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Úvod  
Vážený studente, 
Dostává se Vám do rukou učební text modulu Rádiové spojení IZS 
v tunelech, podzemních garážích a obdobných prostorech. Mým cílem 
při psaní tohoto textu bylo, aby čitatel získal základní znalosti a přehled 
v oblasti problematiky rádiového spojení v podzemních tunelech a 
stavbách, které svým charakterem výrazně ovlivňují možnosti šíření 
rádiového signálu. 
Tento text je zpracován formou vhodnou pro „distanční vzdělávání“, tak 
aby práce s ním byla co nejjednodušší. 
Každá kapitola začíná náhledem kapitoly, ve kterém se dozvíte, o čem 
budeme v kapitole mluvit a proč. V náhledu kapitoly se také dovíte, 
kolik času by Vám studium mělo zabrat. Prosím mějte na paměti, že se 
jedná pouze o informativní údaj, nebuďte proto prosím rozladěni, když 
se budete kapitole věnovat delší popřípadě kratší dobu.  
Za kapitolou následuje shrnutí, ve kterém budou zdůrazněny informace, 
které byste si měli zapamatovat.  
To že jste probíranou látku správně pochopili a že jí rozumíte si můžete 
ověřit formou kontrolních otázek a testů, které by Vám měly poskytnout 
dostatečnou zpětnou vazbu k rozhodnutí, zda pokračovat ve studiu nebo 
věnovat delší čas opakování kapitoly. 
V průběhu studia narazíte na tzv. korespondenční úkoly. Tyto úkoly je 
potřeba vypracovat a v termínech daných Vaším studijním 
harmonogramem odevzdat. Tyto korespondenční úkoly poslouží 
k Vašemu závěrečnému zhodnocení. 
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Pro zjednodušení orientace v textu je zaveden systém ikon: 

Čas pro studium 
Odhadovaný čas, který budete potřebovat pro prostudování daného 
tématu 

Shrnutí kapitoly 
Shrnutí nejdůležitějších informací, které byste si rozhodně měli 
pamatovat 

Otázky 
Kontrolní otázky, pro formulace odpovědí 

Správná odpověď  
Správná odpověď na kontrolní otázky 

Test 
Test, podle kterého zjistíte, jak na tom jste 

Přestávka 
Samá práce, žádná legrace? Někdy je prostě potřeba trošičku polevit, 
abyste se ve výkladu neutopili. 

Náhled kapitoly 
V takto označeném textu se dovíte, co Vás čeká a nemine 

Literatura 
Doplňková literatura, pro kterou můžete sáhnout v případě, že něčemu 
nebudete rozumět, nebo Vás některé téma extrémně zaujme 

Zapamatujte si 
Definice, chytáky, zajímavosti, prostě důležité věci, které je potřeba 
zdůraznit 

Rada autora 
Poradíme, pomůžeme… 

Korespondenční otázka 
Tuto otázku je potřeba vypracovat a zaslat tutorovi podle jeho pokynů 
(pozor hlídejte si termíny!) 

Přeji Vám, aby čas strávený nad tímto textem byl co možná 
nejpříjemnější, a nepovažovali jste ho za ztracený.  

Ing. Jan Čapek 

3



1. Úvod do problematiky spojení  IZS 
 

Kapitola obsahuje základní odborné pojmy a základní principy z oblasti 
rádiového spojení složek IZS. 
Cíl kapitoly 
Cílem této kapitoly je připomenutí základních informací z oblasti 
problematiky rádiového spojení, užívaného složkami IZS. Budou zde 
shrnuty základní druhy spojovacích prostředků a způsoby spojení. 
Vstupní znalosti 
Pro nastudování této kapitoly nepotřebujete mít  speciální znalosti nad 
rámec odborných  předmětů, které se obecně zabývají problematikou 
rádiového spojení, popřípadě základní znalosti z fyziky a matematiky. 
 

Klíčová slova 
IZS – integrovaný záchranný systém 
analogové systémy – systémy, které zpracovávají po celé cestě 
přenosu spojité signály, tak jak se vyskytují v přírodě (např. lidský 
hlas) 
digitální systémy – analogové signály převedou na digitální a po 
většinu cesty jsou tyto signály přenášeny jako data 
SCC - Single Channel Convertor, konverzní modul umožňující 
spojení mezi účastníky s analogovými a digitálními stanicemi 
BTS - Base transceiver station, základnová stanice, tvořící 
podstatnou část infrastruktury potřebné pro spojení na velké 
vzdálenosti. Umísťují se na vysokých budovách a kopcích. 
VHF, UHF – frekvenční pásma, využívané pro spojení složek IZS 
druhy spojení (přímé, dispečerské) – přímé spojení (direktní) 
mezi jednotlivými účastníky, dispečerské je mezi operačními 
středisky a účastníky (jiná operační střediska, vozidla, velitelská 
stanoviště) 
TETRA, TETRAPOL – digitální systémy, lišící se různým 
principem zpracování přenášených signálů 
PEGAS – digitální rádiová síť, určená pro spojení složek IZS, 
využívající systému Tetrapol 
 
 
Doba pro studium 
Pro nastudování této kapitoly budete potřebovat 2 hodiny času. 
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1.1 Úvod 
Radiokomunikační prostředky, využívané pro spojení v rámci IZS,  
zaznamenaly v posledních dvou desetiletích velký technologicky 
vývojový krok. To bylo dáno především bouřlivým rozvojem digitálních 
technologií. Analogové radiostanice tak stojí na konci vývojového cyklu, 
kdy jejich další rozvoj je již v podstatě limitován fyzikálními vlastnostmi  
prostředí, ve kterém se rádiové vlny šíří a fyzikálními vlastnostmi 
použitých konstrukčních prvků. Naopak digitální radiostanice, a to 
především ty, využívající systém Tetrapol, mají celou řadu negativních 
vlastností, pro které je ještě prostor tyto v budoucnu zdokonalovat. 

1.2 Druhy spojovacích prostředků 
1.2.1 Analogové systémy 
Analogové radiostanice, používané v rámci IZS, zpravidla pracují na 
principu úzkopásmové frekvenční modulace (kanálová rozteč 12,5 kHz) 
a nejčastěji jsou využívány v rádiovém pásmu VHF s délkou vlny cca 
2m. Tím jsou také do jisté míry determinovány užitné vlastnosti. Spojení 
vozidlových stanic se základnami je možné na desítky km, terén může 
být relativně členitý. Spojení mezi přenosnými radiostanicemi je 
použitelné na jednotky km ve volném terénu, na stovky až desítky metrů 
v zástavbě běžnými objekty. 
Vlastní spojení (relace) s využitím analogového systému probíhá vždy na 
minimálně jednom vyhrazeném a předem pevně daném kanále 
(simplexní provoz), popřípadě na dvou kanálech (semiduplexní, duplexní 
provoz). Každá složka IZS zpravidla pro svou  činnost potřebuje několik 
kanálů a tím tak dochází k extenzívnímu způsobu obsazení celého 
rádiového pásma. V reálném provozu pak na některých kanálech jejich 
využití v čase je relativně nízké. 
Pro pokrytí většího území (okres, kraj) je budována síť převaděčů. Zde 
nastává jeden zásadní problém. Převaděče jsou zpravidla umístěny na 
kopcích a k tomu aby se navzájem neovlivňovaly, musejí pracovat na pro 
ně vyhrazených frekvencích. Jejich celkový počet je omezený a ne vždy 
je jednoduché volit kompromis mezi hustotou pokrytí území sítí 
převaděčů a počtem dostupných frekvencí. Situace je o to složitější v 
příhraničních oblastech, kde je nutná mezinárodní koordinace. 
 
Využití analogových systému v IZS je v současné době následující: 
 
HZS ČR – tyto jednotky jej využívají jako záložní pro spojení mezi 
operačními středisky a vozidly, pro přímé spojení v místě zásahu jako 
alternativní spojení dle rozhodnutí velitele zásahu (pokud jsou jimi 
vybaveny). Analogový systém je využíván především pro komunikaci s 
jednotkami SDH. V případě, že v místě zásahu příslušníci HZS ČR 
nepoužívají analogové radiostanice, s jednotkami SDH komunikují 
prostřednictvím konverzních modulů (SCC - Single Channel 
Convertor), umístěných na vybraných vozidlech  HZS ČR. 
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Policie ČR – na všech úrovních spojení využívají výhradně 
digitální systém. 

ZZS – pro spojení operačních středisek s vozidly jako hlavní, 
popřípadě záložní způsob spojení, v místě zásahu zpravidla 
mezi sebou nekomunikují pomocí  radiostanic. V některých 
krajích využívají pro komunikaci v místě zásahu s ostatními 
složkami IZS digitální radiostanice. 

Jednotky SDH – zpravidla využívají pro komunikaci mezi vozidly 
a operačním střediskem a v místě zásahu pro přímé 
spojení. Některé jednotky SDH jsou postupně vybavovány 
digitálními prostředky, stejně jako jednotky HZS ČR. 

 
výhody analogových systémů: 

• Užitné vlastnosti nejmodernějších radiostanic na vysoké 
technické úrovni (kvalitní příjem při dobrém signálu, velmi 
dobrá srozumitelnost, velká škála ověřených a dobře 
fungujících přídavných zařízení – náhlavní soupravy apod.). 

• Dlouhá výdrž baterií u přenosných stanic. 
• Použitelné spojení na hranici dosahu stanic, pozvolný 

přechod srozumitelnosti s podložením šumem avizuje 
obsluze počínající potíže se spojením. 

• Lepší prostup signálu při direktním spojení členitým terénem 
i budovami. 

nevýhody analogových systémů: 
• Z dlouhodobého hlediska se jedná o neperspektivní druh 

spojení. To je důsledkem omezeného počtu přidělitelných 
kanálů.  

• Velmi komplikovaná možnost využití analogových systémů 
pro vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými složkami IZS. 

• Minimální možnost přenosu dat, vždy jen na úkor hlasového 
spojení (využití např. pro kódy typických činností, identifikaci 
stanic apod.). 

• Snadné odposlouchávání relací nepovolanými osobami. 
 
1.2.2 Digitální systémy 
Nástup digitalizace do oblasti radiových spojení byl podmíněn 
technologickým vývojem prvků, především mikroprocesorů s malou 
spotřebou a velikostí, velkou kapacitou polovodičových pamětí, prvků 
pro digitální zpracování signálů v reálném čase a v neposlední řadě v 
oblasti SW. Tento bouřlivý rozvoj započal ve druhé polovině 
devadesátých letech minulého století. Nejvýrazněji se aplikace 
digitálních principů uplatnila u mobilních telefonů. 
Základní rozdíl, mezi digitálním a analogovým systémem spočívá v tom, 
že analogový signál z mikrofonu je zdigitalizován, SW zpracován a do 
zařízení na druhé straně posílán ve formě digitálních dat. Zde je pak SW 
zpracován a do reproduktoru převeden opět na analogový signál. Na 
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první pohled by se zdálo, že je to zbytečně komplikované. Ano, to platí 
pro direktní spojení mezi jednotlivými účastníky, např. v místě zásahu).  
Ale zásadní výhodou je možnost zcela odlišného principu přenášení dat 
prostřednictvím infrastruktury (síť základnových stanic, BTS) na velké 
vzdálenosti. Zde pak dochází ke koncentraci jednotlivých relací 
účastníků do datových toků, které mnohem intenzívnějším způsobem 
mohou využít přidělené rádiové pásmo (skupinu duplexních kanálů). 
1.2.2.1 Digitální systémy pro bezpečnostní složky (Tetrapol, Tetra) 
Oba systémy patří do skupiny digitálních, mobilních svazkových 
rádiových systémů, určených pro profesionální rádiové sítě (PMR – 
professional mobile radio). Hlavní rozdíl mezi veřejnými mobilními 
rádiovými systémy (jako mapř. GSM) a těmito systémy spočívá v 
rychlém připojení do sítě, možnost skupinových volání, volání s 
prioritou, kryptování relací, a možnost direktního spojení mezi 
stanicemi. PMR systémy také umožňují přenos dat. 
Pro složky IZS v ČR je určen systém Pegas. Je vyhrazen pro komunikaci  
Policie ČR, HZS ČR, ZZS, některé útvary Mě Policie a některé jednotky 
SDH. 
 
1.2.2.2 Digitální systémy pro operátory 
Zde patří mobilní telefony veřejných operátorů. Primárně byly vyvinuty 
pro hlasová volání (GSM) a drobné přenosy dat (SMS), s rozvojem 
Internetu stoupaly nároky na datové přenosy a objem přenesených dat 
(GPRS, UMTS, LTE). 
Jejich využití v rámci IZS se stává atraktivní s klesajícími cenami za 
spojení. Bohužel však infrastruktura není pod kontrolou státu a použití v 
případě rozsáhlých mimořádných událostí je velmi problematická. Je 
tedy vhodné především jako náhradní či doplňkové spojení. 
 
výhody digitálních systémů: 

• zásadně lépe využívají přidělené frekvenční pásmo 
• moderní systémy, využívající pro zpracování signálů 

digitálního zpracování 
• možnost využití univerzálnějších HW, změna pouze 

přeprogramováním 
• u systému Pegas všechny IZS složky pracují ve stejném 

pásmu, snadná možnost vzájemné komunikace mezi 
složkami 

• možnost přenášení dat, snadné propojení s digitálními 
systémy na operačních střediscích 

• nemožnost odposlouchávání nepovolanými osobami 

7



nevýhody digitálních systémů: 
• větší složitost zařízení, tím větší spotřeba a menší výdrž 

baterií (především u nižších generací zařízeni) 
• při slabém signálu náhlý výpadek spojení např. bez varování 

zvýšenou hladinou šumu jako u analogových systémů 
• komplikace s přídavnými zařízeními u přenosných stanic 

(hovorové soupravy apod.),  často nižší srozumitelnost 
způsobená dvojí konverzí A/D a D/A. 

• větší cena zařízení (postupně se snižuje s masivností 
nasazení a technologickým pokrokem) 

 
 
1.2.3 Frekvenční pásma pro analogové a digitální systémy 
Současně využívaná frekvenční pásma pro analogové systémy složek 
IZS jsou v oblasti VHF (zhruba 150 – 170 MHz, délka vlny kolem 2m).  
Pro digitální systém Pegas jsou vyhrazeny frekvence v pásmu UHF (380 
– 400 MHz, délka vlny kolem 70 cm). 
Frekvenční pásma veřejných operátorů jsou v oblasti UHF (890 – 915 
MHz, 1 710 – 1 785 MHz, 1 900 – 2 200 MHz). 

1.3 Druhy spojení z hlediska dislokace účastníků spojení 
1.3.1 Spojení mezi operačními středisky a štáby 
Také nazývána jako strategická vrstva spojení. Spojení probíhá mezi 
pevnými body. Z hlediska spojení do problematických objektů (tunely, 
podzemní garáže) se prakticky neuplatňuje. 
1.3.2 Spojení pohyblivých služeb s operačním střediskem 
Také nazývána jako operační vrstva. Jedná se o typické spojení 
dispečerského typu, kdy mobilní účastníci spojení uskutečňují relace s  
operátory operačních středisek (např. KOPIS, operační středisko Policie 
ČR, ZZS apod.) Spojení se uskutečňuje přímo mezi mobilními účastníky 
a operátorem OS (pouze analogové systémy) nebo prostřednictvím 
infrastruktury (BTS u digitálních systémů, převaděče u analogových 
systémů). Spojení na operační vrstvě je užíváno všemi složkami IZS a je 
tedy požadováno i pro spojení z problematických objektů. 
1.3.3 Spojení v místě mimořádné události 
Také nazývána jako taktická vrstva spojení. Jedná se o přímé (direktní) 
spojení pohybujících se účastníků v místě zásahu mezi sebou. Tento druh 
spojení je naprosto nezbytný pro vedení účinného zásahu, a to i v 
problematických objektech. 
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Na následujícím obrázku vidíme příklad typického spojení ve více 
vrstvách, v tomto případě rádiové spojení hasičů, bez strategické 
vrstvy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

2. Problematika šíření rádiových signálů 
Kapitola obsahuje základní informace z oblasti šíření rádiových signálů 
s ohledem na prostředí. 
Cíl kapitoly 
 

Otázky 
1) Jaké známe dva základní systémy pro radiová spojení? 
2) Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých systémů? 
3) Jaká jsou používána rádiová pásma pro spojení v IZS (pro 

analogové a pro digitální systémy)? Jakým to odpovídá vlnovým 
délkám? 

4) Nakreslete schématicky spojení jednotky HZS u zásahu a 
vysvětlete druhy spojení. 

5) Jaký je rozdíl mezi direktním a dispečerským druhem spojením? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 - Příklad spojení hasičských jednotek 
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2. Problematika šíření rádiových signálů 
 
Cílem této kapitoly je získat základní informace ohledně šíření 
elektromagnetického vlnění. Bude zde objasněno, jak se šíří rádiový 
signál ve volném prostředí a jak ve stavbách. 
Vstupní znalosti 
Pro nastudování této kapitoly nepotřebujete mít  speciální znalosti nad 
rámec odborných  předmětů, které se obecně zabývají problematikou 
rádiového spojení. 
Klíčová slova 
majáková rovnice – rovnice, která charakterizuje ztrátu VF energie 
vyzářené vysílačem v závislosti na vzdálenosti od vysílače v ideálním 
prostředí. 
Fresnelova oblast – přesněji první Fresnelova zóna, oblast vymezená 
rotačním elipsoidem v jehož ohniscích se nachází vysílací a přijímací 
anténa radiostanic. Zásadní  vliv na šíření rádiového signálu má 
skutečnost, zda se v ní nacházejí nějaké překážky. 
útlum rádiového signálu – technický parametr prostředí, v němž se šíří 
rádiový signál a charakterizuje, jak se rádiový signál zeslabí 
dBm – fyzikální jednotka, charakterizující úroveň rádiového signálu 
dielektrické, magnetické a vodivostní parametry – parametry 
materiálů (prostředí), charakterizující jaký má příslušný materiál vliv na 
šíření elekromagnetického záření. Dielektrické a vodivostní ovlivňují 
elektrickou složku, magnetické pak magnetickou složku vlnění. 
ZPPRS – zařízení pro posílení rádiového signálu. 

Doba pro studium 
Pro nastudování této kapitoly budete potřebovat 3 hodiny času. 

 
 

2.1 Šíření ve volném terénu 
 
Rádiový signál je součástí širokého spektra elektromagnetického vlnění. 
Pro spojení v IZS se využívá části spektra, spadajícího do oblasti VHF 
(nejčastěji analogové systémy) nebo UHF (digitální systémy). 
Teorie šíření elektromagnetických vln je velmi rozsáhlá problematika a 
na odborných vysokých školách jí je věnováno několik semestrů. Pro náš 
účel bude postačovat seznámení pouze se základními principy s 
akcentem na využívané rádiové spektrum. 
 
Šíření elektromagnetické vlny je popsáno Maxwellovými rovnicemi. 
Na šíření rádiových vln mají především vliv elektrické a magnetické 
parametry prostředí (vodivost, permitivita, permeabilita), přítomnost 
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zemského povrchu, terénní i stavební překážky a také povětrnostní 
podmínky v atmosféře.  
 
 
Vzdálenost země od směru šíření nebo od antén a velikost překážek je 
třeba vždy posuzovat relativně k vlnové délce signálu. Například běžné 
budovy jsou podstatně menší překážkou pro rádiové signály s délkou 
vlny stovek až desítek metrů (v IZS se v podstatě nevyužívají), naopak 
pro signály s délkou  vlny v metrovém, decimetrovém a zvláště pak v 
centimetrovém pásmu znamenají podstatnou, v posledním případě až 
nepropustnou překážku. Na vlastním spojení se však neuplatňuje pouze 
přímý paprsek, ale také mnoho odražených paprsků. Oblast příjmu je tak 
vymezena tzv. Fresnelovou oblastí, což je v podstatě elipsoid v jehož 
ohniscích se nachází vysílací a přijímací anténa. Stav homogenity a 
čistoty rádiového signálu v elipsoidu dá odpověď na kvalitu spojení a 
hlavně jeho stabilitu. 
 
Úroveň signálu na anténě přijímače  je vyjádřen tzv. majákovou rovnicí: 
 

, kde 
 
Prx - přijímaný výkon [ W ] 
Ptx - vysílaný výkon [ W ] 
λ - vlnová délka [ m ] 
Grx - absolutní zisk vysílací antény 
Gpx - absolutní zisk přijímací antény 
r - vzdálenost mezi vysílací a přijímací anténou [ m ] 
 
V reálných podmínkách je však skutečný útlum signálu (poměr mezi 
výkony na anténě přijímače a vysílače, vyjádřený v logaritmických 
hodnotách) větší. Je to dáno elektromagnetickými vlastnostmi prostředí. 
Úrovně signálů se uvádějí v jednotkách dBm vztažených k referenčnímu 
výkonu Pref = 1 mW. Vztah mezi výkonem P v jednotkách mW a úrovní 
signálu x v dBm je následující: 
 
 

    nebo   , kde: 
 
P – výkon v měřeném místě[ mW ] 
x – úroveň signálu v měřeném místě [ dBm ] 
Pref – referenční úroveň výkonu, se kterým měřenou hodnotu srovnáváme. 
 
Pro představu, úroveň signálu na  výstupním konektoru vozidlové 
radiostanice je 40 dBm, což odpovídá 10W, na přenosné radiostanici je 
to 37 dBm (5W), mobilní telefon má zhruba 27dBm (500mW). 
Zařízení Bluetooth Class 2 radio s dosahem cca 10m má 4dBm (2,5 
mW). 
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Naopak hraniční úrovně příjmu signálu běžné radiostanice jsou na úrovni 
cca -111dBm. Již kvalitní příjem je možno uskutečnit od úrovně cca  -
90dBm. Vše velmi záleží od kvality konkrétního zařízení. 
 
Vliv terénu 
 
Z hlediska šíření rádiových vln můžeme rozdělit terén do dvou typů – 
rovinný a kopcovitý či hornatý. U rovinatých terénů má na šíření 
rádiových vln zásadní vliv vodivost a dielektrická konstanta terénu. V 
hornatém terénu je možno dosáhnout spojení při vhodně umístěných 
anténách (na kopci) na podstatně větší vzdálenost, protože hlavní svazek 
energie se šíří výše nad zemským povrchem. 
Při šíření rádiových vln přichází z vysílače na přijímací anténu jednak 
přímý svazek, dále svazek odražený a rozptýlený od země, v případě 
terénních překážek svazek daný difrakcí a ve větších vzdálenostech 
přichází na přijímací anténu kromě slábnoucího hlavního svazku také 
mnoho odražených svazků od okolních předmětů (stromy, budovy, 
stožáry, věže, hory, velké konstrukce apod.) 
 
Přímá a odražená vlna u mobilních stanic 
 
Při větších vzdálenostech vozidla od základnové stanice (převaděče) 
vlivem zakřivení země, ale také výše popsanými důvody, dochází k tzv. 
mobilnímu efektu. Síla signálu pole výrazně kolísá s pohybem vozidla. 
Maxima a minima se střídají ve vzdálenostech poloviny vlnové délky. Je 
to dáno tím, že v různých místech dopadá na přijímací anténu několik 
vln (přímá a odražené) a jejich výsledný podíl na anténě se sčítá nebo 
odčítá podle toho, jak jsou fázově posunuty. 
 
Vliv útlumu těla obsluhy přenosné radiostanice 
 
Do problematiky šíření rádiových signálů také patří vliv těla obsluhy 
přenosné radiostanice. Útlum silně závisí na umístění radiostanice 
(přesněji její antény) vzhledem k tělu obsluhy. Radiostanice umístěná 
přímo na těle má mnohem nižší vyzařovací účinnost než radiostanice 
držená v ruce. U kmitočtů používaných složkami IZS představuje tělo 
obsluhy stanice ztrátový reflektor a proto nejlepší spojení je ve směru 
umístění stanice vůči tělu. 
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2.2 Šíření v podzemních a uzavřených prostorech 
 
Všechny výše popsané vlivy se uplatní do jisté míry i při šíření v 
uzavřených prostorách staveb. Zde se však navíc uplatní celá řada 
dalších vlivů. 
 
Zásadní vliv na šíření vln mají zejména dielektrické, magnetické a 
vodivostní vlastnosti prostředí, které jsou zcela jiné než ve volném 
prostoru. Představují pro elektromagnetické vlnění tzv. silně ztrátové 
prostředí.  
Obecně lze šíření vln v těchto prostorách  charakterizovat velkým vlivem 
mnohonásobných odrazů a difrakcí. 
Pro kvalitu spojení, a zejména pak v digitálních systémech, je důležitá 
nejen úroveň signálu na přijímací anténě, ale také další  parametry, jako 
je zpoždění signálu nebo polarizační vlastnosti. 

 
2.2.1 Tunely 
Elektromagnetická vlna, která se šíří mezi vysílací a přijímací anténou v 
uzavřených prostorách, se chová výrazně odlišně od šíření ve volném 
terénu. Je to dáno především specifickým geometrickým charakterem, 
kdy stěny tunelu představují pro rádiový signál prakticky 
nepřekonatelnou překážku.  
Dlouhé tunelové roury, tedy stavby kdy příčný rozměr je podstatně 
menší než podélný a kdy délka vlny spadá do oblasti metrových či 
decimetrových, představují pro šíření rádiového signálu velký 
nepřizpůsobený vlnovod.  
Dalšími důležitými faktory pro šíření signálu v tunelech jsou podélné 
vodivé konstrukce, kabelová vedení, vlhkost a charakter znečištění stěn 
tunelu, množství a velikost vozidel v tunelu apod. 
 
Z předchozího popisu šíření signálu ve volném prostředí je zřejmé, že 
pokud se tunel nachází v již poměrně velké vzdálenosti od vysílací 
stanice operačního střediska (převaděče, BTS), je prakticky nemožné 
dosáhnout rádiového spojení s operačním střediskem. 
Spojení mezi radiostanicemi v tunelu a v jeho blízkém okolí (zpravidla 
před portály) je teoreticky možné pouze v případech, kdy podélný 
rozměr tunelu není příliš velký (řádově do několika stovek metrů), není 
zakřivený a tunel není zaplněn vozidly, především nákladními. 
 
Ne zanedbatelnou oblastí je využití rádiového spojení také v pomocných 
či technologických prostorách tunelu. Zde je spojení často již prakticky 
nepoužitelné. 
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2.2.2 Rozlehlé stavby, podzemní parkoviště 
 
Obdobně jako u tunelů, je velký problém se šířením rádiového signálu ve 
velkých stavbách, dělených do menších prostor a zejména do 
podzemních prostor těchto staveb (podzemní parkoviště, garáže apod.) 
 
Také zde stěny, především konstruované z materiálů, které představují 
pro šíření rádiových vln silně ztrátové prostředí, činí pro 
elektromagnetické vlnění nepřekonatelnou překážku. 
 
Především v podzemních prostorách není možné uskutečňovat spojení 
ani s operačním střediskem (viz. odst. 1.3.2) a ani přímo s 
radiostanicemi, které se pohybují před objektem nebo ve vzdálených 
prostorách v objektu (viz. odst. 1.3.3). 
 
 
2.3 Vliv materiálů a konstrukcí staveb na šíření signálů v těchto 

prostorech 
 
Jak již bylo zmíněno, zásadní vliv na šíření rádiových vln má prostředí, 
ve kterém se vlny šíří, tedy především permitivita, permeabilita a 
vodivost. Tyto konstanty jsou charakteristické pro každý materiál. 
Vstupuje zde však ještě jeden důležitý parametr a to v případě, kdy 
rozměry různých stavebních prvků či konstrukcí, nacházejících se v 
cestě rádiového signálu (Fresnelově zóně), mají řádově stejnou velikost, 
jako je délka vlny, popřípadě její násobky. V tomto případě pak dochází 
k tomu, že tyto prvky mohou tvořit tzv. pasívní zářiče, kdy dochází k 
poručení již tak nehomogenního pole a výsledným efektem na přijímací 
anténě může být v některých případech zesílený, ale většinou zeslabený 
nebo jinak znehodnocený signál. 
 
Typickými materiály, které zásadním způsobem ovlivňují šíření 
rádiového signálu jsou zemina, kámen, beton, železobeton, ocel, 
metalizované sklo, hliník, dural apod. Všechny tyto materiály představují 
pro elektromagnetické vlnění tzv. ztrátové prostředí. Záleží na tom, který 
z materiálových parametrů se projevuje nejvíce. Permitivita a vodivost 
nejvíce ovlivňují elektrickou složku vlnění, permeabilita naopak 
magnetickou složku. Vodivost je velmi ovlivňována vlhkostí, především 
u nasákavých a porézních materiálů.  
Naopak relativně málo ovlivňují šíření materiály, jako je sádrokarton (ne 
vlhký, ale pozor na nosnou konstrukci), dřevo, sklo, keramika.  
 
U vlivu stavebních konstrukcí na šíření elektromagnetických vln je 
rozhodují materiál, ze kterého jsou vyrobeny a také jejich velikost a 
jakou měrou zasahují do cesty, kterou se rádiový signál šíří. Podzemní 
části staveb jsou zpravidla provedeny ze železobetonu, který především 
díky svému železnému armování představuje pro elektromagnetické 
vlnění prakticky nepřekonatelnou překážku. Navíc podzemní části staveb 
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(svislé i vodorovné) prakticky nemají žádné otvory, přes které by se 
rádiový signál mohl teoreticky šířit. 
Nadzemní části velkých staveb jsou zpravidla tvořeny ocelovým nebo 
železobetonovým skeletem. Ten sám osobě pro elektromagnetické vlnění 
zásadní překážku nepředstavuje. Především tedy pro svislé konstrukce. 
Otvory mezi jednotlivými nosníky jsou mnohem větší, než délka vlny a 
proto se rádiový signál zde šíří poměrně dobře. U vodorovných 
konstrukcí je problém větší a závisí to hodně na tom, jaké jsou v ní 
otvory, kolik jich je a jak jsou umístěny. Signál mezi patry se pak šíří 
především odraženými vlnami a ohnutými vlnami (difrakcí) vnitřkem  i 
vně budovy.  
Problémy nastávají vyplněním otvorů pláště budovy stavebními 
konstrukcemi a konstrukčními prvky, tvořenými vysokofrekvenčně 
ztrátovými materiály. Zde přichází v úvahu především pokovené sklo, 
kovové žaluzie, kovové mřížky s malými oky, železobetonové panely, 
plechy (ocelové i hliníkové), kovové nosné systémy. Speciálně kovové 
nosné systémy, pokud mají mřížkovou strukturu a rozměry jednotlivých 
otvorů v ní mají nepříznivý vztah  k délce vlny rádiového signálu, 
představují velkou překážku pro šíření rádiového signálu. Dochází zde 
totiž nejen k mnohonásobné difrakci signálu, ale v nepříznivém případě 
představují oka v mřížce zkratované antény, které celkovou úroveň 
signálu za mřížkou zeslabují. Rozbor této problematiky je velmi složitý a 
přesahuje rámec tohoto materiálu. 
Obdobné problémy proti spojení v prázdném skeletu budovy nastávají s 
konstrukcí oddělovacích příček. Oproti výše popsaným zde navíc 
přibývají konstrukce ze sádrokartonu. Suchý sádrokarton sám o sobě 
šíření rádiového signálu moc neovlivňuje, ale zásadní vliv zde má nosný 
konstrukční systém, tvořený z pozinkovaných ocelových profilů. 
Obdobně jako v předchozím případě zde platí závislost mezi délkou vlny 
a rozměry otvorů v mřížce konstrukce. 
 
 

2.4 Útlum rádiového signálu při prostupu objektem 
 
Na následujícím obrázku je naznačen průběh útlumu rádiového signálu 
objektem v závislosti na vzdálenosti mezi komunikujícími přenosnými 
radiostanicemi pro dvě typická frekvenční pásma.  
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Nad grafem je schematicky naznačena postava s vysílající radiostanicí  
(červeně) a s přijímající radiostanicí (zeleně) a vzdálenost mezi nimi skrz 
objekt. 
Ze zjednodušeného grafu je vidět, že se vzdáleností klesá úroveň 
rádiového signálu až po hranici, která reprezentuje technickou hranici 
citlivosti přijímače (úroveň signálu, který je radiostanice ještě schopna 
zpracovat). Je zde také vidět, že pro vyšší frekvence je útlum stavbou 
větší. 
Takto by průběh vypadal, pokud by prostředí mezi stanicemi bylo 
homogenní. Ve skutečnosti je tvořeno překážkami z různých materiálů, 
kde každá z nich má jiné materiálové parametry a tedy i útlum je různě 
velký. Na grafu by se to pak projevilo úseky s různým sklonem křivky. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr.2 - Útlum rádiového signálu při prostupu objektem 
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2.5 Možný způsob snížení vlivu útlumu objektu 

 
Jak bylo popsáno v předchozím odstavci, při prostupu signálu objektem 
od určité vzdálenosti dojde k tomu, že úroveň signálu klesne pod hranici, 
kterou je schopen přijímač radiostanice zpracovat a spojení tak přestane 
fungovat. 
K tomu, aby bylo možné útlum objektem překonat, je zapotřebí do cesty 
rádiového signálu mezi vysílací a přijímací radiostanici vřadit nějaké 
zařízení, které ztráty může podstatně snížit (pasívní systém) nebo  
popřípadě i zesílit (aktivní systém). 
Na následujícím obrázku je naznačeno řešení se zařízením pro posílení 
rádiového signálu (ZPPRS). 
 

 
Signál z vysílající radiostanice k přijímači nejde přímou cestou skrz 
objekt, ale dopadá na některou z antén ZPPRS, dále pokračuje rozvody 
systému, který má podstatně menší útlum než vlastní objekt a poblíž 
přijímače je opět ze ZPPRS vyzářen anténou směrem k přijímači. 
Z Obr. 3 je vidět, že úroveň signálu je dostatečná pro spojení, protože se 
nachází nad hranicí citlivosti přijímače. 
Na tomto principu je možno navrhnout takové zařízení, které umožní 
spojení i v rozsáhlých objektech s velkým útlumem, kde klasické spojení 
mezi stanicemi již není možné. 
 
 
 
 

Obr. 3 – Použití zařízení pro posílení rádiového signálu 
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3. Příklady typických technických řešení 
Kapitola obsahuje nástin možných technických řešeních ve dvou typech 
objektů, kterými jsou tunely a rozlehlé objekty. 
Cíl kapitoly 
Cílem této kapitoly je získat informace ohledně možných technických 
řešení k posílení rádiového signálu v objektech, kde útlum signálu je tak 
velký, že spojení běžnými prostředky pro bezdrátovou komunikaci zde 
není možné.  
Vstupní znalosti 
Pro nastudování této kapitoly nepotřebujete mít  speciální znalosti nad 
rámec odborných  předmětů, které se obecně zabývají problematikou 
rádiového spojení. 
Klíčová slova 
koaxiální kabel – kabel, určený pro přenos VF energie. Je uspořádán 
tak, že v kolmém řezu má kruhový tvar, ve středu je vodič, kolem něj je 
dielektrikum a pak další vrstvu tvoří stínění. Kabel je shora kryt 
ochrannou vrstvou. 
vyzařovací kabel – koaxiální kabel, který má z výroby ve stínící vrstvě 
otvory, jejichž prostřednictvím dochází k vyzařování VF energie mimo 
kabel (což je u běžného koaxiálního kabelu nežádoucí) 
opakovač -  aktivní zařízení infrastruktury rádiové sítě, slouží k 
prodloužení vzdálenosti mezi komunikujícími radiostanicemi, přijímá a 
vysílá na stejném kmitočtu zesílený signál, antény musejí být 
vysokofrekvenčně odděleny 
převaděč – aktivní zařízení infrastruktury rádiové sítě, slouží k 
prodloužení vzdálenosti mezi komunikujícími radiostanicemi, přijímá 
signál na jednom kmitočtu a vysílá na jiném kmitočtu (tzv. duplexní pár) 
IDR převaděč – externí přenosný převaděč systému Pegas 
směrová anténa – anténa, jejíž vyzařovací diagram (diagram 
vyzařované VF energie) se vyznačuje výrazným zvýšením vyzářené 
energie v některém směru 
všesměrová anténa – anténa, jejíž vyzařovací diagram má zhruba stejně 
vyzářenou energii ve všech směrech 
splitr – pasívní prvek rozvodu VF energie, který slouží k rozbočení nebo 
sloučení signálu 
dvoupásmová anténa – druh antény, která je navržena tak, aby byla 
schopna fungovat nikoli pouze na jednom, ale na dvou kmitočtech (ve 
dvou pásmech – např. 169 MHz a 400 MHz) 
přípojný bod – standardně uzavřená a označená skříňka na patě budovy, 
obsahuje zpravidla VF konektor, osazený terminátorem, VF konektor po 
odstranění terminátoru slouží k připojení externího převaděče. 
terminátor – pasívní prvek rozvodu VF energie, slouží ke korektnímu 
zakončení VF koaxiálního vedení, jedná se o tzv. impedančně 
přizpůsobený zakončovací prvek. 
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Doba pro studium 
Pro nastudování této kapitoly budete potřebovat 1 hodina času. 

Úvod 
Jak bylo naznačeno v předchozí kapitole, k tomu aby bylo možné 
uskutečňovat spojení v objektech s velkým útlumem přesahujícím 
fyzikální možnosti radiostanic, je řešením vložit do cesty rádiového 
signálu vhodné zařízení, které pomůže tento útlum potlačit. Návrh 
takového řešení hodně závisí na tom, o jaký objekt se jedná. Jiné prvky 
budou použity u liniových staveb, jako jsou například tunely a jiné u 
plošně rozlehlých a členitých staveb s množstvím podlaží a příček, 
konstruovaných z vysokofrekvenčně ztrátových materiálů. 
Vše také závisí na tom, jaké druhy spojení v objektu budou požadovány. 
Zda se bude jednat o spojení dispečerského typu, kdy každý účastník 
jednotlivě komunikuje s operačním střediskem nebo zda se bude jednat o 
direktní spojení jednotlivých účastníků mezi sebou nebo kombinace 
obou předchozích. 
 
Zařízení pro posílení rádiového signálu (ZPPRS) se dají rozdělit do dvou 
skupin – pasivní a aktivní.  
Pasivní (také nazýváno jako dělené) neobsahuje  žádný aktivní prvek, 
tedy zesilovač nebo převaděč. Je tvořeno soustavou antén, rozmístěných 
po celém objektu a navzájem propojených impedančně přizpůsobeným 
vedením (koaxiální kabel, zakončený terminátorem). Signál z 
radiostanice na jednom konci budovy vstoupí nejbližší anténou, 
postupuje koaxiálním kabelem a je vyzařován ostatními anténami. 
Antény jsou k hlavnímu rozvodu signálu připojeny pomocí splitrů 
(rozdělovačů). Pokud se  anténa přijímací radiostanice nachází v 
blízkosti nějaké antény ZPPRS, pak může úroveň signálu dosahovat 
takové hladiny, že příjem bude možný. V praxi se však tento způsob moc 
nevyužívá, protože je funkční pouze u relativně málo rozlehlých objektů. 
Výhodou tohoto řešení je, že v zařízení není žádná potřeba energie a 
hlavně je možno ZPPRS využít jak pro direktní na více kanálech. 
Soustava antén je zpravidla tvořena směrovými nebo všesměrovými 
anténami. Pokud  má ZPPRS pracovat pro více pásem (např. pro Pegas a 
analogový systém), musí být antény dvoupásmové. 
Aktivní (také nazýváno jako komplexní) ZPPRS navíc obsahuje 
převaděč nebo obousměrný lineární zesilovač signálu (opakovač). Tyto 
aktivní prvky jsou připojeny ve vhodném místě rozvodu na koaxiální 
vedení. ZPPRS s převaděčem se zpravidla využívá pro direktní spojení v 
objektu a jeho blízkém okolí, zařízení s opakovačem je vhodné spíš pro 
spojení z objektu s operačním střediskem. (to obsahuje navíc anténu 
umístěnou vně objektu v místě, kde je dobrý signál pro spojení s 
operačním střediskem nebo BTS). 
 

19



Pro zvlášť rozlehlé objekty, jako je např. metro apod. by nestačilo 
rozvádět rádiový signál mezi anténami koaxiálním kabelem. I ten má 
totiž útlum a navíc v něm dochází k časovému zpoždění signálu, které se 
negativně projevuje na výsledném užitečném signálu na anténě 
radiostanice v místě, kde dochází ke složení signálu z více cest. V 
takových případech se celý systém navrhuje obdobně jako soustava BTS 
na povrchu jen s tím rozdílem, že jednotlivé BTS jsou propojeny 
optickými kabely. Blízké okolí BTS je řešeno obdobně, jako samostatné 
aktivní ZPPRS. 
 

3.1 Tunely 

 
Tunely patří k tzv. liniovým stavbám, kdy podélný rozměr objektu 
přesahuje až o několik řádů rozměr příčný. Často je tvořen dvěma 
oddělenými rourami a dalšími přilehlými objekty, nutnými pro jeho 
provoz a servis. Pokud jeho délka přesahuje cca 200 – 300m, téměř jistě 
bude zapotřebí pro zajištění spolehlivého spojení složek IZS instalace 
ZPPRS. 
Základní složky IZS mají poněkud odlišné požadavky na rádiové spojení 
v tunelech. Pro HZS je nejdůležitější direktní spojení v objektu a jeho 
nejbližším okolí. To je nezbytné pro provádění účinného zásahu 
jednotek. Zde je potřeba si uvědomit, že je také nezbytné zajistit nejen 
spojení mezi jednotlivými rourami, ale také se všemi pomocnými 
prostorami, jako jsou rozvodny, kabelové kanály, únikové cesty apod.  
HZS ale potřebuje, tak jako i ostatní složky IZS – PČR a ZZS, spojení z 
tunelu s operačními středisky. 
 
Jak již bylo popsáno v předchozích kapitolách, ZPPRS je tvořeno 
soustavou antén, které jsou navzájem propojeny mezi sebou popřípadě s 
aktivním prvkem systému (opakovač, převaděč). Bylo by možno 
instalovat směrové antény s vyzařovacím diagramem ve směru tunelu. 
Takové řešení je sice možné, ale v praxi se nabízí pro tunely elegantnější 
řešení a tím je  vyzařovací vedení. Jedná se o vysokofrekvenční vedení, 
které na rozdíl od ideálního vedení (např. koaxiální kabel), určeného k 
napájení antén, část své energie vyzařuje rovnoměrně po celé trase 
uložení. V podstatě se nabízí dvě technická řešení. Dvouvodičové 
vedení, dva vodiče umístěné na distančních izolačních sloupcích (anténní 
dvoulinka) a zavěšených pod stropem tunelu. Vyzařovací kabel, což je v 
podstatě koaxiální kabel konstrukčně upravený tak, že část  přenášené 
VF energie vyzařuje otvory ve stínění.  
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Na následujícím Obr. 4 jsou příklady možných provedení vyzařovacích 
koaxiálních kabelů. 
 

 
 
Dnes se již výhradně využívá druhá varianta  s vyzařovacím kabelem pro 
celou řadu výhod: výrobcem garantované technické parametry, 
dlouhodobá stabilita, nízké náklady na provoz, projekčně snadno 
předvídatelné výsledky, široký rozsah použitelných frekvencí. 
Na vyzařovací kabel (obdobně jako na soustavu antén) jsou pak dle 
požadavků zadavatele na potřebné druhy spojení připojována aktivní 
zařízení – opakovače, převaděče. Množné číslo je zde použito záměrně, 
protože vyzařovací kabel umožňuje provozovat rádiová zařízení v 
mnoha rádiových pásmech (od VHF až po UHF). Je zde možno 
provozovat analogový systém, digitální síť Pegas, ale i jiné sítě, např. 
provozovatele tunelu. Často se také instalovaný vyzařovací kabel 
využívá pro šíření rozhlasového vysílání nebo pro veřejné operátory 
mobilních telefonů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 - Příklad skutečného provedení vyzařovacích kabelů. 
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Příklad řešení  ZPPRS v tunelu je naznačen na následujícím Obr. 5. 

 
Na vyzařovací kabel jsou v tomto příkladu napojeny opakovač a IDR 
převaděč. Opakovač umožňuje spojení účastníků s operačním 
střediskem, IDR převaděč pak přímé spojení účastníků v tunelu a jeho 
bezprostředním okolí.  
 
 
 
 
 

3.2 Rozlehlé stavby 

 
U běžných pozemních staveb s jedním podzemním podlažím a několika 
nadzemními podlažími, zvláště pak konstruovaných z klasických 
materiálů (cihla, apod.) s běžnými otvory ve vnějším plášti a o 
půdorysných rozměrech max. do cca 50m, zpravidla ZPPRS není 
zapotřebí. Vše je ovšem hodně závislé od použitých materiálů a 
konstrukcí. 
Naopak u staveb, které mají více podzemních podlaží (podzemní garáže, 
parkoviště apod.), jsou konstruovány z oceli, železobetonu, kovů nebo 
pokovených skel a zároveň jsou půdorysně více rozměrné, ZPPRS bude 
vhodné instalovat celkem jistě. 
Na rozdíl od tunelů je zde často zapotřebí pokrývat rádiovým signálem 
větší prostory se srovnatelnými rozměry v šířce a délce (nikoli dlouhé 
roury). Proto je také zde vhodnější použít jako antény ZPPRS směrové 
nebo všesměrové antény. Pokud je zadavatelem požadováno, aby systém 
pracoval ve více pásmech, je možno použít antény vícepásmové nebo 

Obr. 5 - Zařízení pro posílení rádiového signálu v tunelu 
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kombinaci antén pro jednotlivá pásma. Antény jsou rozmístěny vhodně 
po objektu tak, aby zabezpečovaly relativně rovnoměrné pokrytí celého 
objektu rádiovým signálem. Navzájem jsou propojeny koaxiálním 
kabelem. Koaxiální kabel je zakončen buď v technologické části objektu 
(pokud součástí ZPPRS je i aktivní část – převaděč, opakovač) nebo 
častěji na dvou protilehlých místech u paty objektu (přípojné místo 
externího převaděče). Antény s koaxiálním vedením a přípojnými místy 
(PM 1, PM 2) tvoří tzv. pasivní část ZPPRS. Takovéto uspořádání 
umožňuje připojení externího aktivního prvku (např. IDR převaděče), 
který si přiveze s sebou příslušná složka IZS v případě zásahu (zpravidla 
hasiči nebo PČR). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 - Příklad provedení ZPPRS v rozlehlých objektech 
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4. Typická technická řešení z pohledu pořizovacích 
a provozních nákladů 

Kapitola obsahuje nástin možných technických řešeních s ohledem na 
náklady spojené s realizací zařízení a s jeho provozem. 

Cíl kapitoly 
Cílem kapitoly je získat pohled na plánovanou realizaci ZPPRS nejen z 
technického hlediska, ale také z hlediska nákladů na realizaci a také 
nákladů na budoucí provoz.  
Vstupní znalosti 
Pro nastudování této kapitoly nepotřebujete mít  speciální znalosti. 
Předpokladem je nastudování předchozích kapitol tohoto učebního 
materiálu. 
Klíčová slova 
komplexní ZPPRS – komplexní řešení systému pro posílání rádiového 
signálu, které je složeno jak z pasívní části sytému (antény, rozvody, 
splitry), tak i aktivní části (zesilovače, opakovače, převaděče, systémy 
napájení apod) 
dělené ZPPRS – dělené ZPPRS je rozděleno do dvou částí, pasívní, 
která je součástí stavby (antény, rozvody, splitry, přípojné body) a 
aktivní, které se připojuje vně přes přípojné body a zpravidla si ji 
přivezou složky IZS při zásahu s sebou. 

Doba pro studium 
Pro nastudování této kapitoly budete potřebovat 10 minut času. 
 

Úvod 
 
Úspěšnost budoucího nasazování ZPPRS u problematických objektů 
nezávisí jen na užitných vlastnostech systému popřípadě na jeho 
legislativní podpoře, ale také na tom, zdali bude náklad na pořízení 
takovéhoto zařízení v rozumné relaci k celkové ceně stavby. Toto platí 
zvláště v době, kdy ZPPRS dosud není u nás zcela běžné a mnozí 
investoři či dodavatelé staveb o něm mnoho neví. Přitom v zahraničí 
jsou podobné systémy úspěšně instalovány již mnoho let. 
 
 
4.1 Tunely 
Tunelové stavby představují jednu významnou kategorii staveb, kde je 
instalace ZPPRS prakticky nezbytná. Samozřejmě z hlediska spojení se 
to týká především tunelů s délkou větší, než několik stovek metrů. Vždy 
však záleží na skutečných podmínkách v konkrétním případě. 
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Nekvalitní nebo dokonce nefunkční spojení v případě mimořádné 
události v tunelu zásadním způsobem komplikuje případnou evakuaci a 
záchranu osob.  
 
Jaké jsou tedy kladeny požadavky na ZPPRS v tunelech? 

1. spojení účastníků s operačními středisky 
2. spojení účastníků mezi sebou v tunelu, mezi troubami a všemi 

navazujícími objekty 
3. trvalá funkčnost zařízení i v době mimo mimořádné události v 

tunelu 
4. nezávislé napájení aktivních prvků z více zdrojů 
5. minimální požadavky na odstávky z důvodu údržby systému 
6. možnost napojení i jiných služeb na anténní systém v tunelu 
7. pravidelná kontrola plné funkčnosti zařízení 
8. zajištění  servisu s dostatečně krátkou reakční dobou 

 
Především body 3 a 4 předurčují koncept řešení, tedy musí se jednat o 
kompletní řešení, obsahující kromě rozvodů a anténních systémů, aktivní 
prvky, jako jsou opakovače, převaděče apod. Složky IZS musejí mít 
možnost spojení i v souvislosti s řešením jiných událostí, než událostí 
týkajících se vlastního tunelu. Z tohoto hlediska se systémy ZPPRS 
zpravidla řeší jako komplexní, tedy skládající se se jak z pasivní části 
systému (antény, rozvod, splitry), tak i z aktivní části (opakovač, 
převaděč). 
S ohledem na požadavky 5 a 6 je pro tunely téměř výhradně využíván 
jako anténní systém vyzařovací koaxiální kabel. 
Vzhledem k pořizovací ceně tunelových staveb však realizace úplného 
ZPPRS nemusí činit zásadní problém.  
 
 
4.2 Ostatní rozlehlé stavby 
Pořizovací náklady pozemních staveb jsou zpravidla o řád či několik 
řádů nižší a proto zde začíná převažovat požadavek na rozumný 
kompromis mezi funkčními vlastnostmi zařízení a pořizovací cenou. 
Také zde nejsou kladeny tak přísné požadavky, jako u tunelových staveb. 
V čem tedy spočívá onen rozumný kompromis? Spočívá v tom, že 
investor staveb pořídí pasívní část ZPPRS, tedy tu část, která je 
neoddělitelně spjata s vlastní stavbou a jejíž dodatečná instalace 
zpravidla představuje zvýšené pořizovací náklady. Pasivní část 
reprezentují rozvody VF signálu po budově, rozbočovací a slučovací 
prvky rozvodu, antény a přípojná místa (příklad viz. Obr. 6). Na druhou 
stranu aktivní část ZPPRS, tedy zpravidla např. IDR převaděč, který se v 
případě MU připojí do vhodného přípojného místa, si pořídí a na místo 
události přiveze s sebou příslušná složka IZS. IDR převaděč pak může 
být použit pro celou řadu staveb vybavených pasivní částí ZPPRS (ve 
velkých aglomeracích jich může být až několik desítek). Složka IZS si 
vlastními prostředky zajistí pravidelnou kontrolu zařízení (IDR 
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převaděče) a bude mít jistotu, že v případě MU kdy bude potřeba, bude 
plně funkční. Takovéto systémy ZPPRS se nazývají jako dělené.  
IDR převaděč je u příslušné složky IZS navíc využitelný i pro jiné účely, 
než připojení k systému pasivního rozvodu ZPPRS. 
U objektů s nainstalovaným ZPPRS je potřeba zajistit u příslušné 
servisní organizace pravidelné revize a prověření funkčnosti systému. 
Náklady na takovou revizi jsou podstatně nižší než náklady na 
plnohodnotné ZPPRS včetně aktivních prvků, jak je tomu v tunelech. 
 

Otázky 
1) Co je to komplexní ZPPRS? 
2) Jaké jsou výhody děleného ZPPRS? 

 
 
 
Přestávka 
Tahle kapitola nebyla moc dlouhá, tak žádné zdržování a šup k další 
kapitole  
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5. Projektování a realizace 
V této kapitole se budeme zabývat diskuzí nad legislativní oporou, 
vazbou ZPPRS a požárně bezpečnostních zařízení a dozvíme se něco k 
projektování a realizaci těchto zařízení. 

Cíl kapitoly 
Cílem kapitoly je získat pohled na plánovanou realizaci ZPPRS z 
hlediska platné legislativy a také jak postupovat při projektování a 
realizaci.  
Vstupní znalosti 
Pro nastudování této kapitoly nepotřebujete mít  speciální znalosti. 
Předpokladem je nastudování předchozích kapitol tohoto učebního 
materiálu. 
Klíčová slova 
 
silnoproudá elektrická zařízení – elektrická zařízení, která používají 
pro přenos energie nízkého napětí (NN, soustava 230/400V, 50 Hz), 
slouží k napájení motorů, osvětlení, topidel apod. 
slaboproudá elektrická zařízení – elektrická zařízení, která pracují se 
signály s malým napětím (MN, zpravidla do 60V), např. EPS, EZS, 
objektový rozhlas, kamerové systémy, rozvody strukturované kabeláže, 
linkové telefony, rozvody počítačových sítí apod. 
sdělovací zařízení – slaboproudá zařízení, která slouží ke komunikaci 
mezi dvěma nebo více místy. Také nazývána jako komunikační zařízení. 
Např. radiostanice, mobilní telefony apod. 
VF zařízení – slaboproudá zařízení, která pracují s vysokými 
frekvencemi (VF, v případě IZS 160MHz nebo 400 MHz). VF energie je 
přenášena buď koaxiálními kabely nebo anténou vyzářena do volného 
prostředí. 
 
 

Doba pro studium 
Pro nastudování této kapitoly budete potřebovat 2 hodiny času. 
 

Úvod 

 
K tomu, aby se ZPRS mohlo s úspěchem aplikovat v praxi, znamená mít 
dostatečnou oporu pro jeho zdůvodnění při zadání stavby, mít oporu při 
jeho začlenění do celkového projektu a ocenění stavby a také mít oporu 
pro jeho bezpečné a spolehlivé provozování během užívání stavby. To 
vše jsou aspekty, kterými je nutné se v průběhu projektování a výstavby 
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zabývat. pokusme se tedy podrobněji jednotlivými problematikami 
zabývat. 
 

Legislativní opora 
 
 

Bohužel v současné době není v žádném závazném právním předpise 
nebo normě Zařízení pro posílení rádiového signálu (ZPPRS) explicitně 
vyjmenováno a jakýmkoli způsobem popsáno. Tato skutečnost vychází z 
toho, že dosud se v naší republice touto problematikou nikdo detailněji 
nezabýval. Pokud byla nějaká zařízení realizována, pak se jednalo o 
individuální řešení v konkrétním případě bez jakékoli vazby na potřeby 
všech složek IZS v širším smyslu a bez vazby na technické normy 
požární ochrany a především bez již zaběhlých zvyklostí, které jsou v 
souvislosti s aplikací těchto norem uplatňovány. Dá se říci, že “stavíme 
na zelené louce“. 
 
Na druhé straně to neznamená, že bychom  na ZPPRS měli zapomenout 
a že jej tedy není možné realizovat. Ostatně, podíváme li se do zahraničí, 
především toho stavebně vyspělejšího, nalezneme celou řadu příkladů, 
jak je možno k problematice přistoupit a jak ji do obecného požadavku 
na stavby začlenit.  
Také vhodným výkladem některých ustanovení dospějeme k závěru, že 
již nyní je možno oporu v legislativě najít. 
 
 
5.1 Vazba na stávající legislativu 
 
 
Zde nalezneme výčet některých předpisů, které je možno pro zdůvodnění 
požadavku na realizaci ZPPRS v rozumné míře uplatnit: 
 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011, o 
stavebních výrobcích,  Příloha  I, kapitola 2 Požární bezpečnost, 
odst. d) a e). 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb.,§ 2 bod 3, „spojovací a komunikační 
technika je věcným prostředkem požární ochrany“ 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb. se změnami ve Vyhlášce č. 268/2011 
Sb.,§ 2 požaduje, „aby stavba splňovala technické podmínky 
požární ochrany na zabezpečení stavby jednotkami požární 
ochrany, které jsou stanoveny v ČSN 73 0802 (pokud vyhláška č. 
246/2001 Sb., nestanoví jinak).“  

• ČSN 73 0802  ze dne 1.5.2009 a se Změnou 1 z 1.2.2013 (kapitola 
12) - Zde je uvedeno, že zařízení pro účinné vedení protipožárního 
zásahu požárními jednotkami zahrnují (dle bodu "c" článku 12.1) 
technická opatření a zařízení . 
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• ČSN 73 0804  ze dne 1.2.2010 a se Změnou 1 z 1.2.2013 (kapitola 
13) – Zařízení pro protipožární zásah 

• Technické podmínky TP 98 s účinností od 1.10.2003 – 
Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací schválené 
MD ČR 28.8.2003. 

 
Jinými slovy, pokud si územně příslušný Hasičský záchranný sbor, co by 
dotčený orgán státní správy při stavebním řízení postaví podmínku tak, 
aby bylo zabezpečeno v objektu dostatečně kvalitní spojení pro možnost  
účinného vedení protipožárního zásahu požárními jednotkami, je možno 
ZPPRS do technických požadavků zahrnout. 
 
Podmínka by mohla znít takto: “Pro zabezpečení spolehlivého 
bezdrátového spojení složek IZS při záchranných a hasebních činnostech, 
pokud se toto prokáže jako nezbytné, požadujeme instalovat rádiové 
zařízení, které umožní přímé spojení účastníků do všech prostor objektu, 
zejména do suterénních prostor, do prostorů únikových cest, do prostorů 
výtahových šachet, v místech nástupních ploch, apod. V rámci projekční 
přípravy je nutno zvolené a navržené technické řešení v dostatečném 
předstihu konzultovat s odbornými útvary jednotlivých složek IZS (u HZS 
MSK odbor KIS – komunikační a informační systémy). Do DZP je nutno, 
mimo jiné, vhodně a přehledně graficky zaznačit „Přípojný bod pasivního 
anténního systému pro IDR převaděč“ (nezávislý digitální opakovač, systém 
nezávislého převaděčového módu rádiového přenosu).“ 
 
 
5.2 Co by bylo potřeba změnit? 

 
Vyhovující by bylo při novelizaci vhodné technické normy požární 
ochrany  ZPPRS začlenit jako jeden z potřebných technických 
bezpečnostních prvků. Jednou z cest by bylo začlenit jej do 
vyjmenovaných požárně bezpečnostních zařízení.  
To by bylo možné provést změnou či doplněním §4 vyhl. 246/2001 Sb., 
o požární prevenci. 
 
V již citované Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011, 
o stavebních výrobcích,  Příloha  I, kapitola 2 Požární bezpečnost, se 
hovoří o tom, že Stavba musí být navržena a provedena takovým 
způsobem, aby v případě požáru:  d) obyvatelé mohli stavbu opustit nebo 
aby mohli být jinými prostředky zachráněni;  a za e) byla brána v úvahu 
bezpečnost záchranných jednotek. Aplikací těchto požadavků, by bylo 
možno realizací ZPPRS naplnit jejich význam.  
Není totiž možné provádět účinnou evakuaci osob z komplikovaných 
objektů bez spolehlivě fungujícího rádiového spojení. Rovněž bez 
spojení není možno zajistit bezpečnost záchranných jednotek. 
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5.3 ZPPRS jako požárně bezpečnostní zařízení 

 
Jak již bylo zmíněno, ZPPRS z hlediska svého uplatnění při zásahu 
hasičských jednotek (ale i při zásazích ostatních složek IZS) má typický 
charakter požárně bezpečnostního zařízení. Svým nezastupitelným 
významem by mělo být vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením. 
To by totiž zaručilo specifický přístup k jeho projektování, realizaci a ke 
kontrole  jeho funkčnosti v době užívání stavby. 
 
Vše se tedy musí začít odvíjet od Požárně bezpečnostního řešení stavby. 
Zde je však jeden problém. Jak dopředu odhadnout, zdali ZPPRS bude v 
objektu zapotřebí? U tunelu dlouhého 1 km není o čem přemýšlet, ale u 
menších objektů to není tak jednoznačné. Existují renomované firmy, 
zabývající se projektováním a realizací vysokofrekvenčních zařízení v 
objektech, které jsou schopny provést dle stavební dokumentace simulaci 
šíření rádiového signálu v objektu v požadovaném frekvenčním pásmu. 
Taková simulace samozřejmě není zcela relevantní, nicméně ukáže, zda 
je třeba se problematikou rádiového spojení v rámci stavby zabývat či 
nikoli. U již postavených objektů je možno u takové firmy objednat 
měření. Tato metoda je nejspolehlivější, bohužel však není možná, pokud 
objekt nestojí. O realizaci ZPPRS se často rozhoduje daleko před 
výstavbou. 
 
Je li ZPPRS v Požárně bezpečnostním řešení stavby zahrnuto, je potřeba 
oslovit vhodného projektanta, který má s návrhem VF zařízení ve 
stavbách zkušenosti. Je to zcela specifická problematika, a zdaleka ne 
každý projektant slaboproudu toho je schopen. Opět je vhodné oslovit 
renomovanou firmu, která má za sebou celou řadu úspěšných aplikací 
obdobného charakteru a kde funguje silná zpětná vazba mezi 
projektantem a realizátorem řešení. Zdaleka ne vše lze navrhnout jen tak 
u stolu. Podrobněji se projektováním ZPPRS budeme zabývat v 
samostatné části 5.3. 
 
Realizaci je nutné také svěřit firmě, která se instalací VF zařízení v 
objektech i mimo ně zabývá a má s tím bohaté zkušenosti. I zde se jedná 
o úzkou odbornou problematiku a běžní slaboproudaři ji nejsou schopni 
realizovat. Souvisí s tím také vhodné přístrojové vybavení a speciální 
nářadí. Rozhodně je důležité požadovat od firmy dopředu technologické 
postupy. 
 
Po instalaci je potřeba provést měření v celém systému, které ukáže, zda 
útlumový plán prvků systému byl navržen správně a zda není někde 
chyba. V tomto okamžiku je velmi důležité také provést měření na 
jednotlivých anténách při definovaných podmínkách (úroveň vysílaného 
měřícího signálu, posílaného do systému). Získáme tím výchozí hodnoty 
úrovně signálů ve všech důležitých bodech, které budou nezbytné pro 
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výchozí technickou zprávu a v budoucnu pro provádění pravidelných 
revizí. 
 
Realizační firma musí být schopná v budoucnu provádět údržbu, servis a 
pravidelné revize s dostatečně krátkou reakční dobou. Vhodné 
přístrojové vybavení s kalibračními protokoly je samozřejmostí. 
 
Před vlastní kolaudací stavby se zpravidla v součinnosti s místně 
příslušným HZS provádí funkční zkouška. Ta již musí pouze potvrdit, že 
ve všech částech objektu spojení funguje spolehlivě, tak jak bylo 
požadováno při zadání. U tunelových staveb je vhodné zkoušku provádět 
nejen v prázdném tunelu, ale také při zaplněném tunelu technikou a 
vozidly, tak jak by to mohlo vypadat při případné mimořádné události. 
Příklad takovéto zkoušky je patrný z Obr. 7, která proběhla v tunelu v 
Klimkovicích. 

 
Zde bylo využito techniky hasičských jednotek, profesionálních i 
dobrovolných. Současně s tím se příslušníci seznámili s celým objektem, 
což v budoucnu již je málokdy možné. 

 

5.4 Specifika při projektování a realizaci ZPPRS 
 
Vzhledem k tomu, že dosud ZPPRS není v našich předpisech explicitně 
vyjmenováno jako PBZ nebo vyhrazené PBZ, nejsou také k dispozici 
dostatečné podklady a požadavky pro projektování, realizaci a servis 

Obr.7 - Obsazení tunelu při testech technikou 
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těchto zařízení. Dá se předpokládat, že se tak v dohledné době stane a 
proto je vhodné postupovat tak, jako by se o PBZ již jednalo. V 
budoucnu totiž již realizovaná zařízení budou snáze akceptovatelná ve 
vazbě na nové předpisy. 
 
Projektování ZPPRS by mělo být svěřeno firmě, která má dostatečné 
zkušenosti z realizací obdobných zařízení z technického hlediska, ale 
také z hlediska obdobných systémů PBZ. 
Existuje totiž jeden závažný problém, který ve srovnání s jinými 
silnoproudými i slaboproudými zařízeními vyžaduje specifický přístup k 
řešení. 
Obecně pro elektrická zařízení (silnoproudá, slaboproudá) je možno 
využít kabelové nosné systémy a kabely, které mají definované vlastnosti 
při zasažení požárem (tzv. kabely s funkční integritou). Jsou 
certifikovány příslušnou státní zkušebnou a jejich aplikace je tedy 
relativně jasně vymezena. Podrobně je tato problematika popsána  v 
ČSN 730848 – Kabelové rozvody požárně bezpečnostních zařízení.  
 U vysokofrekvenčních rozhlasových (sdělovacích) zařízení se k rozvodu 
signálu či jeho vyzařování využívá koaxiálních kabelů. I zde je možno 
najít výrobce. který vyrábí v této kategorii bezhalogenové kabely, kabely 
s odolností proti šíření plamene, ale i kabely s funkční integritou. 
Funkční integrita je však zpravidla splněna z hlediska vodivosti či 
zkratu, nikoli však z hlediska VF parametrů. Příkladem Evropského 
výrobce takovýchto koaxiálních kabelů je Belgická firma EUPEN. 
U PBZ závislého např. na elektrické energii by výpadek napájení během 
požáru (přesněji požadovaného času funkčnosti při požáru) znamenal 
jeho nefunkčnost, což není z principu přístupu k požární bezpečnosti 
možné. Zde je definovaná funkční integrita kabelů nezbytná. 
U VF zařízení je však situace poněkud jednodušší. Systém ZPPRS s 
použitím vyzařovacího koaxiálního kabelu se zpravidla dá navrhnout tak, 
aby případné místo poškozené požárem ve svém důsledku nutně 
neznamenalo úplný výpadek systému. Existují dva extrémní případy 
poškození VF kabelu požárem – přerušení a zkrat. Tyto stavy (ale i jiné, 
nacházející se při poškození požárem někde mezi těmito krajními stavy) 
představují na VF vedení impedanční nepřizpůsobení. V jeho důsledku v 
napájené části vedení vznikají odrazy a za poškozením se VF signál již 
kabelem nešíří nebo se šíří s podstatně nižší intenzitou. Od místa, kde je 
kabel poškozen se však VF signál šíří dále volným prostorem. Jeho 
intenzita však poměrně rychle klesá. Pokud je systém navržen tak, že 
vyzařovací kabel je napájen ze dvou stran, pak v místě poškozeném 
požárem a jeho okolí je prostor pokryt signálem z obou stran 
poškozeného vyzařovacího kabelu. To samozřejmě u silnoproudých 
kabelů není možné, zde je přenášená energie důsledně omezena na plnou 
funkčnost silového kabelu. 
Jedná se o složitou problematiku, spadající do oblasti teorie VF vedení a 
jejich detailní rozbor přesahuje rámec tohoto materiálu. Nám bude stačit 
výše popsané zjednodušené vysvětlení. 
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Při technickém návrhu ZPPRS je třeba řešit tyto hlavní problémy: 
 

Rozvody VF signálu po objektu 
 
Rozvod VF signálu koaxiálním kabelem od zdroje k anténám se 
doporučuje provést tak, aby byl pokud možno skryt za požárně odolnými 
konstrukcemi. Také je dobré celé rozvedení provést tak, aby mohlo být 
napájeno ze dvou stran. (dva přípojné body obvykle na protilehlých 
stranách budovy) Dále se doporučuje antény rozmístit střídavě tak, aby 
se jejich vyzařovací diagramy překrývaly. Příklad takového řešení je 
patrné např. z  Obr. 6. Vzhledem k tomu, že se jedná v uvedeném 
příkladu pouze o pasivní část ZPPRS, je potřeba v případě poškození 
rozvodného kabelu požárem vhodně zvolit přípojný bod.  
 
Příklad skutečného provedení přípojného bodu a doporučené označení 
piktogramem je patrné z následujícího obrázku č. 8. 
 
 

 
 
U komplexních systémů i s aktivními prvky ZPPRS se projektuje 
napájení aktivních prvků rozvodu ze dvou nezávislých zdrojů proudu. 
 
 

Obr. 8 - Příklad provedení přípojného bodu a doporučené označení piktogramem 
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Vyzařovací kabel 
 

 

U liniových staveb se k vyzařování VF energie využívá vyzařovacích 
kabelů. Příklad možného provedení je patrný z Obr. 9. 
 

 
 
 
 
 
Jednak je zde uplatněno střídání úseků vyzařovacích kabelů ze dvou 
nezávisle napájených vedení a také napájení z obou konců každého z 
vedení. Takové uspořádání minimalizuje případný výpadek systému při 
případném požáru. 
Aktivní prvky je nutno napájet ze zdroje proudu stejně jako PBZ, tedy ze 
dvou nezávislých zdrojů. 
 
 
 

Návod výrobce 
 

Spolu se ZPPRS je potřeba uživateli předat návod k užívání. Jeho 
nedílnou součástí musí být m.j. stanovení pravidelných kontrol a revizí. 

Obr. 9 - Uspořádání napájecích vedení a vyzařovacích kabelů 
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Ty by samozřejmě měly vycházet obdobně jako u elektrických zařízení z 
prostředí, kde se jednotlivé části ZPPRS nacházejí. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení, svým charakterem stejné jako 
požárně bezpečnostní zařízení, minimální interval by měl být 1 rok. V 
rámci revize systému je nutné provést vizuální kontrolu, měřením 
srovnat útlumovou charakteristiku systému s tou, která byla při předání 
díla.  
Revizi systému musí provádět pouze osoby, které jsou výrobcem 
certifikováni k takové činnosti a mají příslušné přístrojové vybavení (to 
by měl výrobce také v návodu stanovit). 
Výstupem revize musí být protokol o provedené revizi a zkoušce  
funkčnosti systému s konstatováním, zda je zařízení schopno provozu. 
Dále protokol musí obsahovat tabulku naměřených hodnot ve srovnání s 
výchozími hodnotami při předání, seznam přístrojů, se kterými bylo 
měření provedeno včetně výrobních čísel (přístroje musí mít platné 
kalibrační listy), kdo měření provedl, datum, podpis, razítko pověřené 
firmy a termín příští revize. 
 

Dohled 
 

U složitějších systémů, které se zpravidla realizují v tunelových 
stavbách, je zapotřebí zajistit dohled funkčnosti. Nejlépe je koordinovat 
tento dohled s dohledem jiných technologií, které monitoruje tunelový 
dispečink. Také je možno využít on line dohled výrobce zařízení, pokud 
takový dohled zabezpečuje. V tomto případě je pak vhodné spolu s 
dohledem zakotvit v servisní smlouvě reakční doby na případné poruchy. 
Dohled se zpravidla neřeší u pasívních anténních systémů v budovách. 
 

Shrnutí 
V této kapitole jste se seznámili s informacemi, užitečnými pro návrh, 
projektování a realizaci ZPPRS. Dozvěděli jsme se něco o legislativních 
východiscích, dále jak by měl vypadat obecný požadavek při zadání 
stavby ve vazbě na rádiové spojení složek IZS. Také jsme se seznámili s 
některými zásadami při navrhování a projektování ZPPRS. Návrh 
ZPPRS by měl směřovat k řešení, které je charakteristické pro  požárně 
bezpečnostních zařízení. 
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Otázky 
1) Jaká je současná legislativní opora pro zřizování ZPPRS? 
2) Jaký je optimální postup pro možnost uplatnění požadavku na 

zřízení  ZPPRS u nových staveb? 
3) U jakých typických staveb je účelné ZPPRS požadovat? 
4) Je možno ZPPRS považovat za požárně bezpečnostní zařízení? 
5) Proč je možno využívat ZPPRS i v případě, že došlo k poškození 

vyzařovacího kabelu požárem? 
6) Jaké jsou dvě základní metody pro zvýšení pravděpodobnosti, že 

ZPPRS bude funkční i při poškození vyzařovacího kabelu 
požárem? 

7) Proč je důležitý návod výrobce? 
8) K čemu slouží dohled ZPPRS? 
9) Jak se umísťují přípojné body ZPPRS u budov? 
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Test 
(1) Co je to ZPPRS a k čemu slouží? 
(2) Jak se liší komplexní a dělené ZPPRS? 
(3) V jakých objektech je účelné ZPPRS instalovat? 
(4) Co je to IDR převaděč a k čemu slouží? 
(5) Vyjmenujte hlavní části ZPPRS v tunelu. 
(6) Z čeho je složena pasivní část děleného ZPPRS. 
(7) Proč se musí u děleného ZPPRS připojit externí aktivní zařízení 

(např. IDR převaděč)? 
(8) Jak se umísťují přípojné body děleného ZPPRS? 
(9) Popište, jak funguje direktní spojení s využitím ZPPRS. 
(10) Popište, jak funguje spojení účastníka z tunelu s operačním 

střediskem. 
(11) Jaké jsou hlavní zásady návrhu ZPPRS v tunelech s cílem zvýšení 

spolehlivosti zařízení při případném  poškození vyzařovacího 
kabelu požárem? 

(12) V jakých jednotkách se vyjadřuje úroveň signálu? 
(13) Jaké jsou hlavní výhody digitálních rádiových systémů? 
(14) Jaká frekvenční pásma využívají složky IZS a jakým to zhruba 

odpovídá vlnovým délkám? 
(15) Jaký je rozdíl mezi direktním a dispečerským druhem spojení? 
(16) Co ovlivňuje útlum šířeného signálu mezi účastníky spojení? 
(17) Co je vyzařovací koaxiální kabel a k čemu slouží? 
(18) Jaké jsou výhody vyzařovacího kabelu oproti dvouvodičovému 

vyzařovacímu vedení (dvoulince)? 
(19) V jakých částech objektu jsou nejvyšší požadavky na kvalitu 

spojení? 
(20) Jaký je důvod realizací s děleným ZPPRS? 
(21) Proč není vhodné v tunelech realizovat dělené ZPPRS? 
(22) Je ZPPRS požárně bezpečnostním zařízením? 
(23) Proč je důležitý návod výrobce ZPPRS a co důležitého musí 

obsahovat? 
(24) Jak je řešeno napájení komplexního ZPPRS? 
(25) Kdo může provádět revize a zkoušky, popřípadě servis ZPPRS? 
(26) Co je povinným výsledkem revize ZPPRS? 
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Správná odpověď 

(1) ZPPRS je zařízení pro posílení rádiového signálu. Slouží  ke 
spojení složek IZS v objektech, kde přímé spojení mezi 
radiostanicemi není možné. 

(2) Komplexní ZPPRS sestává ze všech částí, nutných pro provoz 
zařízení, tedy z pasívní i aktivní části systému. Dělené ZPPRS je 
složeno ze dvou částí – pasivní, pevně spojená s objektem a 
aktivní, kterou si před použitím zařízení musí složka IZS přivést 
na místo a připojit k přípojnému bodu. 

(3) ZPPRS se zpravidla instaluje v objektech s velkými půdorysnými 
rozměry, podzemní objekty, objekty konstruované z materiálů, 
které brání šíření rádiových vln. (tunely, velká obchodní centra s 
podzemními parkovišti, rozlehlé stavby apod.). 

(4) IDR převaděč je na infrastruktuře nezávislý převaděč systému 
Pegas, umožňující vzájemnou komunikaci účastníků spojení v 
dosahu tohoto převaděče.  

(5) Externí anténa, umožňující spojení z tunelu s pozemními 
stanicemi, převaděč, opakovač, rozvod VF signálu, vyzařovací 
kabel. 

(6) Přípojný bod, rozvod VF signálu, splitry, antény. 
(7) Pasivní část děleného ZPPRS je součástí objektu, neobsahuje však 

aktivní část, která signály z radiostanic přijímá, zesiluje a zpět do 
rozvodu signály vysílá. Tuto funkci zajišťuje externě připojený 
IDR převaděč. 

(8) Přípojné body se umísťují zpravidla na patě budovy, poblíž 
nástupních požárních ploch nebo ploch určených k evakuaci nebo 
poblíž vjezdů do podzemních garáží a zpravidla na protilehlých 
stranách objektu. 

(9) Radiostanice, nacházející se v objektu, kde není možné přímé 
spojení mezi stanicemi, se mohou spojit prostřednictvím ZPPRS. 
Spojení bude probíhat prostřednictvím převaděče, na radiostanici 
musí být nastaven správný převaděčový kanál. Vysílající stanice 
vysílá signál k nejbližší anténě systému, prostřednictvím rozvodu 
se signál přenese k převaděči a tento signál aktivuje přijímací část 
převaděče. Současně s  tím začne převaděč vysílat na odlišné 
frekvencí. Vysílaný signál je veden rozvodem k anténě poblíž 
přijímací radiostanice. Odtud signál přijímací radiostanice přijme s 
dostatečnou úrovní. Obdobně to funguje i opačným směrem. 

(10) Účastník nacházející se v tunelu nemá možnost spojit se přímo s 
operačním střediskem. Spojení mu zprostředkuje ZPPRS. 
Radiostanice vysílá signál, který vstupuje do vyzařovacího kabelu. 
Odtud je veden rozvodem k opakovači. Výstup opakovače je 
připojen k externí anténě, ze které je signál vysílán směrem k 
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operačnímu středisku, jako při běžném spojení. Obdobně to 
funguje i opačným směrem. 

(11) Napájení vyzařovacího kabelu ze dvou stran. Rozdělení 
vyzařovacího kabelu na úseky, které se pravidelně střídají mezi 
tunelovými rourami. 

(12) dBm 
(13) Hlavní výhody digitálních systémů jsou: lepší využití 

frekvenčního spektra, snadná možnost vzájemné komunikace mezi 
složkami IZS, větší možnosti přenášení dat, ochrana proti 
nežádoucímu odposlechu. 

(14) Analogové systémy kolem 169 MHz, délka vlny 1,8 m. Digitální 
systémy kolem 390 MHz, délka vlny 0,77 m. 

(15) Direktní spojení mezi účastníky probíhá na místě události přímo 
mezi radiostanicemi. Dispečerský typ spojení je spojení mezi 
účastníky (vozidla, velitelé, štáby) a operačním střediskem. 

(16) Jsou to materiálové parametry prostředí (permitivita, permeabilita, 
vodivost). 

(17) Koaxiální vyzařovací kabel je koaxiální kabel s cíleně narušenou 
stínící vrstvou, který funguje jako anténa s definovanými 
vyzařovacími parametry. Slouží jako anténa v objektech, u kterých 
výrazně převažuje jeden rozměr (např. tunel, výtahová šachta 
apod.). 

(18) Výhody vyzařovacího kabelu jsou: garantované technické 
parametry po celou dobu životnosti kabelu, široký rozsah 
použitelných frekvencí, nízké provozní náklady, relativně 
jednoduché projektování a instalace. 

(19) ZPPRS se nasazuje z důvodu, aby spojení fungovalo ve všech 
částech objektu, nicméně spojení musí zejména fungovat v okolí 
nástupních a evakuačních ploch, před portály tunelů, na únikových 
cestách, ve shromažďovacích prostorách, v podzemních garážích. 

(20) Ekonomický, vstřícný vůči investorovi. Investor zaplatí pouze 
část, pevně spojenou s objektem, složka IZS si zajistí aktivní část s 
tím, že ji přiveze na místo a připojí k pasivní části systému. 

(21) Dělené ZPPRS v tunelech se nerealizuje z těchto důvodů: 
mimořádné události mívají zpravidla velmi komplikovaný průběh 
kdy nebývá čas na instalaci externího zařízení, spojení z tunelu 
musí fungovat trvale, tedy i když složky IZS projíždějí tunelem k 
jiné události. 

(22) ZPPRS není zatím explicitně v žádném předpise definováno jako 
požárně bezpečnostní zařízení. Pokud je však v požárně 
bezpečnostním řešení stavby požadováno, je zapotřebí k němu 
přistupovat jako k požárně bezpečnostnímu zařízení. 

(23) Návod výrobce k ZPPRS musí m.j. obsahovat stanovení intervalu 
servisních prohlídek a funkčních zkoušek. Jedině tak je možno 
zabezpečit spolehlivou funkci zařízení v běžném provozu. 

(24) Je řešeno stejně jako napájení požárně bezpečnostních zařízení, 
tedy ze dvou nezávislých zdrojů s automatickým přepnutím.  
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(25) Revize, servis a zkoušky ZPPRS může provádět pouze výrobce 
zařízení nebo jím pověřená nebo certifikovaná osoba (organizace). 

(26) Výsledkem revize ZPPRS je protokol o provedené revizi a 
zkoušce s konstatováním, že zařízení je schopno provozu. Dále 
srovnání naměřených hodnot útlumů s výchozími hodnotami, 
seznam a výrobní čísla měřících přístrojů, datum, podpis, razítko a 
datum příští revize. 
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6. Příklady instalací na vybraných stavbách v ČR a SR 

Zde byly použity fotografie z archivu firmy RCD Radiokomunikace Pardubice. 

 

Směrová anténa v pražském Metru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Všesměrová anténa v dosud nezakrytém podhledu – IT4I. 
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Anténní stožáry pro zprostředkování spojení mezi tunelem a pozemní rádiovou sítí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tunel Klimkovice Tunel Libouchec 

Tunel Cholupice 
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Příklady instalací technologických částí systémů ZPPRS a dohledů. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tunel Lahovice 

Tunel Lahovice 

Do
hledový systém tunelu Lahovice 

Dohledový systém tunelu Libouchec 
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Příklady provedení vyzařovacích vedení v tunelech. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vyzařovací vedení v provedení dvoulinka 

Vyzařovací koaxiální kabel viz. šipka 
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Příklady instalací v tunelu Branisko – SR. 

Vyzařovací koaxiální kabel v pomocném tunelu. 

Technologie tunelu Branisko 
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