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Bakalářská práce je zaměřena na radiokomunikaci základních sloţek Integrovaného 

záchranného systému, především na taktické úrovni. První část obsahuje základní fakta  

o Integrovaném záchranném systému a kapitolu zabývající se radiokomunikačním systémem 

Pegas. Podstatnou část této kapitoly tvoří popis jednotlivých druhů terminálů a jejich funkcí. 

Následně jsou uvedeny informace o dosud pouţívané analogové síti a radiostanicích. Aktuální 

vybavenost sloţek radiostanicemi a provedená analýza s návrhy řešení jsou zmíněny 

v poslední části práce. 
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1 Úvod 

Integrovaný záchranný systém vznikl zejména za účelem zvýšení kvality spolupráce 

jednotlivých sloţek v místě zásahu. Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České 

republiky a Zdravotnická záchranná sluţba, které tvoří páteř celého systému, dnes mohou svůj 

postup v rámci provádění záchranných a likvidačních prací efektivně koordinovat. Jedním 

z prvků, umoţňujících dokonalou součinnost zasahujících sloţek v místě vzniku mimořádné 

události a likvidaci jejích následků, je radiokomunikace. 

Pro tyto účely byl v průběhu devadesátých let a na začátku dalšího tisíciletí vybudován 

digitální radiokomunikační systém Tetrapol, s oficiálním názvem pro Českou republiku 

Pegas. Ve své době se jednalo o revoluční technologii v oblasti rádiového a datového 

provozu, díky které bylo moţno provádět kromě dosud známého hlasového dorozumívání 

mnoho dalších činností. Veškerá moţná konkurence nabízející klasické analogové řešení 

radiokomunikace tak byla vyřazena. Během výstavby systému Pegas se ovšem začaly 

ukazovat první nedokonalosti a nutnost vynakládat stále další a další finanční prostředky na 

jejich řešení a opravy. Původní vize a myšlenka celého systému není dodnes dotaţena do 

finální podoby, a to buď z finančních důvodů, technologické nedokonalosti, nebo v důsledku 

organizačních změn v základních sloţkách Integrovaného záchranného systému. Rozdílná 

vybavenost útvarů, špatná informovanost a další neduhy tak značně sniţují kvalitu 

koordinovaného postupu při společném nasazení. 

Z výše uvedených důvodů zaměřuji svou bakalářskou práci na radiokomunikaci 

základních sloţek Integrovaného záchranného systému, a to zejména na taktické úrovni. 

Předmětem a cílem mé práce je popis jednotlivých druhů radiostanic pouţívaných zmíněnými 

sloţkami, stručná charakteristika jejich funkcí a částí a zjištění aktuální vybavenosti a vyuţití 

v komunikaci na místě zásahu. Sestavení analýzy nejčastěji se vyskytujících problémů, 

způsobujících poruchu v radiokomunikaci základních sloţek Integrovaného záchranného 

systému, vytváří podklad pro návrh efektivního řešení na zlepšení rádiového i datové 

provozu. Pro komplexní pochopení problematiky je v první části práce rozebrána architektura, 

historie a další okolnosti vzniku a provozu radiokomunikačního systému Pegas. 
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2 Rešerše 

Při zpracování problematiky radiokomunikace v rámci základních sloţek Integrovaného 

záchranného systému jsem vyuţíval zejména těchto publikací: 

 

KOUCKÝ, Otakar. Pegas - díl první. Praha: Odbor vzdělávání a správy policejního školství 

Ministerstva vnitra, 2004. 164 s. 

Publikace Pegas – díl první představuje odborný a podrobný pohled na historii budování 

systému Pegas na území České republiky, jeho vlastnosti, funkce, ale také na koncové prvky 

celého systému a jejich nastavení. Kniha mi pomohla při popisu jednotlivých radiostanic  

a jejich ovládacích prvků. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný 

systém. 2. vydání. Ostrava: Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2007, 157 s. 

ISBN 978-80-7385-007-4. 

Kniha Integrovaný záchranný systém od výše zmíněných autorů obsahuje uţitečné informace 

o sloţkách tohoto systému a jejich postupu při zásahu, včetně nejdůleţitějších textů 

z právních norem. Byla mi podkladem pro zpracování první části bakalářské práce zaměřené 

na Integrovaný záchranný systém. 

 

ŠIMON, Petr. Spojovací příprava. Praha: Ministerstvo vnitra, odbor vzdělávání a správy 

policejního školství, 2011, 24 s. 

Tento učební dokument přehlednou formou shrnuje obecné principy radiokomunikace  

a základní strukturu provozu v radiokomunikačním systému Pegas. Vyuţíval jsem jej 

především při sestavování částí zaměřených na dorozumívání pomocí radiostanic a jejich 

funkcí. 
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3 Komunikace a právní hledisko 

Nejprve bychom si měli uvědomit, jaký význam má samotný pojem komunikace a jak je 

v literatuře interpretována. Definic existuje celá řada a je důleţité zmínit, ţe ţádná z nich 

nebyla jednotně přijata. Jedna z moţných definic charakterizuje komunikaci jako přenos 

informací od určitého jedince nebo skupiny k jiným subjektům, tvoříce základ sociální 

interakce. Jiná ji popisuje jako jednání, jehoţ cílem je ze strany komunikátora přenést sdělení 

jedné či více osobám prostřednictvím určitých symbolů. Komunikaci můţeme členit 

z hlediska způsobu přenosu informací na verbální a nonverbální. Pro účely této práce je 

samozřejmě podstatná pouze verbální komunikace, ať jiţ ve formě mluvené řeči nebo 

textových celků. Ve vztahu k řešenému tématu také nelze opomenout pojem 

radiokomunikace, který zahrnuje přenos zpráv pomocí elektromagnetických vln. [7] 

Z právního hlediska není komunikace, respektive radiokomunikace jako taková nijak 

specifikována. Dotčena je však mnoha zákony a jinými právními předpisy. Jako nejdůleţitější 

bych uvedl samotnou Ústavu České republiky, jejíţ součástí je Listina základních práv  

a svobod zmíněná v článku 3, hlava první. Ta garantuje kaţdému občanovi České republiky 

svobodu a způsobilost mít práva, která jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná 

a nezrušitelná. Dále bych uvedl, ţe zajišťuje ochranu soukromí a nedotknutelnost osoby a ve 

spojitosti s přenosem informací uvádí, ţe nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství 

jiných písemností, ať jiţ zasílaných poštou, či jinak uschovaných. Stejně zaručuje i tajemství 

zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným obdobným zařízením. Výjimku tvoří 

případy stanovené jinými zákony. [20, 21] 

Radiokomunikace na území České republiky je předmětem úpravy zákona č. 127/2005 

Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jeţ se opírá  

o příslušná práva Evropského společenství. Zákon vymezuje základní pojmy ve vztahu 

k provozování sítí elektronické komunikace, jako například kdo je uţivatelem, spotřebitelem 

či operátorem, ale uvádí také souhrn činností a postupů nutných k provozu 

radiokomunikačních sítí, povinnost zřizovat Český telekomunikační úřad nebo podmínky pro 

zavádění regulačních procesů. Zmínit je třeba fakt, ţe zajišťování sítí elektronických 

komunikací pro účely bezpečnosti státu se uskutečňují ve veřejném zájmu. [23] 

Souvislost s Integrovaným záchranným systémem (dále jen IZS) a jeho moţnou aktivací 

obsahuje § 33, jenţ ukládá povinnost osobám podnikajícím v oboru sluţeb elektronických 

komunikací, aby umoţnily zcela bezplatné volání všem svým koncovým uţivatelům, včetně 
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uţivatelů veřejných telefonních automatů, na linku tísňového volání. Těmito linkami jsou 

jednotné evropské číslo tísňového volání (112) a národní čísla tísňového volání uvedená 

číslovacím plánem. Zmíněný paragraf také obsahuje podmínky pro zablokování koncového 

uţivatele, který uskutečňuje zlomyslná volání na tísňové linky, čímţ dochází k jejich 

přetíţení, a tím vyvolává riziko ochromení akceschopnosti jednotlivých bezpečnostních  

a záchranných sborů nebo jejich koordinovaný postup jako celku. [23] 

Zákon č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

obsahuje kromě struktury systému rovněţ úkoly a postavení jednotlivých věcně příslušných 

orgánů podmínky pro vyţádání věcné či osobní pomoci a další informace, a obsahuje také  

§ 18, který upravuje pouţívání krizové komunikace při přípravě na mimořádné události a při 

provádění záchranných a likvidačních prací. Krizovou komunikací je myšleno přenášení 

hlasových i datových informací skrze veřejné telekomunikační sítě i vybrané části 

neveřejných telekomunikačních sítí. Ve větším rozsahu ji řeší vyhláška Ministerstva vnitra  

č. 328/2001, o některých podrobnostech zabezpečení IZS. [22, 24] 

Z výše uvedených fakt lze vyvodit závěr, ţe zákony přímo komunikaci, respektive 

radiokomunikaci, mezi jednotlivými sloţkami IZS, ale i interní v rámci těchto sloţek, 

upravují vcelku obecně. Podrobněji je řízena různými závaznými pokyny, nařízeními, 

vyhláškami apod., které jsou často neveřejné. Jako příklad bych uvedl závazný pokyn 

policejního prezidenta č. 19/2005, kterým se upravuje provozování integrovaného 

komunikačního a řídicího systému „Dispečer – Maják 158“, závazný pokyn Policejního 

prezidia č. 73/2007, o informačních systémech PATROS a PATRMV nebo informace Odboru 

systémového řízení a informatiky Policejního prezidia č. 33/2004, o dotazech přes datový 

terminál Matra. U Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen HZS ČR) je to 

například Řád analogové rádiové sítě Hasičského záchranného sboru České republiky  

a součinnosti v Integrovaném záchranném systému. 

 

4 Integrovaný záchranný systém 

V této části bakalářské práce se zabývám samotným IZS, jeho sloţkami, strukturou  

a úkoly. Systém je vymezen zákonem č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému  

a definuje ho jako koordinovaný postup jeho sloţek při přípravě na mimořádné události a při 

provádění záchranných a likvidačních prací. Není tedy institucí v pravém slova smyslu, ale 

především vyjádřením spolupráce mezi určitými subjekty. K úkolům systému tedy patří 
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zajištění záchranných prácí, coţ jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, 

majetku nebo ţivotního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. Likvidační práce jsou 

činnosti vedoucí k eliminaci následků způsobených mimořádnou událostí. Současně je 

v tomto zákoně rozpracována právní úprava ochrany obyvatelstva, pod kterou spadá systém 

varování a vyrozumění, evakuace, nouzové přeţití a zásobování obyvatelstva a další opatření. 

V případě vyhlášení všech krizových stavů (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohroţení státu, 

válečný stav) se zmíněné práce koordinují také dle tohoto zákona. [24] 

 

4.1 Úrovně koordinace záchranných a likvidačních prací 

Koordinaci záchranných a likvidačních prací lze rozdělit na základě systému organizace 

do tří úrovní [9]: 

 Taktická úroveň – z hlediska lokalizace je situována v místě působení mimořádné 

události nebo v místě, kde se očekává moţné působení následků mimořádné události. 

Tento prostor se nazývá místo zásahu a za provádění záchranných a likvidačních prací 

zodpovídá velitel zásahu – pokud nestanoví zvláštní předpis jinak, je jím zpravidla 

hasič (velitel jednotky poţární ochrany). 

Pro řešení problematiky rádiové a datové komunikace v IZS v této práci je stěţejní 

zejména taktická úroveň. 

 

 Operační úroveň – na této úrovni probíhá kooperace a komunikace mezi operačními 

středisky jednotlivých základních sloţek IZS (střediska HZS ČR jsou zároveň 

operačními a informačními středisky IZS). Střediska jsou zbudována v bývalých 

okresech, krajích a na Ministerstvu vnitra a zajišťují obsluhu a stálou dostupnost linek 

tísňového volání (tel. č. 112, 150, 155, 158). Mezi hlavní úkoly na úseku koordinace 

záchranných a likvidačních prací patří činnost vedoucí ke svolání dalších nezbytných 

sloţek na místo zásahu a zprostředkování předání informací o průběhu mimořádné 

události na Ministerstvo vnitra. 

 

 Strategická úroveň – k aktivaci této úrovně dochází ve chvíli, kdy velitel zásahu 

zaţádá o pomoc při koordinaci záchranných a likvidačních prací starostu obce 

s rozšířenou působností, hejtmana kraje nebo Ministerstvo vnitra. Druhotný způsob 
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aktivace nastává, je-li dosaţeno v hodnocení mimořádné události nejvyššího stupně 

dle poplachových plánů IZS. Jako poradní orgán při rozhodování jsou zřízeny krizové 

štáby. 

 

4.2 Orgány veřejné správy v Integrovaném záchranném systému 

V přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací jsou 

dle zákona č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů činné také určité orgány veřejné správy [9]: 

 Ministerstvo vnitra – je ústředním orgánem státní správy na úseku přípravy na 

mimořádné události, ochrany obyvatelstva, zapojení České republiky do 

mezinárodních záchranných operací apod.  

 ostatní ministerstva a ústřední správní úřady – Ministerstvo zdravotnictví, 

Ministerstvo obrany atd. 

 HZS ČR 

 orgány krajů – hejtman kraje, krajský úřad 

 orgány obcí s rozšířenou působností – starosta obce, obecní úřad obce s rozšířenou 

působností 

 orgány obcí – starosta obce a obecní úřad 

 

4.3 Složky Integrovaného záchranného systému 

Mezi hlavní úkoly sloţek IZS lze zařadit realizaci záchranných a likvidačních prací, 

případně samotnou ochranu obyvatelstva. K efektivnímu plnění takto stanovených úkolů jsou 

vyčleněny nejen patřičné síly a prostředky (technické vybavení, lidské zdroje, atd.), ale také 

kompetence k provádění různých činností, směřujících k realizaci záchranných a likvidačních 

prací. Základním smyslem IZS je tedy především integrace všech subjektů, které mohou 

svými prostředky a kompetencemi pomoci při řešení mimořádných situací a odstraňování 

jejich následků. Ovšem působením určité sloţky v IZS není nikterak dotčeno její postavení, 

úkoly, stanovené jinými právními předpisy, ani způsob financování. [9, 26] 

Dle působení při provádění záchranných a likvidačních prací sloţky dělíme na: 

 základní sloţky IZS – HZS ČR, jednotky poţární ochrany zařazené do plošného 

pokrytí území kraje (nejsou v této práci řešeny), Zdravotnická záchranná sluţba (dále 
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jen ZZS) a Policie České republiky (dále jen PČR) – v další části budou podrobněji 

rozebrány. 

Tyto sloţky představují pomyslnou páteř celého systému, neboť zajišťují nepřetrţitou 

pohotovost (směnný provoz, obsluha tísňových linek atd.), vyhodnocení mimořádné 

události (odhad moţných následků mimořádné události, odhad potřebných sil  

a prostředků atd.) a neodkladný zásah (účelné rozmístění sloţek se zákonnou dobou 

dojezdu). 

 

 ostatní sloţky IZS – vyčleněné síly Armády České republiky, fyzické osoby, 

právnické osoby, obecní policie, neziskové organizace atd. 

V případě nedostatku personálu, materiálních či kompetenčních prostředků při 

mimořádné události jsou povolány ostatní sloţky, a to na základě uzavřené dohody  

o plánované pomoci na vyţádání. 

 

Sloţky zahrnuté do IZS přehledně znázorňuje obrázek č. 1. 

 

Obrázek č. 1: Zastoupení sloţek v IZS [49] 

 

5 Radiokomunikační systém Pegas 

Jedním ze základních faktorů bezproblémové funkčnosti a maximální efektivnosti při 

nasazení výše zmíněných sloţek (samostatně i v rámci IZS) v místě zásahu, je jednoznačně 

spolehlivá radiokomunikace. Ta můţe probíhat na různých úrovních, nicméně nejpodstatnější 

je v oblasti taktického řízení – v místě působení mimořádné události a jejích následků.  
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Radiokomunikaci z pohledu způsobu šíření signálu můţeme rozdělit na analogovou  

a digitální. Analogová pracuje na principu šíření rádiové frekvence přímo modulované 

nízkofrekvenčním signálem z vysílače do přijímače. V průběhu přenosu je signál ovlivňován 

rušivými elementy, ať jiţ v podobě povětrnostních podmínek, husté zástavby, nebo rušení 

cizím vysíláním, a dochází tak ke sníţení kvality hovoru. Navíc lze komunikaci snadno 

odposlouchávat. Digitální radiokomunikace je zaloţena na převodu analogového signálu 

kódováním na číselný tvar, který nabývá pouze dvou hodnot - „0“ a „1“. Při narušování 

vnějšími vlivy takto sestaveného binárního signálu jsou přístroje schopny provést určitou 

korekci a lze tak komunikovat i při méně kvalitním přenosu. Zároveň je umoţněno efektivní 

šifrování hovorů, předávání dat a mnoho dalších výhod. Analogový přenos trpí řadou 

nedostatků a ukázkovým příkladem potřebnosti nového způsobu komunikace byly problémy 

v koordinaci provádění záchranných a likvidačních prací při povodních v roce 1997 na 

Moravě a v roce 2002 v Čechách. [2] 

Kaţdá sloţka IZS uţívala k dorozumívání vlastní, autonomní sítě o různých frekvencích 

(např. 40, 80, 160 MHz). Pro názornost bych uvedl PČR, která měla zaveden systém na bázi 

analogové technologie z osmdesátých let, vyvinutý a spravovaný firmou Tesla Pardubice. 

HZS ČR i ZZS na tom byly obdobně. Zavedené prostředky analogové komunikace byly často 

za hranicí své ţivotnosti a vůbec celý systém zastarával a trpěl řadou nedostatků. Při zásahu 

v členité aglomeraci docházelo k vysokému rušení a pro velkou vytíţenost kmitočtového 

spektra zde nebyla moţnost výstavby dalších sítí. Neexistovala moţnost efektivnějšího 

šifrování, odposlouchávat komunikaci bezpečnostních sborů, obzvláště PČR, bylo velmi 

snadné a pro jejich příslušníky patřičně nebezpečné. Dále analogová radiokomunikace 

například neumoţňovala připojení do telekomunikační sítě, datový přenos a ani spojení přes 

celé území České republiky. Při práci více sloţek IZS nebylo moţné pro rozdílnost 

kmitočtových vlastností jednotlivých komunikačních prostředků, aby jejich příslušníci 

komunikovali se členy ostatních sloţek. [5, 32] 

Z těchto důvodů bylo nutné začít situaci řešit. V roce 1993 bylo ministru vnitra vládou 

uloţeno vypracování návrhu na řešení propojitelnosti spojovacích prostředků jednotlivých 

sloţek IZS. Zpracování návrhu vyvodilo potřebu vybavit jednotlivé sloţky novými 

radiokomunikačními prostředky, pracujícími na jednotném principu. Parlament ČR 

odsouhlasil vybudování hromadné rádiové sítě Ministerstva vnitra a vyčlenil na ni částku  
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240 milionů Kč. Více se historií výstavby systému budu zabývat v jedné z následujících 

kapitol. [5, 32]  

Do soutěţe o vybudování této sítě se přihlásily pouze čtyři firmy, z toho největšími 

kandidáty byly francouzská divize Matra Nortel Communication (nyní součást britské EADS) 

a americká Motorola. Vítězem se stala, zejména z důvodu digitálního řešení, Matra Nortel 

Communication se svým systémovým standardem Tetrapol. Ten byl vytvořen původně pro 

francouzské četnictvo a dnes je jiţ vyuţíván ve více neţ 60 zemích světa (Švýcarsko, 

Singapur, Francie, atd.), v České republice pod označením Matracom 9600. Celý systém 

zbudovaný na našem území dostal označení Pegas a při jeho tvorbě byl kladen důraz na 

pouţití jedné technologie, jednoho operátora a vytvoření jednotného neveřejného 

radiokomunikačního systému. [31, 38] 

Mezi prezentované přednosti spojovacího radiokomunikačního systému Pegas byla řazena 

mimo jiné tato fakta [32]: 

- dokonalá flexibilní síť schopná plnit měnící se poţadavky jednotlivých útvarů 

- uţití moderních technologií za účelem vytvoření buňkové infrastruktury 

- zabezpečení utajení provozu a přenosu dat díky vysoké kryptologické hodnotě 

šifrování a digitální modulaci 

- umoţněné připojení do veřejné i neveřejné telefonní sítě 

- dálkové vyřazení odcizených terminálů 

- na dispečerské (operační) úrovni ovládání pomocí jedné dotykové obrazovky 

s moţností přijímat tísňová volání, monitorování probíhající komunikace, předávání 

informací  zasahujícím sloţkám atd. 

- z hlediska hlasových sluţeb garantována vysoká kvalita řeči, individuální a skupinová 

volání, tísňová volání, spojení i mimo síť a další 

- datové sluţby umoţňují vytvářet statusy, krátké textové zprávy, dotazování do 

databází atd. 

 

5.1 Historie budování radiokomunikačního systému Pegas 

V této kapitole se stručnou formou podíváme na určité fáze výstavby systému Pegas 

v jednotlivých letech a na události s tím spojené [5, 39]: 

1993 – Jak jiţ bylo zmíněno, v tomto roce byl na návrh vlády zadán ministrovi vnitra 

úkol, zaměřený na řešení propojitelnosti spojovacích prostředků jednotlivých sloţek 
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IZS. Parlament České republiky vydal usnesení o výstavbě tzv. páteře hromadné 

rádiové sítě pro PČR. 

 

1994 – Proběhlo výběrové řízení, jehoţ vítězem se stala francouzská firma Matra 

Nortel Communication. Předmětem soutěţe bylo vybudování radiokomunikační sítě, 

jeţ by slouţila pro potřeby nejen PČR, ale všem sloţkám IZS, Ministerstvu vnitra  

a Ministerstvu obrany. V červnu došlo k podepsání smlouvy o výstavbě sítě, opatřené 

názvem Pegas. Hlavním dodavatelem technologie na český trh se stala firma 

Pramacom Prague. 

 

1995 – Ministerstvo vnitra dostalo povolení od Českého telekomunikačního úřadu ke 

zřízení a provozování radiokomunikační sítě Pegas a zajišťování neveřejných 

telekomunikačních sluţeb. 

 

1996 – Během tohoto roku proběhly rozsáhlé práce na výstavbě systému. 

 

1997 – V srpnu bylo vládou rozhodnuto o nutnosti provedení expertního posudku, 

pokud má být systém nadále budován a financován. Expertízy se zúčastnily ČVUT 

Praha, Vojenská akademie Brno, Ústav radiotechniky a elektroniky Praha a další. 

Z výsledků vyplynulo, ţe budovaný systém je efektivní a mělo by se pokračovat 

v jeho realizaci. Hodnocení také vyuţila meziresortní komise při rozhodování o další 

fázi výstavby.  

V této době bylo předloţeno doporučení vládě, aby návrh systému Pegas nechala 

aktualizovat o řešení radiokomunikace i na operační úrovni zhruba 2200 radiostanic. 

 

1998 – Na systém Pegas se začala snášet veřejná kritika, zejména z důvodu poruch 

v komunikaci sloţek během povodní na Moravě. Jednou z moţných alternativ byl 

čerstvě budovaný Globální systém pro mobilní komunikaci (GSM), který byl ovšem 

meziresortní komisí zavrţen. Doporučeno bylo urychlené dostavění systému Pegas. 

 

1999 – V červenci došlo k usnesení Bezpečnostní rady státu o dobudování sítě Pegas. 

Na konci roku byla podepsána nová smlouva s firmou Matra Nortel Communication  
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a k výstavbě se také připojila firma Siemens. Vzhledem k neustálé absenci 

dostatečných finančních prostředků došlo k přechodu na financování formou úvěru. 

 

2000 – Vzhledem k blíţícímu se zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze 

byly práce na systému Pegas značně urychleny. Zejména pak vybudování tzv. 

„praţské sítě“, která zahrnovala i umoţnění komunikace v prostorách metra. 

V průběhu zasedání Mezinárodního měnového fondu se síť stala terčem útoku dodnes 

neznámých pachatelů, kterým se podařilo signál narušit. Po těchto zkušenostech 

rozhodlo Ministerstvo vnitra přebudovat celou infrastrukturu sítě na druhou generaci 

standardu Tetrapol, a to dle evropských kmitočtových direktiv. Nově vyčleněná částka 

na přestavbu se vyšplhala na 5 miliard Kč. 

 

2001 – Během tohoto roku došlo k přechodu z pásma 415 MHz na evropsky 

koordinované pásmo 380 – 390 MHz. Následkem bylo vyřazení veškeré doposud 

pouţívané technologie z důvodů nekompatibility.  

 

2002 – Znovu byl oddálen termín dokončení sítě. Na začátku roku se podařilo 

zprovoznit regionální síť „střední Čechy“, do konce roku síť „jiţní Morava“  

a „Vysočina“. Bylo rozhodnuto, ţe Česká republika bude pokryta celkem 215 

buňkami a umoţněno vyuţívání doposud zbudované sítě všemi sloţkami IZS. 

 

2003 – Dokončena výstavba radiokomunikační sítě Pegas s celkovými náklady  

6 miliard Kč. Na základě smlouvy se společností EADS se stala firma Pramacom 

Prague exkluzivním dodavatelem pro systém Pegas na úseku údrţby, servisu  

a systémového řešení. 

 

2006 – V létě tohoto roku byla provedena zkouška nově vyvinutých radiostanic třetí 

generace od společnosti EADS, s označením TPH600, v síti Pegas. Na konci roku byla 

zahájena dodávka těchto nových terminálů určitým sloţkám. [33] 

  

2009 – Při upgradu infrastruktury systému Pegas došlo k zavedení funkce LPM 

scanning neboli SCAN s prioritním poslechem. Za toto vylepšení bylo zaplaceno 90 

miliónů Kč. 
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5.2 Architektura radiokomunikačního systému Pegas 

Národní síť Pegas je rozdělena do základních celků na krajské úrovni – tzv. regionálních 

sítí. Těch je zbudováno celkem 14 a jejich primárním provozním prvkem je hlavní rádiová 

ústředna (na obrázku č. 3 označována zkratkou MSW). V rámci jedné regionální sítě můţe 

být zřízena jedna hlavní ústředna a jejím úkolem je řídit provoz v rámci regionální sítě, 

poskytovat připojení do veřejné telekomunikační sítě skrze telefonní ústředny, zabezpečovat 

komunikaci s národním centrem distribuce šifrovaných klíčů a s ostatními hlavními 

rádiovými ústřednami. Jejich vzájemné propojení a komunikace mezi nimi probíhá skrze 

datovou síť, označovanou jako X.25. Regionální síť dále můţe obsahovat aţ 500 kanálů, 32 

základnových stanic a obsluhovat 12 500 rádiových terminálů. [4, 5, 10] 

Dalším prvkem struktury systému Pegas je vedlejší rádiová ústředna (na obrázku č. 3 

označována zkratkou SSW). Jejím úkolem je řízení buněk na ni napojených, popřípadě 

propojení regionálních sítí. [5] 

Posledním, a zároveň základním prvkem celé architektury, je základnová stanice (na 

obrázku označována zkratkou BS). Zajišťuje společně s převaděči rádiové pokrytí daného 

území a tím tvoří určitou buňku. Těchto buněk (respektive základnových stanic) je 

v současnosti v České republice vybudováno celkem 219. Propojení mezi jednotlivými 

ústřednami a stanicemi je uskutečněno prostřednictvím digitálních linek (na obrázku 

označovány zkratkou DL). [5] 

Pro názornost uvádím obrázek (č. 2) územního pokrytí buňkami rádiového signálu 

pomocí základnových stanic. Na rozdíl od grafického znázornění dochází v praxi samozřejmě 

k částečnému překrytí signálů jednotlivých buněk z důvodu zajištění spolehlivé komunikace 

při pohybu napříč pokrytým územím. 

 

Obrázek č. 2: Grafické znázornění pokrytí území radiovým signálem (rádiová vrstva) [46] 
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Souhrnně pojato lze celou strukturu radiokomunikačního systému Pegas (zobrazenou na 

obrázku č. 3) rozdělit do 3 pomyslných vrstev [10]: 

 Vrstva řídící supervize – plní dohledovou činnost a konfiguraci zařízení 

 Přepínací vrstva (spojovací) – zajišťuje propojení jednotlivých buněk, uţívá se pro 

směrové volání a komunikaci mimo systém 

 Rádiová vrstva – spojuje terminály prostřednictvím rádiových vln se základnovou 

stanicí 

 

Obrázek č. 3: Grafické znázornění architektury systému Pegas [40] 

 

5.3 Provoz komunikace systému Pegas 

Celý systém pracuje v kmitočtovém rozsahu 380 – 420 MHz, a to celkem na 400 

kanálech, jeţ jsou odstupňovány po 12,5 kHz. Z principiálního hlediska se jedná o digitální 

převaděčovou tzv. trunkovou síť. Převaděč je zařízení slouţící k převádění signálu 
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z radiostanice na jinou, předem definovanou frekvenci. Umísťuje se nejčastěji na vyvýšená 

místa, a to v oblastech, kde je hustá aglomerace, terénní překáţky, či pro zesílení signálu při 

velkých vzdálenostech. Celkový mechanismus se zavádí z důvodu nedostatečného výkonu 

koncových vysílacích zařízení, zvláště pak v lokalitách s jiţ zmíněnými překáţkami. 

V radiokomunikačním systému Pegas jsou převaděče tvořeny buď samostatnými anténními 

systémy, nebo základnovými stanicemi – ty jsou ovšem sestaveny z několika přijímačů  

a vysílačů. Mohou tak signál přijímat a vysílat na několika frekvencích současně (svazek 

frekvencí = trunk). Jedna z frekvencí je sluţební, jsou na ni přihlášeny všechny radiostanice 

v dané buňce. Jakmile je vyslán signál o pokus spojení se jedné stanice s jinou, převaděč 

vyhodnotí nejvhodnější dostupný „trunk“ a obě radiostanice na danou frekvenci dálkově 

přeladí. Po ukončení relace se opět koncová zařízení přeladí na sluţební kmitočet. Nutno 

zmínit, ţe počet dostupných svazků frekvencí je samozřejmě technologicky omezen (údajně 

na 8 aţ 16 svazků, dle vytíţenosti lokality). [37] 

Samotnou komunikaci v rámci radiokomunikačního systému Pegas můţeme podle druhu 

rozdělit na systémovou a nesystémovou. 

 

5.3.1 Systémová komunikace 

Jedná se o páteřní způsob dorozumívání prostřednictvím systému Pegas. Důleţitou 

podmínkou pro systémovou komunikaci je nutnost pohybu radiostanice v dosahu sítě a její 

zaregistrování v ní. Vyuţívá se tedy převaděče – základnových stanic. Provoz probíhá 

poloduplexním způsobem – vyuţívá se dvou různých kmitočtů, ale komunikace v jedné chvíli 

můţe být vedena pouze jedním směrem, tedy z jednoho terminálu na druhý. [5] 

Hovorovou komunikaci můţeme dále rozdělit na skupinovou a individuální. Skupinová 

probíhá na tzv. otevřených kanálech, kde jeden z účastníků mluví a ostatní jej poslouchají, 

stejně jako u starých analogových radiostanic. Do otevřených kanálů mají přístup všichni 

nadefinovaní příslušníci v daném geografickém pokrytí. Definování oprávněných osob je 

závislé na jejich příslušnosti k dané sloţce, konkrétnímu útvaru a územními celku. Například 

do otevřeného kanálu ZZS se nemůţe připojit příslušník HZS ČR. Ovšem pro potřeby IZS 

jako celku, je zde pro kaţdý kraj naprogramovaný samostatný koordinační kanál „112“, 

přístupný zcela pro všechny sloţky bez rozdílu jejich určení a umístění v dané lokalitě. 

Zvláštní úlohu pak plní nouzové kanály a tísňové kanály, jejichţ podrobný popis by ovšem 

překročil účel této práce. [5, 37] 
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Individuální komunikaci lze přirovnat ke všeobecně známé komunikaci prostřednictvím 

mobilních telefonů. Účastník hovoru se můţe takto spojit s kýmkoliv v systému Pegas v celé 

České republice, aniţ by ho kdokoliv rušil. Spárováním dvou radiostanic vznikne datová 

cesta, kterých je ovšem dostupné pouze omezené mnoţství. Po vyčerpání těchto cest se další 

ţadatelé o individuální hovor řadí do fronty. Vyuţívá se tedy celé sítě převaděčů. Kromě toho 

umoţňuje tento typ komunikace vytvoření tzv. malé konference, kdy se spolu dorozumívá 

v uzavřeném kanále aţ 5 osob, a také volání do veřejné telekomunikační sítě. [5, 37] 

Samostatnou kapitolou jsou datové přenosy v síti. Ty jsou trojího druhu – SMS aplikace, 

IP aplikace a automatická lokalizace vozidel (přenos údajů o pozici terminálu získaných 

z přijímačů GPS na dispečerská stanoviště). Prostřednictvím SMS aplikace lze odesílat krátké 

textové zprávy s libovolným textem nebo tzv. STATUSY. STATUSY jsou heslovité 

informace o stavu uţivatele uloţené v radiostanicích pod určitými číselnými kódy. Takto lze 

snadno a rychle podat zprávu o předem dohodnuté činnosti. V případě IP aplikací hovoříme  

o propojení terminálu s osobním počítačem a vyuţívání sluţeb elektronické pošty, dotazů do 

databáze a Maják 158. [5, 10] 

 

5.3.2 Nesystémová komunikace 

V případě nesystémové komunikace není nutná registrace radiostanic do sítě. Tento 

způsob provozu dále dělíme na přímý mód (označován zkratkou DIR) a nezávislý 

převaděčový mód (označován zkratkou IDR). Komunikace probíhá simplexním způsobem – 

v jednom časovém okamţiku je přenos moţný pouze v jednom směru a vyuţívá se pouze 

jednoho kmitočtu [10] 

V přímém módu fungují radiostanice jako běţné samostatné analogové vysílačky bez 

potřeby základnových stanic (systémové infrastruktury převaděčů). To je do jisté míry 

výhodné v případě pohybu mimo signál, ovšem komunikační vzdálenost je omezena výkonem 

jednotlivých terminálů – v praxi se jedná nejčastěji o stovky metrů, v husté zástavbě na 

sídlištích můţe dosah klesnout aţ na desítky metrů. Navíc se vytrácí pokročilejší funkce sítě. 

Pro dorozumívání v přímém módu jsou vyhrazeny určité kanály, nechybí ani koordinační 

kanál IZS, vyuţitelný při společných zásazích, zejména v místech s nedostatečným pokrytím 

signálem sítě Pegas. [10, 37] 

Nezávislý převaděčový mód je do jisté míry alternativou k infrastruktuře systému Pegas. 

Jeho základem je přenosný „kufrový“ převaděč, jenţ se umísťuje do lokalit, kde je potřeba 
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zajistit lepší spojení mezi terminály, neţ jaké poskytuje základní síť. V principu se jedná  

o klasický převaděč, který převádí a zesiluje data nezávisle na okolní síti. Pro ilustraci autor 

předkládá fotografii přenosného převaděče od společnosti EADS (obrázek č. 4), nabízeného 

českou dodavatelskou firmou Pramacom Prague. [10, 39] 

 

Obrázek č. 4: Přenosný převaděč od společnosti EADS [43] 

 

5.4 Radiostanice systému Pegas 

V této kapitole se zaměřím na popis jednotlivých radiostanic vyuţívaných v současnosti 

v systému Pegas, jejich ovládacích prvků a funkcí. Aktuálně jsou ve sluţbě radiostanice  

2. generace a v menším zastoupení také 1. a 3. generace. Radiostanice neboli terminály 

rozdělujeme na ruční a vozidlové. Kaţdý z terminálů má svou specifickou adresu v podobě 

devítimístného čísla, slouţící k identifikaci uţivatele. Adresa má následující tvar: „RRR F SS 

III“, kde písmena „RRR“ reprezentují číslo přiřazené určité regionální síti, písmeno „F“ je 

číselné označení flotily – útvaru, dle číslic pod písmeny „SS“ lze rozpoznat konkrétní útvar či 

územní odbor a „III“ je individuální adresa účastníka hovoru. Šifrování komunikace je 

zajištěno způsobem „end-to-end“, tudíţ po celou dobu přenosu jsou komunikace i data 

zabezpečena unikátním šifrovacím algoritmem, který lze navíc přímo v radiostanicích 

modifikovat. [5] 

 

5.4.1 Ruční terminál MC 9620 Smart 

Jako první radiostanici uvádím ruční terminál 2. generace MC 9620 Smart od společnosti 

Matra Nortel (dnes jiţ EADS). Jedná se zřejmě o nejrozšířenější model v rámci 

radiokomunikačního systému Pegas. Skládá se ze základních tří částí – výkonné antény, těla  

a baterie. Tělo radiostanice je vyrobeno z hliníkového rámu a ne příliš zdařilý ergonomický 

kryt z odolného plastu. Anténa je z ohebné gumy pro sníţení moţnosti jejího poškození. 
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Přikládám obrázek č. 5, na kterém je přehledně znázorněno umístění jednotlivých ovládacích 

a funkčních prvků radiostanice.  

Nejdůleţitějším ovládacím prvkem je otočný přepínač pro zapnutí a vypnutí terminálu. 

S jeho pomocí lze také nastavit hlasitost vyzvánění, tónů, zvukových signálů, a zároveň  

i reproduktoru pro poslech hovoru. Z toho plynou určité nevýhody při uţití vysílačky 

v prostředí, kde nechceme být rušeni hlasovou komunikací na otevřeném kanále, ale přitom 

očekáváme důleţitý individuální hovor. Druhý otočný přepínač slouţí k výběru adresy či 

kanálu uloţeného v paměti a definovaného na příslušnou pozici. Celkem má přepínač  

1 polohu neutrální a 15 poloh programovatelných. Pod programovatelné pozice lze tedy 

v určitém rozsahu uloţit adresu jiného terminálu nebo frekvenci otevřeného kanálu či 

frekvenci kanálu přímého reţimu. Po otočení přepínače do jiné polohy dochází k opuštění 

komunikace na daném kanále a přechodu k volání terminálu (popř. vstupu do otevřeného 

kanálu, přímého módu komunikace) uloţeného na zvolené pozici přepínačem. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek č. 5: Ruční terminál MC 9620 Smart [50] 
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Prostor pod otočnými přepínači z velké části zabírá reproduktor, s výrobcem 

garantovanou hlasitostí větší neţ 80 dB ve vzdálenosti 50 cm od radiostanice. V levé části 

reproduktoru se nachází světelná kontrolka ve tvaru písmene „S“. Ta svítí nepřerušovaně 

červeně v případě, ţe právě vysíláme (stiskneme hovorové tlačítko při komunikaci) 

v šifrovaném provozu, nebo přerušovaně červeně při nešifrovaném přenosu. Zelené 

přerušované světlo upozorňuje na správné zaregistrování terminálu v síti Pegas a oranţové 

blikání kontrolky, doprovázené zvukovým signálem z reproduktoru, vyjadřuje úroveň nabití 

baterie pod 10% celkové kapacity. V místě pod kontrolkou je umístěn standardní mikrofon, 

slouţící pro hlasitou komunikaci jako u analogových radiostanic. Tlačítko tísňového volání se 

nachází v pravé části u antény a oproti povrchu terminálu MC 9620 Smart je mírně zapuštěno. 

Snahou výrobce je tímto krokem předejít zbytečným planým poplachům, respektive 

nechtěným voláním o pomoc, v případě neopatrné manipulace s radiostanicí. Po stisknutí 

tohoto tlačítka dochází k tísňovému volání všech terminálů v rámci nadefinované lokality. 

Pokud je uţivatel zaregistrován do systému, spustí se hlavní tísňové volání – všichni 

s radiostanicemi zaregistrovanými v systému Pegas spadající pod stejnou sloţku jako 

ohroţený subjekt (např. pod PČR) jsou v určité lokalitě, sloţené z několika buněk, okamţitě 

informováni na displeji a zvukovým signálem. V případě technického selhání hlavního 

tísňového volání je automaticky spuštěno záloţní tísňové volání – při něm jsou upozorněni 

všichni zaregistrovaní uţivatelé bez ohledu na příslušnost k organizaci, ovšem pouze v rámci 

jedné buňky. Při závadě záloţního tísňového volání jsou upozorněny jiţ pouze radiostanice 

v dosahu komunikace v přímém módu. Pokud není terminál zaregistrován do systému Pegas, 

dochází při stisknutí tlačítka tísňového volání ke stejnému procesu jako při selhání záloţního 

tísňového volání. [10, 11, 16] 

Pod reproduktorem se nachází dvě tlačítka – pro přijetí a odmítnutí hovoru. Krátkým 

stiskem přijímacího tlačítka lze přijmout příchozí hovor nebo naopak odeslat poţadavek na 

hovor. Dlouhým stisknutím druhého tlačítka lze ukončit probíhající hovor nebo odmítnout 

hovor příchozí. Samotný displej, který je uveden na obrázku č. 6 s kompletním popisem 

zobrazovaných symbolů, slouţí pro usnadnění ovládání terminálu a zobrazování různých 

informací. Displej je jednobarevný a podsvícený. [16] 
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Obrázek č. 6: Nákres displeje radiostanice MC 9620 Smart [45] 

 

Multifunkční tlačítka umístěná těsně pod displejem mají různé funkce, vyplývající 

z kontextu situace. Tyto funkce se zobrazují na displeji jen tehdy, jsou-li aktuální a mohou být 

aktivovány. Jedná se například o přístup do menu, změna velikosti písma, zobrazení zprávy, 

zjištění stavu probíhající funkce SCAN, potvrzení volby a podobně. Další řada tlačítek začíná 

klávesou pro menu přímého reţimu – to umoţňuje přístup ke komunikacím v přímém reţimu 

DIR a nezávislém převaděčovém reţimu IDR, pokud je terminálu přístupný alespoň jeden 

kanál z nich. Vpravo od něj se nachází tlačítko pro vstup do menu zpráv a dále tlačítko pro 

vymazání či zrušení úkonu. Zcela vpravo je klávesa pro menu systémových hovorů, ať jiţ 

skupinových hovorů, nebo hovorů na otevřeném kanále. [16] 

Zbylá část prostoru je vyplněna číselnou klávesnicí, jeţ slouţí obdobně jako u mobilních 

telefonů k psaní textových zpráv, zadávání čísla volaného terminálu, k volbě statusu  

a podobně. Zcela dole je zabudován privátní mikrofon pro komunikaci zejména při 

individuálních hovorech. Na levém boku radiostanice je umístěno hovorové tlačítko. To 

slouţí k přijetí příchozího hovoru a k vysílání během komunikace. Pro kontrolu funkčnosti 

vysílání je současně s jeho stisknutím rozsvícena červená kontrolka u reproduktoru. [5, 16] 

Spodní strana vysílačky je opatřena konektorem pro připojení programovacích přístrojů, 

externích mikrofonů a dalšího příslušenství, a samozřejmě zařízení k dobíjení baterií. Baterie 
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je umístěna v zadní části radiostanice a při běţném výkonu sluţby ji lze jednoduše vyjmout  

a vyměnit za náhradní. V současnosti se vyuţívají nikl-metal hydridové akumulátory (NiMH) 

se jmenovitou kapacitou 1,95 Ah a napětím 4,8 V. Licenční výrobce těchto baterií, firma 

Battex s. r. o., garantuje na jedno nabití provozní dobu terminálu při běţných podmínkách 

v rozmezí 8 – 13 hodin. Kapacita by měla být zachována po 400 cyklech nabití – vybití na 

hodnotě vyšší neţ 80 % původní kapacity. [5, 27] 

Základní funkce radiostanice MC 9620 Smart vychází z druhů provozu uvedených 

v kapitole 5.3 Provoz komunikace systému Pegas. Umoţňuje tedy vstup a komunikaci 

v rámci otevřeného kanálu, individuální komunikaci s druhým terminálem a komunikaci na 

kanálech v přímém či nezávislém převaděčovém reţimu IDR. Pro zlepšení individuální 

komunikace mezi základními sloţkami IZS byla vytvořena funkce VFADR (Voice function 

address), která zajišťuje při vytočení určitého čísla (PČR – 2, HZS ČR – 5, ZZS – 7) spojení 

s operačním střediskem daného kraje nebo při přidání číslice 1 spojení na domovské operační 

středisko. Specifickou funkcí u individuálních hovorů je sestavení tzv. konference. Při 

konferenčním hovoru je moţnost v rámci jedné regionální sítě hovořit zároveň s 2 aţ 4 

volanými, a to bez rizika odposlechu kýmkoliv jiným, jako v případě otevřených kanálů. 

Další druh funkce spadající pod individuální komunikaci je volání dispečera na operační 

stanoviště a volání do veřejné telefonní sítě. Uţitečným aplikačním prvkem je volání 

posledního volaného čísla, přesměrování a předávání hovorů a zpráv na jiný terminál  

a moţnost nastavení bleskové priority. S bleskovou prioritou lze odeslat individuální hovory  

a textové zprávy, které po příchodu na cílovou radiostanici ukončí právě probíhající 

individuální hovor. Následně dochází k sestavení hovoru s bleskovou prioritou. 

Neopomenutelná je také moţnost tísňového volání, jeţ byla popsána v předchozí kapitole.  

[8, 10, 16] 

Jednou z nejvýznamnějších funkcí je SCAN. Ta umoţňuje vyhledávání obsazeného 

kanálu, respektive postupný poslech několika komunikací, přičemţ uţivateli je dovoleno 

mluvit pouze v jedné z nich. Celkem rozdělujeme SCAN na tři druhy – neprioritní SCAN, 

prioritní SCAN a SCAN s prioritním poslechem. Neprioritní SCAN umoţňuje kontrolu 6 

definovaných otevřených kanálů systémové komunikace, jeţ jsou postaveny na stejnou 

úroveň priority. Radiostanice zahájí odposlech první aktivované komunikace mezi takto 

sledovanými kanály. Prioritní SCAN má nastaven prioritní kanál, do kterého se vţdy terminál 

přepne, jakmile dojde k jeho aktivaci. Po ukončení komunikace na takto sledovaném 
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primárním kanále je umoţněna kontrola ostatních kanálů v seznamu. V případě zahájení 

konverzace na některém z těchto kanálů je zahájen jeho odposlech. Posledním typem, 

implementovaným teprve v minulých letech, je SCAN s prioritním poslechem, jenţ hlídá aţ 6 

kanálů, včetně aţ 3 kanálů přímého reţimu DIR nebo nezávislého převaděčového reţimu 

IDR. Princip sledování kanálů je obdobný jako u předchozích typů – při aktivaci komunikace 

na některém z nich je automaticky zahájen poslech a stisknutím hovorového tlačítka na 

radiostanici je umoţněno vysílání na tomto kanále. Pokud je ovšem aktivován prioritní kanál, 

přechází poslech na něj. [10] 

V módu přímého reţimu DIR nebo nezávislého převaděčového reţimu IDR existuje 

funkce kódování, která komunikaci šifruje dle předem nastaveného klíče (manuální výběr 

klíče 0 – 9). Jedná se o bezpečnostní prvek, zaručující, ţe předávané informace nemohou být 

odposlouchávány, a tudíţ se sniţuje riziko ohroţení členů zasahující sloţky. Dále lze v tomto 

reţimu zvýšit nebo sníţit výkon radiostanice z implicitně nastavené hodnoty 2 W. Funkce 

monitorování sítě slouţí uţivateli terminálu k přijímání individuálních hovorů ze sítě Pegas,  

i kdyţ se nachází v reţimu DIR nebo IDR. Podmínkou je samozřejmě dostupnost signálu sítě. 

[16] 

Datové přenosy prostřednictvím terminálu MC 9620 Smart jsou trojího druhu – SMS 

aplikace, IP aplikace a automatická lokalizace vozidel. Všechny jsou vyuţitelné pouze 

v případě zaregistrování radiostanice do sítě Pegas, navíc IP aplikace a automatická lokalizace 

vozidel vyţadují připojení k počítači, respektive k zařízení GPS. Pomocí SMS aplikace lze 

odesílat a přijímat krátké textové zprávy v délce maximálně 150 znaků, dobře známé z GSM 

telefonů, nebo statusy. Status je dvoumístný číselný kód v rozsahu 00 – 99, který zastupuje 

určitou činnost či stav (například „Jsem na zakladne“, „Ukol splnen“, „Zadam posilu“ apod.). 

Kaţdá organizace má pod danými číselnými kódy uloţenou odlišnou činnost kromě statusů 

20 – 29, které jsou určeny pro součinnost sloţek v rámci IZS. Na terminálech lze také 

naprogramovat tzv. rychlé statusy – ty se odesílají při dlouhém stisknutí určitého tlačítka na 

numerické klávesnici na předem definovanou adresu. IP aplikace zahrnují přenos informací 

ze systému Maják 158, jenţ slouţí u PČR ke zpracování tísňových volání z telefonní linky 

158. Tím je umoţněno rychlé přenesení informací bez zkreslení, jak je tomu často v případě 

hlasové komunikace. Dále pod IP aplikace spadá moţnost rozesílání elektronické pošty  

a dotazy do databáze. Dotazy do databáze umoţňují přístup do informačních systémů, jako 

jsou CRO (centrální registr obyvatel), PATROS (pátrání po osobách), ENO (evidence 
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neţádoucích osob) a podobně. Automatická lokalizace vozidel vyuţívá přenosové prostředí 

Pegas pro předání údajů o pozici terminálů získaných z přijímačů GPS a distribuovaných na 

příslušná dispečerská pracoviště. [6, 10] 

S displejem terminálu je spojeno mnoho funkcí. Především má vizuálně informační 

charakter o stavu baterie, právě pouţívaném klíči šifrování, míře dostupného signálu, buňky, 

v níţ se uţivatel nachází, ale také samozřejmě umoţňuje v kombinaci s klávesnicí vytvářet  

a číst textové zprávy, odesílat jiţ zmíněné statusy, zadávat adresy volaných terminálů, 

zobrazit adresu uţívaného terminálu, pojmenovávat pro svou potřebu jednotlivá volání, 

upravovat spoustu nastavení, listovat v paměti atd. Paměť radiostanice MC 9620 Smart 

umoţňuje ukládat aţ 99 volání, respektive adres zadaných na klávesnici, z nichţ 15 můţe být 

naprogramováno na otočný přepínač v horní části přístroje. Do paměti lze uloţit také 9 zpráv, 

jejichţ celková délka nepřesahuje 450 znaků. Mezi další uţivatelské funkce patří „Mrtvý 

muţ“, která spolu se speciálním externím mikrofonem hlídá činnost terminálu (uţivatele). 

Jakmile je detekována nečinnost, radiostanice automaticky odešle tísňové volání. Dále lze 

nastavit tichý mód, který vypne všechny zvukové signály vydávané reproduktorem, upravit 

míru osvětlení, uzamknout klávesnici, vybrat jiný jazyk, vypnout a zapnout kontrolní diodu  

u reproduktoru a aktivovat reţim pro úsporu baterie. [16] 

 

5.4.2 Ruční terminál MC 9620 Easy + 

Druhým modelem uţívaným v systému Pegas je radiostanice 2. generace MC 9620  

Easy +. Z konstrukčního hlediska se jedná o shodný typ s terminálem MC 9620 Smart, 

s výjimkou absence numerické klávesnice. Pro porovnání uvádím obrázek č. 7. 

Z důvodu chybějící klávesnice jsou ovšem do jisté míry omezeny některé funkce. Oproti 

radiostanici MC 9620 Smart lze funkci SCAN spustit pouze na předem definovaných 

kanálech v paměti. Přesměrování hovorů je omezeno pouze na naprogramované adresy. 

V datové komunikaci je eliminována moţnost tvorby volných textů prostřednictvím SMS 

aplikace, příjem a čtení takovýchto zpráv je stále umoţněno. Také jiţ není moţnost odesílat 

dotazy do databází. [15] 

Do funkce paměť lze naprogramovat 99 volání, respektive adres terminálů a hovorových 

skupin, z nichţ 15 lze uloţit na paměťový přepínač, stejně jako u typu MC 9620 Smart. 

Programování paměti je ovšem díky odstranění klávesnice omezeno na externí konfigurační 



23 
 

zařízení. Logicky také odpadá funkce uzamykání klávesnice, regulace jejího osvětlení atd. 

[11, 15] 

 

Obrázek č. 7: Ruční terminály 2. generace v systému Pegas [47] 

 

5.4.3 Ruční terminál MC 9620 Easy 

Třetím typem zařazeným do výstroje základních sloţek IZS je ruční terminál 2. generace 

MC 9620 Easy od společnosti Matra Nortel. I tento model vychází z radiostanice MC 9620 

Smart (lze porovnat na obrázku č. 7), ale není opatřen klávesnicí a displejem. V dnešní době 

se jiţ nevyrábí. 

Funkce tohoto typu jsou ještě více zjednodušeny a omezeny. Zcela odstraněna je funkce 

SCAN a jakákoliv datová komunikace. V nesystémové komunikaci je monitorování sítě 

umoţněno pouze na předem naprogramovaných kanálech. S absencí displeje odpadá také 

moţnost sledování stavu baterie, identifikace volajícího, nastavení tichého reţimu a podobně. 

Do paměti lze uloţit pouze 15 adres terminálů nebo kanálů, a to pouze prostřednictvím 

programovacího zařízení. [11] 
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5.4.4 Ruční terminál TPH700 

Jeden z nejnovějších produktů firmy EADS, dodávaný do České republiky 

k radiokomunikačnímu systému Pegas. Z důvodů kompatibility se staršími radiostanicemi 

vychází tento terminál 3. generace v zásadě konstrukcí i funkcemi z terminálu 2. generace 

MC 9620 Smart. Vylepšená ergonomie uţitím moderního designu ze známých GSM telefonů 

zvyšuje uţivatelský komfort, avšak mnohem důleţitější pro sluţební činnost zasahujících 

sloţek je garantovaná odolnost terminálu proti vodě (ponoření do hloubky 1 m), prachu  

a pádu z výšky do 2 m. [13] 

 

Obrázek č. 8: Ruční terminál TPH700 [51] 

 

Jak lze vidět na obrázku č. 8, rozloţení jednotlivých ovládacích prvků zůstalo téměř 

neměnné. Z vrchní části radiostanice byl odebrán jeden otočný přepínač, a došlo tak ke 

sloučení přepínače paměti a ovladače hlasitosti. Terminál umoţňuje pomocí tohoto voliče 

výběr adresy z paměti (nyní aţ 20 adres) a ovládání hlasitosti je prováděno nově přidanými 

klávesami nad a pod hovorovým tlačítkem na boku radiostanice. Druhou moţností je 

prohození těchto funkcí – volba adresy z paměti je prováděna klávesami u hovorového 

tlačítka a hlasitost se reguluje otočným přepínačem. Třetí moţností je duální nastavení, tedy 

moţnost ovládat obě funkce otočným přepínačem. Další konstrukční změny byly provedeny  

u světelné kontrolky registrace terminálu, která je přesunuta na pravou stranu displeje. 
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Samotný displej, uvedený na obrázku č. 9, je nyní grafický, barevný a dle autorova názoru 

v mnoha ohledech přehlednější. [12, 13] 

 

Obrázek č. 9: Displej radiostanice TPH700 - úvodní obrazovka [41] 

 

Taktéţ zobrazuje stav baterie, sílu signálu, hlasitost apod. jako u předchozí generace. 

Nově informuje v podobě drobných ikon i o aktivované funkci Bluetooth, typu připojeného 

příslušenství či moţnosti odeslání GPS souřadnic. Zajímavým prvkem je rychlá volba na 

úvodní obrazovce, propojená s nově přidanou navigační klávesou ve tvaru kříţe (umístěná 

pod displejem). Stisknutím tlačítka na některé ze čtyř stran umoţní okamţitý vstup například 

do komunikace v přímém reţimu, skupinové komunikace nebo procházení sloţek v paměti. 

Navigační klávesa také usnadňuje listování v poloţkách menu. [12] 

Z hlediska funkcí kláves je přidána moţnost uzamčení klávesnice dlouhým stisknutím 

pravého dolního tlačítka, přechod do tichého reţimu stisknutím levého dolního tlačítka  

a delším stlačením klávesy „0“ lze urychleně zahájit telefonní hovor mimo síť Pegas. 

Vypínání a zapínání terminálu je přesunuto na tlačítko pro příjem a odesílání hovorů. [12] 

U modelu TPH700 je zabudován jiţ pouze jeden mikrofon, a to u zmíněné navigační 

klávesy. Také konektor pro připojení příslušenství se nově nachází na zadní straně 

radiostanice a jako zdroj energie je pouţíván akumulátor typu Li-Ion s napětím 7,2 V 

a kapacitou 1,8 Ah. [12] 

Funkce jsou prakticky shodné s vysílačkou MC 9620 Smart. Došlo pouze k rozšíření 

paměti pro ukládání adres z původních 99 na 255, textové zprávy z SMS aplikace lze 

uchovávat v počtu 20 a zabudován je i prvek Bluetooth. Ten umoţňuje předávání zpráv mezi 

terminály na krátkou vzdálenost, ale především bezdrátové připojení příslušenství, nejčastěji 
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v podobě externích mikrofonů a reproduktorů. Novinkou je i odesílání dat o poloze uţivatele 

terminálu, ať jiţ na vyţádání, či při stisknutí tísňového tlačítka, prostřednictvím GPS. [12] 

 

5.4.5 Vozidlový terminál MC 9610 

Tato radiostanice 1. generace je v principu přestavbou terminálu MC 9620 Smart do 

vozidlové podoby. Vozidlový terminál MC 9610 je jiţ údajně vyráběn i ve verzi 2. generace, 

jeţ se liší pouze pouţitím odlišného softwaru. Unifikované rozměry a úchyty ji dovolují 

instalovat do většiny zásahových vozidel na místo autorádia nebo přímo na přístrojovou 

desku. Z obrázku č. 10 je patrné, ţe je vyuţíván externí ovládací prvek obsahující mikrofon, 

reproduktor, hovorové tlačítko, kontrolku vysílání (s moţností její vypnutí) a klávesu pro 

ukončení hovoru. Tento prvek je připojen pruţným kabelem, umoţňujícím bezpečnou 

manipulaci za jízdy. Samotné tělo terminálu se vyznačuje změnou oproti ruční variantě, a to 

v přesunu ovládání hlasitosti z otočného přepínače na klávesy vpravo od displeje, přidáním 

tlačítka pro volbu bleskové priority, kláves technické menu, rozšiřujícím menu a kláves pro 

listování. Další změny ovládacích prvků jsou viditelné na uvedeném obrázku. Systém 

zobrazování informací na displeji se prakticky neliší od radiostanice MC 9620 Smart. Jako 

zdroj energie zde slouţí 12 V autobaterie zásahového vozidla, příjem signálu zajišťuje externí 

anténa. Ta je výkonnější neţ u ručních variant a příjem signálu je tak mnohem kvalitnější. 

[14] 

Funkce jsou opět téměř totoţné s variantami terminálů 2. generace. Pouze délka 

uloţených textových zpráv je omezena na 50 znaků a počet příchozích statusů na 5. Zmíněná 

klávesa pro rozšiřující menu zjednodušuje přístup k nastavení šifrovacího klíče, předání 

hovoru a zablokování terminálu. Technické menu, uloţené pod příslušným tlačítkem na 

terminálu, má funkci urychlit přístup k uţivatelskému nastavení osvětlení, tichého módu, 

kontrolky vysílání a podobně. [14] 
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Obrázek č. 10: Vozidlový terminál MC 9610 [42] 

 

Autor práce si dovoluje na základě konzultací s odborníky podotknout, ţe některé výše 

uvedené funkce, nastavení a parametry terminálů a systému Pegas jako celku se nemusí zcela 

shodovat se současnou situací. Tento stav je způsoben širokou moţností programování 

jednotlivých prvků a můţe se lišit například u jednotlivých útvarů.  

 

6 Analogová radiokomunikace 

I přes zmíněné výhody digitální radiokomunikace a původní myšlenky zavedení 

jednotného systému Pegas do všech útvarů základních sloţek IZS, je stále vyuţívána  

i analogová komunikační síť. Často se tak děje z důvodů ekonomických, ale i technických,  

o nichţ bude psáno v další části. Analogová radiokomunikační síť je tvořena převaděči, jeţ 

umoţňují komunikaci v zastavěné lokalitě či na velké vzdálenosti, obdobně jako u systému 

Pegas. Dorozumívání zde probíhá na jednotlivých kanálech, bez moţnosti individuálních 
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hovorů (ve smyslu radiostanice – radiostanice) a přenášení dat. Rozebírat specifikace 

analogových sítí v České republice by bylo irelevantní, jelikoţ například po přechodu ZZS 

v roce 2005 pod kompetenci krajů, došlo ke zbudování či úpravě těchto sítí dle vlastních 

potřeb a finančních moţností záchranářů v daných krajích. [25] 

 

6.1 Radiostanice v analogových sítích 

V této části bakalářské práce budou stručně popsány radiostanice pouţívané 

v analogových sítích, které jsou v drtivé většině případů od firmy Motorola. I přes rozdílnost 

analogových a digitálních systémů jsou přístroje vybaveny řadou obdobných funkcí. 

 

6.1.1 Ruční radiostanice GP380 

Vysílačka s označením GP380 od firmy Motorola je pravděpodobně nejnovějším typem 

pouţívaným v analogové radiokomunikaci u sloţek IZS. Skládá se z plastové antény, 

plastového těla a baterie. Jak lze vidět na obrázku č. 11, uspořádání ovládacích a funkčních 

prvků je obdobné jako u digitálních terminálů 2. generace. V horní části je umístěn otočný 

přepínač pamětí (1) s kapacitou 16 pozic, pod něţ lze naprogramovat některé z 255 kanálů 

uloţených v paměti. Druhý otočný přepínač (2) slouţí k zapnutí a vypnutí, a také k regulaci 

hlasitosti radiostanice. Vedle těchto prvků se nachází kontrolní dioda (8), upozorňující na 

úspěšné zapnutí vysílačky zeleným světlem, funkci SCAN signalizuje zeleným přerušovaným 

světlem, červené nepřerušované světlo znamená vysílání, přerušované obsazený kanál při 

příjmu a téměř vybitou baterii při vysílání. Ţlutým blikáním je pak signalizována výzva 

k příjmu volání. Tlačítko (7), nacházející se vedle antény, je volně programovatelné, 

doporučuje se pro tísňové volání, ale v praxi nevyuţívané. Hovorové tlačítko (4) na pravém 

boku slouţí k vysílání při komunikaci na kanále. Pod zbylé tři klávesy (3, 5, 6) lze libovolně 

nakonfigurovat dostupnou funkci radiostanice, nicméně se nastavuje pouze jediné, a to pro 

SCAN. V přední části je zabudován reproduktor, ihned pod ním mikrofon (9) a dále 

jednořádkový displej (10). Ten informuje uţivatele o stavu baterie, délce volání, velikosti 

výkonu přístroje a podobně. Níţe jsou klávesy (11) pro pohyb v menu, potvrzovací a rušící 

tlačítko. Zbylou část zabírá klávesnice (12) určená k vytáčení čísla telefonu, numerickému 

výběru kanálu, výběru statusu, vyhledávání v paměti atd. Spodní strana vysílačky je opatřena 

konektorem pro připojení příslušenství a nabíječky. [19] 
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Funkce tohoto modelu umoţňují přístup na jeden z 255 uloţených kanálů, zahájit SCAN 

s volbou dočasného odstranění vybraného kanálu, odesílat statusy o stavu uţivatele, aktivovat 

reţim „mrtvý muţ“, hlasové ovládání radiostanice při připojení externího příslušenství, 

nastavit výkon radiostanice (od 1 W do 5 W) a samozřejmě uţivatelské přizpůsobení 

v podobě tichého módu, přesměrování hovoru, kontrolu obsazenosti kmitočtů a jiné. 

Zajímavou funkcí u analogové radiostanice je „Talkaround“, díky níţ lze komunikovat 

s jiným uţivatelem, a zároveň na určitém kanále. Opomenout nelze funkci „Repeater talk 

around“, která zaručuje zachování spojení i v případě vzdálení se z dosahu převaděče (je-li 

výkon vysílaček dostačující vzhledem k situaci). [30, 36] 

 

Obrázek č. 11: Schéma radiostanice GP380 [44] 

 

6.1.2 Ruční radiostanice GP360 

Druhým uţívaným typem analogových radiostanic je model GP360. Při porovnání na 

obrázku č. 12 s typem GP380 je zřejmé, ţe k zásadní změně došlo v odstranění klávesnice. 

Odstraněna je moţnost volání do telefonní sítě, zjednodušený výběr statusů a zadávání čísla 

kanálu z paměti. [35] 

 

6.1.3 Ruční radiostanice GP340 

Model GP340 je nejvíce zjednodušenou verzí radiostanice GP380. Oproti typu GP360 je 

odstraněn i displej s navigačními a potvrzovacími klávesami, a tudíţ i další funkce. 

Eliminována je tedy navíc moţnost reţimu „mrtvého muţe“ a počet kanálů v paměti je 

omezen pouze na polohy na otočném přepínači – celkem 16. [34] 



30 
 

 

Obrázek č. 12: Ruční analogové radiostanice GP380, GP360 a GP340 od f. Motorola [48] 

 

6.1.4 Vozidlové radiostanice GM360 a GM380 

Tyto pouţívané vozidlové radiostanice jsou prakticky přestavěné modely GP do podoby 

aplikovatelné v zásahovém vozidle – s externí anténou, mikrofonem a napájecím zdrojem. Při 

prohlédnutí obrázku č. 13 je zřejmé, ţe i tyto modely se od sebe liší zabudováním klávesnice, 

respektive reproduktoru. Ovládání hlasitosti zůstalo spolu se zapínáním radiostanice na 

otočném přepínači, nad nějţ byly přemístěny i kontrolní diody. S absencí otočného přepínače 

pamětí vzniká omezení pro rychlý výběr kanálu, s moţností naprogramování pouze na 2 

tlačítka. Volně programovatelná 4 tlačítka jsou umístěna po stranách navigačních kláves pod 

displejem a další 3 pak pod numerickou klávesnicí. Externí mikrofon u typu GM380 obsahuje 

také klávesnici, na níţ jsou k dispozici volné 3 klávesy a hovorové tlačítko. [28, 29] 

Funkce radiostanic vyplývají z typů GP360 a GP380, nově doplněné o automatické 

ztlumení autorádia při příchozím hovoru, nastavení na reţim megafonu či nahrávací funkci 

obdobně jako u diktafonu. [28, 29] 

 

Obrázek č. 13: Vozidlové radiostanice GM380 a GM360 od firmy Motorola [52] 
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7 Vybavenost radiostanicemi a jejich využití 

Zjistit celkovou vybavenost jednotlivými typy radiostanic u základních sloţek IZS je 

velmi nereálné. Po zaslání dotazu týkajícího se počtu radiostanic u zmíněných sloţek a jejich 

nákupní ceny na dodavatelskou firmu Pramacom Prague a Odbor provozu informačních 

technologií a komunikací spadající pod Ministerstvo vnitra mi bylo odpovězeno, ţe se jedná  

o informace neveřejného charakteru, tudíţ data nebyla poskytnuta. Samozřejmostí je tedy 

primární ochrana bezpečnostních sborů a jejich příslušníků. Uvedené příklady a fakta jsou 

sestaveny na základě konzultací s osobami, obeznámenými s danou problematikou. 

 

7.1 Policie České republiky 

Obecně lze o PČR poznamenat, ţe je pomyslným pilířem radiokomunikačního systému 

Pegas. Jelikoţ spadá pod Ministerstvo vnitra, její vybavenost digitálními komunikačními 

prostředky a zapojení do systému Pegas bylo vzhledem k původnímu určení sítě 

samozřejmostí. V současné době je téměř výhradně a celoplošně vybavena ručními terminály 

2. generace MC 9620, nejvíce modely Easy, méně pak typem Smart a Easy +, a také 

vozidlovými terminály MC 9610.  

PČR jako jedna z mála sloţek IZS vyuţívá téměř všechny funkce a moţnosti systému 

Pegas. Způsob komunikace a vyuţití aplikačních prvků se odvíjí od úkolů jednotlivých útvarů 

a sluţeb, nicméně i tyto informace ve většině případů podléhají určitému bezpečnostnímu 

utajení – uvedu alespoň několik příkladů vyuţití. Dopravní policie při plnění činnosti 

zaměřené na měření rychlosti komunikuje ručními radiostanicemi prostřednictvím přímého 

reţimu DIR. Takto se dorozumívají členové hlídky na stanovišti s měřicím přístrojem se 

skupinou zajišťující zastavení vozidla, které překročilo maximální povolenou rychlost. Pro 

spojení s operačním střediskem nebo pro jinou systémovou komunikaci je na vozidlovém 

terminálu v automobilu nastaven otevřený sluţební kanál. Naopak pro provádění lustrace 

osob a vozidel je nařízením stanoveno uţívání individuální komunikace (uzavřených kanálů). 

Děje se tak z důvodu bezpečnosti kontrolované osoby, jejíţ osobní údaje by mohly být na 

otevřeném kanále poslouchány a následně zneuţity neoprávněnou osobou, která je například 

právě eskortována policejním automobilem s vozidlovou radiostanicí. Výjimkou je lustrace 

občanů při problematických sportovních utkáních či demonstracích, kde se vyuţívá 

skupinových hovorů. Kriminální policie odposlouchává takto probíhající radiokomunikaci  

a v případě, ţe je právě identifikován subjekt jejího zájmu, můţe ihned vydat ţádost k jeho 
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zadrţení. Samotní členové pořádkové jednotky na takovýchto akcích mezi sebou komunikují 

na kanálech přímého reţimu DIR. Stejně tak i členové útočného týmu zásahové jednotky při 

jejich činnosti vyuţívají reţimu DIR.  

Jak jiţ bylo uvedeno, datové funkce systému zastupují důleţitou úlohu při odesílání 

dotazů do databází. Především PČR pracuje tímto způsobem s centrálním registrem obyvatel, 

evidencí neţádoucích osob a podobně, i kdyţ ne příliš často. Z výpovědi spojovacího technika 

vyplývá, ţe dotazování je díky pomalému datovému přenosu sítě Pegas a nutnosti mít 

připojen počítač, hromadně prakticky nepouţitelné. Funkce AVL nachází uplatnění při 

koordinaci jednotek, nicméně u terminálů 2. generace je zapotřebí připojení GPS modulu, 

kterých v inventáři PČR není mnoho. Oproti HZS ČR jsou u PČR minimálně vyuţívány 

statusy. 

 

7.2 Hasičský záchranný sbor České republiky 

U HZS ČR se do určité míry projevuje nesourodost ve vybavenosti na různých úrovních 

jeho struktury. I přes implementaci radiokomunikačního systému Pegas stále zůstávají niţší 

zásahové celky vybaveny analogovými radiostanicemi pracujícími ve frekvenčním rozsahu 

167 – 172 MHz, a to zejména z důvodů nedostatečného pokrytí signálem digitálního systému 

v některých lokalitách, a také z důvodu ekonomické náročnosti při pořizování nových 

terminálů.  

Územní odbory ve velkých městech, jako například v Brně, jsou aktuálně kompletně 

vybaveny digitálními ručními terminály MC 9620, převáţně verzemi Easy a Smart, méně pak 

Easy +. V malém zastoupení vlastní tyto útvary také radiostanice 3. generace TPH700. Do 

vozidel jsou instalovány vysílačky MC 9610; 1. a 2. výjezdové vozidlo, velitelský vůz  

a podobně jsou navíc opatřeny analogovými radiostanicemi GM360 a GM380. Vozidlové 

analogové a digitální radiostanice jsou v těchto vozidlech propojeny speciálními převaděči 

signálu. Převaděče transformují digitální signál na analogový a analogový na digitální, čímţ 

umoţňuje komunikaci digitálním terminálem i do analogové sítě a naopak. Zároveň slouţí 

jako zesilovač signálu v místech se špatným pokrytím. 

V méně osídlených lokalitách územní odbory pracují s podobnou radiokomunikační 

výbavou, ovšem pro dorozumívání v rámci druţstva se pouţívají ruční analogové radiostanice 

GP360 a GP380. Naopak z finančních důvodů zde nejsou zavedeny terminály TPH700. 

Od míry vybavenosti poţárních útvarů se odvíjí vyuţití prostředků. Územní odbory 

s ručními analogovými i digitálními radiostanicemi nejčastěji pouţívají u zásahu kombinaci 
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systémů – s druţstvem vybaveným vysílačkami GP360 a GP380 komunikuje velitel zásahu  

(z řad HZS ČR) prostřednictvím analogové radiostanice a s operačním střediskem pomocí 

digitální radiostanice. Zde se projevuje značná nepraktičnost z důvodů současného hlídání 

dvou přístrojů, respektive dvou hovorů zároveň. U útvarů jednotně vybavených systémem 

Pegas tento problém odpadá, i kdyţ někteří velitelé takovýto postup preferují. U většiny 

běţných zásahů celé druţstvo pouţívá přímý reţim DIR a velitel má aktivovanou funkci 

SCAN s prioritním poslechem, coţ mu umoţňuje hlídat komunikaci na otevřeném kanále  

i komunikaci na „bojovém“ kanále reţimu DIR. 

Vyuţití statusů u analogových radiostanic je prakticky nulové, stejně jako spousta dalších 

funkcí. Naproti tomu uţívání statusů u terminálů systému Pegas je přímo nařízeno. Nezahlcují 

se tak zbytečně otevřené kanály a posádky vozidel díky této datové funkci jednoduše odešlou 

zprávu o dojezdu na místo zásahu, příjezd na stanici a podobně. Dále například na Územním 

odboru Přerov se vyuţívá odesílání statusů i k otevření garáţových vrat stanice při návratu ze 

zásahu. Nicméně ostatní datové sluţby jsou u HZS ČR nevyuţívané. 

 

7.3 Zdravotnická záchranná služba 

Jedná se o nejrůznorodější sloţku IZS, co se radiokomunikace týká. ZZS spadá pod 

Ministerstvo zdravotnictví, ale od roku 2005 přešla do kompetence krajů. Kaţdý kraj si dle 

svých potřeb a finančních moţností vybudoval vlastní analogovou síť, popřípadě částečně 

přijal systém Pegas jako prostředek pro vedlejší komunikaci a později i jako hlavní způsob 

radiokomunikace. Ze zjištěných stavů mohu uvést příklad kompletního zavedení digitální 

radiokomunikace v systému Pegas u ZZS v Libereckém kraji, kombinaci analogového  

a digitálního systému v Jihomoravském kraji a čistě analogového systému v Olomouckém 

kraji. 

Dle pouţívané technologie se samozřejmě odlišuje i vybavení u různých ZZS, avšak 

jedná se o koncové prvky uvedené v této práci. Podrobněji se zaměřuji na ZZS Olomouckého 

kraje. Ta je v současné době vybavena pouze ručními radiostanicemi GP340 a vozidlovými 

radiostanicemi GM360, pracujícími na kmitočtu 160 MHz. Spojení se sítí Pegas je 

realizováno pouze prostřednictvím operačního centra, kde je umístěn pevný terminál od firmy 

Matra. Z výpovědi členů olomoucké stanice ZZS vyplývá, ţe hlavním argumentem plošného 

nezavedení systému Pegas v ZZS Olomouckého kraje byla vysoká finanční náročnost 

přestavby radiokomunikačního systému. Mezi další uváděné zápory by zařadili nedostatečnou 
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dobu vysílání při hovoru (standardně omezeno na 30 vteřin), nutnost kaţdý měsíc na několik 

dní doručit všechny terminály na přešifrování na specializované pracoviště PČR, 

nespolehlivost systému, dostupnost pouze 1 otevřeného kanálu pro ZZS a další. Specifický 

problém také nastává v případě vyuţití u Letecké zdravotnické záchranné sluţby (dále jen 

LZZS). V radiokomunikačním systému Pegas můţe pouţívat ve vrtulnících jen přímý reţim 

DIR – dosah komunikace je tedy velmi závislý na výkonu externí antény terminálu. Při 

přechodu do jakékoliv systémové komunikace se začne terminál neustále přeregistrovávat 

mezi jednotlivými buňkami, které se ve vzduchu překrývají. Vyuţití digitální systémové 

komunikace je v určité výšce nad zemí fakticky nereálné. I proto ZZS Olomouckého kraje 

zachovala původní analogový systém, byť s určitými úpravami. 

Vyuţití funkcí radiostanic u ZZS Olomouckého kraje není nikterak rozmanité. Běţně je 

pouţívána hovorová komunikace, popř. s funkcí SCAN, nejčastěji s operačním střediskem 

nebo s daným územním odborem. Z hlediska datového přenosu je i u této sloţky nařízeno 

odesílání statusů při jednotlivých úkonech. Původně se statusy odesílaly z vozidlové 

radiostanice GM360, ale nedávno byly do automobilů ZZS nainstalovány GPS moduly, jeţ 

kombinují moţnost odesílání statusů s určením polohy vozidla pro potřeby operačního 

střediska. 

 

7.4 Radiokomunikace mezi základními složkami Integrovaného záchranného 

systému 

V různých krajích České republiky je radiokomunikace mezi základními sloţkami IZS 

z technického hlediska realizována s mírnými odlišnostmi. Koordinace se odvíjí zejména dle 

technologického hlediska pouţívané radiokomunikace a typu mimořádné události, respektive 

sloţek zúčastněných na záchranných a likvidačních pracích. Obecně lze uvést fakt, ţe 

v analogové síti je zřízen společný součinnostní kanál „I“, který je vyuţíván pouze HZS ČR  

a ZZS. Policií nikoliv, z důvodu absence analogových zařízení. V digitálním 

radiokomunikačním systému Pegas pro účely kooperace v místě mimořádné události jsou 

vytvořeny otevřené kanály „112“ a pro přímý reţim DIR také kanály „IZS“. Ty mohou být 

pouţity útvary vybavenými pouze digitálními radiostanicemi, tudíţ v některých krajích 

prakticky neexistuje moţnost spojení na taktické úrovni mezi ZZS s analogovými vysílačkami 

a PČR s digitálními terminály. V těchto případech se předávání informací nebo ţádostí  

o podporu děje na operační úrovni – přes operační střediska. 
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Z výpovědí příslušníků jednotlivých sloţek je zřejmé, ţe ve skutečnosti se součinnostní 

kanály pouţívají zřídka, i kdyţ zúčastněné sloţky pouţívají stejnou technologii. Nejčastější 

příčinou je nutnost sledovat komunikaci na „zásahovém kanále“ dané sloţky, otevřeném 

kanále této sloţky pro spojení s operačním střediskem a poslech součinnostního kanálu. Do 

doby neţ byla v roce 2009 do systému Pegas přidána funkce SCAN s prioritním poslechem, 

se toto komunikační vytíţení muselo řešit často 2 terminály u velitele zásahu (velitele dané 

sloţky). Funkce SCAN s prioritním poslechem měla problém vyřešit, právě díky moţnosti 

poslechu otevřených kanálů i kanálů DIR. Po upgradu infrastruktury sítě Pegas  

a implementaci této funkce za částku 90 milionů se v praxi ukázaly další neduhy. Zmíněná 

funkce sice plní své poslání, ovšem s časovými prodlevami v řádu několika sekund mezi 

přepínání systémových a nesystémových kanálů, coţ můţe mít v kritických situacích 

nedozírné následky. Další problémy v komunikaci základních sloţek IZS analyzuji v další 

kapitole. 

 

8 Analýza poruch v radiokomunikaci základních složek Integrovaného 

záchranného systému 

Pro navrhnutí efektivního zlepšení radiokomunikace mezi základními sloţkami IZS je 

nezbytné zpracování analýzy v současnosti nejčastěji vyskytujících se poruch. Pro 

modelování a identifikaci moţných příčin poruchy v radiokomunikaci byla autorem zvolena 

metoda stromu poruch (dále jen metoda FTA). Tato metoda přehledně graficky znázorňuje 

kombinaci poruch zařízení a lidských chyb, jeţ mohou vyústit v hlavní systémovou chybu. 

Hlavní systémová chyba, označovaná jako vrcholová událost, je výchozím bodem pro 

nalezení moţných příčin jejího vzniku. Při aplikování této metody se postupuje 

rozpracováváním aţ k nalezení elementárních příčin dané systémové poruchy. Metoda FTA 

vyuţívá při sestrojování dohodnutých symbolů pro jednotlivé dílčí části. 

Na základě konzultací se spojovacími techniky a odborníky z jednotlivých sloţek IZS byl 

autorem práce sestaven strom poruch a jako vrcholová událost byla zvolena porucha 

v radiokomunikaci základních sloţek IZS v místě zásahu. Jelikoţ je práce zaměřena zejména 

na taktickou úroveň řízení, není v metodě rozvedena problematika přepínací a rádiové vrstvy, 

stejně tak poruchy na základnové stanici. Grafické znázornění výsledku aplikované metody 

FTA je uvedeno na obrázku č. 14. 
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Obrázek č. 14: Identifikace moţných příčin poruchy metodou FTA 

 

Pro zhodnocení moţných problémů nalezených metodou FTA a jejich skutečného vlivu 

na poruchu radiokomunikace v místě zásahu, byla vybrána a upravena metoda selhání a jejich 

dopadů (dále jen metoda FMEA). Metoda FMEA slouţí ke kontrole prvků systému a odhaluje 

potencionální rizika (poruchy). Jejím základem je výpočet míry rizika jednotlivých poruch dle 

uvedeného vzorce (1). 

R = P x N x H      (1) 
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Ve výpočtu se zohledňují tři hlavní parametry – pravděpodobnost výskytu problému 

(označeno jako P), závaţnost následků (označeno jako N) a odhalitelnost rizika (označeno 

jako H). Kaţdý z parametrů se ve vzorci pro výpočet nahrazuje číselnou hodnotou dle 

uvedené tabulky č. 1, upravené pro potřeby této bakalářské práce. Jejich součinem dostaneme 

výslednou hodnotu R – míru rizika, která nabývá hodnot z intervalu (0,125> (více  

v tabulce č. 1). 

 

Tabulka č. 1: Míra rizika a parametry výpočtu metody FMEA 

R Míra rizika P Pravděpodobnost výskytu problému 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Nahodilý, velice nepravděpodobný 

4-10 Akceptovatelné riziko 2 Spíše nepravděpodobný 

11-50 Mírné riziko 3 Pravděpodobný, reálný výskyt 

51-100 Neţádoucí riziko 4 Velmi pravděpodobný 

101-125 Nepřijatelné riziko 5 Trvale vyskytující se 

N Závaţnost následků H Odhalitelnost rizika 

1 Malý úraz, malá škoda na majetku 1 Odhalitelné dlouho před vznikem poruchy 

2 Větší úraz, větší škoda na majetku 2 Odhalitelné těsně před vznikem poruchy 

3 Střední úraz, středně velká škoda na majetku 3 Odhalitelné při vzniku poruchy 

4 Těţký úraz, velká škoda na majetku 4 Odhalitelné po vzniku poruchy 

5 Smrt osob, velmi velká škoda na majetku 5 Neodhalitelné 

 

 

V tabulce č. 2 jsou uvedeny všechny moţné faktory způsobující poruchy 

v radiokomunikaci nalezené metodou FTA, spolu s výpočty hodnot míry jejich rizika 

metodou FMEA, četnosti a kumulativní četnosti. Výpočty míry rizika byly provedeny na 

základě konzultací s odborníky seznámenými s touto problematikou. Pro správné 

vyhodnocení analýzy pak bylo pouţito Paretova principu „80/20“ a Lorenzova křivka 

(graficky vyobrazeno na grafu č. 1). 
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Tabulka č. 2: Seznam jednotlivých příčin poruchy 

  Příčiny poruchy v radiokomunikaci R 
Četnost 

(%) 

Kum. čet. 

(%) 

1 Rozdílné technologie 60 15.50 15.50 

2 Předčasné vybití baterie 48 12.40 27.91 

3 Pomalý datový přenos 40 10.34 38.24 

4 Zaseknutí terminálu při přeregistraci mezi b. 40 10.34 48.58 

5 Nedostatečné pokrytí signálem 27 6.98 55.56 

6 Rušení signálu 27 6.98 62.53 

7 Rozpad komunikace při přeregistraci mezi b. 24 6.20 68.73 

8 Zasaţené vodou nebo ohněm 18 4.65 73.39 

9 Nedodrţení zásad a předpisů 18 4.65 78.04 

10 Malý výkon radiostanice 18 4.65 82.69 

11 Naplnění kapacity převaděče 16 4.13 86.82 

12 Nevhodná ergonomie radiostanice 10 2.58 89.41 

13 Špatná srozumitelnost reproduktoru 9 2.33 91.73 

14 Nedostatečné proškolení 8 2.07 93.80 

15 Nečitelnost displeje 6 1.55 95.35 

16 Sloţité ovládání radiostanice 6 1.55 96.90 

17 Pád radiostanice z výšky 6 1.55 98.45 

18 Přejetí vozidlem 3 0.78 99.22 

19 Jiné poškození 3 0.78 100.00 

 

Graf č. 1: Grafický výstup metody FMEA s Paretovou analýzou 
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Z výsledků analýzy metodou FMEA s pouţitím Paretova principu a Lorenzovy křivky lze 

vyhodnotit, ţe nejzávaţnějšími riziky poruchy v dorozumívání prostřednictvím radiostanic na 

místě zásahu základních sloţek IZS jsou zejména: pouţití rozdílné technologie 

radiokomunikace, předčasné vybíjení baterií, pomalý datový přenos, ale i například riziko 

zasaţení radiostanice vodou nebo ohněm a tím její vyřazení z provozu. Nejzávaţnější 

analyzované problémy jsou zvýrazněny v tabulce č. 2 červenou barvou. Nutno konstatovat, ţe 

většina zmíněných potencionálních problémů v radiokomunikaci IZS se dotýká i interního 

spojení jednotlivých sloţek. 

 

8.1 Návrh řešení 

Cílem této kapitoly je navrhnout účelná a efektivní řešení na stávající problémy v rádiové 

i datové komunikaci základních sloţek IZS, analyzované metodou FMEA a Paretovým 

principem.  

 

 Sjednocení technologie 

Jedná se o vcelku logický návrh, jehoţ zastáncem je i autor této práce. V současné době, 

kdy jsou zejména ZZS stále vybaveny ve většině krajů analogovým systémem 

radiokomunikace, si lze představit pravděpodobné následky nemoţnosti komunikace 

s dalšími základními sloţkami IZS v místě zásahu díky rozdílné pouţité technologii. Pokud 

uváţíme potřebu zásahu PČR a ZZS například při rozsáhlých demonstracích nebo i při 

provádění záchranných a likvidačních prací při povodních, vyplývá zde reálné riziko 

ohroţení ţivota i zdraví. Představme si modelovou situaci, kdy člen ZZS Olomouckého kraje 

(vyuţívá se pouze analogové radiokomunikace) je v průběhu demonstrace při konání 

preventivní činnosti napaden agresorem, nejbliţší hlídka PČR je několik stovek metrů 

vzdálena. Teoreticky by tato ani obdobná situace samozřejmě nastat neměla, nicméně praxe 

často ukazuje jiné výsledky. Člen ZZS v tomto případě musí zavolat na operační středisko. 

Operační středisko ZZS předá následně zprávu operačními středisku PČR, ta pravděpodobně 

s pouţitím prioritního volání oznámí skutečnost všem hlídkám v okolí, ty následně vyrazí 

ZZS na pomoc. Jiná problematická situace můţe nastat například u zmíněných povodní, které 

se poměrně často vyskytují v posledních letech v oblasti střední Moravy. Hlídka PČR 

nalezne osobu v bezvědomí, s nutností co nejrychleji poskytnout lékařskou pomoc. Kolegové 

ze ZZS zasahují v obci vzdálené jen několik kilometrů, nicméně přivolat je lze opět pouze 
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zdlouhavou cestou přes operační střediska. I kdyţ se zřejmě nejedná o zcela typické případy, 

časová prodleva je zde patrná a rozhodující. Samozřejmě v reálné situaci by se poblíţ mohl 

nacházet zasahující útvar HZS ČR, který by potřebnou informaci předal. Ovšem ani tato 

verze není ideální. 

Moţností, jakým způsobem sjednotit technologii radiokomunikace mezi základními 

sloţkami IZS, je několik. Kategoricky odmítám návrh na přebudování celé radiokomunikace 

na digitální technologii TETRA, uvedený jako jedna z moţností v diplomové práci kolegy 

Ivo Hány [1]. Výše investovaným prostředků do radiokomunikačního systému Pegas se 

pohybuje daleko za hranicí 6 miliard Kč, které by při přechodu na technicky odlišný, i kdyţ 

v mnohém dokonalejší systém TETRA, přišly zcela nazmar. Návrat k analogovému vysílání 

by byl krokem zpět a ve své podstatě by vynaloţené prostředky byly opět promrhány. Mým 

návrhem je tedy dotaţení původní myšlenky systému Pegas do konce. To znamená plošné 

zavedení digitální radiokomunikace mezi všechny ZZS, ale i k útvarům HZS ČR vyuţívající 

stále analogové přístroje. Tato myšlenka má i spoustu odpůrců, zejména z důvodu neustále se 

vyskytujících nedokonalostí sítě Pegas. Pokud ovšem uváţíme, ţe veškeré investice do 

radiokomunikace základních sloţek IZS by byly pouţity na dobudovávání a zlepšování 

jediného systému, míra efektivity oprav vyţádaných uţivateli by se zajisté zvýšila. 

Jako příklad pro plošné zavedení systému Pegas u ZZS uvedu jiţ zmíněný Olomoucký 

kraj, kteréhoţ ZZS kaţdoročně vyjíţdí asi k 50 000 případů. V celém kraji je aktuálně 

evidováno u ZZS celkem 42 kusů ručních radiostanic GP340 a 46 kusů vozidlových 

radiostanic GM360 od firmy Motorola. Jejich nahrazení v případě nákupu stejného počtu 

digitálních terminálů by při ceně zhruba 30 000 Kč za ruční verzi digitální radiostanice 

TPH700 a asi 60 000 Kč za vozidlovou variantu vycházelo na odhadované 4 020 000 Kč. 

Samozřejmě je třeba zohlednit nákup příslušenství v podobě náhradních zdrojů, nabíjecích 

zařízení a podobně. Dle slov člena vedení ZZS Olomouckého kraje byla samotná cena 

přestavby operačního střediska na digitální systém Pegas odhadnuta na 6 000 000 Kč. Jedním 

z problémů, často vytýkaným záchranáři, je současné vyhrazení pouze jediného otevřeného 

kanálu v systému Pegas v regionální síti (samozřejmě nepouţívaného). Nutností je tedy  

i vybudování, respektive rozšíření, stávajících ústředen a převaděčů za účelem zvýšení jejich 

kapacity, a tudíţ otevření dalších kanálů pro ZZS. Pozitivem je pravděpodobná spoluúčast 

Ministerstva vnitra na financování této výstavby, jelikoţ je hlavním správcem sítě. Mezi další 

problémy vytýkané v době, kdy se uvaţovalo o budoucnosti radiokomunikace v kraji, lze 
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zařadit krátkou kryptoperiodu terminálů a omezenou dobu vysílání na 30 vteřin. Půl minuty 

je dle výpovědi záchranářů příliš krátká doba, ovšem z mých zjištění by aktuálně nebyl 

problém přístroje pro ZZS přeprogramovat na delší dobu vysílání (například 60 vteřin, stejně 

jako u dispečerů). Krátký časový interval mezi přešifrováním terminálů, v podobě jednoho 

měsíce, je jiţ několik let prodlouţen. Na základě získaných informací se terminály musejí 

doručit k „překlíčování“ pouze jednou za 3 roky, do budoucna se zvaţuje interval ještě o rok 

prodlouţit. 

Největší překáţkou v cestě kompletní digitalizace jsou tedy finanční prostředky. Můj 

osobní odhad na základě zmíněných faktů se pro Olomoucký kraj pohybuje mezi 15 a 20 

milióny Kč. Otázkou zůstává alespoň částečná kompenzace prodejem současných 

analogových přístrojů do zahraničí nebo za zlomek původní ceny jejich podstoupení sborům 

dobrovolných hasičů a ostatním sloţkám IZS, které nejsou vybaveny ţádnými prostředky 

radiokomunikace. Alternativním řešením je také odkoupení radiostanic 2. generace od HZS 

ČR, která je pro svou malou odolnost hodlá v budoucnu nahradit terminály TPH700 a vyřešit 

tak problém s odolností vůči vodě, ţáru, nárazům atd. Starší terminály 2. generace by zřejmě 

pro běţné pouţití ZZS byly postačující. 

Kromě součinnostního přínosu by digitalizace umoţnila v budoucnu také například ZZS 

odesílat dotazy do databáze pacientů a zjišťovat tak nezbytné údaje pro poskytnutí potřebné 

pomoci. Vyřešil by se i problém analyzovaný v této práci, týkající se rušení vysílání 

analogových přístrojů, které určité sloţky při své sluţbě zaznamenávají. Klíčovým bodem 

celoplošného zavedení systému Pegas by mělo být také jasné stanovení pravidel komunikace 

mezi základními sloţkami IZS formou určitého komunikačního řádu. Tím by mělo být 

zaručeno pouţívání součinnostních kanálů IZS (DIR i otevřeného kanálu „112“) při všech 

společných zásazích, jeţ by to vyţadovaly. Doporučoval bych více vyuţívat funkci SCAN 

s prioritním poslechem, díky kterému by bylo umoţněno poslouchat „zásahový kanál“ DIR 

určité sloţky, otevřený kanál pro komunikaci s operačním střediskem i kooperační kanál IZS. 

Často ovšem na tuto funkci zaznívá kritika zejména ze strany příslušníků HZS ČR, o její 

praktické nevyuţitelnosti z důvodu pomalého přechodu mezi kanály a tím způsobení 

částečné ztráty hovorové zprávy. Je tedy otázkou, zdali by bylo technicky moţné v budoucnu 

opět provést určitý upgrade sítě Pegas a terminálů, který by daný problém vyřešil. Protoţe 

současný stav nahrazování této funkce nošením a uţíváním 2 terminálů zároveň velitelem 
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zásahu je dle mého názoru ve 21. století téměř absurdní (i kdyţ za jistých okolností je 

jediným řešením). 

 

 Instalace převodníků 

Méně nákladnou variantou, jak zaručit spojení mezi sloţkami IZS, vybavenými 

analogovými přístroji a sloţkami s kompletní digitální radiokomunikací, je instalace 

převodníků. Tento prvek je aktuálně součástí 1. a 2. výjezdového vozidla u útvarů HZS ČR  

a umoţňuje tak spojení nejen se ZZS, ale také například se sbory dobrovolných hasičů, které 

také nemají dostatečné finanční prostředky na nákup digitálních terminálů. 

ZZS by tak odpadla nutnost plošného nákupu terminálů Matra. Pro správnou funkčnost 

převodníku by musela být pořízena do vozidel ZZS pouze vozidlová varianta digitální 

radiostanice a jiţ zmíněný převodník. Ten převádí digitální signál do podoby rozpoznatelné 

analogovou vysílačkou a naopak. V končeném důsledku by tedy členové ZZS mohli zůstat 

vybaveni ručními analogovými přístroji. 

Alternativou zůstává také moţnost nákupu a instalace převodníků do vozidel PČR, 

s nutností nákupu analogové vozidlové radiostanice. Tím by byla teoreticky zaručena 

radiokomunikační součinnost sloţek a ZZS by prakticky nevynaloţila ţádné finanční 

prostředky. 

 

 Výměna baterií 

Často uváděnou závadou sloţkami vybavenými digitálními radiostanicemi Matra, 

především 2. generace, je malá výdrţ baterie. Po jejím vybití se z terminálu stává pouze 

závaţí na opasku či v ruce. Podstatné je si uvědomit, ţe provozní doba digitálních terminálů 

jiţ z principu nikdy nemůţe dosáhnout analogových vysílaček, při zachování uţitečných 

rozměrů. Digitální radiostanice na rozdíl od analogové neustále komunikuje ze sítí, je tedy 

stále v provozu a od toho se odvíjí doba pouţitelnosti. 

Druh a parametry akumulátoru, uvedené v této práci u ručního terminálu MC 9620 

Smart, jsou jiţ údaje z nově zavedeného typu podle schengenského standardu. Původně byly 

radiostanice 2. generace dodávány se jmenovitou kapacitou 2 500 mAh, nicméně jejich 

reálná ţivotnost tomuto údaji vůbec neodpovídala. Proto jsou firmou Battex od roku 2009 

vyráběny a zaváděny nové typy, které jsou sice rozměrnější, avšak garantovaná průměrná 

doba provozu terminálu 11 hodin je nyní reálná. Podivuhodné je, ţe i kdyţ celková ţivotnost 
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předchozího typu baterie nepřekračovala 2 roky, stále jsou jimi některé útvary vybaveny. 

Doporučuji, aby v blízké době byly postupně nahrazeny těmito novějšími typy, čímţ by 

odpadla nutnost nosit ve sluţbě několik náhradních zdrojů. 

U terminálů 3. generace v důsledku pouţití nových technologií a systému Li-Ion problém 

s garantovanou dobou provozu tak markantní není. Rozšíření kapacity u modelu TPH700 

však v budoucnu není moţné, jelikoţ umístění napájecího zdroje je vyřešeno zcela jiným 

způsobem (vkládání baterie do přesného otvoru), neţ u terminálu 2. generace. 

Samostatnou kapitolou je promrzání radiostanic v zimním období a tím prudký pokles 

provozní doby. Jedná se o závadu zmiňovanou zejména příslušníky PČR a nutno konstatovat, 

ţe se jedná o problém velmi obtíţně řešitelný. Prakticky jedinou moţností je zavedení 

speciálních pouzder z kvalitního izolačního materiálu, který přinejmenším dobu promrznutí 

terminálu a baterie oddálí. V opačném případě nezbývá nic jiného, neţ nadále vybavovat 

hlídky větším počtem záloţních zdrojů. 

 

 Vylepšování a dobudování celkového systému 

V neposlední řadě by mělo být do budoucna prioritním cílem komplexní vylepšování sítě 

a systému Pegas jako celku. Pokud by byly vyčleněny dostatečné finanční prostředky  

a existovala by moţnost integrace nově dostupné technologie, která by například mohla 

urychlit datový přenos sítě, neměly by věcně příslušné orgány dlouho váhat.  

V průběhu následujících let bych také doporučil investovat do výstavby tzv. vykrývačů 

(opakovačů). V místech s velmi slabým signálem, nebo dokonce ve zcela „hluchých“ místech 

pro ruční terminály tato zařízení zesilují signál určité rádiové buňky. Jsou napojena kromě 

hlavního napájení také na 2 záloţní akumulátory, jeţ zajišťují provoz vykrývače po dobu 

desítek hodin i při výpadku dodávky energie z elektrické sítě. Nevýhodou je jejich vcelku 

velká finanční náročnost – výstavba takového zařízení vychází přibliţně na 500 000 Kč. 

Jedním z dosud ne zcela vyřešených problémů je chyba v přeregistraci přístroje při 

přechodu z jedné rádiové buňky do jiné. Samotné zaseknutí terminálu lze vyřešit prostým 

vypnutím a zapnutím – proběhne tak nová registrace do sítě. Avšak v případě probíhající 

komunikace je tento postup značně nekonformní. Jiné řešení není aktuálně pro běţného 

uţivatele dostupné a je tedy otázkou, zda v následujících letech při upgradu infrastruktury 

systému Pegas nebude moţné tento problém určitým způsobem odstranit. 
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9 Závěr 

V této práci jsem se zabýval radiokomunikací základních sloţek IZS, především na 

taktické úrovni. První část práce je zaměřena na základní principy IZS a jeho úkoly. Dále je 

charakterizován digitální radiokomunikační systém Pegas s jeho základními vlastnostmi. 

V návaznosti na něj uvádím popis jednotlivých modelů radiostanic uţívaných základními 

sloţkami IZS, a také vysvětluji účel jednotlivých funkcí těchto zařízení. Praktické zjišťování 

vybavenosti radiostanicemi jednotlivých sloţek vedlo i k ucelení přehledu nejčastěji se 

vyskytujících problémů v dorozumívání při zásahu. Na základě konzultací se spojovacími 

techniky a odborníky z řad HZS ČR, PČR i ZZS byl sestaven strom poruch metodou FTA  

a následně provedena analýza metodou FMEA s vyuţitím Lorenzovy křivky a Paretovy 

analýzy. Výsledky potvrdily mé domněnky o nejzávaţnějších problémech a byly podkladem 

pro návrh řešení. Tím jsem splnil cíle, stanovené zadáním této bakalářské práce. 

Největší, zcela zásadní chybou v aktuální vybavenosti a vyuţití radiokomunikace v rámci 

IZS je nejednotné pouţívání technologií. Vzhledem k odlišné situaci v jednotlivých krajích je 

velmi obtíţné definovat konkrétní řešení pro kaţdou sloţku. Obecně lze ovšem doporučit 

dostavbu radiokomunikačního systému Pegas a dovybavení všech základních sloţek IZS 

digitálními terminály. Tím by došlo k odstranění celé řady analyzovaných problémů  

a zefektivnila by se míra spolupráce a koordinace sloţek v místě zásahu. 

Často zmiňovanou překáţkou v dokončení původní myšlenky systému Pegas je 

nedostatek finančních prostředků. Je to i logický důsledek nejednotného pouţívání 

technologie v komunikaci – po převedení ZZS pod správu krajů tyto orgány nedisponovaly 

dostatečnými financemi a tak na území České republiky došlo k „roztříštění“ původní vize 

jednotnosti komunikace. Nicméně z dlouhodobého hlediska se dle mého názoru jeví 

sjednocení jako ekonomicky výhodné. Představa placení jediné servisní a dodavatelské firmy, 

upgrady a opravy infrastruktury jediného systému, ale především nedocenitelné zachránění 

lidských ţivotů vlivem odstranění zmíněných problémů a minimalizací časových prodlev  

v dorozumívání.  

Zajímavou myšlenkou při šetření nákladů na vybavení příslušníků ZZS a jejich vozidel 

digitálními radiostanicemi je odkoupení terminálů 2. generace od HZS ČR za zlomek 

pořizovací ceny. Poţární jednotky by tak získaly alespoň částečně finanční prostředky na 

nákup přístrojů řady TPH700, které jsou pro jejich sluţbu vhodnější. Jejich garantovaná 

odolnost by odstranila další analyzované problémy, ovšem největší přínos by bylo tolikrát 
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uvedené sjednocení technologie pod digitálním systémem Pegas. Alternativou samozřejmě 

zůstává prosté nakoupení a instalace převodníků, tím ovšem není vyuţito sluţeb sítě Pegas  

a přechod k digitalizaci se jeví jako zbytečný. 

Jakoţto autor této práce sám uznávám, ţe při aplikaci mnou zmíněných návrhů mohou 

vyvstat další situace, které bude třeba dále promýšlet a řešit a jeţ mi z důvodu menších 

praktických zkušeností nemohou být známy, a pravděpodobně mnozí, zasvěcenější odborníci 

by mi některé argumenty vyvrátili. Nicméně stále zůstává otázkou, do kdy budou příslušné 

orgány schopny oddalovat řešení problému, týkajícího se nemoţnosti radiokomunikace na 

místě zásahu mezi některými sloţkami IZS, a tím vytváření prostoru pro vznik rizika úmrtí 

osob. Finance jsou v době ekonomické krize zajisté velkou překáţkou, ovšem zde se nejedná 

paradoxně o ohroţení několika ţivotů v případě malé události s účastí několika členů IZS bez 

nutnosti vyuţití radiostanic. Zde hovoříme především o mimořádné události s obrovskými 

následky, kde je ohroţeno mnoho lidí a zásah sloţek IZS vyţaduje bezproblémovou  

a spolehlivou spolupráci, jeţ bez kvalitní radiokomunikace můţe jen těţko existovat. 
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Seznam zkratek 

BS  Základnová stanice 

ČVUT  České vysoké učení technické 

DIR  Přímý reţim 

DL  Digitální linka 

FMEA  Metoda selhání a jejich dopadů 

FTA  Analýza stromu poruch 

GPS  Globální polohový systém 

GSM  Globální systém pro mobilní komunikaci 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

IDR  Nezávislý převaděčový reţim 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

LZZS  Letecká zdravotnická záchranná sluţba 

MSW  Hlavní rádiová ústředna 

PČR  Policie České republiky 

SSW  Vedlejší rádiová ústředna 

ZZS  Zdravotnická záchranná sluţba 


