvod je ten, že mají vyšší 

kmitočet vyšší než mezní kmitočet ionosféry. Dosah těchto vln je poměrně malý. V případě 

frekvenčních pásem pozemní pohyblivé služby jsou podle CCIR doporučené následující délky 

radiových spojů (v km). [11] 

 

Tabulka 3 – Doporučené délky rádiových spojů dle CCIR [11]  

Druh spoje 
Frekvenční pásmo MHz 

30 - 80 160 450 900 
přibližná vzdálenost v km 

Základnová - mobilní stanice 50 35 15 6 
Mobilní - mobilní stanice 30 12 5 2 

 

Decimetrové a kratší vlny jsou ovlivňovány absorpčními vlastnostmi atomů plynů 

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

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

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

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

vlnovou délkou nad 10 cm zanedbat. Na těchto kmitočtech pracují tzv. radioreléové spoje.[11] 
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Radiové vlny využívají poměrně nízkých kmitočtů (tj. vyšších vlnových délek - 

delších vln). Nosná vlna je dále modulována tak, jak odpovídá například přenášenému hlasu. 

Způsobů modulace existuje několik. Nejpoužívanější si lze představit jako zesilování a 

zeslabování intenzity světla téže barvy. 

Z hlediska fyzikálních vlastností signálu platí, že čím vyšší kmitočet, tím: 

- menší náchylnost k rušení  

- vyšší kapacita pro přenos informace  

- horší průnik překážkami  

V každém pásmu je k dispozici určitý počet kmitočtů. Pro hasiče v České republice je 

důležitá frekvence 160 MHz. Další zajímavé frekvence jsou například: 

- 74 a 80 MHz (záchranka) 

- 380 MHz (MATRA-PEGAS) 

- 900 a 1 800 MHz (mobilní telefony) 

 
Obrázek 7 – Frekvenční modulace 

Zařízení konstruovaná pro jedno pásmo jsou zpravidla v daném pásmu schopna 

komunikovat na více kmitočtech, ale nejsou ale schopna spolu komunikovat v odlišném 

pásmu. Například vysílačka pro pásmo 74 MHz může zpravidla vysílat na několika různých 

frekvencích v tomto pásmu, ale nebude použitelná v pásmu 160 MHz. 

4.2 Kanály 
Jako "kanály" se označují předvolby určitých konkrétních frekvencí na konkrétním 

zařízení. Je samozřejmě obvyklé, že pro danou síť existuje norma vztahu kanál - frekvence, to 
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znamená, že na každé vysílačce v dané síti  znamená např. 6. kanál stejnou frekvenci. Na 

druhou stranu v různých sítích může být nastavení předvoleb (kanálů) zcela odlišné a je třeba 

počítat s tím, že při snaze o společnou komunikaci může v těchto případech docházet k 

nedorozuměním ("náš" 7 kanál není totéž co "jejich" 7. kanál).  

4.3 Simplex, semiduplex, duplex a převaděčový provoz 
Simplexní způsob provozu znamená, že jedna stanice vysílá a druhá přijímá. To 

znamená, že jde o komunikaci pouze dvou stanic mezi sebou. Pokud jedna stanice vysílá, pak 

druhá vysílat nesmí – navzájem by se rušili. 

 

 
Obrázek 8 – Přenos informací s překážkou  

Duplexní provoz je obousměrný způsob provozu, při kterém je možný přenos 

informace v obou směrech současně. Duplexní provoz vyžaduje použití dvou kmitočtů; pokud 

je použito tzv. duplexeru, postačuje použití jedné antény. Pokud se vysílač jedné nebo obou 

stanic zapíná pouze při přenosu informace (automaticky případně ručně), potom mluvíme o 

ovládaném duplexu. Jeho použití je výhodné jak z hlediska příkonu radiostanice, tak i z 

hlediska "obsazení" použitých kmitočtů. [11] 

Převaděčový provoz se v praxi používá v situaci, že je mezi stanicemi určitá 

vzdálenost, nebo terénní překážka, která nejde překonat. To znamená, že se stanice neslyší. 

V tu dobu přichází na řadu použití převaděčového provozu. Používá se k němu převaděč, což 

je zařízení, které je schopno přijmout a zesílit přijímaný signál a poslat ho dál. Převaděč se 

musí umístit na vhodné místo. Nejlépe na nějaký kopec, aby lépe zdolával nástrahy terénu. 

Převaděč nepracuje pouze s jedinou frekvencí, ale minimálně se dvěma. Nejde totiž, aby na 
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jedné frekvenci přijímal informaci a na téže hned vysílal. Proto musí na jedné frekvenci 

přijmout informaci a na jiné ji vyslat dále. Ke každé základní frekvenci tak vždy připadá 

konkrétní párová frekvence. Tyto frekvence spolu tvoří kmitočtový pár. Pokud stanice buď 

vysílá, nebo přijímá (nikoliv současně), ale každá z těchto funkcí využívá jiný kmitočet,  jde o 

tzv. semiduplexní provoz. 

 
Obrázek 9 – Přenos informace pomocí převaděčového provozu 

4.4 Trunkové sítě 
Trunkový převaděč rozšiřuje možnosti základního převaděče, a to zejména zvýšením 

počtu dostupných kanálů (pracuje s větším počtem přidělených frekvencí). Jeden kanál je 

řídicí a nepoužívá se pro hlasovou komunikaci, lze však po něm posílat data. Na něj jsou 

napojeny všechny účastnické radiostanice v systému. Před zahájením hovoru (při stisknutí 

klíčovacího tlačítka) obdrží radiostanice po řídicím kanále od řídicí jednotky převaděče 

informaci o volném kanálu a automaticky se na tento kanál přeladí. Stejnou informaci obdrží i 

volaná radiostanice. Znamená to, že radiostanice v systému mají k dispozici všechny kanály a 

vzájemná komunikace probíhá na kterémkoliv volném kanálu. Obdobný princip přidělování 

kanálu je užíván i pro komunikaci v síti GSM. 
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5. Systém TETRAPOL 

5.1 Historie systému  
Historie sítě sahá do roku 1987. V té době se francouzské četnictvo rozhodlo vytvořit 

svoji vlastní síť. Ta byla založena na technologii  TETRAPOL, dostala název RUBIS a 

dokončit se jí podařilo v roce 1993. Od té doby následovaly další země, které začaly budovat 

sítě, které vycházely z technologie TETRAPOL. Jednalo se například o: 

Katalánská policie – rok 1991 – název sítě NEXUS  

Francouzská policie – rok 1993 – název sítě ACROPOL 

Francouzské dráhy – rok 1993 – název sítě IRIS 

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

systémová rozhranní systému TETRAPOL. 

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

veřejně přístupné specifikace systému TETRAPOL a byla předložena žádost ETSI o uznání 

PAS. 

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

jako vhodné systémy pro potřeby bezpečnostních sil. 

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

technologie měla přibližně 600 000 uživatelů. 

5.2 Systém TETRAPOL v ČR [1] 
V České republice bylo řešení problematiky radiokomunikačního systému složek 

integrovaného záchranného systému založeno usnesením vlády České republiky č. 246/1993, 

které uložilo ministru vnitra, ve spolupráci s ostatními resorty, vypracovat návrh technického 

řešení propojitelnosti stávajících spojovacích prostředků integrovaného záchranného systému.  

Úkolem se zabývala mezirezortní komise, která doporučila obměnu existujících sítí 

složek integrovaného záchranného systému generačně novým radiokomunikačním systémem, 

sdíleným a využívaným všemi složkami, jak za běžných situací, tak při zásazích na místech 

mimořádných událostí. V průběhu prvního pololetí roku 1994 k tomuto úkolu proběhla 

veřejná obchodní soutěž a hodnocení nabídek provedla mezirezortní komise. Výsledky 

výběrového řízení, v němž byly posuzovány nabídky všech tehdy postupných systémů 

renomovaných světových firem, rozhodly o zavedení technologie TETRAPOL francouzské 
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firmy Matra Nortel Communications. Bezprostředně po ukončení výběrového řízení byla 

30.června 1994 podepsána třístranná „Generální dohoda o vzájemných pravidlech 

obchodování a všeobecných dodacích podmínkách  dodávek při postupném zavedení 

národního systému VKV rádiových sítí založených na technologii MATRACOM 9600“ mezi  

Matra Nortel Communications, Ministerstvem vnitra České republiky a Pramacom Prague 

s.r.o.  (dále jen „Generální dohoda“). O dostavbě radiokomunikačního systému složek 

integrovaného záchranného systému rozhodla vláda České republiky přijetím usnesení č. 823 

ze dne 28.července 1999 k materiálu „Zásady informačního a komunikačního zabezpečení 

složek IZS“. Uložila ministru financí ve spolupráci s ministrem vnitra, navrhnout způsob 

financování výstavby a ministru vnitra zabezpečit v letech 2000 – 2001 realizaci výstavby 

radiokomunikačního systému složek integrovaného záchranného systému. K tomu byl dne 

22.prosince 1999 podepsán dodatek č. 3 výše uvedené „Generální dohody“ a ke stejnému datu 

mezi společností Pramacom Prague s.r.o. a Ministrem vnitra i prováděcí „Smlouva o dílo“ na 

výstavbu systému. 

Výstavba radiokomunikační sítě PEGAS byla ukončena v srpnu 2003. Zásadním 

dokumentem, který rozhodl o běžném provozu v prostředí sítě PEGAS u Hasičského 

záchranného sboru České republiky je dokument, evidovaný pod č. j. PO-2975/KIS-2006. Zde 

bylo stanoveno datum 1. 2. 2007, jako závazný termín pro zahájení rutinního provozu ve 

vrstvě operačních středisek a mobilní požární techniky. 

U zdravotnické záchranné služby, i přes snahu ministerstva zdravotnictví problematiku 

řešit pověřeným zástupcem, neexistuje hierarchie řízení z centrální úrovně, obdobně jako u 

HZS ČR nebo PČR. Je velice problematické tak přenášet závěry jednání na jednotlivé 

zdravotnické záchranné služby v krajích, což v konečném důsledku vede k nejednotnému 

způsobu vedení radiokomunikací v součinnosti v rámci IZS. 

5.3 Základní charakteristika systému [4] 
TETRAPOL je digitální systém, který pracuje na principu sdílených zdrojů – trunkový 

systém. Radiové terminály mají zajištěn přístup do sítě pomocí vícenásobného rozdělení 

kmitočtu FDMA. Pro přenos rádiového signálu se využívá modulace GMSK. 

Maximální velikost sítě: 

- 120 regionálních sítí 

- 10 organizací 
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Maximální parametry jedné regionální sítě: 

- 9 ústředen 

- 32 rádiových buněk 

- 10 000 domácích terminálů 

- 2 500 návštěvnických terminálů 

- 100 sestavených skupinových komunikací 

5.4 Frekvenční pásmo 
Síť TETRAPOL je provozována v České republice v evropský harmonizovaném 

kmitočtovém spektru 380 – 420 MHz. 

5.5 Síťové prvky a architektura sítě  

 
Obrázek 10 – podsystémy regionální sítě [4] 
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Síť TETRAPOL je složena z několika elementárních sítí, které jsou vzájemně 

propojeny. Jsou označovány jako regionální sítě RN (Regional Network). Regionální síť, viz 

obr. 10, je složena ze tří vzájemně propojených podsystémů: 

- rádiový podsystém – základnové stanice a rádiové terminály; 

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

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

Terminal) a rozhraní pro externí sítě; 

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

řídících úkolů. [4] 

5.6 Služby sítě TETRAPOL 
Radiokomunikační systém TETRAPOL nabízí svým uživatelům mnoho hlasových a 

datových služeb. Mezi základní služby systému patří: 

Individuální komunikace – jde zpravidla o komunikaci mezi dvěma účastníky. 

V tomto režimu se ovšem může spojit až 5 účastníků (jedná se o konferenční hovor). Účastník 

se ze svého terminálu může dovolat i do telefonní sítě. Účastníci mohou být z různých 

operačních skupin, různých organizací a v různých regionálních sítích.  

Skupinová komunikace – jedná se o komunikace mezi účastníky, kteří náleží  

několika operačním skupinám a nalézají se uvnitř nadefinovaného geografického pokrytí bez 

omezení počtu účastníků. 

Tísňové volání – v síti TETRAPOL se můžeme setkat se třemi typy tísňového volání: 

a) Krizový jednobuňkový otevřený kanál ESOCH (Emergency Single-cell Open 

Channel) – kanál je určen buňkou, pod kterou se volající nachází.  

b) Krizový vícebuňkový otevřený kanál EMOCH (Emergency Multi-cell Open 

Channel) – kanál je určen definovanými buňkami. Účastník kanálu EMOCH musí 

mít oprávnění v daném kanálu komunikovat. 

c) Nouzový kanál v přímém režimu  

Komunikace v přímém režimu (DIR) – umožňuje účastníkům pomocí terminálů 

ve vzájemném rádiovém dosahu komunikovat na kanálech vyhrazených k tomuto účelu. Tyto 

kanály jsou nezávislé na pokrytí sítě.  

Komunikace v převaděčovém režimu (IDR) – komunikace nevyužívající infrastrukturu sítě 

tzn., že se může použít i mimo pokrytí. Komunikace probíhá na vyhrazených kanálech 
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pomocí nezávislého opakovače IDR (Independent Digital Repeater). Výhodou je zvětšení 

pokrytí pro terminály komunikující v přímém režimu. 

Datové služby - v systému TERAPOL se využívají hlavně tyto dvě datové služby: 

a) Datové služby IP – vycházejí ze standardního protokolu IP. Používají se pro ně mobilní 

datové terminály UDT (User Data Terminal), které jsou připojeny k rádiovým terminálům. 

Mohou být připojeny i mezi serverem a terminály UDT. Této služby se využívá zejména 

k účelům, jako jsou dotazování do databází nebo přenášení souborů. 

b) Krátké textové zprávy – v sítí TETRAPOL se setkáme se zprávami dvojího druhu: Mohou 

to být klasické textové zprávy SU-MS (Short User-Message Service), známé z mobilních 

telefonů, o délce maximálně 150 znaků. Nebo zprávy ST-MS (Status-Message Service), které 

mají předdefinovaný text a délku maximálně 24 znaků.  

SCAN – tato funkce umožňuje sledovat více skupinových komunikací. Systém  

rozeznává tři druhy scanu: 

1) prioritní – při tomto scanu má prioritní komunikace přednost před příjmem 

ostatních scanovaných komunikací 

2) neprioritní – terminál poslouchá první zachycenou komunikaci.   

3) LPM (Listening in priority mode) – do tohoto scanu jsou zařazeny také hovory 

v přímém režimu. Jde o prioritní scanování. Prioritně může být zvolen kanál 

v přímém režimu i otevřený kanál. 

5.7 Další služby systému TETRAPOL 
Systém TETRAPOL kromě základních služeb nabízí také mnohé další služby. Mezi ně 

se řadí hlášení dispečera, řízení přístupu, odposlech okolí, omezení působnosti, identifikace 

volajícího, přesměrování hovorů, předání hovorů, odposlech, dynamické přiřazování čísla 

skupiny DGNA, slučování skupin, propojování, opožděný vstup, volání ze seznamu nebo 

hlasová funkční adresace (VFADR). 

5.8 Bezpečnost systému  
Při vývoji systému TETRAPOL bylo zajištění bezpečnosti jedním z hlavních cílů. 

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

bezpečnostní mechanismy: 

- Autentizace terminálů 

- Šifrování komunikací 
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- Zablokování přístupových nebo provozních práv terminálů 

- Ochrana systému 

Autentizace terminálů 

Autentizace terminálů spočívá v ověření parametrů terminálu – individuální adresy, 

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

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

nemůže terminál pracovat ani v přímém režimu. [4] 

Šifrování komunikací 

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

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

převaděčovém režimu mohou být komunikace šifrované nebo nešifrované, podle rozhodnutí 

uživatelů. 

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

modifikátory klíčů [4]. 

Zablokování přístupových nebo provozních práv terminálů 

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

úrovně ochrany. První úroveň je pozastavení provozních práv terminálu operátorem 

taktického dohledu. Terminál nemůže komunikovat v žádném ze systémových režimů do 

doby uvedení do provozu operátorem. 

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

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

v servisním středisku. [4] 

Ochrana systému 

V systému jsou využívány mnohé ochranné postupy, které zabezpečují maximální 

dostupnost služeb při různých provozních závadách a chybách ve funkčnosti. 

Hlavní ochranné postupy jsou: 

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

Přepnutí do izolovaného režimu  

- V případě, že závada způsobí odpojení některého prvku sítě. V systému jsou použity 

dva typy izolovaných režimů, které nabízí komunikace v dostupné části sítě. [4] 
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5.9 Terminály TETRAPOL 
5.9.1 Terminály první generace 

Přenosné terminály první generace, označované jako G1, se vyznačovaly svými 

velkými rozměry, hmotností a robustností. Příkladem takového terminálu je HT 0905L, který 

je vybaven tlačítkovou klávesnicí a velkým dvouřádkovým displejem. V horní části terminálu 

je systémový konektor, který umožňuje připojení příslušenství a slouží také k programování 

terminálu. Terminál měl paměť na 5 čísel. Parametry terminálu jsou: 

Výkon: 2 W 

Baterie: 8 až 10 hodin 

Rozměry: 186 x 68 x 37 mm 

Hmotnost: 485 g 

 Vozidlový terminál se skládá ze dvou částí – ovládací skříňky a radiobloku, které jsou 

propojeny kabelem. Ovládací skříňka je vybavena displejem a tlačítkovou klávesnicí. U 

přenosného terminálu lze uložit 6 kontaktů do paměti a u vozidlového až 99 kontaktů. 

 

5.9.2 Terminály druhé generace 

Přenosné terminály druhé generace se od terminálů první generace liší především 

designem a rozsahem služeb. Přenosné terminály 2G mají mnohem hezčí design a liší se i 

ovládání. Nově byly terminály také pojmenovány na EASY+ a EASY a SMART.  

Parametry všech tří terminálů jsou následující: 

Výkon: 2 W 

Baterie: až 13 hodin 

Rozměry: 130 x 62 x 33 mm 

Hmotnost: 420 g 

Ochrana: IP 54 

EASY+ je vybaven displejem a zmenšenou tlačítkovou klávesnicí. Ve své paměti 

může mít uloženo až 99 kontaktů. 

EASY je „holý“ terminál, když nemá displej ani klávesnici. Paměť terminálu slouží 

pro 15 kontaktů.   

SMART má ve své výbavě displej a plnohodnotnou tlačítkovou klávesnici. Stejně jako 

u EASY+ může mít v paměti uloženo 99 kontaktů.  
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Obrázek 11 – Terminál 2 G systému TETRAPOL. Zleva EASY, EASY+ ,SMART 

Vozidlové terminály druhé generace může reprezentovat například MC9610. Ovládání 

terminálu je podobné, jako u ručních terminálů první generace. Ovládací panel umístěný 

v kabině vozu je propojen s vlastním tělem terminálu a anténním systémem, který je na vnější 

straně vozidla. Díky výkonu 10 W umožní dosah až 15 km.  

 

5.9.3 „Terminály třetí generace“ 

Některé zdroje uvádějí i terminály třetí generace. Tyto terminály prakticky neexistují. 

Jedná se o vylepšené terminály druhé generace. Mezi tyto přenosné terminály patří například 

TPH600. Tento terminál je vybaven barevným displejem, tlačítkovou klávesnicí a funkcí 

Bluetooth. Jeho paměť disponuje 400 místy pro kontakty.  TPH 600 je určen pouze pro 

„kancelářské“ použití a s jeho použitím na místě zásahu, u výkonných jednotek, není možné 

kalkulovat.  

Terminál TPH700 patří také mezi přenosné terminály. Jde o něm napsat totéž co o 

předchozím TPH600. Oproti předchozímu terminálu má TPH700 jednoduché ovládání pro 

volbu kontaktu a změnu hlasitosti díky multifunkčnímu ovládacímu prvku. Parametry 

terminálů TPH 600 a TPH700 jsou uvedeny v tabulce 4. 

Výhodou obou výše uvedených terminálů jsou baterie Li-lon. Naopak velkou 

nevýhodou jsou odlišné konektory pro připojení příslušenství pomocí kabelu.  
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Tabulka 4 – Parametry terminálů TPH 600 a TPH 700 

Terminál TPH 600 TPH 700 

Výkon 2 W 2 W 

Baterie 14 hodin 14 hodin 

Rozměry 142 x 55 x 32 mm 151 x 60 x 40 mm 

Hmotnost 270 g 300 g 

Ochrana IP 52 IP 57 

 

Vozidlový terminál TPM700 se od starších generací liší pouze v ovládání, které je 

jednodušší. Rozměry a tvar koncových (výkonových) prvků zůstávají stejné, jako u starších 

typů. Je vybaven multifunkčním ovladačem, který slouží pro zapínání a změnu hlasitosti. 

Ovládací skříňka má větší rozměry než u předchozích terminálů. 

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

X25 k hlavní nebo vedlejší rádiové ústředně. [4]  

  

 

Obrázek 12 – Přenosné terminály TPH700 (vlevo) a SMART (vpravo) 
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6. Systém TETRA 

6.1 Historie systému 
TETRA je digitální rádiový systém pracující v trunkovém režimu, s časově děleným 

vícenásobným přístupem ke zdrojům TDMA (Time Division Multiple Access). 

Prvopočátky digitálního systému TETRA (Terrestria Trunked Radio) se datují na 

počátek devadesátých let minulého století. Oficiálně je pojem TETRA známý od roku 1995, 

kdy byl tento systém schválen evropskou telekomunikační radou (ETSI) jako další 

plnohodnotný profesionální digitální komunikační systém. Nicméně, již rok před tím 

společnost Motorola předvádí první radiostanice tohoto formátu v Anglii. Vývoj systému byl 

zaměřen zejména na použití u policie, hasičských záchranných sborů, zdravotnické služby, či 

armády.  

Na výrobě komponentů systému se podílí více společností, jako například EADS, 

Motorola, Nokia, HYT, SELEX, TELTRONIC a mnohé další.  

První ukázková síť byla spuštěna v roce 1996 v britském ostrově Jersey. V té době byl 

také podepsán kontrakt s finskou Nokií na první celostátní síť.   

6.2 Systém TETRA v ČR 

 První TETRA v ČR se objevila v Praze, kdy radnice hlavního města schválila 

projekt MRS (Městský Rádiový Systém), který měl sloužit záchranným a bezpečnostním 

složkám. Do té doby již neúnosná situace kolem radiokomunikace městské policie v hlavním 

městě potřebovala řešení a systém TETRA toto řešení přinášel. Naplno začala TETRA 

v Praze fungovat v roce 2002. V té době bylo na jejím území 15 BTS. Dnes jich je 19. V této 

síti je momentálně registrováno přes 4000 radiostanic (tabulka 5). 

 

Tabulka 5 - Uživatele a počet radiostanic MRS hlavního města Prahy 

Uživatel Počet radiostanic 

Městská Policie 1 500 

Dopravní podnik hl. m. Prahy 2 500 

Krizový štáb hl. m. Prahy 100 

TSK 80 
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V současné době funguje na území ČR již více sítí TETRA. Mezi nejznámější patří: 

1) Pražský MRS  

2) Praha Ruzyně pro účely bezpečnostních a státních složek 

3) Vojenská letecká základna Čáslav pro účely HZS a velení 

4) Liberec (městský radiový systém) pro účely MP 

5) mobilní vojenský systém pro použití na cvičeních popř. v misích (Dimetra IP) 

6.3 Základní charakteristika 
Systém TETRA je digitální rádiový systém pracující v trunkovém režimu, s časově 

děleným vícenásobným přístupem ke zdrojům TDMA (Time Division Multiple Access). 

6.4 Frekvenční pásma 
Systém TETRA může pracovat v pásmu 300 – 1000 MHz. Jelikož byl systém od 

počátku vyvíjen jako celoevropský, muselo se hned nadefinovat a vyhradit vhodná 

kmitočtová pásma, která budou následně podléhat nadnárodní koordinaci. Systém TETRA 

Emergency, určený pro policejní a bezpečnostní služby je umístěn v pásmu 380 – 400 MHz, 

případně v pásmu 870 – 876 MHz a 915 – 921 MHz nebo v pásmu 450 – 470 MHz, které je k 

dispozici, jsou-li první kmitočty nedostupné. V rámci Evropy je snaha umístit komerční 

systémy TETRA do pásma 410 – 430 MHz nebo 450 – 470 MHz. Pokud země používající 

systém TETRA není členem NATO, pak mohou uživatelé v této zemi používat frekvence 

v pásmech 385 – 390 MHz a 395 – 399,9 MHz. 
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6.5 Architektura sítě TETRA 

 
Obrázek 13 – schéma sítě TETRA [13] 

 

Srdcem lokální sítě postavené na technologii TETRA je modul přepínače (SCN), který 

zabezpečuje ovládání jednotlivých základnových stanic (BS). Prostřednictvím rádiového 

rozhraní umožňují základnové stanice komunikaci s ručními (HH) a vozidlovými (VT) 

terminály. Modul SCN poskytuje rovněž propojení s dalšími sítěmi dle standardu TETRA 

(ISI), pobočkovými ústřednami (PABX), veřejnými sítěmi (PSTN) a propojení do datové sítě. 

K modulu SCN je možné připojení dispečerského pracoviště a pracoviště managementu sítě 

(LNM). 

6.6 Hlavní služby sítě TETRA 
Mezi základní služby síť TETRA nabízí: 

Skupinové volání - jsou základní službou sítě TETRA. Účastníci jsou definování  

ve skupinách a každá skupina má definované pokrytí přiřazením základnových stanic. 

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

úrovní priorit. 

Prioritní (tísňové) hovory - Jde o zvláštní typ skupinového volání, které využívá 

nejvyšší priority hovoru. Tísňový hovor se spouští tlačítkem na terminálu. V případě obsazení 

sítě je schopen tísňový hovor ukončit hovor s nejnižší prioritou. Aktivace tísňového volání 

automaticky upozorní příslušného dispečera a další účastníky v příslušné hovorové skupině. 
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Individuální hovory - Individuální hovory jsou obdobou telefonického hovoru 

mezi dvěma terminály. 

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

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

terminálu je maximálně v řádu jednotek kilometrů. 

Krátké datové přenosy - jde o přenosy dat o maximální velikosti 256 B. Tyto  

přenosy se využívají pro odeslání statusů nebo krátkých textových zpráv. 

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

v jednom časovém slotu. Při využití více slotů je nejvyšší rychlost 19,2 kb.s-1. 

6.7 Doplňkové služby systému TETRA: 
Systém TETRA nabízí stejně jako systém TETRAPOL další služby. Patří mezi ně 

například přidržení hovoru (calle retention), nucený poslech okolí (ambience listening), volání 

dispečerem (call authorised by dispatcher), výběr oblasti (area selection), nebo pozdější vstup 

do komunikace (late entry). 

6.8 Ochrana systému TETRA 
Síť TETRA umožňuje END to END šifrování a tím je tedy vysoký stupeň zabezpečení 

v případě potřeby zaručen. Síť TETRA je kompletně digitálním systémem, takže jej 

standardním analogovým přijímačem nelze monitorovat. Případné luštění dat navíc 

komplikuje provoz TDMA. Na jedné frekvenci, se střídají data všech stanic v časové 

posloupnosti, a nelze tedy sledovat jednu stanici.  

Další bezpečnostní prvek je definice stanice v síti, která zabezpečí, že se cizí stanice 

nemůže přihlásit k jakékoliv skupině a už vůbec ne do sítě jako takové. V neposlední řadě se 

jedná o šifrovací klíč skupiny, tzn. dvě různé stanice, se stejnou logickou skupinou se 

nemohou vzájemně poslouchat, jelikož používají jiný šifrovací klíč pro svou vlastní skupinu. 

A navíc je možné použít šifrování stanice - stanice (END to END), to znamená používat 

speciální kódy, které se luští až přímo v protistanici a síť v tento moment funguje jen jako 

přenosová soustava a do přenášených dat vůbec nezasahuje.  

Toto vícestupňové zabezpečení zajišťuje pro záchranné a bezpečnostní sbory a vládní 

účely vysoký stupeň utajení hlasové komunikace a přenášených dat. 
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6.9 Terminály používané v systému TETRA 
Jak již bylo uvedeno výše, tak se na výrobě a vývoji systému TETRA podílí více 

výrobců. Ne jinak je tomu i s terminály. V následující části jsou popsány jeden ruční a jeden 

vozidlový terminál od společností Motorola a EADS, které jsou v České republice nejvíce 

používány.  

 

6.9.1 Terminály Motorola 

MTP 850 S, je nový, TETRA přenosný terminál pro kritické oblasti v prostředí 

mobilních komunikací. Terminál je vybaven tlačítkovou klávesnicí a barevným displejem.  

Terminál je velmi robustní, proto by se nemělo nic stát, když upadne na zem. Terminál 

je také vybaven vibrací, která upozorní uživatele na příchozí hovor. Díky vysoké citlivosti má 

schopnost udržovat spojení i v těch nejnáročnějších situacích. 

MTM 800 E je terminál určeny nejen do vozidel, ale třeba i na motocykly. Je vybaven 

barevným displejem a tlačítkovou klávesnicí.  

 

 

MTP 850 S  

 

Obrázek 14 - Přenosné terminály TETRA MTP 850S (vlevo) a MTM 800E (vpravo) 
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6.9.2 Terminály EADS 

THR880i Ex je ruční terminál. Vyznačuje se svou robustností, barevným displejem a 

alfanumerickou klávesnicí. Možnost jeho použití je také ve výbušném prostředí. Dvojstranné 

řešení znamená možnost využívat terminál jako telefon i jako radiostanici, čímž je zajištěna 

maximální ergonomie a snadná obsluha při plnění náročných úkolů v terénu. S klasifikací 

IP55 disponuje terminál THR880i Ex nejlepší ochranou proti fyzikálním a dalším rizikům. 

Terminálu nechybí ani přijímač GPS. 

Vozidlového terminálu TMR880i je vybaven barevným displejem TFT s podporovou 

pro plnokrevné zobrazování a integrovaným přijímačem GPS. Jedná se o spolehlivou 

radiostanici, která je schopná plnit nejrůznější požadavky na bezpečnostní hlasovou a datovou 

komunikaci. Samostatná ovládací jednotka je optimalizovaná tak, že její instalace do 

nejrůznějších typů vozidel a následné užívání jsou snadné a spolehlivé. Radiový modul je 

možno integrovat do externího zařízení či aplikace (a jejich pomocí ho pak ovládat), čímž lze 

vytvořit ideální terminál pro datové aplikace – např. telemetrii, sledování polohy a dálkové 

ovládání. 

 

 
Obrázek 15 - Vozidlové terminály TMR 880i (vlevo) a THR 880iEx (vpravo) 

 

 

 

 

 



41 

 

7. Porovnání systémů TETRA x TETRAPOL 
TETRA a TETRAPOL jsou digitální mobilní svazkové rádiové systémy. Oba jsou 

uznány Evropským telekomunikačním institutem (ETSI) a nabízejí svým uživatelům celou 

řadu služeb. Kromě toho, že mají spoustu společného, tak je mezi nimi i celá řada rozdílů. 

Některé z odlišností jsou popsány v následující kapitole. 

7.1 Přístup k rádiovým zdrojům  
Pokud chceme oba systémy srovnávat, tak musíme určitě začít u přístupu k rádiovým 

zdrojům. Oby systémy využívají mnohonásobný přístup, to znamená, že je určité frekvenční 

pásmo sdíleno více účastníky. Systém TETRAPOL pracuje na principu metody FDMA a 

systém TETRA naopak využívá metody TDMA.  

Systém TETRAPOL využívá frekvenční dělení rádiového prostoru – FDMA 

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

kanály. V případě systému TETRAPOL jsou kanály děleny po 12,5 kHz. Tyto kanály jsou 

účastníkům postupně přidělovány při požadavku na komunikace. Pro hovor dvou účastníků 

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

komunikace jiných účastníků. [4] 

Jak již bylo zmíněno výše, tak síť TETRA pracuje v režimu TDMA (Time Division 

Multiple Access). To je společné s mobilní sítí GSM. Vysílaná data jsou rozdělena do 

časových úseků - timeslotů, ve kterých jsou postupně data vysílána periodicky na 1 - 4 

kmitočtech. Síť TETRA používá 4 časové sloty, 3 provozní a 1 servisní a to tedy znamená, že 

mohou současně probíhat v jeden moment na jedné BS až 3 hovory nebo datové přenosy. 

Čtvrtý timeslot je určen pro servisní a ovládací data sítě TETRA mezi BS a radiostanicí.  

Pokud obě metody porovnáme, tak zjistíme, že mají každá své dobré i špatné 

vlastnosti. Výhodou systému TETRA je větší počet komunikací v určeném frekvenčním 

pásmu (2x větší než u Tetrapolu).  Naopak nevýhodou je menší dosah základnových stanic. U 

systému TETRA je udáván 15 km ve volném terénu a 4,5 km ve městě. Kdežto systém 

TETRAPOL může dosáhnout až na 20 km ve volném terénu a 6 km ve městě. Velkou 

výhodou metody FDMA je snadná realizace. Síť může být složena z menšího počtu buněk  

(1 buňka = 1 BS). Není zde nutná ani náročná časová synchronizace. Porovnat obě metody 

v přístupu k rádiovým zdrojům je tedy velmi složité a záleží vždy na daném projektu. 
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Obrázek 16 - Princip komunikace v síti TETRA 

7.2 Služby sítí  
Systémy TETRA a TETRAPOL nabízejí celou řádu více či méně používaných služeb. 

Tyto služby se dají rozdělit na dvě hlavní kategorie – hlasové a datové.  

 

7.2.1 Hlasové přenosy 
Simplexní přenosy, kdy jsou data přenášena pouze jedním směrem, mají samozřejmě 

oba systémy. Pokud jde o duplexní systémy (data probíhají oběma směry), tak tam je to 

složitější. Duplexní přenosy se totiž dělí na poloduplexní a plné duplexní. 

U TETRAPOLU se používá jen přenosů poloduplexních, které jsou přenášeny v obou 

směrech, ale ne ve stejném čase. Musí se u nich používat „kličovací“ tlačítko, které slouží pro 

příjem a vysílání. Jeden terminál (volající) drží „kličovací“ tlačítko a vysílá. Ostatní terminály 

poslouchají. 

V systému TETRA se využívají poloduplexní i plné duplexní přenosy. Ty se používají 

při individuální komunikaci a nemusí se při nich se žádné tlačítko mačkat. Plný duplexní 

přenos znamená, že terminály mohou současně vysílat i přijímat. Nevýhodou plných 

duplexních přenosů je dvojnásobné zatížení rádiových zdrojů. 

 

7.2.2 Datové přenosy 

Maximální rychlost datového přenosu u systému TETRAPOL je 7,2 kBit.s-1. U 

systému TETRA je to také 7,2 kBit.s-1, ale protože má 4 timesloty a na každém může být tato 

rychlost, pak se výsledná přenosová rychlost rovná 28,8 kBit.s-1. V tomto směru TETRA 
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jednoznačně předčívá TETRAPOL. Nevýhodou ovšem je, že při využití všech timeslotů je 

obsazeno více rádiových přenosů. 

 

7.2.3 Současné přenosy hlasu a dat [4] 

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

přenosy. Rozdíl je v jejich současném využití. 

Systém TETRAPOL ve starší verzi neumožňoval využívat oba typy přenosů současně. 

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

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

využíván především službou automatická lokalizace vozidel AVL (Automatic Vehicle 

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

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

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

současném požadavku na hlasový a datový přenos. 

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

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

komunikací. 

7.3 Terminály systémů 
 Pokud se začnou srovnávat terminály, tak zde je velký rozdíl mezi oběma systémy. Je 

to dáno hlavně tím, že na výrobě a dodávce terminálů u systému TETRAPOL se podílí jen 

jedna společnost – EADS Defence & Security. Kdežto u terminálů TETRA je těch společností 

mnohem více (například Motorola, Nokia, HYT, SELEX, TELTRONIC a mnohé další). Tím 

zde existuje zdravá konkurence a nutí to výrobce čím dál více své výrobky - terminály 

zlepšovat. Nicméně se musí dodat, že u systému TETRAPOL je na trhu již „třetí“ generace 

terminálů a taky se mírně zlepšují. 

 Důležitými aspekty (když opomeneme cenu), které se u terminálů vyžadují, 

jsou jejich snadná ovladatelnost, dlouhá životnost, neporuchovost a výdrž baterie. Pokud se 

hodnotí terminály podle daných kritérií, tak je zase o něco lépe na tom systém TETRA. Jejich 

přenosný terminál MTP 850 S od společnosti Motorola je momentálně to nejlepší co na trhu 

může být. Díky své robustnosti vydrží pád z výšky na zem, je snadno ovladatelný a navíc je 

vybaven vibrací. Pro hasiče do terénu ideální terminál.  
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8. Zhodnocení trunkového volání u hasičských sborů v Evropě 
Následující kapitola diplomové práce se věnuje vyhodnocení digitální komunikace u 

hasičských sborů v Evropě. Informace, nacházející se na následujících stranách, se získávaly 

pomocí dotazníků. V první etapě rozesílal jednoduchý dotazník pan Ing. Vladimír Vlček, 

PhD. Příjemci dostali 10 otázek, týkající se trunkového volání. Dotazník je k nahlédnutí 

v příloze. 

V první etapě došlo zpět poměrně velké množství dotazníků, ale ne všechny byly 

maximálně zodpovězeny. Proto následovalo druhé kolo rozesílání. V této etapě rozesílání 

byly dotazníky rozšířeny na více otázek (27). Díky rozšíření přibyly otázky, které zkoumaly 

systém podrobněji. Bohužel druhé kolo bylo negativně ovlivněno málo odpověďmi. 

8.1 Používání trunkového volání  
První otázka měla za úkol zjistit, zda daná země již používá, nebo se chystá  

používat digitální systémy komunikace. Většina zemí se vyjádřila kladně. Některé země již 

mají systémy v plném provozu, ale některé jsou teprve v testovacím módu. Ale o tom více 

v další části diplomové práce. 

 Z tabulky 6 je patrné, že většina zemí co digitální systémy používá nebo se rozhodla 

používat, si vybrala systém TETRA. Je to hlavně z důvodu, že přešli na digitální komunikaci 

později, když už byla TETRA plně funkční. Česká republika tuto možnost neměla, protože 

v době, kdy se rozhodovala pro trunkové volání, existovala na trhu prakticky jediná možnost, 

a to byla síť TETRAPOL. 

 V některých zemích, jako je například Itálie či Španělsko, je v tabulce 6 uvedeno, že 

používají oba dva systémy. Tyto země jsou specifické tím, že jsou rozděleny na oblasti. 

Každá tato oblast působí naprosto samostatně vůči státu, a pak je tedy možné, že nastane 

situace, kdy každá oblast má jiný systém. 

 V Polsku a na Kypru se zatím digitální systém nerozhodli realizovat. Zatímco na 

Kypru jsou se svým analogovým systémem ALCATEL OMNI CTX spokojení, tak v Polsku 

se čeká, jak dopadne zkušební provoz při Mistrovství Evropy ve fotbale, které bude Polsko 

v roce 2012 pořádat společně s Ukrajinou. Poté se poláci rozhodnou, zda digitální systém 

zrealizují či ne.   
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Tabulka 6 – Systémy digitální komunikace u hasičských sborů v Evropě 

STÁT TETRA TETRAPOL ANALOG 

BELGIE X     

ČESKÁ REPUBLIKA   X   

DÁNSKO X     

ESTONSKO X     

FINSKO X     

FRANCIE   X   

IRSKO X     

ITÁLIE X X   

KYPR     X 

LUCEMBURSKO X     

MAĎARSKO X     

NĚMECKO X     

NIZOZEMSKO X     

NORSKO X     

POLSKO     X 

PORTUGALSKO X     

RAKOUSKO X     

ŘECKO X     

SLOVINSKO X     

ŠPANĚLSKO X X   

ŠVÉDSKO X     

VELKÁ BRITÁNIE X     
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8.2 Časový harmonogram 
Další otázka dotazníku zkoumala situaci, týkající se provozu digitálních systémů. 

Otázka zněla, zdali je systém již v provozu a pokud ne, tak kdy bude. 

Otázka nám dala jasnou odpověď, že ve většině zemí je již systém plně funkční. 

V některých státech bude systém spuštěn v nejbližší době. V Německu by se měl systém 

naplno rozběhnout koncem roku 2012, v Norsku v roce 2011, ve Švédsku na konci roku 2010, 

a ve Velké Británii na začátku roku 2011.  

 

Tabulka 7 – Časový harmonogram 

STÁT Časový harmonogram 

BELGIE V plném provozu 

ČESKÁ REPUBLIKA V plném provozu 

ESTONSKO V plném provozu 

FINSKO V plném provozu 

IRSKO V plném provozu 

ITÁLIE 2013 

MAĎARSKO V plném provozu 

NĚMECKO konec roku 2012 

NIZOZEMSKO V plném provozu 

NORSKO 2011 

PORTUGALSKO V plném provozu 

RAKOUSKO V plném provozu 

SLOVINSKO V plném provozu 

ŠPANĚLSKO V plném provozu 

ŠVÉDSKO konec roku 2010 

VELKÁ BRITÁNIE začátek roku 2011 
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8.3 Pokryté území rádiovým signálem 
Jedna z otázek mířila také na pokryté území rádiovým signálem. Celá země je pokryta  

rádiovým signálem ve většině zemí, jak je patrno z tabulky 8. V některých zemích, kde 

systém teprve testují, jsou pokryté jen určité oblasti, jako je například Itálie či Německo.  

V Itálii testují systém v regionech Piemonte, Emilia, Romagna a Capmania a 

v Německu si zvolili k testování některé státy, mezi nimi například hlavní město Berlín. 

V České republice máme pokryté území z 95 % pro přenosné radiostanice a z 98 % pro 

mobilní radiostanice.  

Tabulka 8 – Pokryté území radiovým signálem 

STÁT Pokryté území rádiovým signálem 

BELGIE celá země 

ČESKÁ REPUBLIKA 95 % ruční radiostanice, 98 % mobilní radiostanice 

DÁNSKO celá země 

ESTONSKO celá země 

FINSKO celá země 

IRSKO celá země 

ITÁLIE Určité regiony (Piemonte, Emilia Romagna, Capmania) 

LUCEMBURSKO 100 % obydleného území 

MAĎARSKO celá země 

NĚMECKO Testovací síť v nějakých státech, například v Berlíně 

NIZOZEMSKO celá země 

NORSKO jen určité území 

PORTUGALSKO celá země 

RAKOUSKO Hradsko, Salzburg, Vorarlbersko, Tyrolsko, Vídeň, Dolní 
Rakousy  

ŘECKO Atény a okolí 

ŠVÉDSKO celá země 

VELKÁ BRITÁNIE Anglie, Skotsko, Wales 
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8.4 Uživatelé systémů 
Co se týče uživatelů v jednotlivých zemích, tak se neustále opakují hasiči a policie. 

V mnoha státech paří k uživatelům také armáda. U států, které mají moře, samozřejmě 

nechybějí pobřežní stráže. V některých zemích, jako například v Nizozemsku, se může k síti 

připojit každý, kdo chce, pokud to zřizovatel uzná za vhodné. 

V České republice kromě profesionálních a dobrovolných hasičů, Policie ČR a 

zdravotnické záchranné služby je k systému připojena i Armáda ČR – vojenská policie a BIS. 

Tabulka 9 – Uživatelé systémů  

STÁT Uživatelé 

BELGIE Hasiči, policie, záchranná služba, přibližně 42 000 koncových 
uživatelů 

ČESKÁ REPUBLIKA HZS, PČR, ZZS, některé SDH, BIS, MP Ostrava  

DÁNSKO Hasiči, policie, záchranná služba, civilní ochrana 

ESTONSKO Hasiči, policie, záchranná služba, pohraniční stráž 

FINSKO Hasiči, policie, záchranná služba, armáda, pohraniční stráž, úřady 

IRSKO Všechny záchranné a bezpečnostní služby, Ministerstvo financí 

ITÁLIE Hasiči, policie, civilní ochrana 

LUCEMBURSKO 6 uživatelů (například hasiči, policie, záchranná služba …) 

MAĎARSKO 11 uživatelů (například Hasiči, policie, záchranná služba, armáda) 

NĚMECKO Hasiči, policie, záchranná služba 

NIZOZEMSKO Všechny nizozemské police, hasiči, záchranná služba, úřady 

NORSKO Hasiči, policie, záchranná služba 

PORTUGALSKO Hasiči, police, záchranná služba, pobřežní stráž, a další uživatelé 

RAKOUSKO Hasiči, záchranná služba, horská služba,  

ŘECKO Hasiči, policie, záchranná služba, pobřežní stráž 

SLOVINSKO Hasiči, policie, záchranná služba, civilní ochrana 

ŠVÉDSKO 21 uživatelů (Hasiči, policie, záchranná služba …) 

VELKÁ BRITÁNIE Hasiči, Policie, záchranná služba, pobřežní stráž 



49 

 

8.5 Síťový operátor 
Z dotazníků též vyplynulo, že v každém státě, kde byla zřízena digitální komunikace, 

vzešlo toto rozhodnutí od vlády. Ve většině zemí pak proběhla výběrová řízení a z těch vzešli 

společnosti, které v každé zemi zajišťují technickou podporu systému. V tabulce 10 je možno 

prohlédnout síťového operátora a název sítě. 

 

Tabulka 10 – Zřizovatel a název sítě  

STÁT Síťový operátor (název sítě) 

BELGIE Astrid - vlastněný vládou (Astrid) 

ČESKÁ REPUBLIKA Vláda, státní správa (PEGAS) 

DÁNSKO Vláda, státní správa  

ESTONSKO vládní společnost 

FINSKO vládní společnost 

IRSKO TETRA Ireland Motorola 

ITÁLIE státní policie 

LUCEMBURSKO vládní společnost 

MAĎARSKO PRO-M Company - vládní společnost 

NIZOZEMSKO VtsPN (národní policejní operátor) 

NORSKO NSN - Nokia Siemens Network 

PORTUGALSKO SIRES SA - soukromý operátor 

RAKOUSKO vládní společnost (TETRON) 

ŠVÉDSKO Rakel - vládní společnost 

VELKÁ BRITÁNIE Airwave - vládní společnost 

 

8.6 Náklady na systém 
Některé státy poskytly informace, které nám v tabulce 11 ukazují, počáteční  

investice na systém a roční náklady na jeho provoz. Počátečními investicemi se myslí 

infrastruktura, terminály a další nezbytné doplňky, které systém potřebuje, než se spustí 
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provoz. Tabulka je pouze informativní. Nedají se z ní dělat žádné závěry, protože nikdo 

netuší, v jakém stádiu výstavby síť právě byla. Hodnoty mohou být ovlivněny mnoha dalšími 

záležitostmi, jako je například kurz Eura, nebo kdo jaké náklady počítal. 

 

Tabulka 11 – Počáteční investice a roční náklady (v milionech EUR)  

STÁT Počáteční investice Roční náklady 

BELGIE 164  35  

ČESKÁ REPUBLIKA 189  neznámé 

ESTONSKO 2  0,05  

FINSKO 352  neznámé 

ITÁLIE 20  0,5  

MAĎARSKO neznámé 41, 5  

NĚMECKO 2 500  200  

NIZOZEMSKO 850 78  

PORTUGALSKO 480  neznámé 

RAKOUSKO 133  neznámé 

ŘECKO 189  8  

SLOVINSKO 87, 25  neznámé 

ŠVÉDSKO 250  28  

VELKÁ BRITÁNIE 418  1,7  

 

8.7 Dělení nákladů na provoz 
Další z otázek, která se nacházela v dotazníku, bylo dělení nákladů na provoz. 

Dotazovaní měli procentuelně vyjádřit poměr financování mezi státem, uživateli a ostatními 

složkami.  Nejčastější odpověď na danou otázku byla, že je celý systém financován státem. 

Zajímavé je to v Dánsku, kde 100% - ně si náklady na provoz platí uživatelé sami. Většinu si 

uživatelé platí, také v Nizozemsku a Velké Británii. V jediné zemi, ve Švédsku, se vyskytla 

odpověď, že na provoz se 10-ti % podílí městské úřady. 
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Tabulka 11- Dělení nákladů (v %) 

STÁT Stát - Uživatelé - Ostatní 

BELGIE 100 - 0 - 0 

ČESKÁ REPUBLIKA 100 - 0 - 0 

DÁNSKO 0 - 100 - 0 

ESTONSKO 100 - 0 - 0 

FINSKO 80 - 20 - 0 

IRSKO 100 - 0 - 0 

LUCEMBURSKO 100 - 0 - 0 

MAĎARSKO 100 - 0 - 0 

NĚMECKO 100 - 0 - 0 

NIZOZEMSKO 30 - 70 - 0 

NORSKO 100 - 0 - 0 

PORTUGALSKO 0 - 100 - 0 

RAKOUSKO 100 - 0 - 0 

ŘECKO 100 - 0 - 0 

SLOVINSKO 100 - 0 - 0 

ŠPANĚLSKO 0 - 100 - 0 

ŠVÉDSKO 50 - 40 - 10 

VELKÁ BRITÁNIE 20 - 80 - 0 

 

8.8 Počet základnových stanic 
Otázka, která vycházela z druhého dotazníku, se zabývala počtem základnových 

radiostanic. Počet základnových radiostanic je dán systémem digitálního volání, velikostí a 

členitostí území. Například rozloha Švédska je 449 964 km², což vychází 264,69 km² na jednu 

základnovou radiostanici. Když to porovnáme s Českou republikou (rozloha 78 864 km²), tak 

zde to vychází 358,47 km² na jednu základnovou radiostanici. Podobně to spočítáme i u 
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ostatních států. Pokud bychom stejným způsobem počítali i u Norska, tak dostaneme vysokou 

hodnotu. Musíme si ovšem uvědomit, že Norsko je sice obrovská země, ale jen jeho část je 

obydlená.  

 

Tabulka 12 – Počet základnových stanic 

STÁT Počet BS - vysílačů Rozloha (km²) Počet km² na 1 BS 

ČESKÁ REPUBLIKA přibližně 220 78 864 358,47 

IRSKO přibližně 400 84 412 211,03 

MAĎARSKO přibližně 240 93 031 387,63 

NIZOZEMSKO přibližně 500 41 527 83,05 

NORSKO do budoucna 500 BS 385 199 770,39 

ŠVÉDSKO přibližně 1700 449 964 264,69 

 

8.9 Řízení systému 
V tabulce 13 si můžete prohlédnout, kdo systém v daných zemích technicky řídí. V České 

republice řídí systém Ministerstvo vnitra a servis provádí Česká pošta. U ostatních států je to 

velmi podobné.  

 

 Tabulka 13 – Technické řízení sytému 

STÁT Kdo systém technicky řídí 

ČESKÁ REPUBLIKA MV ČR, servis provádí Česká pošta 

DÁNSKO Dansk Beredskabs Kommunikation  

IRSKO TETRA IRELAND (Motorola) 

MAĎARSKO Pro-M   

NIZOZEMSKO VtsPN  

NORSKO Nokia Siemens Network 

ŠVÉDSKO Rakel 
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8.10 Komunikace ve složitých objektech 
Hodně zemí má problémy při komunikaci ve složitých objektech. Pokud se hovoří o 

složitých objektech v této diplomové práci, máme na mysli zejména tunely, vysoké budovy a 

složité podzemní prostory. Z výzkumu vzešel výsledek, že v tunelech má problémy úplně 

každý. Ve vysokých budovách a složitých podzemních prostorách už to tak špatné nebylo. 

Dané problémy by se mohly vyřešit například pomocí nezávislého opakovače IDR. Další 

možností je použití DMO zesilovače. Nicméně odstranění daného problému by bylo téma na 

celou diplomovou práci. 

 

Tabulka 14 – Problematické s komunikací ve složitých objektech 

STÁT tunely vysoké budovy složité podzemní 
prostory 

ČESKÁ REPUBLIKA ANO NE ANO 

DÁNSKO ANO ANO NE 

IRSKO ANO NE NE 

MAĎARSKO ANO NE NE 

NIZOZEMSKO ANO ANO ANO 

NORSKO ANO ANO NE 

ŠVÉDSKO ANO ANO ANO 
 

8.11 Používané funkce 
V dotazníku byl položen také dotaz na využití několika základních funkcí. Mezi 

základní funkce byly zařazeny ze skupinové komunikace – TKG (Talk Group) a MOCH 

(otevřené kanály), z individuálního volání - simplex a duplex. Komunikaci v přímém režimu 

zastupovaly DIR a DMO. Dále pak nezávislý komunikační prvek IDR, μBS, šifrování, 

geolokace, tísňové volání pod systémem či mimo systém a datová komunikace s terminálem 

nebo datová komunikace z externího zařízení.  

 Jak se předpokládalo, tak všechny země, které odpověděly v dotazníku, využívají 

z funkcí simplex, šifrování a tísňové volání pod systémem. Hodně jsou využívány i funkce 

duplexu a DMO (hovory v přímém režimu u systému TETRA). Trochu překvapující se stala 

odpověď, že je málo využívána funkce geolokace. Bohužel to byla otázka posílaná až ve 

druhém kole, takže na ni došlo opět málo odpovědí.   
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Tabulka 15 – Používané funkce 

STÁT TKG MOCH Simplex Duplex DIR  DMO 

ČESKÁ REPUBLIKA   X X    X   

DÁNSKO     X X   X 

MAĎARSKO X   X X   X 

NORSKO X   X X   X 

ŠVÉDSKO     X X   X 
 

Tabulka 16 – Používané funkce 

STÁT IDR μBS Geolokace Šifrování 

ČESKÁ REPUBLIKA X   X X 

DÁNSKO       X 

MAĎARSKO     X X 

NORSKO     X X 

ŠVÉDSKO       X 
 

Tabulka 17 – Používané funkce 

   Tísňové volání Datová komunikace 

STÁT pod systémem mimo systém s terminálem z externího 
zařízení 

ČESKÁ REPUBLIKA X X X   

DÁNSKO X        

MAĎARSKO X   X   

NORSKO X X      

ŠVÉDSKO X X    X 

 

8.12 Další zajímavosti z dotazníků 
Následující text zmiňuje další zajímavosti, které nemá smysl dávat do tabulek, ale je 

dobré o nich vědět. 

Když se podíváme na digitální rádiovou komunikaci z pohledu profesionálních hasičů 

v evropských zemích, tak je větší část s přechodem spokojena. Pokud bych zmínil pozitivní 



55 

 

reakce, tak mezi ně patří možnost využití statusů, posílání datových zpráv, lepší příjem a hlas 

při komunikaci. Systém je bezpečnější, než byly analogové systémy. Je to úplně nový rozměr 

komunikace. 

Pokud bychom měli zmínit nějaké negativní odpovědi související s digitální rádiovou 

komunikací, musíme začít u ceny. Ta je podle drtivé většiny dotázaných příliš vysoká. 

S analogovou rádiovou komunikací nelze srovnávat. Mezi další nevýhody systému je jeho 

použití ve složitých objektech, jako jsou tunely a vysoké budovy. Ve většině těchto objektů 

mají hasiči evropských států problémy s komunikací. 

Další nevýhodou systému může být i zkřížení hraniční funkce. Okolo hranic může 

docházet ke vzájemnému rušení. Některé státy tento problém řeší pomocí zapůjčení 

radiostanice, nebo použitím styčného důstojníka. Některé státy, jako například Nizozemsko, 

dokonce omezují počet radiostanic v tomto území. Do budoucna nebude špatné řešení 

vytvoření systémového rozhraní mezi státy.   
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9. Závěr 
Jak je zřejmé z diplomové práce, tak většina států přechází na digitální komunikaci. 

Samozřejmě zde najdeme i výjimky, jako jsou například Kypr či Polsko, ale i tyto státy určitě 

postupem času zrealizují digitální rádiovou komunikaci. Do budoucna je to jediné možné a 

správné řešení. 

Digitální rádiové systémy se stále vyvíjejí, a v jejich funkčnosti se stále nachází řada 

chyb a nedostatků. Analogové rádiové systémy se vyvíjely několik desítek let, než dosáhly do 

stavu, v kterém je začala nahrazovat digitální rádiová komunikace. V některých aspektech 

zatím digitální rádiová komunikace ani nepředčila parametry analogových rádiových systémů 

(například scanování).  

Mezi pozitivní zkušenosti s digitálním systémem náleží určitě použití mnoha nových 

funkcí. Řadí se mezi ně vytvoření skupin funkcí při volání, posílání statusů, krátkých 

textových zpráv, nebo obrázků (fotografií). Mezi další pozitiva patří i značné vylepšení v 

hlasové komunikaci, která je na mnohem čistší a díky tomu se komunikující mezi sebou lépe 

slyší.   

Mezi hlavní nedostatky systémů digitální rádiové komunikace patří zatím poruchovost 

terminálů, špatné pokrytí složitých objektů a problémy v příhraniční komunikaci. Ale i tyto 

nedostatky budou určitě do budoucna odstraněny. 

S odstupem času se zdá nevýhodné rozhodnutí, které Česká republika v roce 1993 

učinila a vybrala systém TETRAPOL. Je nutné ale podotknout, že v té době byl výběr 

systému TETRAPOL jedinou možností. Kdyby se mohli zástupci vlády a organizací, kteří v 

roce 1993 rozhodovali o změně způsobu komunikace rozhodnout v dnešní době, zřejmě by 

zvolili systém TETRA.  

Tato diplomová práce nemá za úkol hanit systém TETRAPOL, i když má svoje 

nevýhody. Z podkladů, které byly během vypracování práce nashromážděny, vyplývá, že 

systém TETRA vývojově předběhl systém TETRAPOL. Je to dáno především vyšší 

konkurenceschopností systému TETRA, na jehož vývoji se podílí více velkých společností, 

kdežto systém TETRAPOL vytváří jedna společnost – EADS. Pokud by se mělo naopak 

poukázat na něco kladného na systému TETRAPOL v České republice, tak je to zejména 

spolupráce společnosti EADS a zástupců složek IZS, které se intenzivně podílí, na vývoji 

systému. Nutno dodat, že společnost EADS se nepodílí jen na vývoji systému TETRAPOL, 

ale jako vlastník Nokie v současné době produkuje i systém TETRA. 



57 

 

V práci měla být popsána i situace týkající se digitální rádiové komunikace u 

Integrovaného záchranného systému v České republice. Bohužel nějaké transparentní 

statistiky, které by ukazovaly, kdo jak systém používá, neexistují. Proto musím v závěru 

konstatovat jen to, co jsem zjistil od odborníků, se kterými jsem konzultoval svoji 

diplomovou práci a od zástupců jednotlivých složek. Nejvíce je systém používán u PČR. Ta 

používá PEGAS, jako svůj hlavní komunikační prostředek. Trochu méně jej využívají HZS 

ČR. U profesionálních hasičů je na některých místech využíváno ještě analogové komunikace. 

Nejméně je systém využívaný ZZS ČR. Mezi základní složky Integrovaného záchranného 

systému patří i jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany. Mezi nimi je systém digitální rádiové komunikace používaný hlavně 

v Moravskoslezském kraji. Jinde je používán jen výjimečně. Důvodem, proč je u 

dobrovolných hasičů digitální systém málo používaný, je vysoká pořizovací cena. 

V současné době se ještě při zásazích hasičů v České republice používá kombinace 

analogového a digitálního rádiového spojení. Ale určitě se brzy dočkáme doby, kdy budou 

analogové radiostanice odstraněny a budou se používat už jen digitální terminály. 

Do budoucna mají vývojáři a výrobci ještě hodně práce. Ale musí se podotknout, že 

jsou na dobré cestě. Pokud odstraní chyby, které se zatím v systémech digitální rádiové 

komunikace vyskytují, tak bude pro profesionální hasiče a další záchranné a bezpečnostní 

sbory digitální rádiová komunikace optimálním komunikačním prostředkem. 

Na úplný závěr diplomové práce lze konstatovat, že je škoda, slabé spolupráce 

evropských států, do kterých byly dotazníky rozesílány. Výsledky tím pádem nejsou takové, 

jaké byly očekávány. Nicméně v budoucnu, by bylo vhodné zopakovat shromáždění údajů 

z evropských zemí a opět porovnat výsledky s touto diplomovou prací. Bylo by jistě zajímavé 

sledovat, jak se situace v oblasti digitální rádiové komunikace u záchranných a 

bezpečnostních sborů a dalších složek států Evropy pracujících s digitální rádiovou 

komunikací změnila.     
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10. Seznam zkratek 
AVL – Automatic vehicle location – automatická lokalizace vozidel 

BS – Base station – základnová stanice 

ČR – Česká republika 

DDCH – Dedicated Data Channel – vyhrazený datový kanál 

DGNA – Dynamic Group Number Assignment – dynamické přiřazování čísla skupiny 

DIMETRA – Difital Motorola Enhanced Trunked RAdio – digitální rádiový systém 

DIR – DIRect – přímý 

DMO – Direct Mode Operation – hovory v přímém módu 

EMOCH – Emergency Multi-cell Open Channel – krizový vícebuňkový otevřený kanál 

ESOCH – Emergency Single-cell Open Channel – krizový jednobuňkový otevřený kanál 

ETSI – European Telecommunication Standart Internacional – evropská standardizační 

instituce v oblasti telekomunikací 

ETSI – Evropská telekomunikační rada 

EU – Evropská unie 

FDMA – Frequency Division Multiple Access – vícenásobný přístup rozdělení kmitočtů 

GPS – Global Positioning Systém – globální polohový systém 

HZS – Hasičský záchranný sbor  

IDR – Independent Digital Repeater – nezávislý digitální opakovač 

IP – Internet Protokol – internetový protokol 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

JPO – Jednotka požární ochrany 

LCT – Line Connected Terminal – linkově připojené terminály 

LPM – Listening in Priority Mode – režim prioritního přijmu 

MDTRS – Mobile Digital Trunked Radio Systém – digitální rádiový systém 

MRS – Městský rádiový systém 

MS – Mobile Station – mobilní stanice 

MSW – Main SWitch – hlavní rádiové ústředny 

NATO – North Atlantic Treaty Organisation – Severoatlantická aliance 

NMS – Network Management Systém – systém řízení sítě 

PAMR – Public Access Mobile Radio – veřejně přístupný rádiový systém 

PAS - Publicly Available Specifications – veřejně přístupné specifikace systému TETRAPOL 

PČR – Policie České republiky 
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PMR – Professional Mobile Radio – radiokomunikační zařízení k profesionálnímu použití 

PPS – pozemní pohyblivá stanice 

RN – Regional Network – regionální síť 

SMS – Short Message Service – krátká textová zpráva 

SSW – Secondary SWitch – vedlejší rádiové ústředny 

ST-MS – Status Message Service – statková zpráva 

SU-MS – Short User Message Service – krátká textová zpráva uživatele 

TDMA – Time Divison Multiple Access – vícenásobný časový přístup 

TETRA – TErrestrial Trunked RAdio – digitální rádiový systém 

TG – Talk Group – hovorová skupina 

TMO – Trunked Mode Operation – Trunkový režim 

UDT – User Data Terminal – uživatelský datový terminál 

VKV – velmi krátké vlny 

ZZS – zdravotnická záchranná služba 
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