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 Práce se zabývá mechanismem mezinárodních záchranných operací se zaměřením na 

komunikaci a způsoby zapojení České republiky do těchto operací. Popisuje jednotlivé 

způsoby komunikace a možnosti jejich zajištění. Práce obsahuje principy komunikačních 

systémů, především satelitní komunikační systémy, GSM telefony, radiostanice a GPS. Práce 
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Seznam zkratek 

2G  2. generace bezdrátových mobilních telefonů 

3G  3. generace bezdrátových mobilních telefonů 

3GPP  The 3rd Generation Partnership Project – Partnerský projekt 3. generace GSM  

ADC   Administrative Centre – Administrativní centrum GSM 

AuC  Authentication Centre  - Centrum autentičnosti GSM 

BSS   Base Station Subsystem – Subsystém základnových stanic GSM 

CDMA  Code Division Multiple Access – vícenásobný přístup pomocí kódového dělení 

CECIS The Common Emergency Communication and Information Systém - Společný 

komunikační a informační systém pro nouzové situace 

CEPT The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - 

Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ 

CSC Communications System Control Centre – Kontrolní centrum komunikačních 

systémů 

ČTÚ Český telekomunikační úřad 

EADRCC EuroAtlantic Disaster Response Coordination Centre – Euroatlantické 

koordinační středisko reakce na katastrofy 

EADRU EuroAtlantic Disaster Response Unit – Euroatlantická jednotka reakce na 

katastrofy 

EAPC Euro-Atlantic Partnership Council – Euroatlantická rada partnerství  

EDGE  Enhanced Data rates for GSM Evolution – datová služba pro GSM 

ECHO Humanitarian Aid Department of the European Commission - Odbor 

humanitární pomoci Evropské Unie 

EIR  Equipment Identity Register  - Registr mobilních stanic GSM 

EMP  Eutelsat Multimedia Platform – Monitoring datových přenosů sítě Eutelsat 

ETSI European Telecommunication Standard Institute – Evropský ústav pro 

telekomunikační normy 

EU  Evropská unie 

FDMA  Frequency Division Multiple Access – vícenásobný přístup pomocí 

frekvenčního dělení 

GDACS Global Disaster Alert and Coordination System - Globální systém varování 

před katastrofami a koordinační systém 



GMDSS Global Maritime Distress and Safety System – Globální námořní tísňový a 

bezpečnostní systém 

GMSC Gateway MSC – Spojovací ústředna GSM s externími sítěmi 

GMSK  Gaussian Minimum Shift Keying – gaussovské klíčování s minimálním 

zdvihem (typ modulace) 

GPRS  General Packet Radio Service – mobilní datová služba pro GSM 

GPS  Global Positioning System – Globální družicový radionavigační systém 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

GSM  Groupe Spécial Mobile – Globální systém pro mobilní komunikaci 

HLR  Home Location Register  - Domovský lokalizační registr GSM 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

INSARAG International Search and Rescue Advisory Group - Mezinárodní poradní 

skupina pro vyhledávání a záchranu 

ICET Intergovernmental Conference on Emergency Telecommunications – 

Mezivládní konferenci o telekomunikacích při mimořádných událostech 

ICT  Informační a komunikační technologie 

IMEI   International Mobile Equipment Identity – Mezinárodní unikátní výrobní číslo 

mobilního telefonu 

ISDN  Integrated Services digital Network – Digitální síť integrovaných služeb 

IT  Information technology – Informační technologie 

ITU  International Telecommunication Union - Mezinárodní telekomunikační unie 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

LCT   Line Connected Terminal – Linkově připojený terminál 

LEO  Low Earth Orbit – Nízká oběžná dráha 

LEMA  Local Emergency Management Authority – Místní řídící orgán 

MD   Mediation Device – Provozní server 

MIC  The Monitoring and Information Centre - Monitorovací a informační centrum 

Evropské komise 

MEO Medium Earth Orbit – Střední oběžná dráha 

MSC  Mobile services Switching Centre  - Mobilní spínací ústředna GSM 

MSW  Main Switch – Hlavní rádiová ústředna 

MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky  

NATO  North Atlantic Treaty Organization - Organizace Severoatlantické smlouvy 

NMC  Network Management Centre – Centrum managementu sítě GSM 



NSS   Network and Switching Subsystem – Síťový a spínací subsystém GSM 

OMC   Operations and Maintenance Centre – Provozní a servisní centrum GSM 

OPIS  Operační a informační středisko 

OSN   Organizace spojených národů  

OSOCC On-Site Operations Coordination Centre - Mezinárodní operačně koordinační 

centrum zřízené v postižené zemi 

OSS  Operation and Support Subsystem – Operační a podpůrný subsystém GSM 

PMR Personal Mobile Radio – Občanská radiostanice 

PO Požární ochrana 

PSTN Public Switched Telephone Network – Veřejná komutovaná telefonní síť 

(pevná linka) 

RDC Reception and Departure Centre – Přijímací a odjezdové centrum 

RN  Regional Network – Regionální síť 

SA Selective Availability – Selektivní dostupnost 

SCC Satellite Control Centre – Satelitní kontrolní centrum 

SIM   Subscriber Identification Module – Karta pro identifikaci účastníka v mobilní 

síti 

SMSC  SMS centrum 

SSW  Secondary Switch – Vedlejší rádiová ústředna 

TDMA  Time Division Multiple Access – vícenásobný přístup pomocí časového dělení 

UHF Ultra high frequency – Ultra krátké vlny, česká zkratka „UKV“ 

UMTS  Universal Mobile Telecommunication System – 3G systém standardů 

mobilních telefonů 

UNDAC United Nations Disaster Assessment and Coordination team - Tým OSN pro 

hodnocení katastrof a koordinaci 

UN-OCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OSN 

Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí 

UNDP United Nations Development Programme – Rozvojový program OSN 

USAR  Urban Search and Rescue Team - Vyhledávací a záchranný odřad do 

obydlených oblastí 

VHF Very high frequency – Velmi krátké vlny, česká zkratka „VKV“ 

VLC  Visitor Location Register - Návštěvnický lokalizační registr GSM 

Wi-fi  Standard pro lokální bezdrátové sítě 

WGS-84 World Geodetic System 1984 – Světový geodetický systém 1984 
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1 Úvod 

Kdykoliv může každou zemi postihnout katastrofa, jejíž následky nedokáže vlastními 

silami zvládnout, a musí požádat o pomoc jiný stát či specializovanou organizaci. 

V roce 1993 vstoupila Česká republika jako samostatný stát do Organizace spojených 

národů a zapojila se do zmírňování katastrof a poskytování humanitární pomoci. Záchranných 

operací se Česká republika může zúčastnit v rámci svého členství v různých organizacích, 

především v rámci OSN, Evropské unie či NATO. 

Jednou z forem humanitární pomoci, kterou může Česká republika poskytnout postiženým 

zemím, je pomoc záchranářská. Nejčastěji se jedná o vyslání specializovaného odřadu pro 

vyhledávání a záchranu v obydlených oblastech tzv. USAR odřad, který využívá převážně 

technické prostředky HZS hl. města Prahy a HZS Moravskoslezského kraje. Další 

humanitární pomoc lze realizovat finanční či materiální formou. 

Na pomoc postiženým zemím lze vyslat i týmy odborníku z řad lékařů, expertů na 

koordinaci humanitární pomoci apod. V roce 2009 byli vysláni někteří koordinační experti 

z České republiky jako členové Vyhodnocovacího a koordinačního týmu EU do Moldávie, 

Namibie a Tádžikistánu [10]. 

Tato bakalářská práce se zabývá používanými komunikačními prostředky pro hlasovou a 

datovou komunikaci při mezinárodních záchranných operacích. Není jistě nutné zdůrazňovat, 

že komunikace je hlavním předpokladem každé úspěšné a efektivní záchranné akce.  

První část práce se zabývá zapojením České republiky do mezinárodních záchranných 

operací a vlastním mechanismem záchranných operací. Dále jsou popsány jednotlivé 

komunikační systémy, jejich základní funkční principy, výhody a nevýhody jejich použití u 

záchranných týmu. 

Cílem práce je vyhodnotit a porovnat jednotlivé technické prostředky pro zajištění 

komunikace záchranných týmu. Aby mohly být komunikační prostředky zhodnoceny, je 

nutné stanovit způsoby komunikace záchranného týmu v prostředí mezinárodních 

záchranných operací a navrhnout její spolehlivé zajištění. 
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2 Literární rešerše 

 
PŘÍRUČKA PRO STYČNÉ DŮSTOJNÍKY HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU MINISTERSTVA 

VNITRA: Mezinárodní záchranné operace [online]. Praha: 2007 [cit. 2010-03-21]. Dostupné z 

WWW: <http://www.usar.cz/data/articles/down_327.rar>. 

Publikace je určena styčným důstojníků a jsou v ní dobře popsány mechanismy 

mezinárodních záchranných operacích. Je to asi nejrozsáhlejší dostupná publikace o 

mezinárodních záchranných operacích v českém jazyce.  

RICHTR, Tomáš. Technologie pro mobilní komunikaci [online]. 2002 [cit. 2010-04-11]. 

Dostupné z WWW: <http://tomas.richtr.cz/mobil/gsm-strukt.htm>. 

Obsahově kvalitní webová stránka o technologiích pro mobilní komunikaci. Detailně, 

ale zároveň stručně a pochopitelně popsáno mnoho komunikačních systémů. 

Například buňkové mobilní sítě, bezdrátové technologie (IrDA, Bluetooth), pading a 

satelitní komunikační systémy. Bohužel poslední aktualizace stránek je z 19. ledna 

2002. 

HÁNA, I. Od analogových radiostanic k digitálnímu systému Pegas u HZS kraje Vysočina. 

[cit. 2010-04-14].  Bakalářská práce, Ostrava, VŠB-TU, FBI, 2007, 57 s. 

Bakalářská práce popisující historii používání radiostanic v požární ochraně. Zabývá 

se výhodami a nevýhodami analogových a digitálních radiostanic. Práce dále blíže 

popisuje digitální systém PEGAS, především u HZS kraje Vysočina. 

HÁNA, I. Digitální radiokomunikační systémy Tetrapol a Tetra. [cit. 2010-04-14]. 

Diplomová práce, Ostrava, VŠB-TU, FBI, 2009, 82 s. 

Práce je zaměřena především na porovnání digitálních radiokomunikačních systémů 

Tetrapol a Tetra, ale obsahuje i bližší informace o dalších digitálních komunikačních 

systémech využívanými ve světě. 
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3 Zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací 

Stěžejním dokumentem pro zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací je zákon 

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

zákona č. 320/2002 Sb. Podle §7 odst. 1 písm. b) tohoto zákona plní úkoly v oblasti zapojení 

ČR do mezinárodních záchranných operací Ministerstvo vnitra. Podle §7 odst. 2 písm. j) 

Ministerstvo vnitra při plnění úkolů v této oblasti rozhoduje v dohodě s Ministerstvem 

zahraničních věcí o humanitární pomoci poskytované státem do zahraničí a zapojování do 

mezinárodních záchranných operací. Úkoly Ministerstva vnitra na tomto poli plní MV-

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky [14].  

Pravidla zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací jsou stanovena v nařízení 

vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných 

operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných 

právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění 

nařízení vlády č. 527/2002 Sb. [9]. Podle tohoto nařízení vlády se ČR může zapojit do 

mezinárodních záchranných operací formou: 

a) vysláním záchranné jednotky pro provádění záchranných prací nebo k hašení 

požárů,  

b) vysláním odborníků, 

c) poskytováním odborných informací, nebo 

d) poskytováním humanitární pomoci. 

3.1 Odřady HZS ČR 

Pro zásah na území České republiky při pomoci organizovanou MV-GŘ HZS ČR nad 

rámec poplachových plánů krajů, ale také pro mezinárodní záchranné operace v evropských a 

dalších zemích se zřizují specializované odřady. 

Odřad se skládá z hasičů nejméně dvou jednotek požární ochrany (dále jen „PO“) nebo 

z hasičů nejméně jedné jednotky PO a osob začleněných ve složce integrovaného 

záchranného systému nebo z hasičů jednotky PO a osob poskytující osobní, resp. věcnou 

pomoc. Legislativně vznik odřadu zajišťuje §4 odst. 3 vyhlášky 247/2001 Sb. o organizaci a 

činnosti jednotek požární ochrany. 

Nejběžnější záchrannou jednotkou pro provádění záchranných prací v rámci 

mezinárodních záchranných operací je vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí, 

tzv. USAR tým (z anglického Urban Search and Rescue Team). 
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V rámci HZS ČR lze kromě USAR odřadu zřídit i odřady specializované pro likvidaci 

požárů, pro záchranné práce při povodních, pro zásahy při chemických a ekologických 

haváriích či pro zajištění speciálních požadavků nad rámec možností uvedených druhů 

specializací odřadů. 

Poznámka: USAR odřad bude v kapitole Mezinárodní záchranné operace označován jako 

záchranný tým. 

3.1.1 Zřízení a vyslání odřadů 

Zásady pro vytváření odřadů HZS ČR pro poskytování pomoci mezi kraji v rámci ČR a 

při zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací jsou stanoveny pokynem generálního 

ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 45 ze dne 9. 10. 2003, ve znění pokynu 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 7 ze dne 

2. 2. 2004 [9]. 

Vyslání mezinárodních záchranných týmů řídí operační a informační středisko (dále jen 

„OPIS“) MV-GŘ HZS ČR, které po obdržení informace o vzniku závažné události a žádosti o 

poskytnutí pomoci uvede odřad do pohotovosti. Po rozhodnutí ministra vnitra a ministra 

zahraničních věcí potvrdí příslušnému HZS kraje vyslání odřadu. 

Odřad sestavuje generální ředitelství HZS ČR nebo HZS kraje. Velitele odřadu určí ten, 

kdo zřídí odřad. Při zapojení odřadu do mezinárodní záchranné operace odřad sestavuje MV-

GŘ HZS ČR. Odřad vystupuje jako jednotka MV-GŘ HZS ČR a musí vyjet do 6 hodin od 

rozhodnutí o jeho vyslání. 

HZS kraje může také sestavit odřad, a to pro zásah v zemích, s kterými je uzavřena 

smlouva o poskytnutí vzájemné pomoci. V každém případě musí být informován OPIS MV-

GŘ HZS ČR. Odřad musí odjet do 4 hodin od rozhodnutí o jeho vyslání a vystupuje jako 

jednotka HZS kraje. 

Odřady se zřizují v redukované (do 18 osob), základní (19 až 30 osob) a rozšířené (31 a 

více osob) struktuře. Odřad se skládá z velitele, hasičů, kynologů, týlového technika a 

případně dalších odborníků v závislosti na charakteru mise. Je doporučeno, aby odřad 

obsahoval i osobu se zdravotnickým kurzem. Společně s odřadem může být vyslán styčný 

důstojník. Pro úplnost je schéma základní a redukované struktury USAR odřadu  uvedeno 

v Příloze 3 – Struktura USAR týmu [10]. V součastnosti oficiální schéma středního a těžkého 

USAR odřadu nejsou vydané. 
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3.1.2 Doprava odřadů 

Odřady se přepravují letecky, pozemní cestou, případně kombinací zmíněných druhů 

přepravy. Pozemní cesta se využívá pro dopravu odřadů v rámci sousedních států maximálně 

do 1 000 km. Letecká doprava je nejrychlejší způsob přepravy odřadu na velkou vzdálenost, 

ale nejvíce limituje hmotnost vybavení a počet osob. Letecky se odřad dopravuje do 

vzdálenosti od 1 000 km do 2 500 km. Do zemí vzdálených více než 2 500 km se odřady 

nevysílají a postižené zemi se poskytuje pouze materiální a finanční humanitární pomoc. 

Tento systém je v souladu s metodikou INSARAG. 

3.2 Koordinační a vyhodnocovací tým EU 

V rámci mezinárodních záchranných operací Evropské unie působí i tzv. Koordinační a 

vyhodnocovací tým. Tento tým se v rámci OSN označuje jako UNDAC tým.  

Jedná se o malé týmy odborníků, kteří jsou odpovědni za posouzení situace pro potřeby 

členských států, monitorovacího a informačního střediska, usnadnění koordinace asistenčních 

operací na místě události podle aktuální potřeby a udržování kontaktů s příslušnými orgány 

státu, který požádal o poskytnutí pomoci, je-li to nezbytné a vhodné [13]. 

Podle Pokynu generálního ředitele HZS ČR ze dne 28. ledna 2009 může být člen 

Koordinačního a vyhodnocovacího týmu EU vyslán na základě rozhodnutí Monitorovacího a 

informačního centra Evropské komise do postižené oblasti v kterékoliv části světa. 

Monitorovací a informační centrum Evropské komise (dále jen „MIC“) v případě nouzové 

situace a žádosti o pomoc od zasažených států poskytuje koordinační a vyhodnocovací 

experty, kteří jsou vysláni do postižené země, aby zhodnotili potřebu a typ pomoci. Centrum 

poskytuje okamžitý přístup k základním informacím o odbornících, zásahových týmech a 

dalších subjektech, které jsou schopni poskytnout pomoc [15]. 

Potřebné vybavení pro vyslání a činnost člena vyhodnocovacího a koordinačního týmu 

EU zajistí MV-generální ředitelství HZS ČR z vlastních zdrojů nebo ze zásob USAR odřadů 

HZS hl. m. Prahy, HZS Moravskoslezského kraje a HZS příslušných krajů. 

Technické prostředky pro hlasovou a datovou komunikaci v základním vybavení člena 

koordinačního a vyhodnocovacího týmu jsou: 

- notebook, 

- mobilní telefon, 

- GPS a satelitní telefon (v případě že nebudou poskytnuty ze strany MIC). 
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4 Mechanismus mezinárodních záchranných operací 

Koordinaci humanitární pomoci v rámci Organizace spojených národů (dále jen „OSN“)  

zajišťuje Úřad pro koordinaci humanitární činnosti UN – OCHA. Tento úřad poskytuje 

Virtuální operační a koordinační středisko Virtual OSOCC a spolupracuje s Globálním 

systémem varování před katastrofami GDACS [6]. 

V rámci Evropské unie (dále jen „EU“) je za záchranné operace odpovědná Evropská 

komise pro humanitární pomoc (dále jen „ECHO“), tato komise má ale především na starosti 

koordinaci humanitární pomoci z Evropské unie. Pro usnadnění spolupráce při společných 

zásazích v oblasti ochrany obyvatel, životního prostředí a majetku v případě rozsáhlé 

katastrofy byl založen v roce 2001 Mechanismus Společenství na ochranu osob. Základním 

prvkem tohoto Mechanismu je i Monitorovací a informační centrum Evropské komise. Pro 

usnadnění komunikace a bezpečného sdílení informací v rámci Mechanismu vznikl Společný 

komunikační a informační systém pro nouzové situace CECIS [15]. 

NATO zřídilo 28. května 1998 Euroatlantické koordinační středisko reakce na katastrofy 

(EuroAtlantic Disaster Response Coordination Centre – EADRCC), které řídí vedoucí 

Ředitelství pro civilní nouzové plánování. Středisko je tvořené z části vlastními pracovníky, 

z části pracovníky členských a partnerských států NATO. Disponuje rovněž styčným 

důstojníkem OSN, který je pověřen úzkou spoluprací s UN-OCHA a koordinací reakcí na 

katastrofy členských států Rady euroatlantického partnerství (EAPC).  

EADRCC zřídilo pro pomoc postiženým zemím Euroatlantickou jednotku reakce na 

katastrofy (EuroAtlantic Disaster Response Unit – EADRU). Tato jednotka má nestálou 

strukturu, která se skládá převážně z příslušníků, výzbroje a zařízení vyčleněných členskými 

státy pro případ pomoci zemi zasažené katastrofou [39]. 

4.1 První záchranný tým 

První tým, který dorazí do oblasti postižené katastrofou, musí zajistit spojení s místním 

krizovým štábem tzv. LEMA. LEMA je nejvyšší řídící orgán v zasažené zemi a řídí veškeré 

činnosti prováděné po neštěstí, tj. řídí záchranné operace a humanitární pomoc na jeho území. 

V postižené zemi místnímu krizovému štábu pomáhá se zvládnutím katastrofy mezinárodní 

koordinační centrum tzv. OSOCC.  

V případě nefunkčního místního velení musí první tým koordinovat příjezd dalších 

záchranných týmů, připravit pro ně zázemí a pomoci vytvořit tzv. přijímací a odjezdové 

centrum RDC. RDC je součástí OSOCC, které řídí příjezd a odjezd záchranných týmů. 
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Doporučuje se umístit ho co nejblíže vstupu do zasažené země (např. u letiště). Další 

přijíždějící záchranné týmy se musí nahlásit v tomto přijímacím a odjezdové centru, kde 

dostanou bližší pokyny k jejich vlastnímu nasazení. Důležité informace o přijíždějících 

týmech jsou uvedeny v systému Virtual OSOCC. Z tohoto důvodu musí být každý záchranný 

tým, členové v OSOCC i LEMA připojeni na internet. 

Prostředí a účastníci mezinárodních záchranných operací se řídí předpisy a pokyny 

vydávanými mezinárodní poradní skupinou INSARAG (viz. kap. 4.5). 

4.2 Styčný důstojník 

Spolu s mezinárodním záchranným týmem může být vyslán i styčný důstojník tzv. 

koordinátor, který má na starosti komunikaci záchranného týmu s místním krizovým štábem a 

mezinárodním koordinačním centrem OSOCC. Do cílové země může styčný důstojník dorazit 

před záchranným týmem a usnadnit jeho příjezd zaregistrováním týmu, přichystáním zázemí, 

případně pomoci zřídit přijímací a odjezdové centrum či samotné koordinační centrum 

OSOCC. Styčný důstojník se zapojuje do vlastní činnosti OSOCC [9]. 

V ČR podle §2 písm. b) nařízení vlády č. 463/2000 Sb. [11] vede seznam styčných 

důstojníků Ministerstvo vnitra. 

4.3 UNDAC tým 

UNDAC tým je tým odborníků složený speciálně pro zvládnutí nastalé katastrofy a 

koordinaci. Tým vysílá UN-OCHA během několika hodin na základě žádosti postižené země, 

OSN nebo místního koordinátora. Členové týmu navazují komunikaci s LEMA a zajišťují 

zřízení a chod RDC a OSOCC. 

Členové týmu jsou jmenováni a financováni členskými vládami, UN-OCHA a 

jednotlivými agenturami OSN. 

4.4 Mezinárodní operačně koordinační centrum 

On-Site Operations Coordination Centre (dále jen „OSOCC“) je mezinárodní operačně 

koordinační centrum poskytující v postižené zemi základnu pro koordinaci mezinárodních 

účastníků a koordinaci s místním krizovým štábem LEMA.  

Umísťuje se v blízkosti místního krizového štábu LEMA a co nejblíže k místu katastrofy, 

avšak v bezpečné vzdálenosti. Povinnost zřídit a provozovat OSOCC má prioritně UNDAC 

tým. Není-li UNDAC tým na místě při příjezdu prvního týmu a OSOCC není zřízeno, je 

povinností prvního týmu zřídit OSOCC a po příjezdu UNDAC týmu mu předat jeho řízení.   
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Tři hlavní cíle OSOCC jsou: 

1. asistovat úřadům postižené země při zvládnutí katastrofy, zejména s koordinací 

mezinárodní pomoci, včetně USAR týmů, 

2. stanovit systém pro koordinaci a řízení mezinárodní záchranné pomoci v místě 

katastrofy, 

3. působit jako prostředník mezi mezinárodními subjekty a vládou zasažené 

země. 

Z těchto cílů je patrné, že hlavním cílem OSOCC je pomáhat LEMA s koordinací 

mezinárodních a národních USAR týmů, stejně tak jako s koordinací dalších zasahujících 

osob. 

Původní koncepce OSOCC byla vyvinuta Mezinárodní poradní skupinou pro 

vyhledávání a pomoc (INSARAG) a Úřadem pro koordinaci humanitárních záležitostí 

(OCHA). Je široce uznávaná jako použitelný nástroj pro koordinaci mezinárodních 

humanitárních operací. 

Na obrázku 1 - Struktura OSOCC je zakresleno vnitřní složení koordinačního týmu 

OSOCC a jeho závislost na jiných subjektech. Složení centra se mění v závislosti na 

charakteru záchranných prací. 

Při řízení záchranných prací v rozsáhlém prostoru je vhodné pro zpřehlednění situace 

zřídit i pod-koordinační centra, tzv. Sub OSOCC. Tato centra jsou podřízena koordinačnímu 

centru OSOCC a zodpovídají za řízení záchranných a likvidačních prací ve svém oblasti [15]. 

 

Obrázek 1 - Struktura OSOCC [15] 
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4.5 INSARAG 

INSARAG je mezinárodní poradní skupina pro vyhledávání a záchranu (z anglického 

International Search and Rescue Advisory Group). Tato celosvětová síť více než 80 zemí a 

organizací byla založena v roce 1991. Je rozdělena na tři regionální skupiny: Evropa – Afrika, 

Asie - Tichomoří a Amerika. Česká republika spadá do skupiny Evropa - Afrika [10]. 

Obrázek 2 - Struktura INSARAG 

Členové skupiny se pravidelně scházejí ve formě setkání regionálních skupin a 

vedoucích USAR týmů. V rámci skupiny se provádějí školení a cvičení.  

 

Obrázek 3 - Rozdělení INSARAG [5] 

INSARAG vyvinula již koncepci mezinárodního koordinační centra OSOCC a vydává 

mezinárodní pokyny tzv. INSARAG Guidelines, podle kterých postupují mezinárodní 

záchranné týmy, země vysílající záchranné týmy, země postižené katastrofou a organizace 

zabývající se mezinárodními záchrannými operacemi. Pokyny byly schváleny na valném 

shromáždění OSN 57/150 dne 16. prosince 2002 „O posílení efektivity a o koordinaci pomoci 

při mezinárodních vyhledávacích a záchranných operacích“[8] a jsou průběžně aktualizovány. 
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4.6 Internetové systémy 

V prostředí mezinárodních záchranných operacích funguje i několik internetový 

systémů. Nejdůležitějšími je především informační systém GDACS a koordinační systém 

Virtual OSOCC. Provoz obou systémů zajišťuje Úřad pro koordinaci humanitárních 

záležitostí UN-OCHA za podpory odborem humanitární pomoci Evropské unie ECHO. 

4.6.1 GDACS 

Globální systém varování před katastrofou a koordinační systém GDACS je 

informační internetový systém, který především poskytuje v reálném čase varovná hlášení o 

živelných pohromách z celého světa a nástroje usnadňující koordinaci, včetně mediálního 

monitorování a mapových podkladů. Systém propojuje mezinárodními subjekty poskytujícími 

informace o daných katastrofách a zajišťuje prostředí pro výměnu a poskytování varování a 

informací mezi všechny zúčastněné subjekty. Zajišťuje dotyčným osobám a organizacím 

automatické upozornění e-mailem či SMS zprávou ihned po nastalé katastrofě [10]. Systém 

úzce spolupracuje s koordinačním systémem Virtual OSOCC. 

Systém GDACS je dostupný na webové adrese http://www.gdacs.org. 

4.6.2 Virtual OSOCC 

Virtual On-Site Operarions Coordination Centre (dále jen „Virtual OSOOC“) je 

internetový koordinační systém, který pomáhá a ulehčuje koordinaci mezinárodních 

záchranných týmů. Pomáhá zvládnout nastalou situaci operačně koordinačnímu centru 

OSOCC, UNDAC týmu, případně i místnímu krizovému štábu LEMA. 

V tomto systému jsou uvedeny veškeré podstatné údaje o mezinárodních záchranných 

týmech. V systému je vidět, který tým je aktivní, který tým je na cestě do postižené oblasti i 

týmy, které ještě nevyrazily nebo se nemůžou zúčastnit. Každý mezinárodní záchranný tým, 

který se připravuje na svoji misi do postižené země, má u svého profilu v systému uveden 

datový list tzv. Fact Sheet, který obsahuje informace nutné pro RDC, např. počet členů týmu a 

jejich specializace, hmotnost a typ přiváženého vybavení, čas příletu-příjezdu, požadavek na 

odvoz z letiště do týlového prostoru apod. 

Systém kromě informací o záchranných týmech obsahuje např. mapy oblasti, satelitní 

snímky před a po katastrofě od různých poskytovatelů (UNOSAT, MapAction, ReliefWeb), 

možnost sdílení fotografii a diskusní fórum.  

Přístup do toho systému je chráněn heslem a je dostupný na webové adrese 

http://ocha.unog.ch/virtualosocc/VOLogin.aspx.   
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5 Komunikace v prostředí mezinárodních záchranných operací 

Správná komunikace je nezbytná pro výměnu informací zabezpečujících koordinovanou, 

efektivní a bezpečnou záchrannou misi. Všechny týmy musí mít stanoven způsob komunikace 

v rámci týmu, s ostatními členy v rámci celé záchranné operace a s orgány ve své zemi. 

5.1 Komunikace záchranného týmů 

Pro rozbor technických prostředků zajišťujících komunikaci záchranného týmu je 

podstatné její rozdělení na hlasovou a datovou. Prostředky pro hlasovou komunikaci musí 

zajistit spolehlivý přenos hlasu a datová komunikace zprostředkovává připojení na internet, 

přenos textových zpráv, statusů a datových vět. Do datové komunikace lze zahrnout i určení 

polohy pomocí GPS přístrojů. 

Obecně lze komunikaci mezinárodních záchranných týmu rozdělit na komunikaci: 

1. vnitřní,  

2. vnější, 

3. mezinárodní. 

Vnit řní komunikací je myšlena komunikace mezi členy týmu. Je charakteristická 

převážně krátkými a častými hovory. Prostředky pro tuto komunikaci musí být lehce 

ovladatelné, spolehlivé a do jisté míry odolné vůči okolním vlivům jako je například vlhkost, 

déšť, prach, teplota a pád. Tyto hovory jsou uskutečňovány řádově jen na desítky maximálně 

stovky metrů. Nejčastěji se zajišťuje pomocí radiostanic.  

Vnější komunikace probíhá mezi týmem a okolím, převážně s řídícím důstojníkem či 

koordinačním střediskem. Do vnější komunikace musíme zahrnout další faktory a těmi jsou 

vzdálenost a terén mezi účastníky komunikace, vliv prostředí a možné rušení. Tato 

komunikace se někdy musí zajistit i více prostředky. Obecně lze ale říci, že se nejčastěji 

realizuje pomocí radiostanic. V případě velké vzdálenosti mezi týmem a koordinačním 

centrem a koordinátorem lze využít satelitní telefony případně GSM telefony. 

Mezinárodní komunikací se označuje spojení vyslaného týmu se svojí domovskou zemí 

(v našem případě s Českou republikou, konkrétně s OPIS MV-GŘ HZS ČR). Je 

charakteristická hovory na velkou vzdálenost řádově stovky až tisíce kilometrů. Toto spojení 

se provádí pomocí satelitních a GSM telefonů.  

Komunikace musí být zajištěna v místě nasazení i během cesty.  
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5.2 Komunikace v rámci OSOCC 

V místě nasazení záchranných týmu řídí komunikaci mezinárodní koordinační 

centrum. Komunikaci mezinárodního komunikačního centra OSOCC zajišťuje IT a 

komunikační složka OSOCC, která zřizuje a udržuje externí komunikaci OSOCC 

s postiženým územím, s mezinárodními účastníky, s LEMA a s ostatními organizacemi. 

Zřizuje a udržuje i vnitřní komunikaci v koordinačním centru. Pomáhá dalším složkám 

v OSOCC, především Administrativní složce s nastavením UNDAC mise softwaru a se 

zálohováním dat v počítačích.  

IT a komunikační složka zajišťuje připojení OSOCC k internetu, především dobrou 

dostupnost internetového systému Virtual OSOCC a GDACS. Případně zajišťuje a spravuje 

synchronizaci počítačů s komunikačními prostředky a ostatními počítači. 

5.2.1 Technické vybavení v OSOCC 

Požadavky na technické vybavení OSOCC se mohou lišit v závislosti na charakteru a 

místě prováděných záchranných prací. Nicméně technické zařízení je nezbytně nutné pro 

spolehlivé propojení složek působících po katastrofě. Za normální situace si UNDAC tým 

přiveze podpůrný ICT modul potřebný pro zřízení OSOCC, tento modul obsahuje informační 

a komunikační zařízení. Někdy je nutné, aby USAR týmy pomohly OSOCC vlastním 

vybavením. Informační a komunikační zařízení by mělo mít nainstalovaný software a nástroje 

pro usnadnění práce, např. UNDAC mise software. 

Dále se doporučuje, aby USAR týmy, které stanoví RDS nebo OSOCC, měly dostatečné 

vybavení pro samostatné zvládnutí jejich úkolů. Takové zařízení by mělo minimálně 

obsahovat: 

- dostatečné počítačové vybavení pro zpracování informací v elektronické podobě, a 

to pro komunikace uvnitř postižené země i s okolním světem 

- připojení na internet, především k systému Virtual OSOCC, pro zajištění 

přijíždějících týmu a příchozího materiálu 

5.3 Komunikace styčného důstojníka 

Styčný důstojník komunikuje především se svým záchranným týmem a se zemí, která ho 

vyslala, proto musí mít prostředky pro zajištění vnější a mezinárodní komunikace. 

Styčný důstojník je vybaven tzv. „komunikačním balíčkem“, který je uložen u MV-GŘ 

HZS ČR a měl by obsahovat satelitní telefon (Inmarsat mini-M), radiostanici, mobilní telefon, 

notebook, datové propojení, tiskárnu, USB paměťovou kartu a GPS [16].  
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6 Legislativní rámec 

Tato kapitola rozebírá legislativní rámec použití jednotlivých technických prostředků 

českých USAR odřadů pro hlasovou a datovou komunikaci v zahraničí se zaměřením na 

akční rádius 2500 km od České republiky. Kompletní tabulka zemí je uvedena v Příloze 5. 

6.1 Země v rádiu 2500 km od ČR 

Na základě mechanismu vysílání USAR odřadů je patrné, že jejich nasazení bude 

v zemi vzdálené maximálně 2 500 km od České republiky a v rámci evropsko-africké skupiny 

INSARAG. 

V Příloze 1 je seznam zemí, které spadají do akčního rádiu 2 500 km od ČR. Jedná se 

o všechny státy v Evropě a země v Severní Africe. 

Severní Afrika je od zbytku Afriky oddělena Saharskou pouští. Podle OSN zahrnuje 

Alžírsko, Egypt, Libyi, Maroko, Súdán, Tunisko. Do Severní Afriky lze zahrnovat i Západní 

Saharu (někdy nazývanou Saharská arabská demokratická republika), jež je ale okupována 

Marokem, které ji považuje za své území. Z důvodu nejisté politické situace v této zemi 

nebyla Západní Sahara uvedena v této práci na seznamu potenciálních zemí, kde by záchranná 

jednotka z ČR mohla být nasazena (Příloha 1).  

V rozsahu této práce není možné analyzovat situaci v celé Africe a popsat legislativu a 

možnosti nasazení záchranných týmu v jednotlivých zemích Afriky. 

6.2 Tamperská úmluva 

Tamperská úmluva se zabývá poskytováním telekomunikačních zdrojů pro zmírňování 

následků katastrof a záchranné práce. Dne 18. června 1998 byla přijata na mezivládní 

konferenci o telekomunikacích při mimořádných událostech ICET-98 konané ve finském 

městu Tampere. 

Tamperská úmluva obecně poskytuje legislativní rámec pro používání telekomunikačních 

zdrojů v mezinárodní humanitární pomoci, odstraňuje regulační bariéry a ochraňuje zájem 

poskytovatelů telekomunikační pomoci během působení v hostitelské zemi. Plně také chrání 

zájmy států požadujících i států přijímajících pomoc. Hostitelské vládě je ponecháno právo 

dohlížet nad tuto pomoc. 

Za telekomunikační zdroje jsou považováni lidé, zařízení, materiál, informace, frekvenční 

spektrum, síť nebo jiné zdroje potřebné pro telekomunikaci. 

Regulační překážky můžou být ve formě regulačních opatření omezujících například: 
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- dovoz, tranzit, vývoz a použití telekomunikačního vybavení, 

- použití rádiového spektra, 

- pohyb personálu provozujícího telekomunikační zařízení nebo lidí, kteří mají vliv na 

jeho účinné využití 

Stát požadující pomoc by měl podle Tamperské úmluvy dočasně odstranit regulační 

překážky, zajistit urychlenou revizi, uznání zahraničního schválení či přednostní odbavení 

telekomunikačních zdrojů, které budou využity ke zmírnění následků katastrof. 

Operačním koordinátorem této úmluvy je stanoven koordinátor OSN pro pomoc při 

katastrofách [20]. 

Do dnešního dne Tamperskou úmluvu přijalo 40 států a zavázalo se k jejímu 

dodržováním. Poslední zemí, která ratifikovala úmluvu 1. března 2009, je Pákistán. Dalších 

34 států úmluvu pouze podepsalo, což stát nezavazuje k jejímu dodržování. Přehled signatářů 

úmluvy je uveden v Příloze 2 – Signatáři Tamperské úmluvy [19]. 

Česká republika úmluvu podepsala 4. září 2002 a 17. června 2003 jí závazně přijala 

ratifikací. Za její plnění v ČR je zodpovědné Ministerstvo vnitra [25]. 

6.3 Český telekomunikační úřad 

Ústředním úřadem v České republice pro výkon státní správy včetně regulace v oblasti 

elektronických komunikací a poštovních služeb je Český telekomunikační úřad (dále jen 

„ČTÚ“). Jeho zřízení a převážná část pravomocí se řídí zákonem č. 127/2005 Sb., o 

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. 

ČTÚ stanoví kmitočtová pásma pro jednotlivé radiokomunikační služby a rádiová zařízení 

a obecné podmínky pro přidělení kmitočtů vydáním tzv. Plánu přidělení kmitočtových 

pásem (národní kmitočtová tabulka). Plán je vydáván v souladu se závazky vyplývajícími 

z mezinárodních smluv anebo z členství České republiky v mezinárodních organizacích. Na 

mezinárodní úrovni je využívání rádiového spektra řízeno Radiokomunikačním řádem 

Mezinárodní telekomunikační unie ITU. Při kmitočtovém plánování vychází ČTÚ rovněž z 

právních předpisů Evropské komise a z rozhodnutí a doporučení Konference evropských 

správ pošt a telekomunikací (CEPT) [14]. 

Z hlediska komunikace je tento plán důležitý pro stanovení frekvencí, na kterých bude 

provozován radioprovoz a naladěny radiostanice.  

Na Plán přidělení kmitočtových pásem navazuje Plán využití rádiového spektra, který 

stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními 

službami. Plán je tvořen společnou částí plánu využití rádiového spektra a částmi plánu 
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využití rádiového spektra pro kmitočtová pásma vymezená dolním a horním mezním 

kmitočtem, například část plánu pro kmitočtové pásmo 146-174 MHz. 

ČTÚ vydává všeobecné a individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

Individuální oprávnění se vydává konkrétním osobám či organizacím na konkrétní kmitočty. 

Hasičský záchranný sbor má několik individuálních oprávnění v kmitočtovém pásmu 160 

MHz a 400 MHz. Pásmo 380 MHz je evropsky harmonizováno pro jednotky integrovaného 

záchranného systému, ale jak bude dále popsáno v kapitole o radiostanicích, je toto pásmo 

využito pro digitální radiokomunikační systémy. 

6.4 Mezinárodní telekomunikační unie 

Globálním koordinátorem telekomunikačních sítí a služeb je Mezinárodní 

telekomunikační unie (dále jen „ITU“). ITU je agentura OSN se sídlem v Ženevě. Byla 

založena v roce 1865 v Paříži jako Mezinárodní telegrafická unie, v roce 1934 přijala své 

dnešní jméno a v roce 1947 se stala agenturou OSN. 

V současné době sdružuje ITU 191 členských států, 700 sektorových a přidružených 

členů (údaj k únoru 2010). Členové unie jsou rozděleni na pět regionů označených písmeny 

„A“ až „E“. Česká republika přistoupila k unii 1. 1. 1993 a patří do světového regionu „C“ 

(státy střední a východní Evropy a severní Asie). 

Mezi hlavní úkoly Unie patří udržovat a prohlubovat mezinárodní spolupráci ve všech 

oblastech telekomunikačního sektoru za účelem zlepšení a racionalizace využití všech druhů 

telekomunikačních služeb, podporovat rozvoj odpovídajících technických prostředků, dbát o 

účelné rozdělování kmitočtového spektra a koordinaci jeho využívání, zajišťovat technickou 

pomoc v oblasti telekomunikací rozvojovým zemím.  

Činnost ITU je rozdělena na radiokomunikace, standardizace telekomunikací a rozvoj 

telekomunikací. Vrcholným orgánem ITU je Konference vládních zmocněnců, která se koná 

jednou za 4 roky a je složená ze zástupců všech členských států, kteří volí 46 - ti člennou radu 

ITU, která se schází jednou za rok [16]. 

6.5 CEPT 

Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ CEPT je nevládní organizace, 

která sdružuje úřady odpovědné za výkon státní správy v oblasti pošt a telekomunikací. 

Vrcholným orgánem organizace je Shromáždění, které zasedá zpravidla jednou až dvakrát 

ročně. Konference byla založena v roce 1959 a v současné době sdružuje 48 členských států. 

CEPT umožňuje celoevropskou diskusi o otázkách regulace telekomunikací, podporuje a 
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usnadňuje spolupráci mezi jednotlivými evropskými regulátory, prostřednictvím společné 

pozice dává členským státům možnost ovlivnit směřování Mezinárodní telekomunikační unie 

(ITU) v souladu s evropskými cíly.  

Pomocí Výboru pro politiku Mezinárodní telekomunikační unie zajišťuje koordinaci 

činností CEPT v době příprav i v průběhu jednání ITU, připravuje společné pozice a návrhy a 

vykonává tak funkci regionální koordinační skupiny.  

Odborným orgánem pro harmonizaci a správu rádiového spektra je Výbor pro 

elektronické komunikace (Electronic Communications Committee, dále jen „ECC“). 

Zpracovává společné návrhy evropského regionu pro jednání na světových a regionálních 

radiokomunikačních konferencích ITU.  

Česká republika k Evropské konferenci poštovních a telekomunikačních správ přistoupila 

v roce 1993, v orgánech ji zastupuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, jehož účast napomáhá 

plnění povinností vyplývajících ze členství v ITU [16]. 

Členové CEPT jsou převážně státy Evropské unie a další země. Přehled zemí patřících 

do CEPT je součástí Přílohy 1. 

6.6 Smlouvy o mezinárodní pomoci 

Smlouvy o mezinárodní pomoci jsou smlouvy, které zajišťují legislativní podklad pro 

pomoc zemi vázané touto smlouvou v případě katastrofy, živelné pohromy či jiné mimořádné 

události. Česká republika uzavřela smlouvy o mezinárodní pomoci se všemi sousedními státy.  

Příkladem takového smlouvy může být Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou 

republikou o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích č. 139 z roku 2000. 

Smlouva o spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČR a Polskem (č. 102 z roku 2003), 

Slovenskou republikou (č. 7 z roku 2001) či Spolkovou republikou Německo (č. 10 z roku 

2003). 

Komunikaci záchranných týmů řeší smlouvy dost obecně, ale podstatné je, že orgány 

obou smluvních stran jsou zavázány provedením veškerých nutných opatření, aby zajistily 

spolehlivé spojení mezi těmito orgány a záchrannými jednotkami v místě jejich nasazení.  

Pomoc v rámci těchto smluv může být poskytnuta záchrannými jednotkami nebo 

jednotlivými odborníky, poskytnutím předmětů pomoci, sdělením potřebných informací nebo 

jiným vhodným způsobem.  

Příslušným orgánem pro předkládání a přijímání žádostí o pomoc v rámci těchto smluv je 

na české straně Ministerstvo vnitra a v některých smlouvách je příslušným orgánem společně 

i s Ministerstvem zahraničních věcí.  
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7 GSM telefony 

V dnešní době je převážná část komunikace zajišťována GSM telefony a zcela logicky se 

naskýtá otázka, zda je tento systém vhodný pro komunikaci v prostředí mezinárodních 

záchranných operací. Aby bylo možné zhodnotit tento systém, je nutné popsat princip 

fungování systému.  

GSM bylo původně zkrácené označení výzkumné skupiny Groupe Spécial Mobile 

vytvořené v roce 1982 Evropskou konferencí poštovních a telekomunikačních správ (CEPT). 

Skupina GSM dostala za úkol teoreticky zrealizovat komunikační systém na bázi buněk v 

kmitočtovém pásmu 900MHz.  

Kritériem systému byla relativně nízká cena uživatelských zařízení s přihlédnutím k 

realizaci masové výroby a zároveň snadná realizace servisního zabezpečení, relativně kvalitní 

přenos řeči, perspektiva realizace miniaturních uživatelských zařízení, otevřenost ostatním 

stávajícím i budoucím komunikačním standardům s přihlédnutím zejména k ISDN a podpora 

rozšířených služeb, jako jsou SMS [41]. 

Od roku 1989 má vývoj a standardizaci systému GSM na starosti Evropský ústav pro 

telekomunikační normy (ETSI - European Telecommunication Standard Institute). ETSI je 

nezávislá evropská normalizační organizace v odvětví telekomunikací (zařízení tvůrci a 

provozovatelé sítí). ETSI úspěšně standardizoval kromě mobilního GSM systému například i 

digitální systém TETRA. 

V prosinci 1998 byla vytvořena dohoda o vytvoření mobilní sítě 3. generace, tzv. The 3rd 

Generation Partnership Project (dále jen „3GPP“). Projekt 3GPP přejal další vývoj GSM a na 

doporučení Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) se na něm podílí několik organizací 

(např. ARIB, Atis, CCSA, ETSI, TTA a TTC) [47]. Partnerem projektu 3GPP se stal i ETSI. 

7.1 Princip funkce 

Jak už bylo zmíněno, systém pracuje na bázi buněk. Základním principem je rozdělení 

celé obsluhované oblasti do určitého počtu tzv. buněk (cell), kde každá má přiděleny určité 

kanály z daného frekvenčního rozsahu. Z těchto jednotlivých buněk je pak vytvořen svazek a 

postupným skládáním těchto svazku je možné pokrýt celou obsluhovanou oblast. Kanály se v 

rámci svazku nesmi opakovat, ale lze je použít v dalším svazku. Výhodou tohoto systému je 

velmi efektivní hospodaření s přiděleným frekvenčním spektrem. 

V systému GSM obvykle obsahuje jeden svazek 9 buněk, používají se však i svazky s 

menším počtem buněk (pozn. obrázek níže má 7 buněk ve svazku). Jedna běžná buňka má 
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průměr 1-3 km, v oblasti s nízkou intenzitou GSM provozu lze provozovat i buňky o průměru 

35 km a v centrech velkých měst se provozují mikrobuňky o menších průměrech, například 

300-500 m. 

 

Obrázek 4 – buňkový princip GSM systému [40] 

7.2 Struktura sít ě GSM 

Systém GSM tvoří čtyři hlavní části:  

- externí telekomunikační sítě, 

- operátoři, 

- mobilní stanice, 

- celulární systém GSM. 

Externí telekomunikační sítě jsou sítě mimo GSM, s kterými systém může zajišťovat 

spojení, záleží na operátorovi. Jedná se například o veřejnou komutovanou telefonní síť PSTN 

(Public Switching Telecommunication Network), digitální sítě integrovaných služeb ISDN 

(Integrated Services Digital Network), družicové telekomunikační systémy a další. Pozn. 

někteří operátoři nezajišťují spojení s družicovými systémy. Příkladem může být Vodafone 

v ČR, který přímo uvádí, že nezajišťuje žádná volání do satelitních komunikačních sítí. 

Operátoři budují a provozují systém GSM. Pod dohledem regulačních orgánů se starají o 

stránku technickou, administrativní i finanční. Distribuují mobilní telefony (mobilní stanice), 

služby GSM apod. 

Mobilní stanicí (MS) se rozumí v podstatě mobilní telefon, vysílač/přijímač komunikující 

se základnovou stanicí BTS doplněný řídícími obvody (mikroprocesor) a vstupně/výstupními 

zařízeními (klávesnice, display, sluchátko, mikrofon, porty).  

Mobilní stanice je jednoznačně identifikována pomocí čísla IMEI  (International Mobile 

Equipment Identity), uloženého v její paměti. Sám účastník je identifikován pomocí SIM 

karty (Subscriber Identification Module). 
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Celulární systém je technické vybavení a prostředky GSM sítě. Systém tvoří tři 

podsystémy: 

1) subsystém základnových stanic BSS (Base Station Subsystem) 

2) sítový a spínací subsystém NSS (Network and Switching Subsystem) 

3) operační a podpůrný subsystém OSS (Operation and Support Subsystem) 

 

Obrázek 5 – Struktura GSM sítě [40] 

7.2.1 Subsystém základnových stanic BSS  

Podsystém základnových stanic se skládá z určitého počtu základnových stanic BTS (Base 

Transceiver Station) a řídící jednotky BSC (Base Station Controller). Subsystém zajišťuje 

přímou komunikaci s mobilními stanicemi pomocí radiového rozhraní (Air interface), 

označované jako rozhraní Um nebo I/F. Mobilní stanice nemůžou komunikovat přímo mezi 

sebou, ale jsou směřovány do buňky na základnovou stanici BTS. 

Jednu buňku pokrývá jedna základnová stanice (ve městech) nebo jedna základnová 

stanice obsluhuje několik (obvykle do čtyř) buněk za pomoci směrových antén (směrové 

pokrytí, například na dálnici). Základnové stanice jsou spolu propojeny různými topologiemi 

(hvězdice, stromově, kaskádově apod.). 

7.2.2 Síťový a spínací subsystém NSS 

Síťový a spínací subsystém je systém mobilních resp. radiotelefonních ústředen. Kromě 

řízení komunikace mezi mobilními účastníky a přepojovacích funkcí vykonává ještě další 

činnosti vyplývající z mobility účastníků (určování polohy, handover, přidělování kanálů 
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apod.). Z jedné strany je NSS napojen na subsystém BSS a z druhé strany na všechny 

dostupné externí sítě (ISDN, PLMN, apod.) 

Skládá se z následujících částí: 

- Mobilní spínací ústředna MSC (Mobile services Switching Centre) 

- Domovský lokalizační registr HLR (Home Location Register)  

- Návštěvnický lokalizační registr VLR (Visitor Location Register) 

- Registr mobilních stanic EIR (Equipment Identity Register) 

- Centrum autentičnosti AuC (Authentication Centre)  

-  SMS centrum SMSC 

- Spojovací ústředna s externími sítěmi GMSC (Gateway MSC) 

7.2.3 Operační a podpůrný subsystém OSS  

Tento podsystém zabezpečuje provoz a údržbu obou výše uvedených subsystémů (tj. NSS 

i BSS) a koordinuje funkci celého systému. Zároveň zajišťuje záležitosti finančního 

charakteru. Skládá se ze tří hlavních částí: 

a) Provozní a servisní centrum OMC (Operations and Maintenance Centre). Řídí chod 

ostatních subsystémů (BSS, NSS), je odpovědné za ovládání a údržbu MSC, BSC a 

BTS. 

b) Centrum managementu sítě NMC (Network Management Centre). Podílí se na 

správě a monitoringu mobilních stanic. Zajišťuje celkové řízení toku informací v síti. 

c) Administrativní centrum ADC  (Administrative Centre). Podílí se na správě a 

managementu účastníků sítě GSM. (tarifikace účastníků, registrace (aktivace), placení 

účtů apod.  

7.3 Datové služby 

Původní princip GSM sítě nezajišťoval datové přenosy, ale tím, že byla síť vystavěna jako 

digitální, zajistila možnost přidání datových služeb a označuje se jako síť 2. generace (dále 

jen „2G“). Do systému GSM byla jako první zavedena v roce 1997 datová služba GPRS 

(z angl. General Packet Radio Service). V roce 1999 byla zavedena nová služba pro rychlejší 

datový přenos pod označením EDGE. 

S nástupem sítí 3. generace (dále jen „3G“) vývoj systému dále pokračuje a přibývají další 

služby, zrychlují a zkvalitňující datové i hlasové služby GSM. 
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7.4 Závěr 

Bližší a detailnější popis systému GSM lze naleznout v literatuře [40, 41, 42], z těchto 

zdrojů bylo čerpáno i při vypracování kapitoly. 

GSM telefony využívají další služby a technologie, v této kapitole byl popsán pouze 

princip základní sítě GSM. Detailní popis jednotlivých služeb (GPRS, EDGE, Wifi apod.) 

není v rozsahu práce možný. 

V Evropě pracuje GSM v kmitočtovém pásmu 900 MHz a 1800 MHz. V USA je pro 

GSM provoz stanoveno kmitočtové pásmo 1900 MHz a 850 MHz. Harmonizace 

kmitočtových pásem pro GSM službu a roamingové služby operátorů zajišťují velkou 

použitelnost většiny mobilních stanic (telefony). Mobilní telefony jsou konstruovány 

nejčastěji pro provoz v pásmu 900/1800/1900. V současné době se konstruují telefony pro  

provoz ve všech běžných GSM pásmech, tj. 850/900/1800/1900 MHz (např. Nokia X3, Nokia 

5530, Samsung S800, SE W595 a mnoho dalších typů). Telefon přepíná mezi pásmy 

automaticky. 

GSM signálem je pokryta celá Evropa a většina oblastí, do kterých by mohl být vyslán 

český záchranný tým, tj. do 2 500 km od ČR. Výjimkou jsou země Afriky, kde GSM systém 

není tolik rozšířen a je nutné zabezpečit spolehlivou komunikaci jiným technickým 

prostředkem pro komunikaci. Výřez mapy znázorňující pokrytí signálem GSM je v Příloze 4.  

Praktické využití GSM telefonu je omezováno jejich nízkou odolností proti vlivu okolí 

(voda, vlhkost, pád, prach apod.), dostupností signálu a samotnými operátory. Operátoři 

stanovují cenu roamingu a možnost zprostředkování hovorů do externích sítí. Příkladem může 

být spojení se satelitními komunikačními systémy, např. operátor Vodafone do žádné satelitní 

sítě nezprostředkovává volání. 
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8 Satelitní komunikační systémy 

Pro zprostředkování mezinárodní komunikace je zapotřebí systém, který spolehlivě zajistí 

komunikaci mezi různými státy. Některé země nejsou pokryty signálem operátora GSM 

telefonu nebo je zde signál velmi špatný. Příkladem může být Saharská poušť, kde není 

možné realizovat GSM pokrytí a proto Spojené arabské emiráty vytvořily satelitní síť 

Thuraya. 

V rámci komunikace je požadavek i na datovou komunikaci, a tedy i možné připojení 

k internetu. V případě slabého GSM signálu není možné garantovat spolehlivou hlasovou 

komunikaci ani internetové připojení. Podobné služby, jako GSM telefony, lze zajistit 

satelitními komunikačními systémy.  

Satelitní systém se skládá z kosmického segmentu a pozemního segmentu. Pozemní 

segment lze rozdělit na: 

- řídící segment,  

- regionální pozemní stanice,  

- a uživatelský segment.  

Řídící segment systému tvoří pozemní řídící stanice, které zajišťují správnou funkci 

celého systému. Regionální pozemní stanice zajišťují připojení satelitního systému k dalším 

komunikačním systémům, například k veřejné telefonní síti (PSTN), GSM mobilním síti a 

internetu. 

Uživatelský segment je tvořen satelitními telefony, terminály a modemy. Uživatelské 

přístroje pro komunikaci v satelitním systému jsou určeny převážně pro použití na pevnině, 

ale některé systémy lze provozovat i na moři a ve vzduchu. 

Kosmický segment tvoří satelity (někdy nazývané družice) rozmístěné na určitých 

oběžných drahách v dané výšce nad zemským povrchem. Tato výška ovlivňuje funkční 

principy a konstrukci jednotlivých satelitních systémů. Podle této výšky čili oběžné dráhy 

dělíme satelitní systémy využívající: 

- Geostacionární dráhy 

- Negeostacionární dráhy 

- Střední oběžné dráhy 

- Nízké oběžné dráhy 

Nejvyšší oběžná dráha, na které jsou umístěné satelity komunikačního systému, je 

v rovině rovníku ve výšce kolem 36 000 km nad zemským povrchem a označuje se jako 

geostacionární dráha. Tato dráha byla zvolena z důvodu, že satelity na ní oběhnou Zemi za 
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stejný čas, jako se Země otočí kolem své osy, a v podstatě jsou pořád na stejném místě vůči 

zemskému povrchu. Pozemní systémy tedy nemusí být vybaveny systémem sledujícím pohyb 

družic. Jeden satelit v této výšce pokrývá rozsáhlé území, ale z důvodu velké vzdálenosti od 

zemského povrchu musí systémy vysílat silnější signály oproti systémům umístěných v nízké 

a střední oběžné dráze. Umístění jednoho satelitu na velké území s sebou přináší další 

nevýhody. Může dojít k přetížení satelitů při více současných hovorech. Satelity jsou 

technicky složité, mají značnou hmotnost a jejich vývoj, konstrukce, doprava a provoz 

vyžadují velké náklady. Geostacionární dráhy využívají satelitní systémy například Thuraya, 

INMARSAT a družice systému Eutelsat. 

Umístěním satelitu do nižších drah se zvětší jejich doba oběhu kolem zemského 

povrchu. Zemi obíhají rychleji, než se sama otočí kolem své osy, a vůči zemskému se tedy 

„pohybují“ po obloze. Nižší dráhy, na nichž se satelity pohybují, se označují jako 

negeostacionární. Pro družicové komunikační a navigační systémy jsou důležité dvě 

negeostacionární dráhy, především střední a nízká oběžná dráha. 

Mezi geostacionární a nízkou oběžnou dráhou je ve výšce 10 000 až 2 900 km nad 

zemským povrchem střední oběžná dráha, označuje se anglickou zkratkou MEO (Medium 

Earth Orbit). Ve střední dráze pracují satelity navigačních systémů (GPS, Glonass, Galileo). 

Družice v těchto výškách oběhne Zemi za 2 – 24 hodin. 

Pod střední oběžnou dráhou ve výšce 2 400 - 800 km je nízká oběžná dráha značena 

zkratkou LEO (Low Earth Orbit). Systémy pracující v nízkých oběžných drahách jsou 

například satelitní systém Iridium a  Globalstar. 

Jeden satelit umístěný v negeostacionární dráze pokrývá signálem menší území než 

satelit v geostacionární dráze. Pro pokrytí většího území v této výšce je zapotřebí větší počet 

satelitů. Satelitní systém na těchto drahách je navržen tak, že využívá pohybu družic na 

předem stanovených drahách, čímž dojde k pokrytí celého zemského povrchu a dostupnosti 

signálu i na tak nedostupných místech, jako je severní pól. 

V oblasti mezinárodních záchranných operací a nasazení záchranných týmu či 

koordinačních expertů z ČR jsou využívány satelitní systémy Thuraya, INMARSAT, 

INMARSAT-BGAN a IRIDIUM. Další satelitní systémy-společnosti, o kterých by bylo 

vhodné se zmínit, jsou Globalstar, Intelsat a Eutelsat. Tyto sítě nejsou využívány českými 

záchrannými týmy, ale jsou jedny z největších a poskytují velké množství služeb. Není však 

v rozsahu této práce uvést jejich detailní přehled, ale jejich krátké uvedení je vhodné. 
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8.1 Thuraya 

Jedním z největších satelitních systémů je systém Thuraya, který vyvinula 

stejnojmenná akciová společnost v roce 1997 ve Spojených arabských emirátech.  

8.1.1 Popis systému 

Kosmický segment satelitní komunikační systém Thuraya tvoří tři geostacionární 

družice. První družice Thuraya-1 byla vypuštěna 21. října 2000. Druhá družice Thuraya-2 

byla navedena na geostacionární dráhu (35 786 km nad zemí, 44° východní délky) a spuštěna 

10. června 2003. Pro rozšíření sítě a větší pokrytí byla dne 15. ledna 2008 spuštěna třetí 

družice Thuraya-3 na geostacionárním orbitě 154° západní délky. Třetí satelit postavila 

společnost Boeing Satellite System. 

Satelitní telefony (terminály) používají ke komunikaci kmitočtové pásmo v rozsahu 

zhruba 1,5 - 1,7 GHz. Signál je ze satelitu předáván na pozemní bránu umístěnou ve 

Spojených arabských emirátech, která zajišťuje spojení s externími komunikačními sítěmi a 

internetem. 

8.1.2 Pokrytí 

 Systém zajišťuje pokrytí ve více než 110 zemích světa. Signálem není pokryta celá 

planeta, ale pouze určité části, jedná se tedy o tzv. regionální systém. 

Mapa pokrytí zemského povrchu signálem Thuraya je na obrázku níže. Optimální 

signál by měl mít systém v bílých plochách. Modré plochy značí negarantované pásmo a 

v těchto místech není signál zaručen. 

 

Obrázek 6 – Mapa pokrytí signálem systému Thuraya [26] 
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8.1.3 Služby 

Systém poskytuje kvalitní hlasové, datové služby, umožňuje zasílání krátkých textových 

zpráv a systém určování polohy. 

Volání na satelitní telefony z pozemní nebo GSM sítě je řešeno formou roamingových 

dohod s jednotlivými operátory. Z některých sítí se proto nelze na satelitní telefony Thuraya 

dovolat. 

Satelitní telefon tohoto systému umí pracovat se SIM kartou satelitní i GSM sítě, tzv. 

dual-mod. Prakticky umožňuje vložení pouze jedné SIM karty. V místě dosahu GSM signálu 

se používá GSM karta a v místě se špatným či žádným GSM signálem se SIM karta GSM 

vymění za kartu satelitní sítě.  

8.2 Iridium 

 Satelitní komunikační systém Iridium byl spuštěn 1. listopadu 1998. Hlavní 

společností podílející se na vývoji byla společnost Motorola. Z důvodu nezájmu uživatelů a 

rozšíření GSM sítí společnost 13. srpna 1999 musela vyhlásit bankrot. K oživení systému 

došlo v roce 2001, když systém koupila nová společnost Iridium Satellite LLC. 

8.2.1 Popis systému 

Tento negeostacionární systém využívá rozmístění 66 hlavních a 6 záložních satelitů 

na šesti nízkých orbitálních drahách ve výšce 780 km nad zemským povrchem. Na jedné 

dráze se pohybuje 11 satelitů v rovnoměrných rozestupech, tak aby pokryly celé území pod 

svojí dráhou. Jeden satelit oběhne Zemi za 100 min rychlostí 27 088 km/hod. Obzor přeletí 

asi za 10 min. 

Každý satelit Iridium má čtyři antény pro mezidružicové spojení. Pomocí antén dojde 

k propojení satelitu s dalšími čtyřmi satelity. Satelit se propojí s předchozím a následujícím 

satelitem na stejné oběžné dráze a se satelitem v nejbližší přilehlé levé a pravé dráze od 

satelitu. Tento systém zvyšuje spolehlivost a kapacitu systému, snižuje počet pozemních 

brán a omezuje vypadávání signálů při jeho předávání z družice na družici [27].  

 Signál uživatele je předáván od družice k družici buď k jinému terminálu, nebo přes 

pozemní bránu do dalších externích sítí [27]. 
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8.2.2 Pokrytí 

 Systém zajišťuje celosvětové pokrytí, jedná se o tzv. globální systém. 

 

Obrázek 7 - Systém Iridium [27] 

8.2.3 Služby 

Systém zajišťuje kvalitní hlasové a datové služby, přímé připojení k internetu, 

alfanumerický paging, příjímání textových zpráv a určování polohy. 

Nevýhodou příjmu dat přes Iridium je občasné vypadávání signálu, způsobené 

přelétáváním družic za obzor, při kterém si spojení předávají. 

8.3 Inmarsat 

Inmarsat (z anglického In ternational Mar itime Satellite Organization) je satelitní 

komunikační systém určený pro veřejnost. Byl založen v roce 1979, aby zajišťoval námořní 

komunikaci, především řízení lodí, tísňové a bezpečnostní volání. Provoz spustil v roce 1982. 

V současnosti systém zajišťuje i pozemní, mobilní a leteckou komunikaci. 

8.3.1 Popis systému 

INMARSAT je geostacionární systém jehož provoz zajišťují tři satelity typu Inmarsat-4 

(dále jen „I-4“) a čtyři satelity typu Inmarsat-3 (dále jen „I-3“). Satelity jsou rozmístěné na 

geostacionární dráze ve výšce 35 786 km nad zemským povrchem.  

Společnost provozuje ještě několik starších satelitů typu Inmarsat-2. Tyto satelity jsou 

na pokraji životnosti, společnost je pronajímá a postupně vyřazuje z provozu. Tyto satelity 

nezajišťují již pokrytí signálem pro služby Inmarsat. 

Součástí systému jsou jako u ostatních satelitních systému mobilní a pevné pozemní 

stanice. Pevná pozemní stanice tvoří rozhraní vůči kosmickému segmentu. Systém nepoužívá 
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přímou komunikaci mezi jednotlivými družicemi, spojení mobilní stanice se uskutečňuje vždy 

přes některou pevnou pozemní stanici v dané zóně. Stanice pracují v pásmu 6/4 GHz a slouží 

zároveň pro komunikaci mezi mobilní stanicí a pozemskými telekomunikačními sítěmi. 

Celková koordinace sítě, kontroly a monitorování systému se provádí ve stanici 

koordinace sítě NCS (Network Control Centre) [29, 30]. 

8.3.2 Pokrytí 

Původně bylo zajištěno pokrytí satelity Inmarsat-2 a později se zvýšilo pokrytí novými 

satelity I-3. Dne 18. srpna 2008 došlo k úspěšnému vypuštění a spuštění posledního ze trojice 

satelitu I-4. Tři satelity I-4 vytvořily novou síť poskytující hlavně službu BGAN. 

V součastnosti pokrytí Inmarsat zajišťují satelity typu I-3 a I-4.  

 

 

Obrázek 8 – Pokrytí signálem satelitů I-4 [37] 

Satelity I-4: 

- I-4 Americas, pokrývá oblast Ameriky 

- I-4 EMEA, pokrývá Evropu, Střední Východ a Afriku 

- I-4 Asia-Pacific, pokrývá Asijsko-pacifické oblasti 

8.3.3 BGAN 

Broadband Global Area Network (dále jen „BGAN“) je vysokorychlostní služba 

satelitního systému INMARSAT využívající satelity typu I-4. Předchůdcem BGAN byla 

služba Regionální BGAN (R-BGAN), její provoz byl zastaven v roce 2008. Služba BGAN 

zajišťuje kvalitní hlasové a datové širokopásmové připojení. 

Rychlost přímého připojení k internetu je až 492 kb/s, připojení ISDN až 64 kb/s a 

textové zprávy jsou limitovány 160 znaky. Rychlost připojení a některých služeb samozřejmě 
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závisí na typu terminálu. Služba podporuje zabezpečení hlavními typy VPN a standardními 

normami kódování. 

BGAN běžně poskytuje streaming rychlostí 32, 64, 128 a 256 kb/s.  Nad rychlost 384 

kb/s nabízí na vyžádání garantování rychlosti pro přenos dat pro živé video přenosy a 

videokonference. Tato služba je využívána především televizními společnostmi. 

BGAN terminály byly využity i při záchranných pracích na Haiti. Problémem terminálu 

BGAN byla nedostatečná kapacita pro záchranné týmy, protože televizní společnosti CNN, 

BBC apod. využívaly BGAN terminálů pro přenos zpravodajství a zaplatily si garantovanou 

rychlost. 

Na technologii BGAN je založena i námořní služba Fleet Broadband (FB) určená pro 

použití na lodích a letecká služba Swift Broadband (SB) určená pro provoz v letadlech.  

Terminály BGAN Thrane & Thrane Explorer 300 a 700 mají ve výbavě oba české 

USAR odřady. 

8.3.4 Další služby 

Systém INMARSAT definuje několik různých standardů, které se liší především podle 

nabízených služeb. Níže uvedené služby jsou založeny na starších technologiích, než je 

BGAN. Některé služby jsou zaváděny celosvětově a jiné služby jsou rušeny, následující 

přehled služeb je k roku 2009 a bylo čerpáno z [37], [38]. 

Inmarsat A byla původní analogová služba společnosti. Vyřazena byla roku 2007. 

Jejím nástupcem se stala služba Inmarsat B, která přenáší hlas digitálně. Dále zajišťuje fax, 

datové služby a je kompatibilní s globálním námořním tísňovým a bezpečnostním systémem 

GMDSS (z anglického Global Maritime Distress and Safety Systém). Další služby Inmarsat 

schválené pro použití v GMDSS jsou Inmarsat C a mini-C . 

Služby určené převážně pro datovou komunikaci jsou IsatM2M  a její předchůdce 

Inmarsat D+. Inmarsat D+ využívají zařízení s integrovaným GPS, pro přenos dat, 

monitoring a sledování polohy a pohybu. 

V roce 1993 společnost představila Inmarsat M , novější a menší alternativu k 

Inmarsat B. Nabízí obousměrné hlasové volání, tísňové volání, fax a datové služby. O dva 

roky později, v roce 1995 představila vylepšenou verzi pod názvem Inmarsat mini-M . 

Terminál této řady má menší rozměry a hmotnost při zachování relativně levných hlasových a 

datových služeb. K terminálu je možné připojení stolní nebo parabolické antény (velikost 2x 

větší než stolní), možnost vložení dalších SIM karet, a tím možnost použití jednoho terminálu 
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pro více osob [36]. Terminál Inmarsat mini-M je ve výbavě MV-GŘ HZS ČR a je poskytován 

koordinačním expertům. 

Služba Global Area Network  (dále jen „GAN“) je dalším z předchůdců služby 

BGAN. Nabízí kvalitní hlasové a datové služby prostřednictvím mobilních terminálů. 

Společnost poskytuje námořní služby Fleet 77, 55 a 33 a FleetPhone. FleetPhone je 

námořní satelitní telefon, ideální pro menší lodě. V současnosti je služba dostupná v Indickém 

oceánu, ale předpokládá se její celosvětové rozšíření. 

Společnost nabízí i velké množství hlasových a datových služeb pro letecké použití. 

Příkladem může být skupina služeb Aero, která zahrnuje služby Aero H / H+, Aero I, Aero L, 

Mini M Aero a Aero C. Obdoba služby GAN pro letecké použití se nazývá služba Swift 64. 

V celé Asii, Africe a na Středním východě je dostupná služba IsatPhone, což je lehký 

kapesní mobilní satelitní telefon a zajišťují jí satelity I-4. V budoucnu by měla být dostupná 

celosvětově. V této oblasti je dostupná i služba LandPhone, což je pevný satelitní telefon.  

8.4 Globalstar 

Společnost Globalstar byla založena v roce 1991 a komerční služby začala nabízet 

v roce 1999. Systém vyvinuly především společnosti Loral a Qualcomm, dnes se na jeho 

podpoře podílí více společností. Globalstar nemá v ČR distributora. 

8.4.1 Popis systému 

Globalstar používá soustavu 48 družic (+ další 4 záložní) obíhajících v osmi nízkých 

oběžných drahách ve výšce 1414 km nad zemským povrchem. Jedna družice oběhne Zemi za 

méně než 2 hodiny. Kromě kmitočtové konverze a zesílení výkonu se na palubě družice 

neprovádí žádné zpracování signálu, jednotlivé družice mezi sebou nekomunikují a veškerý 

provoz jde přes regionální pozemské stanice [29].  

8.4.2 Pokrytí 

Dráhy družic jsou optimalizovány tak, aby zajistily co nejvyšší dostupnost svých služeb 

v oblasti mezi 70 stupni jižní šířky a 70 stupni severní šířky.  

Na obrázku níže je mapa pokrytí signálem Globalstar pro hlasové služby a Dial-Up 

datový přenos. Mapa je aktuální k červnu 2009. Oranžově je označena primární zóna pokrytí. 

Žlutou barvou je označena rozšířená zóna a zákazníci toho systému se zde mohou setkat se 

slabším signálem. Okrajová zóna s nejslabším signálem je označena modře. V místech 

označených zeleně nejsou služby Globalstar dostupné a v šedých plochách jsou dostupné 

pouze přes Qualcomm telefony (GSP-1600, GSP-1700 a GSP-2900). 
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Obrázek 9 – Pokrytí signálem Globalstar[28] 

8.4.3 Služby 

Systém umožňuje hlasovou komunikaci, přenos dat, alfanumerický paging, službu 

krátkých textových zpráv a určení polohy. 

Společnost Globalstar provozuje družice SPOT, které jsou využívány satelitním 

Trackery. Více informací o přístrojích typu Tracker lze naleznout v kapitole 11.4. 

Některé datové služby (např. služba Globalstar Burst Data) nejsou dostupné v Belize, 

Číně, Kostarice, El Salvadoru, Guatemale, Hondurasu, Nikaragui, Panamě a Saúdské Arábii. 

8.5 Eutelsat 

European Telecommunications Satellite Organization (dále jen „Eutelsat“) byl 

původně zřízen v roce 1977 jako mezivládní organizace pro rozvoj a provoz 

telekomunikačních satelitů v Evropě. První satelit byl vynesen v roce 1983 a do roku 1989 

byla pokryta celá západní i východní Evropa. V 90. letech byla síť rozšířena na Asii, Afriku a 

Ameriku. V červenci 2001 byla organizace Eutelsat transformována na soukromou společnost 

Eutelsat SA. V dubnu 2005 hlavní akcionáři této společnosti spojili své investice do nového 

projektu pod názvem Eutelsat Communications a od října 2005 je tato nová společnost 

vlastníkem Eutelsat SA [33]. Sídlo společnosti je v Paříži. 

8.5.1 Popis systému 

Provoz systému zajišťuje 26 geostacionárních satelitů. Satelity jsou umístněné mezi 15° 

západní délky a 75° východní délky. Systém provozuje několik sérií satelitů. Rozmístění 

jednotlivých satelitů je patrné z Obrázku 10 – Rozmístění geostacionárních satelitů systému 

Eutelsat. 
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                                Tabulka 1 – Série satelitů Eutelsat [36] 

Název série satelitů Počet satelitů v sérii 

Hot BirdTM 3 

EurobirdTM 6 

W series 9 

Sesat 2 

Atlantic BirdTM 4 

Správnou funkci satelitů zajišťují 3 hlavní kontrolní střediska: 

1. Satelitní kontrolní centrum (SCC z anglického Satellite Control Centre) je 

centrum, které kontroluje a sleduje všechny satelity systému.  

2. Kontrolní centrum komunikačních systémů (CSC z anglického Communications 

System Control Centre) je centrum monitorující všechny služby, které přenášejí 

satelity Eutelsat. 

3. Eutelsat Multimedia Platform EMP zajišťuje monitoring všech datových 

provozů (vysokorychlostní přístup k internetu, multimediální stahování apod.) 

 

Obrázek 10 – Rozmístění geostacionárních satelitů systému Eutelsat [36] 

8.5.2 Pokrytí 

Systém zajišťuje pokrytí na dvou třetinách zemského povrchu. Pokryta je celá Evropa a 

Afrika, jižní Amerika, západní část severní Ameriky, většina Asie a severní část Austrálie. 

Společnost Eutelsat v roce 2009 a 2010 zveřejnila aktuální mapy pokrytí pouze jednotlivých 

satelitů, ale kompletní mapa pokrytí celým systémem je aktuální k březnu 2008. 
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Obrázek 11 – Mapa pokrytí zemského povrchu satelity Eutelsat [34] 

8.6 Intelsat 

Společnost Intelsat (z anglického In ternational Telecommunications Satellite 

Organization) byla založena v roce 1964 jako americká mezivládní společnost pro spravování 

sítě komunikačních satelitů. V roce 1965 vypustila první satelit pro komerční komunikaci na 

světě. V roce 1969 uskutečnila první živé globální televizní vysílání přistání Apolla XI a 

v roce 1974 vytvořila první mezinárodní digitální satelitní hlasovou komunikační službu. Po 

37 letech v roce 2001 se z mezivládní organizace stala soukromá společnost. 

Systém provozuje více než 50 satelitů společně s velkým množství pozemních stanic. 

Družice této společnosti pokrývají svým signálem téměř celý zemský povrch a společnost 

nabízí mnoho hlasových a datových služeb [56]. 

8.7 Srovnání satelitních komunikačních systémů 

Porovnání jednotlivých satelitních komunikačních systému není možné. Satelitní 

komunikační systémy se neustále vyvíjejí, většina satelitních společností modernizuje svoje 

zařízení, přechází na nové typy satelitů, zavádí nové služby, zrychluje datové přenosy, 

zlepšuje technické parametry uživatelských terminálů. Ceny uživatelských terminálů, 

poskytovaných služeb a hovorů se snižují a zařízení se stává více dostupné. Naopak některé 

satelity jsou na pokraji životnosti a dochází k jejich postupnému vyřazování. Není proto 

možné v současné době optimálně porovnat jednotlivé satelitní systémy. 
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8.8 Využitelnost satelitního & GSM telefonu 

Satelitní telefony musí mít přímý výhled na družice a z toho důvodu v budovách 

nefungují. Ke zhoršení signálu případně jeho ztrátě dochází kdykoliv při zastínění výhledu na 

družici, např. v lese, v husté městské zástavbě nebo i při velmi špatném počasí. Některé 

satelitní systémy fungují v budově, tím že mají externí anténu nebo oddělený terminál, který 

lze umístit mimo budovu a telefon se s tímto zařízením spojí pomocí bezdrátového připojení. 

V zemích, kde je běžné používání GSM telefonu, je lepší využívat tento systém, kvůli 

dobrému pokrytí signálem, nízkým cenám GSM zařízení. Ale je nutné zvážit zatížení tohoto 

systému z ohledu mimořádné události, kvůli které přijel záchranný tým. Můžou být 

poškozené antény, vysílače, převaděče, zesilovače apod. Obyvatelé z důvodu mimořádné 

události mohou způsobit přetížení místních GSM sítí. 

Výhoda satelitního systému je patrná v místě, kde GSM systém není rozšířen či je 

velmi nespolehlivý. Jako příklad lze uvést země s rozsáhlými oblastmi pouští, kde by nebylo 

výhodné stavět vysílače v požadovaném rozmezí a zajišťovat jejich provoz a údržbu. Lze 

uvést příklad Saharské pouště, kde je v Příloze 4 vidět velmi nízké pokrytí GSM sítěmi v této 

oblasti. 

 Záporem satelitních systémů je jejich vysoká pořizovací cena zařízení oproti GSM 

telefonům. Další nevýhodou je komerčnost satelitních poskytovatelů, například Inmarsat – 

BGAN a placená služba využívaná především televizními společnostmi, která garantuje 

rychlost připojení. 

Jak už bylo zmíněno, satelitní či GSM telefon zajišťuje komunikaci mezinárodní, tj. 

mezi záchranným týmem a jinou zemí, ve většině případů se zemí, která tento tým vyslala, 

v našem případě tedy s Českou republikou. Tento způsob komunikace lze využít i pro 

komunikaci týmu s velícím důstojníkem ve štábu, protože ne vždy je možné zřízení štábu 

v dosahu radiostanic. 

V určitých státech může nastat problém s užíváním satelitních telefonů. Jedná se o 

státy, které mají zakázáno používání satelitních telefonu nebo je na ně uvaleno embargo. 

Problémy můžou nastat v Barmě, na Kubě, v Iránu, Libyi, Severní Koreji a na severu Srí 

Lanky [2].  
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9 Radiostanice 

Komunikace mezi členy týmu je charakteristická častými a krátkými hovory. Každý člen 

týmu by měl mít možnost komunikovat s dalšími členy, a tedy být vybaven zařízením pro 

hlasovou komunikaci. Bylo by značně neekonomické zprostředkovávat tuto komunikaci GSM 

telefony s roamingem z důvodu ceny hovoru, či vybavit většinu členů satelitním telefonem 

z důvodu vysokých pořizovaných nákladů tohoto zařízení. 

Pro běžnou komunikaci mezi členy týmu, případně mezi členy týmu a styčným 

důstojníkem v OSOCC se jeví jako vhodné řešení zprostředkování komunikace pomocí 

radiostanic. 

9.1 Základní pojmy a dělení 

Radiostanice je zařízení schopné vysílat a přijímat na předem stanoveném kmitočtu. 

Radiostanice lze dělit například podle užití a konstrukce na radiostanice přenosné, mobilní, 

základnové, řídicí, podřízené, dálkově ovládané apod. Radiostanice u digitálních systémů 

budou v této práci nazývány terminály. 

Kmitočet (frekvence) je vlastnost elektromagnetické vlny, která udává počet periodických 

cyklů za sekundu. Jednotkou kmitočtu je jeden hertz [Hz]. 

Délka vlny (vlnové délka) vyjadřuje délku jednoho periodického cyklu elektromagnetické 

vlny. Označuje se řeckým písmenem lambda λ a její jednotkou je jeden metr [m]. Délka vlny 

je závislá na kmitočtu následujícím vztahem: 

� �
�

�
 ���,  kde c je rychlost světla (	 � 3 � 10� ms-1), 

                  f  je frekvence vlny [Hz]. 

Délka vlny má vliv na její chování při průchodu prostředím.  

Rádiové vlny jsou elektromagnetické vlny o kmitočtech nižších než 3000 GHz (dohodnutá 

mezinárodní mez), jež se šíří prostorem bez umělého vedení. Elektromagnetická vlna se může 

šířit prostorem: 

a) přímo prostorově (přímočaré šíření, mezi vysílací a přijímací anténou je přímá 

viditelnost), 

b) povrchově (vlna se šíří podél povrchu Země a přizpůsobuje se jeho nerovnostem), 

c) prostorově – ionosféricky (vlna se šíří do prostoru kolem Země až do ionosféry, kde 

se částečně odrazí a částečně projde skrz). 
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Obrázek 12 – Šíření elektromagnetických vln 

Útlum elektromagnetických vln je zeslabení vlny a závisí na mnoha faktorech. 

Nejdůležitější je délka vlny, vzdálenost antény (útlum roste se čtvercem vzdálenosti) a 

prostředí, kterým se vlna šíří, či vliv zemského povrchu. Utlumení signálu nastává nejčastěji 

při přenosu signálu na velkou vzdálenost nebo stojí-li v cestě šíření signálu terénní nerovnost. 

Rádiové spektrum je část spektra elektromagnetického záření. Vlny v tomto spektru jsou 

určeny pro komunikaci. Rádiové spektrum je rozděleno na devět pásem. Nejběžnější rádiová 

pásma pro komunikaci pomocí radiostanic jsou pásma VHF a UHF.  

Tabulka 2 - Rozdělení elektromagnetických vln v rádiovém spektru [22] 

Mezinárodní 
zkratka 
pásma 

Česká zkratka a 
název vln 

Rozsah kmitočtů Odpovídající 
názvy pásem 

Délka vlny 
[λ] 

VLF VDV  
velmi dlouhé vlny 

3 až 30 kHz (Mam) 
myriametrové 

10 až 100 km 

LF DV 
dlouhé vlny 

30 až 300 kHz (km) 
kilometrové 

1 až 10 km 

MF SV 
střední vlny 

300 až 3000 kHZ (hm) 
hektometrové 

100 až 1000 m 

HF KV  
krátké vlny 

3 až 30 MHz (dm) 
dekametrové 

10 až 100 m 

VHF VKV  
velmi krátké vlny 

30 až 300 MHz (m) 
 metrové 

1 až 10 m 

UHF UKV 
ultra krátké vlny 

300 až 3000 MHz (dm) 
decimetrové 

1 až 10 dm 

SHF cm vlny 3 až 30 GHz (cm) 
centimetrové 

1 až 10 cm 

EHF mm vlny 30 až 300 GHz (mm) 
milimetrové 

1 až 10 mm 

---- dmm vlny 300 až 3000 GHz (dmm) 
decimilimetrové 

0,1 až 1 mm 

 
Kmitočtový kanál (dále jen „kanál“) je předvolba na radiostanici, které je přiřazen určitý 

kmitočet či kmitočtový pár. Přiřazení kmitočtu závisí na typu kanálu, místě použití 

radiostanice a typu sítě. 
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Kanály se dělí podle způsobu použití na celostátní, územní, kmitočtové páry a ostatní. 

Každý kanál je značen písmenem, např. celostátní kmitočet se označuje písmeny „I“, „K“, 

„L“, „I+“, „M+“, „G+“, „U“ a „Y“ a je mu p řiřazen kmitočet.  

Například celostátní součinnostní kanál se označuje písmenem I a je mu přiřazen kmitočet 

169,1750 MHz. 

Poznámka: Řád analogové sítě HZS ČR, který bude zmíněn níže, nazývá kmitočtový 

kanál kmitočtem, zřejmě pro jednoduchost. Pro pochopení principu radiostanice bylo nutné 

uvést rozdíl mezi kmitočtem a kmitočtovým kanálem. 

Kmitočtový pár jsou dva kmitočty, jeden kmitočet pro odesílání a druhý pro přijímání, 

které lze naladit na jeden kanál radiostanice. 

Převaděčové kanály jsou kanály, které jsou naladěny na frekvenci převaděče a využívají 

kmitočtového páru. 

Radioprovoz je provoz, ve kterém je provozována radiokomunikace. Radiokomunikací je 

míněna komunikace pomocí elektromagnetických vln z rádiového spektra, tzv. radiových vln. 

Radioprovoz lze rozdělit na provoz: 

a) Simplexní -  je způsob provozu, umožňující komunikaci v jeden okamžik pouze 

v jednom směru čili střídavě v obou směrech, přepínání se provádí například pomocí 

ručního ovládání. V jednu chvíli jedna radiostanice vysílá a druhá pouze přijímá.  

b) Duplexní -  je způsob provozu, umožňující současně vysílat a přijímat signál. Tento 

provoz je využíván především u GSM mobilních telefonů. Radiostanice duplexní 

provoz nepodporují. 

c) Semiduplexní - je způsob přenosu se simplexním provozem na jednom konci 

telekomunikační cesty a s duplexním provozem na druhém konci. 
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9.2 Princip činnosti 

Princip přenosu informace pomocí radiostanice je patrný ze schéma rádiového 

sdělovacího řetězce znázorněného na obrázku níže. 

Aby mohla radiostanice vyslat informaci v daném kmitočtu, musí jí určitým způsobem 

upravit, tj. zakódovat a modulovat.  

 

Obrázek 13 – Schéma rádiového sdělovacího řetězce[44] 

Zdroj informace je upraven tak, aby byl přijatelný pro modulátor. Tento proces nazýváme 

kódování a kódovaný signál, který nese informaci lze nazvat nosným signálem. 

Modulace je proces, kterým se mění některý z parametrů nosného signálu. Nejčastěji se 

mění amplituda, kmitočet nebo fáze nosné vlny. Zařízení, kde probíhá modulace, nazýváme 

modulátor. Modulátor pomocí modulačního signálu změní nosný signál na signál 

modulovaný, který je vhodný pro vyslání. Protože potřebujeme, aby se výsledný signál dobře 

šířil prostorem, je modulačním signálem signál z vysokofrekvenčního generátoru a výsledný 

modulovaný signál je tedy vysokofrekvenční elektromagnetickou vlnu. 

 Podle hodnot, kterých může signál nabývat lze signály rozdělit na spojité a diskrétní. 

Spojité signály můžou nabývat v určitých mezích libovolných hodnot, tyto signály nazýváme 

analogové. Digitální systémy pracují na principu diskrétních hodnot, tzn. signál nabývá pouze 

dvou stavů (0 nebo 1). 
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9.3 Analogové radiostanice 

Jak už bylo zmíněno, analogové radiostanice využívají přenos informace ve formě 

spojitého signálu, který může nabývat v určitých mezích libovolných hodnot. Na přenášené 

elektromagnetické vlny působí okolní prostředí a jsou rušeny. Při příjmu signálu není někdy 

lehké odstranit signál způsobený rušením a výsledný demodulovaný signál je zkreslen, 

obsahuje velké množství šumu či je úplně nepoužitelný. Vliv okolí na přenášený signál roste 

se vzdáleností, na kterou je signál přenášen, a v určité vzdálenosti dojde k tak silnému 

poškození, že signál je ztracen. Vzdálenost, na kterou lze signál přenášet, lze zvýšit 

umístěním vysílače do vyšší polohy, zvýšením jeho výkonu či zařazením převaděče. Princip 

převaděče je vysvětlen níže, v příslušené kapitole. Analogový signál lze jednoduše 

odposlouchávat, stačí naladit radiostanici na odposlouchávaný kmitočet [44]. 

Analogový provoz radiostanic u HZS ČR se řídí Řádem analogové sítě Hasičského 

záchranného sboru ČR a součinnosti v IZS (dále jen „řád“). Řád vydává generální ředitel HZS 

ČR a náměstek ministra vnitra pokynem č. 42 ze dne 20. října 2004. 

MV-GŘ HZS ČR je držitelem Povolením k provozování vysílacích rádiových stanic 

pozemní pohyblivé služky a pevné služby. Toto povolení vydává ČTÚ. Komunikací pozemní 

pohyblivá služby se rozumí radiokomunikační spojení mezi pevnými (např. základnovými) a 

pohyblivými (např. přenosnými) radiostanicemi nebo mezi pohyblivými radiostanicemi 

navzájem. Komunikací pevné služby se rozumí radiokomunikační spojení mezi dvěma 

pevnými body (radiostanicemi). 

V České republice se pro analogové spojení jednotek požární ochrany využívají 

radiostanice ve VHF pásmu kolem 160 MHz s kanálovou roztečí 12,5 kHz. Do roku 2005 

byla povolena i kmitočtová rozteč 25 kHz. 

Analogové radiostanice se vyrábějí už několik desítek let a jsou spolehlivé. Oproti 

dřívějším radiostanicím mají dnešní radiostanice menší rozměry, jsou lehčí, výkonnější a 

snadněji ovladatelné. Některé typy jsou vybaveny displejem a klávesnicí. Většinu radiostanic 

lze připojit k počítači, přeprogramovat a zálohovat její nastavení.  

Nejpoužívanější jsou přenosné radiostanice Motorola GP 340, GP 360 a GP 380, které 

nahradily dříve používané radiostanice Motorola GP 300 a P110. Vozidlové a základnové 

radiostanice Motorola GM 380 a GM 360 nahradily dříve používané Motoroly GM 300 [44]. 
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9.3.1 Analogový převaděč 

Převaděč je zařízení, které umí přijmout signál, zesílit ho, případně upravit a znovu 

odvysílat. Podle toho, jak převaděče upravují signál, je lze rozdělit na převaděče analogové, 

analogově-digitální a digitální. Analogové převaděče jsou převaděče, které přijímají spojitý 

signál o určitém kmitočtu a převádí ho na jiný spojitý signál o jiném kmitočtu. Analogově-

digitální převaděče přijímají digitální signál a převádí ho na analogový či naopak. Digitální 

převaděče převádí signál pouze v rámci diskrétních veličin. 

 
Obrázek 14 – Princip převaděče 

 
Pro provoz jednoho převaděče je zapotřebí dvou kmitočtů, na obrázku označených jako 

F1 a F2. Radiostanice vysílají na frekvenci F1, převaděč přijímá tuto frekvenci, zesiluje ji a 

převádí na frekvenci F2, kterou následně vysílá. Radiostanice přijímají frekvenci F2 a 

případně opět vysílají na frekvenci F1. 

Převaděče se používají pro zesílení signálu a pro převod signálu z digitálního na 

analogový a opačně. Umísťují se co nejvýše, aby nestála cestě šíření terénní nerovnost a 

nenastal útlum signálu. 

Napájení převaděčů je realizováno z elektrické sítě nebo elektrocentrálou 230V/50Hz, 

případně z baterií. 
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9.4 Digitální radiostanice 

Digitální radiostanice přenášejí informace ve formě diskrétního signálu, který nabývá 

pouze dvou hodnot (0 a 1), dále ho budeme nazývat digitálním signálem. Tento signál je 

oproti analogovému signálu odolnější proti rušení, jednodušší na odfiltrování a vyčištění od 

šumu, lze ho kódovat a není tak jednoduché ho odposlouchávat. 

9.4.1 Digitální radiokomunika ční sítě 

V České republice byla pro přenos digitálního signálu zavedena síť pod označením 

PEGAS.  

PEGAS je plně digitální radiokomunikační síť s hlasovými a datovými službami v 

evropsky harmonizovaném kmitočtovém pásmu 380-400 MHz pracující ve standardu 

TETRAPOL. 

Systém vystavěla společnost MATRA Nortel Communications ve spolupráci s firmou 

Siemens. Současným výrobcem a dodavatelem terminálů pro tento systém je francouzská 

firma EADS Defence & Security. Provozovatelem sítě je Ministerstvo vnitra a je určena pro 

komunikaci Integrovaného záchranného systému. K zprovoznění sítě PEGAS došlo v roce 

2003. 

Standard TETRAPOL pracuje na principu sdílených zdrojů, tzv. trunkový systém. 

Trunkový systém zajišťuje lepší využitelnost kmitočtového pásma. Terminál, který chce 

vysílat obdrží od řídící jednotky informaci o volném kmitočtu na který se automaticky naladí. 

Stejnou informaci obdrží i volaný terminál. Terminály mají k dispozici všechny kmitočty a 

v případě hovoru se naladí na ten volný. 

Terminály mají zajištěný přístup do sítě pomocí vícenásobného rozdělení kmitočtů 

FDMA. FDMA (z angl. Frequency Division Multiple Access) využívá pro zajištění 

vícenásobného přístupu kmitočtové dělení frekvenčního pásma, tj. dané frekvenční pásmo se 

rozdělí na podpásma, kterým jsou přiřazeny jednotlivé kanály. Vícenásobného přístupu lze 

docílit i pomocí časového dělení TDMA (Time Division Multiple Access) nebo kódového 

dělení CDMA (Code Division Multiple Access) frekvenčního pásma, či jejich kombinací. 

Tyto principy se ale u standardu TETRAPOL nevyužívají. 

Pro přenos rádiového signálu je využívá modulace GMSK (z angl. Gaussian Minimum 

Shift Keying). Stejná modulace se používá i při modulaci signálu u GSM sítí. 

Systém se skládá ze vzájemně propojených sítí označovaných jako regionální sítě (RN). 

Každá regionální síť poskytuje rádiové pokrytí území regionu a řídí komunikace 
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uskutečňované na daném území. Regionální síť se skládá ze tří vzájemně propojených 

podsystémů: 

- rádiový podsystém – základnové stanice a rádiové terminály, 

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

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

Connected Terminal) a rozhraní pro externí sítě, 

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

řídících úkolů a operátoři. 

 

Obrázek 15 – Struktura regionální sítě [43] 

Systém zajišťuje skupinovou a individuální komunikaci, komunikaci v přímém režimu, 

tísňové volání a datové služby.  

Skupinová komunikace je možná pouze v rámci své skupiny. Individuální komunikací se 

rozumí komunikace mezi dvěma terminály, které nemusejí být ve stejné regionální skupině 

(například komunikace mezi JPO a ZZS) nebo i hovory do telefonní sítě a konferenční 

hovory. 
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Komunikace na přímých kanálech, tzv. DIR kanálech, je komunikace mezi dvěma 

terminály. Komunikují na kanálech stanovených pro přímý režim. U tohoto typu komunikace 

nejsou vyžadovány síťové zdroje (infrastruktura) a lze jej realizovat i mimo pokrytí signálem 

sítě. Dosah je závislý pouze na vzdálenosti terminálů a jejich vzájemném umístění. Pro 

zvýšení dosahu je možné využít převáděč IDR. Pak spolu mohou komunikovat na příslušných 

kanálech terminály, které jsou v rádiovém dosahu převáděče IDR. [44] 

Zajištění bezpečnosti systému určitým způsobem omezuje použití terminálů v jiných 

sítích. Bezpečnost je zajištěna pomocí autentizace terminálů, možným šifrováním 

komunikací, zablokováním přístupových nebo provozních práv terminálů a ochranou 

systému. Každý terminál v této síti má svojí individuální adresu a sériové číslo. Při přihlášení 

do sítě dochází k autentizaci terminálu porovnáním jeho adresy a sériového čísla s databází. 

Bez autentizace nemůže terminál pracovat. Při prvním uvedení terminálu do provozu se 

provádí první autentizace, bez které by terminál nemohl pracovat ani v přímém režimu [43, 

44]. 

Ve světě je kromě systému TETRAPOL zaveden i podobný novější systém TETRA, který 

je využíván stále více zeměmi a organizacemi. Jako další digitální komunikační systémy lze 

uvést systémy EDACS, Projekt 25, DIMRS (iDEN). Rozdíl mezi jednotlivými digitálními 

systémy a jejich bližší popis lze naleznout v literatuře [43]. 
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9.5 Občanské radiostanice typu PMR 

Další možností, jak zajistit hlasovou komunikaci v týmu, jsou občanské radiostanice tzv. 

PMR (Personal Mobile Radio). V poslední době jsou nejrozšířenější radiostanice v UHF 

pásmu PMR 446. Níže jsou uvedené technické parametry těchto stanic.  

Tabulka 3 - Technické parametry radiostanic PMR 446 [17] 

Kmito čtové pásmo 446,0-446,1 MHz 446,1-446,2 MHz 

Druh modulace Analogová Digitální 

Vyzářený výkon Maximálně 500 mW e.r.p 

Kanálová rozteč 12,5 k Hz 6,25 kHz nebo 12,5 kHz 

Doba zaklíčování --- Maximálně 180 s 

Typ stanice Uživatelský terminál pro komunikaci Ruční přenosná 

Typ antény Integrovaná 

Druh provozu Simplex, pouze hlasová -- 

Použití PMR 446 je povolené v zemích Evropské unie a v zemích, které akceptovaly 

doporučení CEPT PMR 446. Tento celoevropský standard byl připraven především pro 

uživatele z řad soukromých a firemních uživatelů, ale legislativně nic nebrání tomu, aby byly 

tyto radiostanice použity i pro komunikaci záchranného týmu. Lze je volně provozovat a není 

potřeba žádné povolení. 

V České republice je možné tyto kmitočty a zařízení využívat na základě všeobecného 

oprávnění ČTÚ č. VO-R/3/07.2005-16. 

Výhoda těchto stanic je cenová dostupnost, malé rozměry, nízká hmotnost a volné použití. 

Praktickému využití u záchranných týmů ale brání několik záporů. Výkon vysílače je pouze 

0,5 W a v závislosti na okolí a terénu lze předpokládat malý dosah stanic, řadově v desítkách 

metrů v dobrých podmínkách maximálně stovkách metrů. Radiostanice nelze přeladit, pracují 

v úzkém kmitočtovém spektru. Na tyto radiostanice nejsou z důvodu volného použití a nízké 

ceny kladeny přísné požadavky a jejich technické provedení není kvalitní, a tedy spolehlivé. 

Nelze tedy doporučit používání PMR 446 záchrannými týmy v oblasti mezinárodních 

záchranných operací. 
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9.6 Shrnutí použitelnosti radiostanic 

Důvody, proč nepoužít občanské radiostanice typu PMR 446 v záchranných operacích 

typu, byly uvedeny výše.  

Přenosné radiostanice pro profesionální použití lze rozdělit na analogové a digitální. 

Digitální radiostanice (terminály) z důvodů zabezpečení a kódování diskrétního signálu 

využívají autentizaci, která brání jejich použití v jiných digitálních komunikačních systémech. 

Terminály by bylo možné použít pouze v přímém režimu.  

Pro zajištění komunikace záchranného týmu je výhodnější použití analogových 

radiostanic. Důvodem je jejich přijatelná cena (9 – 11 tisíc Kč), nízká hmotnost a malé 

rozměry. Členové záchranných týmů mají s používanými radiostanicemi zkušenosti z běžné 

zásahové činnosti. 

Další výhoda analogových radiostanic je jejich jednoduché ovládání a možnost přeladění. 

Používané radiostanice lze přeladit přímo v terénu. Zapotřebí je osoba, která umí přeladit 

radiostanici a má potřebné technické vybavení pro přeladění, tj. notebook, vhodný datový 

kabel, software a zná kmitočty, na které se má radiostanice naladit. 

Protože ale digitální komunikační systémy využívají kmitočty v harmonizovaných 

evropských pásmech pro záchranářské účely, nelze toto pásmo využít pro provoz analogové 

komunikace. 

V ČR jsou kmitočty přiděleny pomocí individuálního povolení od ČTÚ, v případě vyslání 

záchranného týmu do jiné země není čas žádat místní telekomunikační orgány o nějaké 

povolení. Tyto orgány nemusí být z důvodu katastrofy dostupné. 

9.6.1 Způsob nalezení správného kmitočtu 

Legislativní způsob: 

- OPIS MV-GŘ HZS ČR zjistí vhodné frekvence prostřednictvím organizací, které 

žádají nasazení týmu (UN-OCHA, MIC, LIMA apod.) 

Způsob použití zásahových kanálů: 

- Radiostanice budou naladěny na běžné frekvence používané v České republice, hlavně 

na celostátní součinnostní kanály I, K, N. Tým v místě nasazení vyzkouší postupně 

kanály a bude na nich sledovat radioprovoz. Ve Fach Sheet budou uvedeny tyto 

frekvence, případně je bude mít styčný důstojník k dispozici pro koordinační centrum 

a místní orgány. 
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Oba české USAR odřady používají přenosné analogové radiostanice MOTOROLA 

GP340, které se osvědčily i v běžné zásahové činnosti v ČR. Tyto radiostanice mají funkci 

skenování kanálů, ale nemají displej. Není tedy možné zjistit, který kanál radiostanice 

zachytila. Dovybavením týmu radiostanicí s displejem, například typ Motorola GP 360 či GP 

380, by se zlepšila informovanost týmu o používaných kanálech v místě nasazení. 

9.6.2 Použití analogového převaděče  

Přenosné analogové radiostanice Motorola GP340 lze přeladit na libovolný kmitočet 

v pásmu VHF 136 - 174 MHz. Pro zajištění spolehlivé komunikace přes analogové 

radiostanice by bylo výhodné záchranný tým dovybavit analogovým převaděčem a naleznout 

dvě volné frekvence shodné ve všech zemích, do kterých by mohl být odřad teoreticky vyslán 

a získat na ně povolení.  

Výhody použití převaděče:  

- Tým by se nemusel zabývat frekvencemi, na kterých může komunikovat, a pouze by 

zapnul převaděč umístěný například v autě a radiostanici přepnul na převaděčový 

kanál. 

- Rychlé a jednoduché zprovoznění. 

Cena jednoho převaděče je kolem 20 – 30 tisíc Kč. Rozměry a hmotnost zařízení je 

přijatelná, lze umístit i do automobilu. Napájení z akumulátoru, generátoru, elektrické sítě 

nebo vozidla. 
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10  Vybavení českých USAR odřadů pro komunikaci 

Hasičský záchranný sbor České republiky má v současné době zřízeny dva USAR odřady.  

První USAR odřad zajišťuje HZS hlavního města Prahy, který je zpravidla využit pro 

mezinárodní záchranné operace. Tento odřad se začal formovat už od roku 1999. Od 1. 

července 2007 působí i druhý USAR odřad zřízený při HZS Moravskoslezského kraje.  

Každý odřad musí být dostatečně vybaven, aby zvládl samostatně své úkoly. Vybavení 

českých USAR odřadů pro hlasovou komunikaci je podobné. Oba odřady mají ve výbavě 

analogové radiostanice Motorola GP340, satelitní telefony Explorer 700 a 300 využívající síť 

Inmarsat-BGAN. 

Tabulka 4 – Vybavení USAR odřadů prostředky pro komunikaci 

 USAR Praha USAR Ostrava 

Radiostanice Analog. (Motorola GP340) Analog. (Motorola GP340) 

Satelitní telefony 

BGAN - Explorer 700 BGAN - Explorer 700 

BGAN - 2x Explorer 300 BGAN - Explorer 300 

Iridium – motorola Thuraya SG-5250 

10.1 Thrane & Thrane Explorer 700 a Explorer 300 

Thrane & Thrane Explorer 300 a 700 jsou terminály pro satelitní síť Inmarsat BGAN. 

Pokrytí signálem je závislé na signálu sítě BGAN. Terminály se skládají z modemu a antény. 

Umožňují v jednu chvíli současný přenos dat a hlasovou komunikaci. Telefonování se 

provádí před bluetooth telefon. Maximální rychlost připojení k internetu se uvádí 492 kb/s a 

streamingu 256 kb/s. Terminál lze ovládat pomocí software BGAN Launchpad nebo pomocí 

vlastního webového rozhraní, případně přes LCD displej na terminálu. 

 
 

Obrázek 16 – Explorer 300 a Explorer 700 [31, 32] 
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Tabulka 5 – Srovnání Explorer 700 a Explorer 300 [31, 32] 

  Explorer 700 Explorer 300 

Fyzické 
parametry 

Hmotnost [kg]: 3,2 1,4 
Rozměry [mm]: 297x399x51 168x217x52 

IP krytí: 
modem IP 52, 
anténa IP 66 

IP 54 

Hardware 
Rozhraní (data): 

2x Ethernet Ethernet 
Bluetooth 

USB, 
WLAN 802.11 a/b/g, 

---------- 

Rozhraní (ostatní): 
Anténa, 2x Digital I/O, 

12V Solární panel 
---------- 

Napájení 

Připojení do 
cigaretového 
zapalovače: 

Ano 

Typ baterie: Li-Ion, dobíjecí 
Typ napájení: DC 15 V nebo AC 100-240V (47-63Hz) 

Výdrž baterií: 
1,5 hod při přenosu 

492kb/s, 
1hod.20min. při přenosu 

96kbit/s, 
36 hod v pohotovostním režimu 

Výstupní napětí: DC 10-16 V DC 10-32 V 

Obsah základního balení 

Ethernetový kabel 2 m 
Napájecí adaptér 

USB kabel 2m, 
anténní kabel 41cm a 10m 

---------- 

Prostředí Operační teplota: 
-25°C až +55°C (napájení přes adaptér), 

0°C - +55°C (napájení na baterii) 

Software 
Operační systém: Win 2000, XP, MAC OS 10.1 a vyšší, Linux Redhat 9 

Uživatelské rozhraní 
BGAN Launchpad, 

Web. rozhraní, LCD panel 

Data 

Standardní 
(odesílání/přijímání) 

492 240/384 kb/s 

Streaming 
32, 64, 128, 256  kb/s, 

BGAN X-streamTM 
32, 64 kb/s 

ISDN 2x 64 kb/s přes RJ-45 64 kb/s přes USB 

Hlas 
Přes dva RJ-11 pro hlas 
nebo 3.1 kHz audio/fax, 

bluetooth 

Přes RJ-11 nebo 
Bluetooth 

handset/headset 
Orientační cena [Kč] 140 000 70 000 
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10.2 Thuraya SG-2520 

Satelitní telefon Thuraya SG-2520 je hybridní telefon pracující v arabské satelitní síti 

Thuraya. Tento přístroj je ve výbavě USAR odřadu HZS MSK. 

Telefon může pracovat kromě sítě Thuraya i v GSM síti. Na GSM síť se připojuje 

vždy když je dostupná, protože cena hovoru přes GSM je většinou nižší než přes satelitní 

operátory. Telefon podporuje kmitočtová pásma GSM sítě 900, 1800 a 1900 MHz.  

Telefon má integrovaný GPS přijímač, porty IrDA a Bluetooth. Uživatelská paměť je 

128 MB a dá se rozšířit pomocí paměťových karet MicroSD [56]. Díky kombinaci GSM a 

satelitní sítě Thuraya má tento telefon signál téměř všude. Další výhodou je integrovaný 

fotoaparát, velký displej a relativně malé rozměry. 

Další technická data: 

     Rozměry: 138,5 x 53 x 18,8 mm 

     Hmotnost: 180 g 

     Displej 

          úhlopříčka: 1,9” 

          rozlišení: 176 x 220 

          počet barev: 262 tisíc 

     Fotoaparát: integrovaný 1,3 Mpx 

     Operační systém: Windows CE        

     Software: podpora Java, WAP prohlížeč  

Orientační cena: 25 – 30 tisíc Kč. 

 

Obrázek 17 – Thuraya SG-2520 [55] 
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10.3 Motorola GP 340 

Motorola GP340 je jedna z nejrozšířenějších profesionálních přenosných analogových 

radiostanic. Nahradila dříve používané radiostanice Motorola GP300. Hovor je uskutečňován 

v semiduplexním režimu. Radiostanice je vybavena funkcí skenování. Není vybavena 

klávesnicí ani displejem. Lze jí přeprogramovat a zálohovat pomocí datového kabelu, 

počítače a vhodného softwaru. K dostání je velká řada příslušenství. 

Nastavením radiostanice na minimální výkon se prodlouží životnost baterie. Při 

nastavení na maximální výkon se zvětší dosah radiostanice a zmenší výdrž baterie. 

Kmitočty - celá šířka pásma: VHF: 136 - 174 MHz 

UHF: 403 - 470 MHz 

Odstup kanálů:  12,5/20/25 kHz 

Počet kanálů:   16 

Výkon vysílače:  VHF: 1 - 5 W  

UHF: 1 - 4 W 

Napájení:    7,5 V akumulátor. 

Typ akumulátoru:  NiMH, NiCd, Li-Ion 

Rozměry v x š x h:                 137 x 57,5 x (33,0 – 40,0) mm 

Hmotnost:   350 – 500 g 

Hmotnost a hloubka radiostanice záleží na typu akumulátoru. 

Orientační cena radiostanice: 9 - 11 tisíc Kč 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 18 – Radiostanice 

Motorola GP 340 [23] 

Profesionální analogové radiostanice Motorola GP360 a GP380 mají podobné vlastnosti 

jako zmíněná Motorola GP340. Hlavní odlišností GP360 od GP340 je 14 znakový 

alfanumerický displej, programovatelná tlačítka a možnost využití 255 kanálových pozic. 

GP380 má navíc kompletní numerickou klávesnici.  

 

Obrázek 19 - Motorola GP360 a GP380 [23]  
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11  GPS 

Nepostradatelným systémem usnadňujícím komunikaci záchranných týmů je systém, 

který dokáže přesně určit polohu, tzv. globální polohový družicový systém. V současnosti 

jediným spolehlivě funkčním systém pro veřejné použití je americký systém GPS.  

Existují i další satelitní systémy pro určení polohy, ale nejsou tak rozšířené pro civilní 

použití (ruský systém GLONASS) nebo jsou ve fázi vývoje (evropský systém Galileo). 

Literatura [49] výborně popisuje blíže většinu globálních polohovacích systémů. 

11.1 Popis systému 

GPS je zkratka pro Global Positioning System, který se původně nazýval NAVSTAR 

GPS (z angl. Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System). 

Systém je provozován americkou armádou a původně sloužil pouze vojenskému účelu, 

avšak v současnosti je systém celosvětově dostupný i pro civilní užití. Časem došlo k jeho 

částečnému uvolnění pro civilní užívání a do rádiového signálu pro civilní použití začala být 

vnášena umělá chyba, tzv. selektivní dostupnost - Selective Availability (SA). S touto umělou 

chybou GPS přístroje uměly určit polohu pouze s přesností kolem 50 – 100 m. Dne 1. května 

2000 došlo k zrušení této umělé chyby a přístroje určují polohu s přesností do první desítky 

metrů. Jelikož americká armáda poskytuje GPS bezúplatně, došlo k velkému rozmachu GPS 

přístrojů. V součastnosti je mnoho výrobců a distributorů přijímačů GPS. 

11.2 Princip funkce 

Podobně jako satelitní komunikační systémy je satelitní navigační systém tvořen 

kosmickým, řídícím a uživatelským segmentem.  

Kosmický segment tvoří 24 satelitů, které obíhají Zemi na šesti oběžných drahách ve 

výšce 20 200 km. Jedna oběžná dráha má sklon 55° a jsou na ní umístěny čtyři satelity [48]. 

Na oběžných drahách se pohybují i náhradní satelity, které jsou v případě potřeby aktivní.  

Řídící a kontrolní segment zajišťuje sledování, vyhodnocování a řízení družic, údržbu a 

řízení celého systému. Segment tvoří řada pozemních stanic. Konkrétně se jedná o velitelství, 

řídící středisko, záložní řídící středisko, 3 povelové stanice a 18 monitorovacích stanic. 

Velitelství systému GPS je umístěno na letecké základně v Los Angeles v Californii 

(USA) a řídící středisko je na letecké základně v Colorado Springs. Další stanice jsou 

umístěné na leteckých základnách americké armády, tak aby zajistily podporu družicím 

z celého světa.  
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Uživatelský segment tvoří přijímače GPS, které přijímají signál z družic a na základě 

signálu vypočítají aktuální polohu a čas. Systém je koncipován jako pasivní a není možné 

odesílat z GPS přístrojů informace zpět na kosmický segment systému. Odeslání souřadnic se 

zajišťuje jinými systémy.  

Pro určení polohy se užívá Světového geodetického standardu 1984 WGS-84 (World 

Geodetic System 1984). Standard zajišťuje určení polohy pomocí dvou souřadnic, východní či 

západní a severní či jižní souřadnice. 

11.3 Využitelnost 

Systém zajišťuje celosvětové pokrytí. Zákaz používání GPS platí v současné době 

v Severní Koreji a Libyi [51]. V dubnu 2009 bylo užívání GPS povoleno Egyptskými úřady 

na jeho území [52]. V Rusku je k používání GPS přístrojů oficiálně nutné povolení. 

Záchranné týmy využívají GPS k určení či upřesnění polohy především: 

- oblasti nasazení, 

- místa táboru záchranného týmu, 

- přijímacího a odjezdového centra, koordinačního centra, LEMA a dalších důležitých 

orgánů v místě katastrofy, 

Během nasazení záchranného týmu se musí počítat s tím, že mapové podklady pro GPS 

přístroje nebudou k dispozici či aktualizovány a zcela určitě v nich nebudou doplněny změny 

způsobené katastrofou (zřícené mosty, budovy, porušené cesty apod.).  

Navigaci lze v GPS přístroji provést i bez mapových podkladů, stačí znát souřadnice 

cílového místa a šipka v přístroji ukazuje směr a vzdálenost do cíle. V tomto případě musí 

tým pracovat společně s GPS přístrojem i s dostupnými tištěnými mapami, satelitními 

snímky, informacemi od místních a především s koordinačním centrem OSOCC, které 

shromažďuje veškeré informace i o okolí záchranných operací. 

Používané GPS přístroje jsou cenově dostupné a outdoorové navigace vykazují velmi 

dobrou odolnost v obtížném terénu. Nejsou náchylné na prach, jsou dobře odolné vůči pádu a 

nárazu, vykazují určitou vodotěsnost a některé typy jsou opatřeny karabinou na zavěšení na 

výstroj či batoh.  

Souřadnice je možné do přístrojů zadávat ručně, pomocí počítače s datovým kabelem či 

bezdrátově. Lze vytvořit datový soubor se souřadnicemi důležitých míst pro tým a nahrávat 

jej přes počítač do navigací záchranných týmů již v přijímacím centru nebo koordinačním 

centru. Tato varianta je ale nereálná z časových důvodů a kvůli rozdílným typům používaných 

GPS přístrojů. 
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 Souřadnice důležitých míst jsou dostupné i ve Virtual OSOCC a tým si je může zadat 

ručně do přístroje již před příjezdem. Pozici základny týmu lze do přístroje uložit dodatečně a 

nahlásit do koordinačního centra používanými prostředky pro hlasovou komunikaci.  

Bezdrátový přenos dat mezi navigacemi je omezen typy přístrojů, tuto funkci mají 

například přístroje Garmin Oregon a Garmin Colorado a lze s nimi posílat jen jednotlivé 

souřadnice (body zájmu) na malou vzdálenost řádově v metrech. 

11.4 Tracker 

GPS systém využívá i tzv. GPS Tracker. Tracker je zařízení, které přijímá svoji aktuální 

polohu pomocí satelitu GPS. Protože systém GPS byl vyvinut jako pasivní systém, neumí 

GPS přijímač odeslat svojí polohu. Přístroje typu Tracker spojují GPS a další technologie, tak 

aby zajistily příjem GPS souřadnic a následně je uměly odeslal. 

Odeslání souřadnice se podle typu Trackeru realizuje pomocí: 

a) GSM sítě (tracker je nepoužitelný v místě bez pokrytí GSM), 

b) satelitního systému (jiný satelitní systém než GPS, např. SPOT). 

Odeslané souřadnice lze monitorovat a zjistit, kde se daný přístroj nachází či nacházel. 

Například v koordinačním středisku OSOCC lze sledovat polohu záchranného týmu a 

efektivněji ho koordinovat nebo mu pomoci s orientací v terénu. Sledování pohybu týmu je 

výhodné z důvodu neočekávaných událostí v oblasti nasazení. Tracker odesílá souřadnice o 

své poloze automaticky. 

 

Obrázek 20 – SPOT Personal Tracker[50] 

Používaným zástupcem Trackeru je například SPOT Personal Tracker. Tento Tracker umí 

odeslat souřadnice ve formě textu či e-mailu pomocí Globalstar družic SPOT. Se 

souřadnicemi lze odeslat i odkaz pro zobrazení polohy v Google Maps. 

Odeslání souřadnic o aktuální pozici týmu je také možné realizovat běžným GPS 

přístrojem a používanými prostředky pro hlasovou komunikaci, pomocí textové zprávy či 

prostým nadiktováním osobě, která souřadnice požaduje. Tento způsob je ale zdlouhavý a 

časově náročný pro záchranný tým.   
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12  Závěr 

Zapojení České republiky do záchranných operací lze shrnout následující tabulkou: 
 

Způsob Legislativa Země nasazení 

Vyslání odřadu, 
styčný důstojník 

Členství v organizacích, 
např. EU, OSN, NATO aj. 

v zemi do 2 500 km, tj. země Evropy 
a severní Afriky (viz. Příloha 1) 

Smlouvy o mezinárodní pomoci 
v zemi, s kterou je sepsána smlouva 

(všechny sousední země) 
Vyslání 

koordinačních 
expertů 

EU – V rámci Koordinačního a 
vyhodnocování týmu 

celý svět 

 
Komunikace záchranného tým se dělí na vnitřní, vnější a mezinárodní. Vnitřní 

komunikace mezi členy týmu je zajišťována radiostanicemi. 

Použití digitálních radiostanic (terminálů) v prostředí mezinárodních záchranných operací 

není výhodné z důvodu: 

- autentizace terminálu, 

- možné komunikaci pouze v přímém režimu (použití terminálu v jiné zemi), 

- přibližně trojnásobné ceně oproti analogovým radiostanicím, 

Výhody analogových radiostanic jsou: 

- spolehlivost, 

- jednoduché ovládání a naladění, 

- dobrá odolnost, 

- zkušenosti (členové týmu znají používané radiostanice), 

- cenová dostupnost. 

Při použití analogových radiostanic nastává problém s nalezením vhodných frekvencí pro 

komunikaci týmu v cizině.  

Způsoby nalezení správné frekvence pro analogové radiostanice: 

- Legislativní způsob (zajištění ze strany OPIS MV-GŘ HZS), 

- Způsob použití celostátních zásahových kanálů.  

Podrobnější informace o způsobech jsou uvedeny v kapitole 9.6.1. 

Na základě kapitoly zhodnocení radiostanic (kapitola 9.6) navrhuji pro zlepšení 

komunikace záchranného týmu: 

- jeho dovybavení radiostanicí s displejem, například Motorola GP 360 či GP 380, 

- zavést do výbavy analogový převaděč. 
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Vnější komunikace zajišťuje spojení záchranného týmu s okolními týmy a koordinačním 

střediskem. Prostředky pro její zajištění závisí na vzdálenosti, na kterou bude realizována, a 

okolním terénu. 

- kratší vzdálenost (do cca 20 km): 

- analogové radiostanice, 

- prostředky pro delší komunikaci (za špatných podmínek). 

- delší vzdálenost (nad cca 20 km): 

- analogové radiostanice zesílené převaděčem, 

- satelitní telefon, 

- GSM telefon (záleží na dostupnosti signálů GSM). 

Spolehlivé mezinárodní komunikace lze docílit použitím satelitního terminálu společně s 

GSM telefonem. Některé typy satelitních telefonů jsou určeny pro provoz v satelitní i GSM 

síti (např. Thuraya SG-2520).  

Důvodů, proč nezajišťovat tuto komunikaci jen jedním prostředkem, je několik: 

- v místě nasazení týmu nemusí být či je velmi slabý GSM signál, 

- vysoká cena roamingu GSM operátorů, 

- satelitní terminály nabízejí rychlejší datové připojení. 

Spolehlivou mezinárodní komunikaci potřebují mít zajištěnou i členové Koordinačního a 

vyhodnocovacího týmu, protože mohou být vysláni do zemí celého světa. V rámci 

komunikačního balíčku EU dostávají satelitní telefon Inmarsat mini-M a GSM telefon, pro 

zajištění jejich komunikace je toho vybavení dostačující. 

Datová komunikace v prostředí mezinárodních záchranných operací je využitelná pro 

zajištění internetového připojení týmu či styčného důstojníka, odesílání textových zpráv či 

souřadnic. Připojení k internetu je důležité pro přístup k systému Virtual OSOCC, který 

ulehčuje práci mezinárodnímu koordinačnímu středisku OSOCC. Současné satelitní a GSM 

telefony zvládají zprostředkovat kvalitní hlasovou i datovou komunikaci.  

Možnosti synchronizace používaných prostředků pro hlasovou a datovou komunikaci: 

- Radiostanice: 

- komunikací na společných kanálech, 

- použitím analogového převaděče, 

- lze připojit k počítači a zálohovat nastavení radiostanice či jí přeladit. 

- Satelitní telefony: 

- spojení více satelitních terminálů nemá praktické využití a žádný satelitní 

systém neuvádí možnost synchronizace s jiným terminálem, 
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- k některým satelitním terminálům lze připojit externí telefon, 

- běžně se lze dovolat do externích sítí (GSM a jiné satelitní sítě, pevné 

telefonní sítě). 

- Satelitní terminály lze připojit k počítači a zajistit přenos dat. 

- GSM telefony: 

- Přímá synchronizace s dalším GSM telefonem pouze pro posílání 

datových souborů (obrázky, poznámky, kontakty) pomocí Bluetooth, 

IrDA, wi-fi. Záleží na typu GSM přístrojů. 

- U většiny GSM telefonu bezproblémová synchronizace s počítačem. 

- Někteří mobilní operátoři nezprostředkovávají hovory do satelitních 

komunikačních sítí. Příkladem může být operátor Vodafone. 
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