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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je zjistit a případně nalézt řešení vedoucí ke zlepšení 

bezpečnosti komerčních vysílačů mobilních telekomunikačních a datových služeb, 

vlastněných a provozovaných na území České republikyoperátory mobilních 

telekomunikačních sítí tak, aby byly schopnybez odpojení ze sítě fungovat i za 

mimořádných událostí katastrofických rozměrů, které již v minulosti naši zemi 

postihly a ochromily.  

Teoretická část se zabývá základními údaji a chronologickými daty vzniku a 

následného vývoje mobilních celulárních sítí ve světě, popisuje postupný vývoj 

mobilních telekomunikací a jejich narůstající význam pro dnešní společnost. Dále 

popisuje základní parametry těchto sítí v České republice, přibližuje základní 

funkce mobilních telekomunikačních vysílacích jednotek, legislativu, kterou se 

musí a ovšem hlavně kterou by se měli poskytovatelé mobilních 

telekomunikačních služeb řídit. 

V praktické části je popsána reálná situace z nedávného období, kdy byly 

komplikace ve funkčnosti mobilního hlasového přenosu prostřednictvím 

mobilního telekomunikačního operátora, na základě jejich fyzického vzniku, 

řešeny. Jsou provedena nová zjištění od doby, kdy tyto komplikace nastaly a vše 

bylo opětovně fyzicky prověřeno a zmapováno. V závěru práce je shrnuta činnost 

stávajících pohotovostních jednotek, zajišťujících v rámci svých možností, chod 

mobilních telekomunikačních vysílačů v případě vzniku jakékoliv mimořádné 

události na území jihočeského a západočeského kraje. 

Klíčová slova 

Výpadek mobilní telekomunikační sítě; signál; dojezdový čas;dostupnost; 

průjezdnost; náhradní zdroj napájení; vysílač 



 

Abstract 

The aim of this Bachelor thesis is to investigate and, if possible, identify 

solutions leading to improved security of commercial transmitters used for mobile 

telecommunication and data services – notably transmitters owned and operated 

in the Czech Republic by operators of mobile telecommunication networks. More 

specifically, the aim is to ensure that such transmitters remain operational (while 

powered) even in case of extraordinary and catastrophic events which have 

previously affected and paralyzed our country. 

The theoretical part focuses on basic information and chronological data on 

the creation and subsequent development of mobile cellular networks in the world, 

describes the gradual development of mobile telecommunications and their 

growing significance for contemporary society. It also describes the basic 

parameters of these networks in the Czech Republic, the basic functions of mobile 

transmitter units, and legislature that providers of mobile telecommunication 

services must adhere to. 

The practical part describes recent real-world situations where 

complications in the transmission of mobile voice communications had to be 

solved (at the point of their physical occurrence). New findings are determined 

from the time these complications arose, and everything was then once again 

physically verified and mapped. The conclusion of the work summarizes the 

activities of current standby and emergency units which ensure, within the scope 

of their abilities, that mobile telecommunication transmitters remain operational in 

case of any exceptional event in the South-Bohemian and West-Bohemian regions. 

Keywords 

Outages of mobile telecommunication networks; signal; transmission time; 

availability; throughput; backup power supply; transmitter  
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1 ÚVOD 

Schopnost, možnost a nutnost komunikace jedné osoby s osobou druhou, 

jedné skupiny osob s jinou skupinou, či skupinami osob, je od nepaměti jednou 

z nejdůležitějších potřebpro přežití lidstva, které se neustále snaží o její 

zkvalitňování a zdokonalování.  

Každé takovéto zdokonalení přinášelo a neustále přináší rychlejší schopnost 

informováníširoké veřejnosti,pružnější, kvalitnější a hlavně organizovanější reakce 

při řešení, pro danou dobu, předvídatelných, ale v převážné většině 

nepředvídatelných mimořádných událostí, krizových a válečných stavů. 

Veškeré nově vzniklé inovace v komunikaci a v přenosu informací vedly a 

vedou ke zmírnění nastalého zmaru, strachu a chaosu jak ve společnosti takové, 

tak mezi zúčastněnými osobami dané situace. Zároveň přinášejí výrazné zlepšení a 

zkvalitnění informačních toků u zasahujících jednotek. 

A proto, ať už veškeré nově vyvíjené komunikační technologie vznikaly a 

vznikají prvotně převážně pro vojenské účely a za účelem vojenského využití, 

v okamžiku přenosu do civilního sektoru, plní zcela nepostradatelnou součást 

našeho života.  

Toto přesně platí při začlenění mobilních telefonů do běžného života. A když 

se tento fakt mohl před více jak osmdesáti lety zdát naprostou utopií, neumíme se 

dnes naše životy bez mobilního telefonu vůbec představit. Proto, když dojde 

z jakéhokoliv důvodu k výpadku, pro mobilní telefony, potřebného síťového 

připojení, propadá široká veřejnost zoufalství, strachu o své blízké, zmaru 

v podnikatelské sféře, která může postupně přerůst až vdavovou hysterii. Z tohoto 

důvodu je pro poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb nezbytně nutné 

zajistit datové a hlasové služby bez přerušení a to i v případě mimořádných 

událostí.  
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Vzhledem k tomu, že není tato práce pojata jako práce odborná se zaměřením 

elektrotechnickým, se specializací mobilní telekomunikační technologie nýbrž 

jakopráce posuzující fyzické bezpečnostní zajištěnosti vysílačů mobilních sítí před 

výpadky, způsobenými mimořádnými událostmi, bude mít technická část pouze 

informativní parametry. 

A právě touto problematikou se bude zabývat tato, mnou vypracovaná práce, 

která bude doufám přínosem pro všechny, kdo se s ní seznámí. 
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2 CELULÁRNÍRÁDIOVÉ SÍTĚ 

2.1 Celulárnísíť –definice 

Z poměrně zjednodušené definice lze uvést, že slovo celulární pochází 

z latinského slova „celula“, což znamená „buňka“. Proto tedy celulární neboli 

buňková radiová síť, je síť mobilních telekomunikačních systémů, komunikujících 

v rozsáhlé geografické oblasti, zajištěné vzájemně se překrývajícími 

telekomunikačními základnovými stanicemi.  

2.2 Celulární síť - historie 

2.2.1 Počátky mobilních sítí 

Počátky tohoto systému lze datovat k prosinci 1947, kdy D. H. Ring a W. R. 

Young zveřejnili v interním materiálu společnosti Bell Laboratories článek 

popisující princip mobilní celulární sítě (dnes zcela známé, jako síť mobilních 

telekomunikačních operátorů). Jedinečné na této síti bylo její rozdělení v daném 

území na malé oblasti zvané buňky (cells), které jsou jednotlivě vybaveny jak 

vysílačem, tak přijímačem a provoz celé této sítě kontroluje a řídí takzvané řídící 

středisko. Převratnost sítě spočívala v to, že různé buňky mohly využívat stejné 

frekvence, což mobilnímu telefonu při nastalé okamžité situaci (profil terénu atd.) 

umožňuje plynulý přechod z jedné buňky do druhé. 

Protože se jednalo o takto průlomový objev, zažádala v téže roce společnost 

Bell Systém Americký komunikační úřad (Federal Communications Commission - 

FCC) o udělení licenčních povolení umožňujících využívat k přenosu mobilního 

signálu další přenosové frekvence. Ten jejich žádosti vyhověl, nicméně FCC udělil 

tyto licence i jiným zájemcům, jako byla například společnost 

RichmondRadiotelephoneCompany, které v roce 1948 jako první spustila plně 
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automatickou radiovou síť, což při současném systému přepojování hovorů 

fyzickými operátory bylo zcela nevídanou událostí.  

Navzdory tomuto pokroku, bylo přepojování hovorů lidskými operátory, a 

to jak v pevných tak i mobilních sítích, hojně využíváno až do 60. let minulého 

století, přičemž vývoj a výzkum takřka veškerých společností, zabývajících se a 

působících na telekomunikačním poli, byl zaměřen právě na celulární sítě. 

Žádost o udělení patentu s označením „Mobile Communication Systém -

Mobilní komunikační systém“ podala u Amerického patentového úřadu pod 

podacím číslem 99 926, 21. 12. 1970 společnost Bell TelephoneLaboratories, 

Incorporated. Této žádosti byla následně vyhověno 16. 5. 1972 udělení patentu 

pod číslem US 3 663 762A. [3] 

Přestože patent byl oficiálně uveden v platnost v roce 192, povolení pro 

spuštění testovacího provozu samotné sítě dostala společnost Bell 

TelephoneLaboratories od FCC až v roce 1977. V souběhu toto povolení obdržela i 

společnost AT&T. Veškeré tyto administrativní a byrokratické průtahy byly 

zapříčiněny neustále nově nárokovanými, ze strany FCC, technickými a 

technologickými požadavky a podmínkami. Vše mělo vést ke snaze zabránit 

společnosti Bell TelephoneLaboratories a společnosti AT&T ovládnout celý 

telekomunikační trh mobilních telefonů. [5, 13,15] 
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Obrázek 1 - Patent na celulární síť z roku 1972 
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Dnes se jeví tato myšlenka jako samozřejmost, nicméně tehdy šlo o 

průlomovou a také technicky velice náročnou záležitost. Do té doby totiž každá 

mobilní základnová stanice musela mítpřidělenu svoji frekvenci a tu již v síti jiná 

stanice nepoužívala. Pokud jste vyjeli z dosahu jedné základnové stanice, hovor byl 

přerušen a museli jste znovu zavolat po připojení na jinou základnovou stanici. 

Mimo to, pokud přicházel hovor na takovou mobilní stanici, volající musel vědět, 

ke které základnové stanici je mobil přihlášen. V praxi tedy bylo nutné znát něco 

jako mobilní předvolbu – místo, kde se mobilní stanice nachází. Základnové 

stanice měly kapacitu jen několika hovorů, ale dosah až stovek kilometrů, takže k 

zásadnímu omezení mobility nutností znát polohu mobilní stanice nedocházelo, 

ovšem pro kapacitu sítě to bylo naprosto nedostatečné řešení.  

Znovupoužití frekvencí díky celulární architektuře byl tedy, jak již bylo 

řečeno, průlomový krok. Aby bylo možno tento krok učinit, museli tvůrci vyřešit 

ještě dva problémy: 

 bylo potřeba vynalézt automatický mechanismus určování polohy 

mobilní stanice v celulární síti tak, aby do ní mohly být směřovány 

hovory. 

 předání hovoru při přejezdu z jedné buňky do druhé, kdy díky nové 

architektuře měly buňky velikost spíše desítek než stovek kilometrů a 

tedy pravděpodobnost, že uživatel za hovoru vyjede z oblasti 

obsluhované jednou buňkou do oblasti pokryté jinou buňkou, byla 

podstatně vyšší než dříve.  

Oba zmíněné problémy nebylo možno, v to dobu, hovoříme-li o šedesátých 

letech minulého století, dostupnou technologií vyřešit. Samotné mechanismy byly 

známé, nicméně problém byl s úrovní řídicích jednotek. Toto se mělo dramaticky 
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změnit po roce 1970, kdy se dostaly na trh nové mikroprocesory schopné běžného 

nasazení na takové úlohy. Proto se vývoj nové celulární mobilní sítě u Bell 

TelephoneLaboratories protáhl přes celá sedmdesátá léta. Teprve v roce 1983 byla k 

dispozici první mobilní síť založená na novém standardu AMPS (Advanced Mobile 

PhoneSystem, pásmo 800 MHz, analogový přenos). A od tohoto okamžiku 

začínáme hovořit o takzvané mobilní sítí nulté a první generace. [14, 15] 

2.2.2 Mobilní sítě nulté a první generace ve světě a Evropě 

K opoždění startu AMPS sítě tedy nepřispěla nejen nedostatečná úroveň 

mikroelektroniky, ale také rozhodnutí FCCo rozdělení frekvencí pro tuto síť. 

Zatímco vývojáři Bell TelephoneLaboratories předpokládali udělení celoplošných 

licencí, FCC rozhodl udělit pouze po dvou licencích v celkem 150 geografických 

oblastech. Protože však tvůrci s tímto krokem nepočítali, neobsahovala síť AMPS 

definici roamingu, tedy možnosti fungování telefonu v síti jiného než domovského 

operátora, což představovalo obrovský technologický handicap, který dalekosáhle 

ovlivnil vývoj mobilních telekomunikací na americkém kontinentu na příštích 

dvacet let. Možnost roamingu sice později do systému,spolu se specifikací 

signalizace IS-41 v rámci sítě přibyla, nicméně rozdělení amerického mobilního 

trhu do mnoha mikroregionů (navíc nadlouho vzájemně nepropojitelných 

roamingovou službou) komplikovalo vznik silných operátorů, kteří by mohli 

pobízet zákazníky k vyšší konzumaci služeb a tím i investovat do dalšího vývoje a 

drahé technologie. I přes toto všechno můžeme s jistotou potvrdit, že první 

komerční mobilní síť na celulárním systému v USA byla spuštěna v Chicagu v roce 

1983.  
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Souběžně s vývojem celulární sítě v USA probíhal nezávislý vývoj tohoto 

mobilního telekomunikačního systému i v Evropě. A jelikož v té době nefungovala 

Evropa jednotně, jak tomu je v USA nýbrž na úrovni jednotlivých států, probíhal 

tento vývoj na více frontách, což vedlo k vytvoření konkurenčního pole a tudíž 

k mnohem větší dynamické expanzi.  

Konktrétně se jednalo o severské státy Evropy následované Velkou Británií, 

Francií, Německem, Rakouskem a Itálií. Tento konkurenční souboj přinesl i svá 

ovoce v podobě spuštění první celulární sítě na starém kontinentu a to již v roce 

1981, tedy dva roky před spuštění sítě v USA. Zásadní rozdíl Evropské sítě a sítě 

v USA byl ten, že v Evropě se jednalo o síť v celých státních celcích (Dánsko, 

Švédsko, Finsko a Norsko), kdežto v USA se jednalo pouze o územní síť jednoho 

města. 

Jak již tedy bylo řečeno, v Evropě došlo roku 1981 ke spuštění celulární sítě 

NMT 450 (Nordic Mobile Telephone Systém), pracující na lehce odvoditelné 

frekvenci 450 MHz. Následovalo v roce 1985 spuštění sítě TACS (Total Access 

Obrázek 2 - Schématický model celulární sítě 
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Communication Systém) ve Velké Británii, pracující na frekvenci 900 MHz. Dále 

vznikla v bývalém Západním Německu společně s Rakouskemcelulární síť Net C, 

dodaná společností Siemens, v Itálii RTMS od Italtelu a ve Francii síť Radiocom 

2000 od společnosti Matra. [1, 4] 

Tento mohutný rozmach mobilních telekomunikací v Evropě sebou přinesl i 

jeden velice podstatný problém v podobě nekompatibilnosti těchto jednotlivých 

sítí mezi sebou a to dokonce i v implementaci známého systému NMT. Proto byla 

roku 1982 Evropským telekomunikačním úřadem CEPT 

(ConferenceofEuropeanPosts and Telegraphs) vytvořena výzkumná skupina 

GroupeSpécial Mobile (GSM), která dostala za úkol navržení teoretického návrhu 

panevropského digitálního vysílání na bázi celulární sítě pracující na frekvenci 900 

MHz. Následně bylo vydáno Evropskou komisí (EC) pro všechny členské státy 

nařízení rezervování vysílacích frekvencí ve výše uvedeném pásmu, tak aby mohlo 

být použito pro provozování mezinárodního roamingu. 

Dalším nařízením EC bylo na tomto pásmu udržet nízkou cenu 

uživatelských zařízení, podpořený kvalitním přenosem řeči, mezinárodním 

roamingem a otevřenost sítě ke vše již stávajícím, tak i budoucím komunikačním 

standardům. V září 1987 se ke skupině GSM připojuje konsorcium 13 mezinárodní 

operátorů, kteří následně mění původní francouzský název GroupeSpécial Mobile 

na do dnešní doby již zcela zažitý GlobalSystemfor Mobile Communication 

(zkratka zůstala nezměněna – GSM). Od roku 1989 přešel vývoj GSM systému pod 

EuropeanTelecommunication Standard Institute (ETSI). V roce 1992 byla ve Finsku 

spuštěna první celulární síť na sytému GSM a od tohoto okamžiku hovoříme o 

„Síti druhé generace“.  

2.2.3 Mobilní sítě druhé generace - svět 

Systém GSM, definovaný jako standard GSM - Phase 1, přinesl do 

telekomunikačního prostředí mnoho, do té doby zcela, neznámých nicméně 
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uživatelsky absolutně revolučních novinek v podobě přesměrování do hlasových 

schránek, SMS (ShortMessagingService)krátkých textovýchzpráv, přesměrování, 

blokování a přidržení hovorů a když byla 17. července 1992 mezi finským Telecom 

Finland a anglickým Vodafone podepsána první roamingová dohoda umožňující 

vznik mezinárodní mobilní sítě, i zahraniční roaming. Tento obchodní krok měl za 

následek absolutní expanzi v mobilním telekomunikačním světě, který nemohl 

nikdo při začátcích mobilních komunikací ani předpovídat. Již v roce 1993 bylo 

v síti GSM aktivně registrováno milion zákazníků. GSM asociace sdružovala na 70 

členů ze 48 zemí celé Evropy a posléze i společnost Telstra z Austrálie. Tímto 

spojením mobilní telekomunikační standard překročil hranice Evropy a stal se 

standardem globálního světa. 

Vzhledem k tomu, že jak již bylo řečeno, spuštěním celulárních sítí pracující 

na standardu GSM -Phase 1 do plného provozu, došlo k masivnímu nárůstu 

komerční poptávky po mobilní telekomunikační technologii. Nových uživatelů 

rapidně přibývalo a jak již to tak v praxi bývá, čí je větší zájem o produkt stávající, 

tím je větší náročnost na produkt budoucí. Zákazníci si začali být vědomi toho, co 

jim mobilní komunikace přinášejí a co by jim mohli v budoucnu přinést. Začali na 

poskytovatele mobilních služeb vytvářet tlak vedoucí k následným inovacím. 

Jednou z nich se měla stát technologie vyvíjená ve Velké Británii, technologie 

pracující v systému DCS (Digital Celular Systém)1800, fungující na platformě 

standardu GSM na frekvenci 1800 MHz. Hlavní inovací tohoto systému bylo 

využití mnohem většího množství kanálů. Nevýhodou oproti GSM 900 ovšem byla 

jeho mnohem kratší přenosová vzdálenost (dosah signálu – mnohem více 

vysílacích/převáděcích stanic BTS). 

K podobnému kroku, týkající se rozšíření vysílacích pásem, rozhodl v USA 

FCC, který uspořádal prodejní dražbu velkého množství frekvenčních pásem 

v pásmu 1900 MHz. V tomto pásmu měly nově vzniklé vysílací sítě pracovat 

v sytému GSM – PCS 1900 využívající duální frekvenci 900/1900 MHz. [4] 
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Od roku 1995 je tedy definován vysílací standard GSM Phase 2, který mimo 

jiné přináší uživatelskou novinku v podobě datových přenosů, to znamená, že 

díky navýšené rychlosti přenosu signálu z 900 na 1800 v Evropě a v USA na 1900 

MHz., dochází historickému milníku. Milníku kdy mobilní telefon přestává být 

pouze zařízením pro hlasovou, případně textovou komunikaci mezi uživateli, ale 

stává se z něj, v tuto chvíli sice jen v omezené míře, budoucí nástupce přenosných 

PC, jelikož pro připojení k internetu již nebude zapotřebí ani pevného 

připojovacího bodu či wifi sítě včetně PC, či jiných podobných zařízení. Mino jiné 

mobilní telefony GSM Phase 2 umí komunikovat ve více vysílacích frekvenčních 

pásmech (všech v té době celosvětově užívaných), které si dle intenzity signálu 

vybírají automaticky.  

Od roku 1996 mobilní telekomunikační svět expandoval do, do té doby, 

zcela nepředstavitelných výšin. Každým rokem ETSI povolovala aktualizace 

nových služeb v systému GSM. Vzniká standard GSM Phase 2+, přinášející nové 

služby a inovace pro cílové zákazníky, jakými jsou například měření délky hovorů 

ne po minutách, ale po provolaných vteřinách, EMS (EnhancedMessagingService), 

systém rychlého přenosu dat GPRS (General PacketRadioService) včetně změny 

platby za přenos dat, kdy již neprobíhá platba za samotné připojení k síti, nýbrž za 

objem přenesených (stažených) dat.[13, 14, 17] 

Na základě údajů od světové Asociace GSM (GSM Association) bylo v roce 

2001 celosvětově v provozu 500 milionů aktivních telefonů systému GSM a 750 

milionů uživatelů všech dostupných systémů. V roce 2003 se tento počet, 

celosvětově navýšil na 900 milionů a na počátku roku 2004 byla, dle vyjádření 

GSM Association sdružující přes 600 mobilních operátorů celého světa, pokořena 

částka jedné miliardy uživatelů v sytému GSM, což znamená, že podíl GSM 

systému na celosvětovém mobilním telekomunikačním poli činí 72 %. Navíc je 

třeba zmínit, že od roku 1993 do roku 2004, tj. za dobu 11 let došlo díky systému 

GSM k navýšení uživatelů mobilních telefonů o cca. 999 milionů (1000 % nárůst, 
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což mobilní telekomunikace řadí mezi celosvětově nejdynamičtěji se rozvíjející 

technologické odvětví, zároveň to také znamená, mobilní telefony se staly naší 

nedílnou součástí). 

2.2.4 Mobilní sítě třetí generace 

Z důvodu neustále se navyšujících požadavků ze strany zákazníků na 

poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb přichází na telekomunikační 

trh produkt zrychleného přístupu k datovým s označením EDGE (Enhanced Data 

ratesfor GSM Evolution). Není to sice zcela nová přenosová platforma, nýbrž dle 

označení GSM Phase 2,5, nicméně i tak to přináší své ovoce v podobě do té doby 

zcela neznámého produktu s názvem MMS (MultimediaMessagingService), což je 

služba zachovávající výhody služby SMS, s tím že k sobě přidává i přenos obrazu 

(fotografie). Tento typ služby je přímo odvislý od nových mobilních přístrojů, které 

disponují vestavěným fotoaparátem (což je taktéž uživatelská novinka). 

Oproti EDGE je zcela typickým 3G systémem UMTS (Universal Mobile 

Telecommunication Systém), který je koncipován a následně představen jako 

nástupce GSM. U mobilní sítě třetí generace je kladen hlavní důraz zvýšení 

rychlosti přenosu dat, jelikož data a jejich vysokorychlostní mobilní přístup začíná 

být hlavním uživatelským požadavkem a tudíž pro mobilní operátory důležitým 

komerčním tahákem. [24, 25, 33, 34] 

2.2.5 Mobilní sítě čtvrté a páté generace 

Pro sítě a čtvrté, potažmo dnes již plně připravované páté generace 

bezesporu náleží označení jako „Sítě vysokorychlostního internetu“, který se stal 

v průběhu uplynulých let neoddělitelnou součástí mobilního telekomunikačního 

světa, bez kterého již „moderní svět“ není možný.  

Do mobilních sítí čtvrté generace řadíme architektury stavěné na technologii 

LTE (Long Term Evolution), což je plnohodnotný nástupce sítí s technologií 
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GSM.První komerční služby LTE byly spuštěny v prosinci 2009 v Norsku a 

Švédsku, následně v USA a v roce 2010 v Japonsku. Rozhodující nárůst této 

technologie je zaznamenán až po roce 2010, kdy stejně jako tomu bylo u sítí GSM 

2G a 3G  čekal zbytek světa, jak se daný pokrok projeví v lokalitách s nejvyšší 

náročností koncových uživatelů a také v lokalitách s nejvyšší připraveností na 

takovouto technologickou změnu. Taktéž, alespoň z části, bylo vše pozdrženo 

přenosovou technologií, která nesplňovala veškerá kritéria daná pro síť čtvrté 

generace Mezinárodní telekomunikační unií, jimiž jsou:  

 navýšení stahovací rychlosti dat (downloadu) až na 1Gbps 

 navýšení odesílací rychlosti dat (uploadu)  

 úprava architektury sítě tak, aby byla zajištěna, nebo alespoň 

maximálně minimalizována chybovost přenosové sítě 

 zajištění neustále se zlepšující přenosové rádiové sítě 

 dostupnost této technologie, v horizontech několika málo let, 

k maximálnímu množství koncových uživatelů (např. 98 % populace 

obyvatelstva do 5 let od prvního zavedení na trh v dané zemi atd.) 

V současnosti jsou možnosti sítí LTE 4G zákaznickou poptávkou natolik 

využívány, že jsou mobilní operátoři nuceni aktivně pracovat na vzniku sítí 5G, což 

by dle vyjádření odborné veřejnosti, mělo stávající poptávku po datových službách 

plně uspokojit, jelikož sítě 5G umožní datové přenosy o rychlosti 20Gbps, což je 

více než stonásobek v současnosti dosahovaných rychlostí v sítích LTE. Mají 

umožnit rozvoj oblastí jako je autonomní řízení nebo internet věcí. [32, 33] 

2.3 Celulární sítě v České republice 

První zmínka vzniku celulární mobilní sítě v České republice je spojena 

s nastalými politickými změnami a s nastartováním novodobého podnikatelského 

prostředí toužícího po světových novinkách. A jelikož v té době, tj. v letech kolem 

roku 1990 se prestiž dobře situovaného podnikatele, či majitele nově vzniklé a 
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zaručeně velice slibně se rozvíjející společnosti byla spojována až z přehnaným 

luxusem vedoucím až k nevkusnosti, bylo nutno tuto nebývalou potřebu po něčem 

co jen tak někdo nemá, urychleně zacelit novým, pro český trh do té doby zcela 

nepředstavitelným, a to mobilním telefonem.  

Lidově řečeno: ten kdo si mohl dovolit vlastnit přístroj v řádech desítek, ba i 

stovek tisíc korun a platit měsíčně zcela nehorázné desetitisícové sumy za 

minutové hovory, s přihlédnutím na fakt, že plat obyčejného občana České 

republiky byl něco málo přes několik tisíc korun českých, musí být zaručeně 

člověk, kterému se nebývale daří a se kterým chci spojit své investiční záměry. Byla 

to taková novodobá image „úspěšného člověka“. A tak tedy přesně deset let po-té 

co byla v Evropě úspěšně zprovozněna první celulární síť, dochází ke spuštění sítě 

u nás. 

2.3.1 Chronologie mobilních sítí v České republice 

 16. listopadu 1990 –Federální ministerstvo dopravy a spojů uděluje, bez 

výběrového řízení (dnešní elektronické aukce), nově vzniklé společnosti 

Eurotel Praha, jakožto dceřiné společnosti SPT Telecom (51 % + 49 % 

konsorcium AtlanticWest), dvě licence (veřejná datová síť + mobilní síť 

v pásmu NMT + nárokované právo na síť GSM). 

 12. září 1991 - společnost Eurotel Praha, spouští na technologii NMT 450, 

svoji první komerční mobilní síť pod označení Eurotel TIP (v prvopočátku 

jsou na území České republiky pouze 3 BTS – 2 x Praha + 1 x Brno). NMT síť 

funguje do 30. 6. 2006 s maximálním počtem cca. 100 000zákazníků. 

 25. března 1996 – zástupci společností Eurotel Praha a RadioMobil (dceřiná 

společnost Českých Radiokomunikací 51 % + 49 % konsorcium Cmobil), 

získávají od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) licence pro provoz 

sítě GSM na území České republiky 
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 1. července 1996 – společnost Eurotel Praha spouští svoji síť Eurotel GSM 

900 MHz.  

 30. září 1996 – společnost RadioMobilpřichází na český trh se svým 

produktem Paegas, taktéž v pásmu GSM 900 MHz. V tomto okamžiku 

dochází na území České republiky k prvnímu velkému milníku v oblasti 

mobilní telekomunikace, jelikož k tomto datu přestává platit, do té doby 

zavedené: „kdo má mobilní telefon, ten je někdo“, protože nyní si již může 

toto zařízení pořídit každý občan České republiky. Jedinou komplikací, na 

relativně ještě dlouhou dobu, zůstává velice malé územní pokrytí signálem 

GSM, jelikož parametr který nařizovat mobilním operátorům povinnost 

určitého plošného pokrytí státu nebyl. Bylo pouze nařízeno Pokrytí 

populační, což znamenalo obsáhnout velké města a hlavní silniční tahy, což 

se také na dlouhou dobu stalo. 

 5. – 29 červenec 1997 – Českou republiku zasahují na povodí řeky Moravy a 

Ohře ničivé povodně, při kterých je odhalena řada komplikací a to ať už 

v podobě včasného varování obyvatelstva, nebo samotné organizaci a 

vzájemné komunikaci zasahujících složek. Povodně v roce 1997 se stávají 

hnacím motorem vlády České republiky vedoucím k následnému vytvoření 

a schválení nových krizových zákonů, jakými jsou:  

 zákon 239/2000 Sb. – Zákon o Integrovaném záchranném systému 

(dále IZS) 

 zákon 240/2000 Sb. – Zákon o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů - Krizový zákon (dále jen KZ) 

 zákon 241/2000 Sb. – Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové 

stavy (dále jen HOKS) 

Dále přispívají k urychlení administrativních a stavebních kroků vedoucích 

ke spuštění celulární sítě Ministerstva Vnitra České republiky (MVČR) 

známou pod názvem PEGAS – MATRA. Mimo to také povodně odhalují, jak 

špatná je na případně další takovéto mimořádné události připravena 



26 

 

komerční infrastruktura stávajících mobilních telekomunikačních sítí. Již 

během, ale hlavně po těchto ničivých povodních se začíná širokou veřejností 

stupňovat tlak na vládu České republiky, volající po vzniku nového 

mobilního operátora, který by významným způsobem ovlivnil, do té doby 

nepříznivou cenovou politiku za mobilní služby u dvou stávajících 

operátorů. 

 září 1999 – společnost Eurotel Praha září 1999 – zpřístupnění služby GPRS 

(General PacketRadioService) Instant umožňující datové paketové přenosy 

v síti GSM přenosovou rychlostí až 14,4 kbps.  

 1999 – vypsáno výběrové řízení na třetí operátora mobilních služeb v České 

republice, vyhrává konsorcium Český Mobil (49 % IPB + 51 % kanadská 

TIW – Telesystem International Wireless Inc.). Dále jsou uděleny tři licence 

na provoz duální mobilní sítě (Eurotel Praha, RadioMobil, Český Mobil) 

 8. říjen 1999- Ministerstvo dopravy a spojů, prostřednictvím Českého 

telekomunikačního úřaduuděluje společnosti Český Mobil licenci pro 

provoz mobilní telekomunikační sítě celulárního typu. 

 1. březen 2000 - společnost Český Mobil spouští provoz své duální sítě 

(Ministerstvu dopravy a spojů je deklarováno splnění bodu 4.3. Smlouvy o 

udělení licence na provoz mobilních telekomunikačních služeb v podobě 

42% pokrytí populace na území České republiky), na trhu se objevuje nová 

strategie prodeje telekomunikačních služeb v podobě dobíjecích SIM karet 

pro studenty. Jedná se o první masivní zasažení mládeže světem mobilních 

telefonů u nás a nutno upřímně podat, že se jednalo o obchodní tah přímo 

fantastický. Českámládež, jako by čekala na svoji příležitost získat mobilní 

telefon a s ním spojené veškeré, do té doby zcela neznámé možnosti, které 

se již nikdy nevzdá. Samozřejmě se značnou podporou svých rodičů, kteří 

chápou mobilní telefon u svých dětí, jako nástroj zajišťující, v nastalé 

hektické době, pocit bezpečí. Toto je další velice důležitý milník v mobilních 
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telekomunikačních službách v České republice, který zanedlouho naplno 

prověří kvality celulárních sítí všech tří operátorů.  

 duben 2000 – společnost Eurotel Praha spouští ve své sítí službu HSCSD, 

umožňující datové přenosy rychlostí až do 43,2 kbps. 

 březen 2001 – společnost RadioMobil spouští službu GPRS ve své síti 

 prosinec 2001 – společnost RadioMobil a Eurotel Praha kupují od ČTÚ za 

cca. 7,4 miliardy korun českých, licenci na provozování sítě 3G/UMTS. 

 únor 2002 – společnost Český Mobil spouští ve své síti OSKAR službu GPRS 

 18. duben 2002 – společnost RadioMobil je prodána německé nadnárodní 

společnosti Deutche Telekom AG, na území České republiky začíná působit 

společnost T-Mobile Czech Republic a.s.. (dále T-Mobile) 

 srpen 2002 – u společnosti Eurotel Praha a T-Mobile spuštěna služby MMS 

 srpen 2002 – přichází druhé povodně do České republiky. Již dva roky je 

spuštěn IZS ČR, což je na první pohled, co se týče organizovanosti, patrné. 

Nově tvořené krizové štáby pracují spolehlivě, informovanost obyvatelstva 

je taktéž na mnohem vyspělejší úrovni, než tomu bylo v roce 1996, což se 

projevuje hlavně ve statistikách obětí. Při povodních v roce 1996 se jenom 

v České republice jednalo o 49 osob a škody na majetku byly odhadnuty na 

62,2 miliard korun českých, kdežto v roce 2002 to bylo „jen“ 17 osob. Škody 

na majetku, z důvodu zásahu měst včetně Prahy byly 73,3 miliard korun 

českých. A jsou to opět povodně, které ukazují na naprostou nepřipravenost 

všech poskytovatelů mobilních sítí na takovouto mimořádnou událost. 

Nové vysílače, kterých v té době přibývá, z důvodu raketového nárůstu 

zákazníků (v roce 2002 bylo na území České republiky cca. 8 milionů 

aktivních SIM karet), v řádech desítek až stovek za rok, jsou díky špatné 

legislativě stavěny v záplavových zónách kritických toků vykazujících 

každoročně povodňové aktivity, napájení samotných BTS stanic je řešeno 

z míst, která jsou vybírána hlavně z účelem maximální úspory finančních 



28 

 

prostředků, to znamená v místech, která vykazují parametry spádových 

oblastí k okamžiku přívalových srážek a mnoho jiného.  

 únor 2005 – společnost Český Mobil (změna názvu na Oskar Mobil) kupuje 

za 2 miliardy korun českých, jako třetí operátor licenci na poskytování 

služeb 3G/UMTS. 

 říjen 2005 – společnost T-Mobile spouští síť UMTS FDD (pod značkou 

„Internet 4G“), s tím že klasickou síť třetí generace stavět nebude. Toto 

stanovisko přehodnocuje až v roce 2008. 

 1. únor 2006 – společnost Oskar Mobil je prodána největšímu operátorovi 

mobilních telekomunikačnímu služeb na světě, společnosti Vodafone. 

 duben 2006 – společnost Eurotel Praha spouští ve své 3G sítí HSDPA (High-

Speed DownlinkPacket Access) – přístup k vysokorychlostnímu internetu 

označovanému jako síť 3,5 G (3,6 – 14,6 Mbps) 

 1. červenec 2006 –sloučením společností Eurotel Praha a Český Telecom 

vzniká nová společnost Telefonica O2 Czech Republic a.s. ( Telefonica O2) 

 2009 – osm let po udělení licencí na 3G/UMTS společnostem Eurotel Praha a 

T-Mobile dochází na území České republiky k zahájení budování 

plnohodnotné sítě třetí generace 3G/UMTS. 

 2012 – spouštění LTE (Long Term Evolution) nejmodernější technologie pro 

bezdrátový přenos dat rychlostí až 60Mb/s se už většinou označuje jako 4G. 

 2012 – na základě uvolněným vysílacích frekvencí v pásmu 800 MHz 

dochází ČTÚ k vyhlášení aukce o balíky kmitočtových pásem. 

 2013 – po neúspěšném prvním aukčním kole dochází stávajícími operátory 

k částečnému vydražení nabízených licencí. Nový operátor, který se měl na 

českém trhu objevit, neuspěl. 

 únor 2013– pokrytí České republiky sítí 3G/UMTS se u Všech operátorů 

zastavilo na 73 % až 85 % populace, nicméně tato čísla znamenají pouze 26 

% až 48 % území, což vlastně znamená pokrytí pouze větších územních 

celků. 
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 ½ roku 2014 - v České republice byla oficiálně zahájena výstavba sítí LTE - A 

v pásmu 800 MHz, tj. fungující v pásmu získaném v kmitočtové aukci 

z roku 2013.  

 21. červen 2104 – společnost Telefonica O2 je prodána skupině PPF, název 

mobilního operátora se mění na O2 Czech Republic a.s. (O2). 

 2014 – Společnosti O2 a T-Mobile zahajují, na základě interních obchodních 

dohod vzájemnou spolupráci v podobě sdílení jak vysílačů, tak hlavně 

přenosové technologie v sítí 2G a 3G. Vzniká největší telekomunikační 

uskupení v České republice. 

 1. červen 2015 –O2 Czech Republic a.s. se dělí na společnost O2 

(telekomunikační služby) a Českou telekomunikační infrastrukturu a.s. – 

CETIN (vlastnictví a správa telekomunikační infrastruktury a to jak pevné, 

tak i mobilní včetně údržby a rozvoje). 

 1. leden 2017 - Pokrytí České republikysítěmi LTE v tomto kmitočtovém 

pásmu  přesáhla úroveň 95% populace. 

 říjen 2018 - vláda České republiky zvažuje, že síť 5G postaví sám stát a 

stávající mobilní operátory O2, T-Mobile a Vodafone postaví do role 

virtuálních operátorů. 

 duben 2019 - vláda České republiky schválila návrh podmínek nové 

elektronické aukce na kmitočty v pásmech 700 MHz pro mobilní datovou síť 

5G. Zároveň se k této aukci bude vláda ČR prostřednictvím ČTÚ snažit 

přilákat i nového operátora mobilních telekomunikačních služeb. Mezi 

zájemci je například společnost Nordic Telecom, který již v České republice 

provozuje síť v pásmu 420 MHz. [8, 28, 31] 

2.3.2 Mobilní síť - základní informace 

Jak již bylo v této mé bakalářské práci několikrát sděleno, celulární síť je síť 

tvořena soustavou vzájemně se překrývajících buněk (mobilních základnových 

vysílačů - stanic), díky kterým je pokryta kompletní geografická plocha územního 
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celku (např. města, okresu, kraje, státu atd.), a ta umožňuje vzájemnou komunikaci 

mobilních telefonů a pevných vysílacích stanic kdekoliv v síti. Každá z nich je 

obsluhována jednou základnovou stanicí BTS (Base Transceiver Station) a pokryta 

signálem prostřednictvím na ni připojených antén. Vždy několik základnových 

stanic je pod dohledem řídící jednotky BSC (Base Station Controller). Jednotky BSC 

jsou pak dále připojeny na mobilní radiotelefonní ústřednu MSC (Mobile 

Switching Center). Spojení těchto ústředen s řídícím centrem systému, se servisním 

centrem a s registry a databázemi pak vymezuje území pod kontrolou daného 

operátora. 

Každá jednotlivá buňka je vybavena jak přijímacími, tak vysílacími moduly, 

které se, jak již bylo řečeno, vzájemně překrývají a tím umožňují uživatelům 

mobilních telefonních stanic plynulé hovory, či jiné mobilním systémem 

poskytované služby, bez výpadku. Je to zajištěno takzvaným „Mobility 

managementem“ sítě, který vhodným způsobem automaticky přepojuje mobilního 

účastníka mezi jednotlivými buňkami, tak aby mohl používat služby sítě bez 

potřeby manuálního přepínání a výběru jednotlivých vysílačů. 

Podle rozlohy pokrytého území se buňky dělí na několik typů: 

 makrobuňky (macrocells) – vysílací buňky, které mohou mít vysílací 

poloměr až několik desítek kilometrů a používají se z důvodu velkého 

vyzařovacího výkonu v neobydlených oblastech nebo v oblastech 

s malou hustotou zalidnění. 

 mikrobuňky (microcells) – vysílací buňky, s vysílacím poloměrem do 

jednoho kilometru, používané převážně v hustě obydlených oblastech, 

nebo v místech s vysokou koncentrací uživatelů 

 pikobuňky (pikocells) – buňky používané pouz v místech s vysokou 

koncentrací uživatelů (letiště, nemocnice, nádraží, sportovní haly a 

další) 
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 deštníkové buňky (umbrellacells) – buňky vykrývající signálem hluchá 

(prázdná) místa mezi malými buňkami nebo v místech s rychle se 

měnícími (přihlášení, odhlášení) uživateli sítě (dálnice apod.) 

 

Vzdálenost mezi jednotlivými buňkami jak pak přímo závislá na mnoha 

faktorech jakými jsou: 

 geografie místa – prostředí šíření vln (terénní nerovnosti, zalesněnost, 

vodní plochy, městské aglomerace, volný terén a mnoho dalšího) 

 hustota zalidnění (velikost obcí, obcí s rozšířenou působností – ORP) 

 silniční a dálniční tahy 

 celková infrastruktura  

 industriální zóny 

 použitá vysílací frekvence, jelikož platí, že čím nižší je vysílací pásmo 

směrových panelových antén, tím větší je možná vzdálenost 

vysílaného signálu, vše samozřejmě v přímé souvislosti se 

zalidnatěním pokrývané oblasti, jelikož vyzařovací výkony 

panelových antén jsou pro obydlené a neobydlené aglomerace dané 

hygienickými normami a předpisy. 

 kapacitní možnosti jednotlivých základnových stanic (BTS). 

 zisk jednotlivých panelových antén (vysílací, přijímací) – dříve byly na 

BTS používaní jednosměrné antény (vysílací, přijímací), které 

z důvodu vzájemného možného rušení bylo nutno od sebe v rámci 

vysílacího sektoru, vzdálit takzvanou diverzitou. V současnosti se již 

používají panelové antény, které obsahují jak vysílací, tak i přijímací 

část. [32, 35] 

Tabulka 1 - Plocha pokrytí jednou buňkou v systému CDMA2000 – Evropská 3G/UMTS 
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Dalšími faktory, které ovlivňují hustotu rozmístění BTS, případně jejich 

řídících stanic (BSC) jsou různé přírodní rezervace, Národní parky a místa se 

zvláštními pravidly a předpisy jako jsou letiště, nemocnice a jiné. Jelikož zde je 

nutno vyřešit otázky tykající se ochrany přírody, zdraví a bezpečnosti osob v těchto 

místech se nacházejících tak, aby případné umístění BTS nenarušovalo charakter a 

povahu daného místa a zároveň plnilo svoji primární úlohu, kterou je zajištění 

dostupnosti signálu pro mobilní telekomunikační zařízení a to nejlépe ve všech 

svých nabízených službách, samozřejmě s prioritou hovorové dostupnosti i za 

mimořádných událostí.  

Veškeré tyto požadavky komerčních operátorů mobilních 

telekomunikačních služeb působících na území České republiky včetně celulární 

sítě Ministerstva vnitra ČR, Matra – Pegas, o které jsem se již v krátkosti zmiňoval, 

musí splňovat daná legislativní kritéria, určená v daných vyhláškách, předpisech a 

zákonech České republiky, uvedené v další kapitole. 

2.3.3 Komunikace vysílačů v sítí 

Komunikace jednotlivéBTS (buněk) a druhou BTS, ale i mezi BTS a BSC, je 

řešena za pomocí rádiových vln vysílaných a přijímaných,na různých frekvenčních 

pásmech, mikrovlnnými „talířovými“ anténami různých velikostí a parametrů, 

vysílající z bodu „A“ do bodu „B“. Jelikož takovýto tok rádiových vln nesmí být 
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jakkoliv rušen překážkami vzniklými jak přirozeně (stromy, lesy, kopcovitý terén), 

tak uměle (budovy, stavby energetické infrastruktury atd.), je nutno tato pravidla 

při plánovánícelulární sítě respektovat.  

Vzhledem ke geograficky různorodé členitosti území České republiky, je 

potřeba při plánování výstavby využívat jak veškerých dostupných softwarových 

aplikací, pracujících s aktuálními daty o našem území, tak i za pomocí fyzických 

vizuálních průzkumů, takzvaných LOS (line ofsite), kde ze stávajícího vysílacího 

bodu dochází k takzvanému prosvícení speciálními lampami do buďto již 

stávajícího, nebo budoucího vysílacího bodu. Pokud tato přímá viditelnost není 

zajištěna, je nutno řešit a to buďto nastavením výškového postavení bodu „A“ 

bodu či bodu „B“, nebo v tomto buňkovém systému nalézt jinou alternativu (pozicí 

jiného site „telekomunikačního vysílače“) propojení. [2] 

Toto je navíc přímo ovlivněno kapacitní možností náhradního site, což není 

mnohdy jednoduchý úkol. V případě, že náhradní varianta není zajištěna, je nutno 

toto propojovací místo nově vybudovat, což bývá mnohdy náročný úkol trvající 

měsíce až roky. 

Obrázek 3 - Princip prověření propojitelnosti BTS za pomocí LOS 
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Obrázek 4 - Měření LOS za pomocí software 
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 Pokud je LOS dané lokality vyhovující, dochází k plánování vyzařovacích 

směrů směrových panelových antén, přenášejících a přijímajících komunikační tok 

dat z a od mobilního telekomunikačního zařízení. Jejich vyzařovací charakteristiky 

jsou dány samotnými výrobci a jsou udávány v horizontální a vertikálních 

parametrech. Jak jsem již v předchozí části této práce uvedl, dříve byly mobilními 

operátory používány antény určené primárně jako vysílací nebo přijímací. Jelikož 

horizontální vyzařování těchto panelových antén zabírá úhel 120° a diverzita pro 

vzájemné nerušení přijímaného a vysílaného signálu byla minimálně 1 m (na 

věžových vysílačích se jednalo i o několik metrů – zpravidla se jednalo o 3 m), bylo 

příchodem nových vysílacích systémů nutností vyvinout panelové antény, které 

obsahují oba tyto články,které se vzájemně neruší, ale díky kterým byna vysílači 

z původních šesti kusů došlo k redukci na tři kusy (3 ks x 120° = 360° plošného 

pokrytí vysílačem). 

Obrázek 5 - BTS O2 (foto panelových směrových antén systému 2G, 3G, CDMA a MW antény) 
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Postupným technologickým vývojem v průmyslu zabývajícím se 

telekomunikačním hardwarea hlavně příchodem nových systémů v GSM fázích 

(1G, 2G, 3G, UMTS a LTE), došlo na straně výrobců k vyvinutí směrových 

panelových antén, které obsahují nejen přijímací a vysílací část, ale navíc obsahují 

tyto části i pro různé úrovně frekvenčních pásem. Tím je možno za použití 

menšího počtu antén obsáhnout celou vysílací škálu na daném vysílači.  
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Mluvíme zde o „multibandových“ nebo „xxx-bandových“ panelových 

anténách, které jsou dnes využívány prakticky po celém světě. [16] 

Obrázek 6 - katalogový list panelové antény HUAWEI - AQU4518R9v06 
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Obrázek 7 - technické specifikace panelové antény AQU4518R9v06 s označením Hybrid quad-beam 
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Každá směrová antény vysílá na jiném frekvenčním pásmu, vlastním 

směrovým azimutem x° + 120° od sousední antény z důvodu vykrytí celého 

vysílacího kruhu. Navíc každá anténa mířící na sousední BTS vysílá tak, aby 

antény mezi sebou vytvořily již několikrát zmiňovanou celulární, dle různých 

frekvencípřekrývanou, síť. Překrytí jednotlivých buněk je přímo závislé na 

vysílacím kmitočtu a systému, který je anténou přenášen (zjednodušeně řečeno, že 

v případě GSM v pásmu 900 MHz – 2G, je překrytí mnohem širší než u GSM 

v pásmu 800 MHz – 4G LTE), neboli čím je větší překrytí buněk mezi sebou, tím 

větší je snížení přenosové rychlosti, která v případě 2G není nikterak důležitá. 

Ovšem v případě 4G LTE, kde se může jednat o rychlost přenosu dat až 300/50 

Mb/s se může jednat o velice zásadní ztrátu v řádech desítek % a to jak na 

downloadu, tak uploadu.Někdy může docházet až k úplnému zastínění druhé 

vysílací buňky, což se projeví výpadkem signálu, který sice v běžném provozu 

může být nepříjemný, v případě mimořádné události zcela fatální. 

 

 

Obrázek 8 - Struktura buňkového systému GSM sítě se znázorněným překryvem buněk 
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2.4 Legislativa 

Legislativa spojená s výstavbou mobilních telekomunikačních sítí na území 

České republiky se od jejich prvopočátků neustále měnila a mění. Vše bylo 

způsobeno tím, kdo první vysílače mobilních sítí vlastnil a budoval. Ať už to byly 

Spoje nebo následně SPT Telecom či snad České radiokomunikace, vždy se jednalo 

o společnosti přímo spojené se státními zájmy. Mobilní sítě byly chápány jako 

státní zájem, který je i v současnosti, nicméně ona legislativní podpora chybí.  

V dobách prvních vysílačů SPT Telecom (Eurotel Praha) byly vysílače 

stavěny tam kde, jich bylo zapotřebí a ne tam, jako je tomu dnes, kde po 

mnohaměsíčních (někdy i letitých) peripetiích dojde k vyřízení potřebných 

stavebních povolení, opatřených nejednou, mnohdy zcela zásadní připomínkou ze 

strany různých účastníků stavebně právního procesu vedoucího k výše 

uvedenému stavebnímu či územnímu povolení. 

V něčem je to samozřejmě dobře, jelikož díky legislativním chybám a 

lehkovážnostem došlo v minulosti k bizarním situacím, kdy v rámci masivní 

nekontrolované a nekoordinované výstavby všech tří stávajících mobilních 

operátorů, stojí v blízkosti několika desítek metrů od sebe tři telekomunikační 

vysílače. Nicméně tato zvýšená legislativní přecitlivělost vedla k tomu, že při 

vzniku mimořádné události krajského nebo i celorepublikového rozsahu, jako jsou 

například povodně či záplavy dochází, právě díky nedostatku strategických 

vysílačů, umístěných v zóna ochrany krajiny a přírody, či jiných, k celoplošným 

výpadkům mobilních telekomunikačních sítí. Více se o této problematice bude 

zabývat praktickáčást práce. 
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2.4.1 Zákon 183/2006 Sb., (stavební zákon) 

Základním legislativním nástrojem při výstavbě celulární mobilní sítě a 

jejich buňkových vysílačů je Zákon 183/2006 Sb. (Zákon o územním plánování a 

stavebním řádu), který vstoupil v platnost 11. 5. 2005 s nabytou účinností od 1. 1. 

2007. Tento zákon je první svého druhu, který jasně pojmenovává co přesně 

telekomunikační zařízení je, jelikož do té doby dle původních pravidel byla 

výstavba BTS řešena jako komín, nebo jiná technologická či průmyslová stavba viz. 

§ 103výše jmenovaného zákona. 

„Povolení a ohlášení§ 103 

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani 

ohlášení 

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují 

a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2, 

b) terénní úpravy uvedené v § 80 odst. 3 písm. a) nebo úpravy pozemků uvedené v § 80 

odst. 3 písm. e), 

c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární 

bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o 

udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, 

d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se 

vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a 

jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební 

úpravy stavby, která je kulturní památkou, 

e) stavby a zařízení, a to 

 

„4. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich 

antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů 

podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě 
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elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických 

přípojek, s výjimkou budov“ 

 

a dále také odstavce: 

 

„10. vodovodní, kanalizační a energetické přípojky a přípojky elektronických 

komunikací včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu 

nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a 

kanalizaci stavby hlavní“ 

 

Bohužel i zde se vyskytuje zádrhel v podobě odst. 1. písmene d), kde se říká, 

že tento zjednodušený postup lze uplatnit pouze u staveb, u kterých není 

vyžadováno posouzení vlivu stavby na životní prostředí, což v případě 

telekomunikačních vysílačů je vždy. 

Taktéž mělo, díky tomuto stavebnímu zákonu, dojít k urychlení celého 

administrativně stavebního procesu, jelikož měl být celý povolovací proces řešen 

v poměrně zjednodušené podobě. Bohužel, opak se stal pravdou, jelikož čím 

jednodušší měla stavba být, tím více obav se vrývalo do chladného úsudku 

pracovníků jednotlivých stavebních úřadů, kteří následně celá řízení neobjektivně 

komplikovali.  

Příkladem může být udělení povolení k výstavbě za pomoci zákonem 

daného nástroje, který je dle § 96, Stavebního zákona zvaný Územní souhlas. 

„§ 96Územní souhlas 

(1) Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v 

zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr 

nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní 

souhlas nelze vydat v případech záměrů, pro které je vyžadováno závazné 
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stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí.“ 

 

Přitom v odst. 2, písmene a) se říká, že: 

„(2) Územní souhlas postačí v případech 

a) stavebních záměrů uvedených v § 103“[18] 

 

2.4.2 Zákon č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích) 

Dalším legislativním nástrojem, kterým se musím každý operátor 

mobilních, ale i pevných telekomunikačních služeb striktně držet, je Zákon č. 

127/2005 Sb., neboli „Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů“, který jasně popisuje a definuje důležité pojmy, jako jsou: 

 operátor  

 uživatel 

 zákazník 

 veřejná komunikační síť 

 ochrana osobních údajů 

 škodlivá interference aj. 

Dále se: 

„dle § 3 odst. 1, tohoto zákona zřizuje Český telekomunikační úřad jako ústřední 

správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených tímto zákonem, včetně 

regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a 

poštovních služeb.“ 
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Zákon dále jasně definuje Českému telekomunikačnímu úřadu jeho práva o 

povinnosti a to jak k nebo vůči osobám podnikajícím v oblasti elektronických 

komunikací, tak i k osobám které služeb, osob výše uvedených, využívají.  

Zákon také přímo a přesně popisuje práva a povinnosti jednotlivým 

subjektům, stanovuje jim úkoly a případně i sankce při neplnění těchto zákonem 

daných povinností a úkolů, jakými například jsou: 

„§ 33- Přístup k jednotnému evropskému číslu tísňového volání a národním 

číslům tísňových volání 

(1) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro 

originaci národních volání je povinen umožnit všem svým koncovým uživatelům, včetně 

uživatelů veřejných telefonních automatů, volání, které je bezplatné a které nevyžaduje 

použití jakéhokoliv platebního prostředku, na čísla tísňového volání. Čísly tísňového volání 

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

stanovená v číslovacím plánu. Čísla tísňového volání slouží k oznámení událostí v 

případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek. 

(2) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro 

originaci národních volání prostřednictvím veřejné pevné komunikační sítě je povinen 

poskytovat bezodkladně a bezplatně podnikateli zajišťujícímu připojení k veřejné pevné 

komunikační síti subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového 

volání, aktuální osobní údaje všech svých účastníků-fyzických osob a identifikační údaje 

všech svých účastníků-právnických osob pro lokalizaci, popřípadě identifikaci volajícího při 

volání na čísla tísňových volání. Tyto údaje je poskytující podnikatel povinen aktualizovat 

průběžně, nejméně však jednou za 14 dnů. 

(3) Podnikatel zajišťující připojení k veřejné pevné komunikační síti subjektu, který 

provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, je povinen 
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a) zřídit a vést aktuální databázi údajů uvedených v odstavci 2 včetně údajů o svých 

účastnících veřejně dostupné telefonní služby a 

b) zajistit subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, 

bezodkladné a bezplatné zpřístupnění jednotlivých údajů z databáze uvedené v písmenu a) 

způsobem umožňujícím dálkový přístup včetně bezodkladného a bezplatného zpětného 

přenosu údajů z této databáze. 

Údaje vedené v databázi lze využívat jen pro lokalizaci, popřípadě identifikaci volajícího při 

volání na čísla tísňových volání. 

(4) Podnikateli uvedenému v odstavci 3 náleží úhrada nákladů za zřízení a vedení databáze 

podle odstavce 3 písm. a) od subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla 

tísňového volání. Výši a způsob jejich úhrady stanoví prováděcí právní předpis. 

(5) Podnikatel zajišťující veřejnou mobilní komunikační síť je povinen u všech volání na 

čísla tísňového volání bezodkladně zpřístupnit subjektu, který provozuje pracoviště pro 

příjem těchto volání, lokalizační (§ 91) a jiné údaje, které umožňují identifikaci volajícího. 

(6) Podnikatel uvedený v odstavci 1 je povinen zajistit informování veřejnosti o existenci a 

podmínkách používání čísel tísňového volání, zejména v seznamech telefonních čísel 

účastníků veřejně dostupné telefonní služby (dále jen „účastnické seznamy“), v místech 

umístění veřejných telefonních automatů a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(7) Podnikatel zajišťující síť elektronických komunikací nese veškeré náklady související s 

originací a přenosem volání na čísla tísňového volání a informace o tom, kde se volající 

nachází, ve své síti. Tato povinnost platí i pro přenos těchto volání a přenos informace o 

tom, kde se volající nachází, ze sítí jiných podnikatelů. 

(8) V případech, kdy je ohroženo nebo přerušeno nepřetržité poskytování služby volání na 

čísla tísňového volání, je Úřad oprávněn rozhodnout o opatřeních nezbytných k udržení 
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nebo obnovení tohoto poskytování a v případě potřeby uloží podniku s významnou tržní 

silou na relevantním trhu (§ 53 odst. 1), který poskytuje veřejně dostupnou službu 

elektronických komunikací pro originaci národních volání v pevném místě, povinnost, aby 

zajistil další poskytování této služby. 

(9) Rozsah, formu a způsob předávání údajů podle odstavce 2, formu a způsob vedení 

databáze podle odstavce 3 písm. a) a rozsah, formu a způsob předávání údajů podle odstavce 

3 písm. b) a odstavce 5 stanoví prováděcí právní předpis. 

(10) Pokud účastník, popřípadě uživatel, uskutečňuje zlomyslná volání na čísla tísňového 

volání, je podnikatel, v jehož síti bylo takové volání započato, povinen na žádost subjektu, 

který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, znemožnit ve své síti 

přístup telekomunikačního koncového zařízení, ze kterého jsou tato volání uskutečňována, s 

výjimkou veřejných telefonních automatů, k veřejné komunikační síti. Žádost podle věty 

první musí být učiněna v elektronické podobě. Subjekt provozující pracoviště pro příjem 

volání na čísla tísňového volání je oprávněn dočasně odmítnout komunikaci 

uskutečňovanou prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení, ze kterého bylo 

uskutečňováno opakované zlomyslné volání. 

(11) O opětovném umožnění přístupu telekomunikačního koncového zařízení k veřejné 

komunikační síti rozhodne Úřad na žádost dotčeného účastníka. Při rozhodování Úřad 

přihlédne k závažnosti jednání, zejména ke způsobu, rozsahu a následkům zlomyslného 

volání. 

(12) Zlomyslným voláním na čísla tísňového volání se rozumí volání na tato čísla za jiným 

účelem, než který je stanoven v odstavci 1.“[19]  
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V návaznosti na § 33 tohoto zákona je dále uvedeno: 

„§ 61 

(1) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinen 

poskytovat tuto službu nepřetržitě po všechny dny v roce, nestanoví-li zákon jinak, a v 

kvalitě stanovené podle § 71. 

(2) V případech, kdy je ohroženo nebo přerušeno nepřetržité poskytování veřejně dostupné 

služby elektronických komunikací, je Úřad oprávněn rozhodnout o opatřeních nezbytných k 

udržení nebo obnovení tohoto poskytování a v případě potřeby uloží podnikateli, který 

poskytuje dílčí službu podle § 38 odst. 2, aby zajistil další poskytování této dílčí služby těm 

uživatelům, u kterých je její nepřetržité poskytování ohroženo nebo přerušeno. 

(3) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu je povinen zajistit 

nepřetržitý přístup k číslům tísňového volání, vyjma případů uvedených v § 33 odst. 10, a 

k evropským harmonizovaným číslům.“[19] 

 Zákon o elektronických komunikacích je velice obsáhlým, kvalitně 

vypracovaným nástrojem sloužícím jak poskytovatelům komunikačních služeb, 

tak i samotným uživatelům, včetně přesně definovaných postupů, při řešení 

vzájemných konfliktů.  

Musím ovšem podotknout, že i když jsou telekomunikační stavby a jim 

náležící příslušenství, dle Nařízení vlády č. 432/2010 Sb.(o kritériích pro určení 

prvku kritické infrastruktury)uvedeny jako aktivní prvky kritické 

infrastrukturyČeské republiky, není v tomto zákoně uvedena jediná jasně 

definovaná povinnost, osob podnikajících v oblasti elektronických komunikací, jak 

tyto prvky ochránit.  
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2.4.3 Nařízení vlády č. 432/2010 Sb. 

Na základě tohoto nařízení o kritériích pro určení prvku kritické 

infrastruktury ze dne 22. 12. 2010, nařizuje vláda České republiky průřezová a 

odvětvová kritéria prvkům kritické infrastruktury, jimiž jsou: 

„§ 1Průřezová kritéria 

Průřezovým kritériem pro určení prvku kritické infrastruktury je hledisko 

a) obětí s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo více než 2500 osob s následnou 

hospitalizací po dobu delší než 24 hodin, 

b) ekonomického dopadu s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než 0,5 % 

hrubého domácího produktu, nebo 

c) dopadu na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování nezbytných 

služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 125000 

osob. 

 

§ 2Odvětvová kritéria 

Odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury jsou uvedena v příloze k 

tomuto nařízení. 

§ 3Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.“ 

 

V příloze k nařízení vlády č. 432/2010 Sb. následně nalezneme v bodě VI, odst. B, 

písmeno a, b, c, d, e: 

„VI. KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

B. Technologické prvky mobilní sítě elektronických komunikací: 
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a) centrum řízení a podpory sítě, 

b) ústředna mobilní sítě, 

c) základnová řídící jednotka sítě pokrývající strategickou lokalitu, 

d) základnová stanice sítě pokrývající strategickou lokalitu, 

e) datové centrum.“[20] 

 

2.4.4 Zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému 

Tento zákon č. 239/2000 Sb., včetně dalších z krizových zákonů, vzešel ve 

svoji účinnostod 1. ledna 2001 a to na popud katastrofických povodním, které 

postihly Českou republiku v roce 1998, jelikož právě zde byly zjištěny hrubé 

nedostatky v koordinaci, kooperaci a následné likvidaci povodňových škod. Taktéž 

se tyto neznalosti a nesouhra jednotlivých složek dnešního integrovaného 

záchranného systému (IZS) projevily v okamžiku humanitární pomoci.  

Laicky řečeno: „všichni dělali vše, pomáhali, kde se jen dalo, bohužel 

s přihlédnutím na tak obrovské osobní nasazení tisíců profesionálních záchranářů 

a desetitisíců dobrovolníků, byl na mnoha místech spíše chaos“. 

Zákon v § 4 jasným a přesným způsobem popisuje jednotlivé základní a 

následně i ostatní složky, ze kterých se tento záchranný systém sestává. Základními 

složkami IZS tedy jsou: 

 hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) 

 jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany (jednotky JPO) 

 poskytovatelé zdravotnické záchranné služby (ZZS) 

 policie České republiky (Policie ČR) 
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V zákoně se taktéž dále nachází kompletní rozdělení jednotlivých 

pravomocí při řešení jakékoliv vzniklé mimořádné události, určuje povinnosti osob 

na jednotlivých úřadech, jakými jsou například hejtman, starosta obce s rozšířenou 

působností, práva a povinnosti samotných úřadů ať už Krajských nebo Obecních, 

definuje práva a povinnosti velitele zásahu, fyzický a právnických osob.  

Popisuje kdy a v jakém okamžiku se mění záchranné práce v práce 

likvidační a kdo a kdy smí takovouto změnu typu práce nařídit. 

Mimo jiné jsou v tomto zákoně také popsány povinnosti jednotlivých 

ministerstev nebo pro tuto bakalářskou práci nezbytně nutné, povinnosti 

poskytovatelů komunikačních služeb.  

Jedná se o § 18, který pro upřesnění uvádím níže: 

„§ 18 Komunikace složek integrovaného záchranného systému 

(1) Při přípravě na mimořádnou událost a při provádění záchranných a likvidačních prací 

se použije krizová komunikace; krizovou komunikací se pro účely tohoto zákona rozumí 

přenos informací mezi státními orgány, územními samosprávnými orgány a mezi složkami 

integrovaného záchranného systému za využití prostředků hlasového a datového přenosu 

informací veřejné telekomunikační sítě i vybrané části neveřejných telekomunikačních sítí. 

(2) Ministerstvo vnitra je povinno umožnit orgánům a složkám uvedeným v odstavci 1 

krizovou komunikaci v účelové telekomunikační síti Ministerstva vnitra. 

(3) Poskytovatelé služeb v oblasti komunikací jsou povinni spolupracovat s 

Ministerstvem vnitra při přípravě a řešení způsobu krizové komunikace a jednotného 

evropského čísla tísňového volání (§ 7 odst. 6). 

 



51 

 

(4) Prováděcí právní předpis stanoví 

a) zásady způsobu krizové komunikace a spojení v integrovaném záchranném systému a 

strukturu sdílených dat, 

b) způsob využívání telekomunikačních sítí složkami integrovaného záchranného 

systému.“ [22] 

2.4.5 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb. 

Dalším nesmírně důležitým legislativním nástrojem při řešení krizových 

situací je Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 sb., o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému,vzešlá v účinnost 30. června 2002 

a která ve svých šesti částech definuje: 

 „zásady koordinace jednotlivých složek IZS při společném zásahu 

 zásady spolupráce operačních středisek (OS) základních složek 

 podrobnosti o úkolech operačních a informačních středisek (OPIS) 

Obsah dokumentace IZS, způsob zpracování dokumentace a podrobnosti o 

stupních poplachů poplachového plánu 

 zásady a způsob zpracování, schvalování a používání havarijního plánu kraje a 

vnějšího havarijního plánu 

 zásady způsobu krizové komunikace a spojení v IZS“,[36] 

kde je pro tuto bakalářskou práci nesmírně důležitá část šestá, konkrétně v § 29, 

odst. 2, písmeno e) a v § 30, odst. 1, 2 a 3, ve kterých se jasně popisuje následující:  

„§ 29 Zásady způsobu krizové komunikace 

(1) Krizová komunikace v integrovaném záchranném systému je organizována pro potřebu 
jednotlivých úrovní koordinace uvedených v § 2 mezi složkami, ministerstvy, jinými 
ústředními správními úřady, správními úřady s krajskou působností nebo s působností ve 
správních obvodech obcí s rozšířenou působností, orgány krajů a orgány obcí (dále jen 
"subjekty krizové komunikace") a u každého z těchto subjektů. 
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(2) Ke krizové komunikaci slouží 

a) účelová telekomunikační síť ministerstva, která zabezpečuje hlasovou a datovou 
komunikaci a připojení hromadné radiokomunikační sítě integrovaného záchranného 
systému, 

b) hromadná radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému provozovaná 
ministerstvem a její využití k běžnému provozu složek jako jediného radiokomunikačního 
prostředku se používá tam, kde byl ukončen přechod z radiokomunikačních technologií do 
hromadné sítě, 

c) veřejná pevná telekomunikační síť, ve které je spojení jištěno v rámci regulačních 
opatření uplatněním přednostního spojení, 

d) veřejná mobilní telekomunikační síť, ve které je spojení jištěno v rámci regulačních 
opatření uplatněním přednostního spojení, 

e) prostředky mobilní telekomunikační sítě vyčleněné k zajištění spojení orgánů krizového 
řízení a obcí, 

f) záložní rádiová síť v přímém režimu na určeném kmitočtu, případně v režimu 
umožňujícím propojení, 

g) spojky nebo vytvořená rádiová síť pro tranzitní přenos zpráv, které se použijí při selhání 
všech technologií, nebo 

h) mobilní telekomunikační sítě a zařízení, jejichž nasazení může povolit velitel zásahu 
nebo územně příslušné operační a informační středisko při nedostatečné kapacitě 
standardně používaných spojovacích prostředků. 

(3) Pokud je to možné, zabezpečuje se v telekomunikačních sítích podle odstavce 2 písm. a) 
až e) identifikace účastnické stanice volajícího. 

 

§ 30 Organizace spojení v integrovaném záchranném systému 

(1) Vzájemné spojení subjektů krizové komunikace se zabezpečuje podle § 29 odst. 2 písm. 
a) až c) nebo písm. e). 

(2) Spojení mezi složkami v místě zásahu a z místa zásahu na operační a informační 
středisko se zabezpečuje podle § 29 odst. 2 písm. b) a d). Nelze-li postupovat podle věty 
prvé, spojení se zabezpečuje podle § 29 odst. 2 písm. c) a písm. e) až h). 

(3) Spojení mezi operačními středisky základních složek se zabezpečuje podle § 29 odst. 2 
písm. a) až e). Nelze-li postupovat podle věty prvé, je zabezpečeno spojení podle § 29 odst. 2 
písm. f) nebo g) tak, aby bylo vzájemně na sobě nezávislé. 

(4) Spojení mezi operačním a informačním střediskem a operačními středisky, dispečinky 
nebo pracovišti ostatních složek se zabezpečuje podle § 29 odst. 2 písm. c) a d) a případně po 
schválení ministerstvem také podle § 29 odst. 2 písm. a) a b). 
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(5) Organizaci spojení pro zajištění vlastních činností složky provádí každá složka 
samostatně.“[36] 

 

2.4.6 Zákon č. 240/2000 Sb. (krizový zákon) 

Tento zákon č. 240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (KZ)[23], stanovující působnosti a pravomoci orgánů státní správy a 

samosprávy a práva a povinnosti fyzický a právnických osob při přípravě na 

krizové situace, vznikl na základě stejných okolností, které již byly popsány 

v odstavci 2.4.4 Zákon 239/2000 SB. o IZS a společně se zákonem 241/2000 Sb. 

Zákonem o HOKS vytvořily takzvané souhrnné krizové zákony, které společně 

s dalšími doprovodnými vyhláškami tvoří důležité dokumenty, potřebné při řešení 

jakékoliv nenadálé mimořádné události na území České republiky. 
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3 SOUČASNÝ STAV 

V této kapitole si krátce představíme jednotlivé hráče působící na českém 

telekomunikačním poli, a to jak na úrovni mobilních a datových služeb, tak na 

úrovni správce přenosové sítě mobilních telekomunikačních služeb.  

Následně si ještě představíme vybavenost a základní zajištěnostkomerčních 

provozovatelů a poskytovatelů mobilních datových a telekomunikačních služeb, 

včetně jejich případné strategie při zdolávání mimořádné události jako jsou 

povodně způsobené jakýmkoliv způsobem (vydatné srážky, přívalová povodeň, 

povodeň, protržení hráze, či plošný výpadek v přenosové síti VN). 

3.1 O2 Czech Republic a.s. (O2) 

3.1.1 Historické prameny v datech 

Jedná se o, v současnosti co do počtu zákazníků který bylo ke konci roku 

2018, dle účetních údajů bylo 4,992 milionu, druhého největšího poskytovatele 

mobilních telekomunikačních služeb (zde se o pozici jedničky na českém trhu 

neustále přetlačuje s T-Mobile CR a.s.). 

Jeho historie začíná zhruba v roce 1988, kdy dochází k opětovnému sloučení 

spojů s odvětvím dopravy ve Federálním ministerstvu dopravy a spojů.  

Následuje: 

 červenec 1989 - zřízení státního podniku Správa pošt a telekomunikací 

Praha  

 16. listopadu 1990 – Federální ministerstvo dopravy a spojů uděluje, bez 

výběrového řízení (dnešní elektronické aukce), nově vzniklé společnosti 

Eurotel Praha, jakožto dceřiné společnosti SPT Telecom (51 % + 49 % 
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konsorcium AtlanticWest), dvě licence (veřejná datová síť + mobilní síť 

v pásmu NMT + nárokované právo na síť GSM). 

 12. září 1991 - společnost Eurotel Praha, spouští na technologii NMT 450, 

svoji první komerční mobilní síť pod označení Eurotel TIP (v prvopočátku 

jsou na území České republiky pouze 3 BTS – 2 x Praha + 1 x Brno). NMT 

síť funguje do 30. 6. 2006 s maximálním počtem cca. 100 000zákazníků. 

 31. prosinec 1992 –z rozhodnutí ministra hospodářství č. 378/1992 ze dne 

16. prosince 1992 odst. II, byla Správa pošt a telekomunikací, s.p. (SPT, 

s.p.) Praha rozdělena na dva samostatné podniky, konkrétně na (Česká 

Pošta, s.p. a SPT Telecom, s.p.)[x] 

 1. července 1996 – spuštění sítě GSM 900 MHz.  

 září 1999 – zpřístupnění služby GPRS (General PacketRadioService) 

Instant umožňující datové paketové přenosy v síti GSM přenosovou 

rychlostí až 14,4 kbps.  

 duben 2000 –spuštění služby HSCSD(High Speed CircuitSwitched Data) 

zvýšení datové přenosové rychlosti v síti GSM až na 43,2 kbps. 

 srpen 2002 –spuštěna služba MMS(MultimediaMessagingService). 

 duben 2006 – společnost spouští ve své 3G sítí HSDPA (High-Speed 

DownlinkPacket Access) – přístup k prvnímu vysokorychlostnímu 

internetu označovanému jako síť 3,5 G (3,6 – 14,6 Mbps). 

 červenec 2006 – sloučením Eurotel Praha a Český Telecom a.s. vzniká 

společnostTelefonica O2 Czech Republic a.s. ( Telefonica O2). 

 2009 – osm let po udělení licencí na 3G/UMTS dochází na území České 

republiky k zahájení budování plnohodnotné sítě třetí generace 

3G/UMTS. 

 2012 – spouštění LTE (Long Term Evolution) nejmodernější technologie 

pro bezdrátový přenos dat rychlostí až 60Mb/s se už označovaná jako 4G. 
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 únor 2013 – pokrytí České republiky sítí 3G/UMTS se zastavilo na 78,53 % 

populace, nicméně to znamená pokrytí pouze 32 % území, což vlastně 

znamená pokrytí pouze větších územních celků a silnic 1. třídy a dálnic.  

 ½ roku 2013 - v České republice byla oficiálně zahájena výstavba sítí LTE 

– A - v pásmu 800 MHz, tj. pracující v pásmu získaném v kmitočtové 

aukci z roku 2013 a v přenosových rychlostech až 185 Mbps. (první 

umístění je v Praze na sídle společnosti, následuje letiště Václava Havla 

v Praze. 

 21. červen 2104 – společnost Telefonica O2 je prodána skupině PPF, název 

mobilního operátora se mění na O2 Czech Republic a.s. (O2). 

 1. červen 2015 – O2 Czech Republic a.s. se dělí na společnost O2 

(telekomunikační služby) a Českou telekomunikační infrastrukturu a.s. – 

CETIN (vlastnictví a správa telekomunikační infrastruktury a to jak 

pevné, tak i mobilní včetně údržby a rozvoje). [8, 28, 30] 

Obrázek 9 - Vývoj datových sítí ve společnosti O2 
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 v současnosti probíhá příprava na sítě 5. generace označované jako 5G, 

která se bude vyznačovat až 50 x větší přenosovou rychlostí dat než 

současná LTE – A. Hovoří se až o rychlosti dosahující 1 Gbps. 

 

3.1.2 Vysílače mobilní sítě O2 

Jak již tedy bylo uvedeno, společnost byla vystavěna na možnostech, které jí 

umožňovala skutečnost, že byla v České republice na poli mobilních 

telekomunikací první a že měla téměř neomezené možnosti, týkající umístění 

svých vysílacích a převáděcích jednotek. Takže dnes můžeme s čistým svědomí 

říci, že společnost O2 má, co se do plošného pokrytí týče, nejlepší síť. A právě díky 

těmto parametrů je na mnoha vysílačích, vzhledem k jejich umístění, prostorové a 

nosné kapacitě, umístěno zařízení Ministerstva Vnitra České republiky, sloužící 

pro složky IZS s označení PEGAS – MATRA. Ta má sice i vysílače vlastní, nicméně 

z důvodu rychlosti výstavby a právě z důvodu umístění vysílačů v místech jako 

jsou různé Národní parky, vojenské újezdy či dokonce samotné vojenské prostory 

(např. Doupov u Karlových Varů), umístění využila.  

Obrázek 10 - síť 5G v reálném pohledu 
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Tyto vysílače jsou s pozice zajištěnosti funkčnosti vysílači s tou největší 

prioritou, protože mimo signál pro IZS složky jsou zároveň BSC jednotkami, 

řídícími několik desítek, mnohdy i stovky dalších BTS. Technické vybavení je, co se 

týče mobilních vysílačů v České republice na nejvyšší možné úrovni, i když přímé 

napojení na pult centrální ochrany (PCO) není zřízen nikde.  

 

Podstatným problémem u těchto strategických vysílačůbývá přístup 

(příjezd), který je mnohdy velice obtížně realizovatelný (nezpevněné lesní cesty, 

hustý neprořezávaný porost, popadané stromy a mnoho dalšího), jelikož tento fakt 

v minulosti nikdo neřešil. Všechna tato úskalí v okamžiku různých typů 

pohotovostních zásahů, které se dějí převážně buďto v nočních hodinách nebo ještě 

navíc za nepříznivého počasí, poznají zasahující pohotovostní servisní technici 

fungující v režimu 24/7.  

Obrázek 11 - mapa ČR - pokrytí signálem O2 
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Označení těchto vysílačů slovem strategický, znamená vesměs fakt, že se 

jejich pozice nachází na, v dané oblasti, na strategicky nepříznivějším bodě, což 

zpravidla znamená na vrcholu kopce nebo jiné terénní nerovnosti. Toto umístění je 

výhodné z pozice vysílání a pokrytí daného území signálem GSM, LTE či jiného, 

ovšem co se napájení z rozvodné distribuční sítěnízkým napětím (NN) týče, tak je 

tato pozice maximálně komplikovaná. Napájení je často, samozřejmě dle nařízení 

příslušného dodavatele NN, řešeno někde na okraji obydlených částí blízké obce, 

mnohdy i několik kilometrů od samotného vysílače. A právě totopřípojné místo 

NN bývá, při povodních, záplavách, přívalových srážkách či jiných s vodou 

spojených mimořádných událostech zaplaveno nebo zatopena. Distributor NN 

danou oblast odstaví od dodávek napětí, čím dojde vysílače napájecímu výpadku.  

Samozřejmě, že by bylo bláhové myslet si, že operátoři s tímto problémem 

na území České republiky nepočítají a že nemají nějaké nouzové řešení. Ovšem ve 

společnosti O2 u těchto vysílačů s maximální prioritou, právě díky tomu že svoji 

síť a hlavně tyto obří stožárové vysílače budovali v dobách „maximálního 

finančního blahobytu“, umístili nejen v maximální možné míře záložní trakční 

bateriové sestavy, které jsou sami o sobě schopny udržet vysílač několik hodin 

v činnosti. Oni u těchto vysílačů nainstalovali výkonné stacionární dieselové 

generátory, které se při jakémkoliv výpadku napájení sami automaticky aktivují a 

do opětovného oživení standardního napájení ze sítě NN, vysílač udržují v plném 

vysílacím režimu. Na bedrech oněch pohotovostních techniků potom leží jediný, 

ovšem naprosto zásadní úkol. Neustále doplňovat do těchto generátorů pohonnou 

látku, jelikož výpadek takovéhoto spojovacího uzlu by měl fatální následky na 

rozsáhlém území.     
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Obrázek 12 - BSC vysílač O2 – Sběhovka 
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Obrázek 13 - záložní bateriové sestavy na BCS O2 – Sběhovka 

Obrázek 14 - stacionární dieselový generátor na BSC O2 – Sběhovka 
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 Takovéto zabezpečení ovšem neplatí na všech vysílačích tohoto operátora. 

Jakmile se jedná o klasickou BTS, propojující několik málo další BTS a nebo je 

dokonce stanicí, v celé řetězci, koncovou dostává se jí v hierarchii priorit mnohem 

menší pozornosti, která v mnoha případech vzniklých mimořádnou událostí, a to 

jakéhokoliv typu, znamená teoretickou možnost toho, že přestane po nějaké době, 

vybitím mnohdy ne zrovna v dobré kondici fungujících baterií, vysílat. A to proto, 

že má O2 ve své portfoliu výše popisované strategické vysílače, které dokáží svým 

signálem, převážně GSM 2G, pokrýt mnoho desítek kilometrů čtverečních, daného 

území.  

 Na mobilní infrastrukturu dohlíží O2 svým vzdáleným dohledovým 

centrem umístěným v sousedním Německu, konkrétně v Bavorském München, 

které nemá on-line informace od Českého hydrometeorologického ústavu 

(ČHMÚ), takže převážnou část zodpovědnosti za udržení a chod celé sítě na sebe 

Obrázek 15 - mapa umístění vysílače O2 – Sběhovka + napájecí bod NN 
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přebírají právě pohotovostní servisní čety, které aktivně sledují veškeré volně 

dostupné informace o prognózách počasí v České republice.  

Laickyřečeno:„na dohledové centru se o aktuálním stavu počasí v České 

republicedozví, až v okamžiku, kdy se jim na centrálních panelech objeví komplikacespojené 

s výpadky napájení stanic“. 

V tomto okamžiku je automatickým systémem vygenerován takzvaný 

TroubleTickets (problémová hlášení), který nejprve začne, na základě fyzickou 

prohlídkou na dané lokalitě provedeného zjištění servisními techniky, 

vyhodnocovat zda a hlavně jak dlouho může být vysílač udržován bateriově 

(AKU). Po vyhodnocení buďto následuje, k tomuto TroubleTikets (TT), okamžité 

přidělení stupně priority, který spolu s,k dané prioritě přidělenému SLA(Servis 

LevelAgreement), putuje na servisní organizaci v České republice, která musí vše v 

přesně stanoveném časevyřešit. Nebo se dojde k závěru, že bateriové zálohy jsou 

dostatečné a SLA se vystavuje až v okamžiku, kdykapacita záložních baterií klesne 

pod 50 %. 

Obrázek 16 - dohledové centrum O2 Německo – München 
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 Významným se pro O2 stává rok 2015, ve kterém se od O2 odděluje správa 

veškeré technologické a infrastrukturní části a vzniká společnost CETIN. [8, 27, 28] 

3.2 Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) 

Jak je uvedeno v předchozí části, CETIN je nově vzniklou společností, která 

dostává do svého portfolia veškerou infrastrukturu, kterou do té doby disponovala 

O2. Od okamžiku svého vzniku se CETIN stará o veškeré vysílače mobilní sítě O2 

a o pevné optické nebo metalické kabelové trasy. 

Tato skutečnost je zmíněna proto, že údržba a provozuschopnost mobilních 

telekomunikačních sítí v České republice za mimořádných událostí je hlavním 

tématem této bakalářské práce. 

3.3 T-Mobile Czech Republic a.s. (TM) 

3.3.1 Základní informace o TM 

Jak již bylo v předešlé části řečeno, jedná se s aktuálním počtem zákazníků 

ve výši 6,156 milionu, o největšího poskytovatele mobilních telekomunikačních 

služeb v České republice. Patří do skupiny Deutche Telekom, která je na poli 

poskytovatelů mobilní telekomunikačních služeb, jedním s největších na světě.  

TMjako konsorcium Cmobil(Deutche Telekom) vstupuje na český 

telekomunikační trh v roce 1996, kdy společně se společností České 

Radiokomunikace (ČRa) 51 % zakládá společnost Radiomobil a.s. aod ČTÚ kupuje 

licenci na poskytování mobilních telekomunikační služeb v pásmu GSM 2G.  

A právě díky strategickému obchodnímu spojení se společností ČRa, 

transformované v roce 1994 podniku Správa Radiokomunikací s.p., může plně 

využít veškerého dostupného vysílacího portfolia v podobě stovek, za bývalého 
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režimu vystavěných vysílačů, které se nacházejí prakticky po celém území České 

republiky, téměř raketově startuje svoji GSM síť. [8] 

Jenomže i toto má svá, jak již to tak bývá, úskalí v podobě mnohdy zcela 

nepřístupných lokalit (v totalitní době se stavěly vysílače kdekoliv, mnohdy jen 

pomocí vojenské techniky s použitím helikoptér bez dalšího budování potřebné 

infrastruktury), napájení zastaralých leč staticky únosných vysílačů (televizních a 

radiových převaděčů) nebo pro potřeby mobilního operátora vyhovující a i 

samotný prostor pro umístění panelových a radioreleových antén nebylo 

optimální. Nicméně pro prvopočáteční oslovení, po mobilních službách lačnících, 

zákazníků to bylo zcela dostačující. Navíc tyto problémy se vyskytovaly pouze u 

lokální vysílačů nikoliv u hlavních vysílacích základen, jakými jsou například 

Praha – Cukrák, Praha - Strahov, Plzeň – Krkavec, Krušné hory – Klínovec, Liberec 

– Ještěd, České Budějovice - Kleť a mnoho dalších.  

 
Obrázek 17 - vysílač Kleť 
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K těmto vysílačů byly naopak vybudovány nejen kompletní, mnohdy až 

zcela předimenzované, infrastruktury v podobě asfaltových komunikací, obřích 

telekomunikačních center s veškerým zázemím pro obsluhu a pohotovostní 

techniky s pohotovostní službou 24/7, ale mnohdy v málo dostupných lokalitách i 

lanovky. 

V následujících letech přibyly do správy ČRavysílačebývalé Československé 

lidově demokratické armády, které době studené války sloužily jako radiolokační 

stanice (Mariánské Lázně – Dyleň, Šumava –Poledník a jiné.) 

Obrázek 18 - Dyleň za dob normalizace 

Obrázek 19 - Dyleň – současnost 
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Nicméně z důvodu neustálého rozšiřování a posilování své mobilní sítě 

dochází v Radiomobilu, dnes TM, k realizacitisíců nových telekomunikačních 

staveb, které umísťuje dle vlastní potřeby, geografického rozvrstvení České 

republiky a na základě legislativních možností. 

Na funkčnost kompletní mobilní sítě TM, taktéž jako u O2, dohlíží 

dohledové centrum, které je ovšem umístěno v Praze, v sídle společnosti TM, díky 

čemuž je odezva, ale i případná vzájemná komunikace mezi zasahujícími techniky 

a pracovníky výše uvedeného střediska mnohem progresivnější a hlavně v českém 

jazyce. Kdežto u O2 je převážná většina komunikace vedena v němčině nebo 

v angličtině, což mnohdy, i s přihlédnutím na ten fakt, že samotnými pracovníky 

nejsou žádní telekomunikační specialisté, způsobuje nemalé problémy.  

 

Obrázek 20 - Dohledové centrum TM 
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 Samotný servis probíhá velice obdobně jako u společnosti O2. Navíc v roce 

2014 došlo po vzájemné obchodní dohodě ke spojení sítě TM se sítí O2 pro sítě 2g a 

3G, kde na základě předem daného algoritmu ukončilo svoji činnost zhruba 1/3 

vysílačů obou společností, servis se víceméně sloučil. Následně bylo v rámci 

nového uspořádání sítě přemístěno technologickévybavení ze zrušených site do, 

vzájemně vybraných lokalit. Došlo k rozdělení dohledových a přenosových 

pravomocí na území České republiky tak, že Českou část spravuje TM a 

Moravskou O2 (území není rozděleno geograficky nýbržpopulačně). 

3.4 Vodafone Czech Republic a.s. (VDF) 

3.4.1 Vodafone v datech 

Mobilní telekomunikační operátor Vodafone Group PLC (Public limited 

company) je, k 30. září 2016, z počtem 526 milionů aktivních zákazníků, druhá 

největší telekomunikační společnost na světě, která díky zrealizované akvizici 

nejmladšího a nejmenšího mobilního operátora Oskar Mobil a.s. působí od roku 

2006 na českém trhu, v pozici telekomunikační trojky.  

Obrázek 21 - rozdělení území ČR – O2 vs. TM 
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Podle poskytovaných údajů k 1. březnu 2018 bylo u VDF 3,777 milionu 

aktivních zákazníků, což při současném stavu na českém telekomunikačním 

poli,kdy je v provozu 15,326 milionu aktivních SIM karet, znamená 24,644 % 

podílu trhu. Zbývajících téměř 75 % podílu si mezi sebou dělí O2 a TM. 

Přidáme-li k tomuto tržnímu podílovému stavu údaj o stávajících 

telekomunikačních vysílačích všech tří operátorů, zjistíme, že při jejich celkovém 

počtu, po výše popsané korekci mezi O2 a TM, tento činí přibližně 13 100 stanic 

(5 600 BTS – VDF; 7 500BTS – O2+TM), má VDF o 18 % horší územní pokrytí než 

O2 společně s TM.  

Můžeme ovšem říci, že VDF při počtu 3,777 milionu zákazníků připadne na 

jednoho aktivního zákazníka 0,0015 vysílače, kdežto u O2 a TM při počtu 

11,549 milionu zákazníků 0,00065vysílače, což ve zkratce může znamenat, že u O2 

s TM získá zákazník výrazně méně stabilní a ve špičkách mnohem více 

nedostupný přenosový signál. Nicméně vzhledem k celkové rozloze České 

republiky 78 865 km²je, co se týče velikosti území pokrytého v km²1 BTS, je na tom 

dvojice O2/TM výrazně lépe než VDF, jelikož 1 BTS O2/TM stačí zasáhnout 10,5 

km² území, kdežto 1 BTS VDFmusí zasáhnout 14 km² pokrývaného území. Což 

samozřejmě, v případě O2/TM znamená výrazně silnější pokrytí signálem 

v okamžiku mimořádné události lokálního formátu, kde je velká 

pravděpodobnost, že území s nefunkčním vysílačem pokryje signál vysílače 

nacházející se v blízkosti.  

Toto ovšem v praxi není, jelikož ona vyčíslená hodnota pokrytí 

signálem (vysílač/km²) počítá s konstantním územím, nikoliv s městskými 

aglomeracemi, kde je hustota zasíťování počítána ne na kilometry, nýbrž na stovky 

metrů. Mnohdy i mnohem méně. Obecněpro města a ORP platí, že čím je větší 

hustota populace v daném místě na 1 km², tím je větší hustota osazení BTSstanic 

vysílající signál mobilním telekomunikačním zařízením. 
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3.4.2 Vodafone – výstavba a údržba sítě 

Jak již bylo v této práci mnohokrát popsáno, VDF vstoupil na český 

telekomunikační trh, když zakoupil veškerá aktiva společnosti Oskar Mobil a.s.. 

Ten jako poslední poskytovatel telekomunikačních služeb na českém území spouští 

svoji GSM síť začátkem roku 2000, tj. již dva měsíce po udělení licenčních práv od 

ČTÚ. K tomto zcela jedinečnému počinu mu dopomohou jeho dva strategičtí 

dodavatelé (konkrétně se jednalo o Siemens Technologies a Ericsson ČR), kteří si 

stejně jako dnes O2 s TM rozdělují Českou republiku na dva stavební bloky a již 

z několika měsíčním předstihem, pro nového operátora budují mobilní síť, díky níž 

získává 17. února 2002 mohutně expandující Oskar Mobil svého prvního 

milionového zákazníka. Je defilován, jako v Evropě, nejrychleji a nejkvalitněji se 

rozrůstající 3. operátor v dané zemi, kde působí. Jeho strategie je tak propracovaná, 

že za prví dva roky své existence získává na poli GSM v České republice dvakrát 

více zákazníků než jeho konkurence.  

A toto vše se děje i za situace, kdy nemá Oskar Mobil žádnou státem danou 

exkluzivitu, jakou měl v dobách svého vzniku Eurotel Praha. Zároveň také neměl 

v zádech vybudovanou telekomunikační infrastrukturu ČRa jako Radiomobil se 

svojí sítí Paegas. Vše budoval a tvořil, jak se říká: „na zelené louce“, pouze s tím 

rozdílem, že díky dvěma již dříve budovaným telekomunikačním sítím, byly 

legislativní jednání a úkony, výrazně složitější a časově náročnější.Ale i přes tato 

úskalí staví Oskar Mobil jeden vysílač za druhým, přesně tak jak mu nařizují 

podmínky dané v jeho licenčních povinnostech. 

Přesně za šest let od spuštění sítě v roce 2006 přichází v platnost v České 

republice nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., který veškerou legislativu výrazně 

znesnadňuje. Navíc již v roce 2004 vstupuje Česká republika jako právoplatný člen 

do Evropské unie, takže během několika hodin vstupují v platnost Evropské 

normy, které jsou v mnoha směrech, hovoříme o bezpečnosti práce BOZP, 
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stavebních předpisech a povinnostech, hygienických normativech a jiné, výrazně 

náročnější než byly normy a předpisy české. Oskar Mobil na tyto veškeré 

legislativní změny reaguje velice pružně a i přes nastalé komplikace se drží, co se 

týče zahušťování sítě, svého předem daného plánu. Můžeme s klidným svědomím 

tvrdit, že v této době měl Oskar Mobil, co do bezpečnosti, tak i do 

funkčnosti,nejkvalitnější síť GSM v České republice. [8] 

Bohužel s příchodem Vodafone v roce 2006 pomalu končí doba zaměřující 

se na kvalitu, začíná éra postupných úspor. Úspor, které se mají dotknout hlavně 

na úseku výstavby nové infrastruktury, jelikož nově nastavená cenová politika tlačí 

dolů nejen ceny spojené s novou výstavbou (zde bohužel platí přímá úměra mezi 

cenou za objednanou službu, kvalitou práce a kvalitou dodaného materiálu), ale 

hlavně s údržbou a servisem stávajících BTS stanic. V tomto období se také 

přesouvá z České republiky dohledové centrum (NMC - Network Management 

Centre), které v rámci globální společnosti VDF zakotví v Rumunsku (i zde platí 

obdoba komunikačních bariér a technické nezralosti jako u již popsaného u O2).  

 

Na tuto, VDF, nastavenou strategiiv roce 2013 pružně reaguje, dynamicky 

celosvětově se rozvíjející společnost Huawei Technologies (Czech) s.r.o. (HUA), 

Obrázek 22 - původní NMC Oskar Mobil – Praha - Jažlovice 
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která se v krátkém časovém sledu stane nejen hlavní dodavatelem veškerých 

přenosových technologií všech tří mobilních operátorů působících v České 

republice, ale navíc se na dobu pěti následujících let, stává jedinou přímo servisní 

firmou pro tyto operátory.Tato nastavená obchodní spolupráce končí v roce 2018. 

 

Obrázek 23 - Mapa pokrytí ČR signálem LTE – Vodafone, 2018 
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4 CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce, v její teoretické části, je postupné seznámeníse 

s historickými prameny kolem vzniku a následného rozvoje celulárních sítí, na 

jejichž vysílací struktuře pracují celosvětově veškeré dnešní mobilní 

telekomunikační technologie a to ivčetně České republice. Seznámíme se 

s legislativními normami a předpisy důležitými, jak při rozvoji mobilních 

telekomunikačních sítí u nás, tak při řešení možných nastalých krizových stavů, u 

kterých funkčnost a dostupnost mobilního signálu a tím i zachovaná schopnost 

komunikace, sehrává neocenitelnou roli. V poslední pasáží teoretické části si 

představujeme všechny, na českém trhu působící, poskytovatele mobilních 

služeb. Seznamujeme se s jejich základní historické prameny a zjednodušeným 

způsobem shrnujeme jejich vnitropodnikové postupy při zajištění 

provozuschopnosti svých sítí při mimořádném stavu, jakým může například být 

výpadek NN napájení vysílače z rozvodné distribuční sítě. 

Praktická část práce bude popisovat činnosti a následné procesní postupy 

telekomunikačních operátorů a jejich servisních pohotovostních týmů při 

povodních z roku 2013, které bleskově zasáhly jižní a západní Čechy. V další části 

si popíšeme technické zázemí pohotovostních týmů, včetně jejich reálných 

možností při řešení mimořádné události takovéhoto rozsahu. Následně 

v závěrečné pasáži této části bakalářské práce zhodnotíme nastavená pravidla 

komerčních provozovatelů telekomunikačních mobilních sítí. Popíšeme, případně 

navrhneme, technické možnosti stávajících vysílacích jednotek a řídících 

dohledových center tak, aby bylo možno čelit mimořádným událostem co 

nejefektivněji. 

Výstupním produktem této celé bakalářské práce by byl návrh 

legislativního propojení a následné vzájemné provázanosti komerčních 
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poskytovatelů mobilních telekomunikačních služeb a složek IZS, která by mohla 

být v mnohem větším rozsahu než je aktuálně stávající stav. 
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5 METODIKA 

V průběhu tvorby této bakalářské práce došlo k průzkumu legislativní 

nástrojů, které jsou schopny řešit problematiku, kterou se tato práce zabývá. Byl 

proveden důkladný rozbor obecně známých krizových předpisů a jiných 

legislativních dokumentů, tak aby z nich byly vybrány alespoň zlomkově řešené 

vazby mezi komerčními telekomunikačními subjekty a složkami IZS, potažmo 

orgány krizových štábů. Vzhledem k tomu, že tato problematika nebyla 

v minulosti přímo legislativně řešena, vychází převážná část této práce 

z mnohaletých praktických zkušeností autora této bakalářské práce, v 

oblasti komerčních mobilních telekomunikací.  

Během sběru dat pro tuto bakalářskou práci byly prostudovány interní 

dokumenty mobilních operátorů, byly provedeny dotazovací analýzy dané 

problematiky a byly použity fyzické poznatky získané přímo při řešení této 

mimořádné události.  

V praktické části byl použito dat z roku 2013, získaných při řešení 

mimořádné události a při odstraňování jejích následků. Dále byla použita, za 

přispění vedoucího pracovníka servisně technického úseku společnosti HUA, data 

fyzických zásahů z poslední doby. A jako poslední byla provedenaskutečná fyzická 

prověřovací zjištění, díky kterým je možno posoudit, zda mobilními operátory 

požadované doby na odstranění SLA (přerušené dodávky napájení BTS 

s distribuční sítě NN) náhradními zdroji elektrické energie jsou s přihlédnutím 

k reálnému stavu českých silnic a dálnic, dopravnímu provozu a zahuštěnosti na 

nich v určitýchčasových etapáchreálné. 
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6 VÝSLEDKY 

6.1 Povodně 2013 

K popisu této mimořádné události byly použity fyzicky získané informace, 

které zpracovatelem této bakalářské práce, jelikož právě v roce 2013 zajišťoval pro 

mobilního operátora O2 a VDF servisní a především pohotovostní služby na celém 

území jižních a západních Čech, které dohromady představují 20 932 km² plochy a 

2 370 BTS vč. několika strategických BSC kontrolerů. Dále byly použity informace 

z volně dostupného internetového zdroje „gsmweb.cz“, na kterém parta nadšenců 

popisuje a to včetně fotografií, monitoruje a hlavně neustále aktualizuje stav 

vysílačů mobilních telefonů v České republice.   

6.1.1 SLA priority 

Pro udržení mobilní sítě v chodu je nutno, jak jsem se již zmiňoval, zajistit 

činnost BSC stanic (kontrolerů) a vysílačů, na kterých dochází k přenosu 

radioreleových spojů pro více než pět BTS stanic. Pokud jsou i tyto stanice 

převáděcími BTS, automaticky se u nich zvyšuje důležitost. Po-té následují BTS, 

které přenášejí signál pro méně než pět BTS a poslední jsou takzvané koncové 

lokality. Jsou to vesměs vysílače, na kterých je pouze jedna mikrovlnná anténa, 

která přivádí signál pouze pro tento vysílač. I když je počet takovýchto vysílačů 

největší, jsou to právě ty, které jsou operátoři při mimořádných událostech oželet. 

Tím se ovšem tisíce km², z pozice mobilního telekomunikačního světa, vrátí do 

doby „hlubokého temna“.  

Proto, aby se tak nestalo, má každý operátor, dle vlastního rozhodnutí, 

určené priority (SLA), která jsou přiřazena k jednotlivým vysílačům a v okamžiku, 

kdy dojde z jakéhokoliv důvodu k ohrožení přenosu dat, ať už na jinou BTS nebo 

k zákazníkovi, přidělí systém na NMC danému TT předem nadefinované SLA, 

které je potom, pod sankcemi, nutno bezodkladně zrealizovat.  
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Časy proveditelnosti dle SLA priorit vč. jejich měsíční četnosti mimo MU 
(pouze základní SLA) - PSU - (Power Supply Unit) - zdrojový napájecí modul 
          

SLA Druh SLA čas zahájení 
odstranění 

četnost v 
% za měsíc operátor 

prio 1 
výpadek napájení stanice na zdroji (PSU) nejvyšší 
priority (BSC kontrolery + velké převaděče), 
chybovost nebo ztráta MW přenosu 

2 hodiny 5% O2 

prio 2 
výpadek napájení stanice na zdroji (PSU) střední 
priority, chybovost nebo ztráta sektoru panelové 
antény  

4 hodiny 20% O2 

prio 3 
výpadek napájení stanice na zdroji (PSU) nízké 
priority, chybovost nebo ztráta sektoru panelové 
antény BTS nízké priority 

8 hodin 75% O2 

          

prio 1 výpadek napájení stanice na zdroji (PSU)všechny 
vysílače, chybovost nebo ztráta MW přenosu 4 hodiny 25% TM 

prio 2 Závady provozního charakteru s malou důležitostí 12 hodin 55% TM 

prio 3 Závady neprovozního charakteru 1 týden 20% TM 

          

prio 1 
výpadek napájení stanice na zdroji (PSU) nejvyšší 
priority (BSC kontrolery + velké převaděče), 
chybovost nebo ztráta MW přenosu 

2 hodiny 10% VDF 

prio 2 
výpadek napájení stanice na zdroji (PSU) střední a 
nízké priority, chybovost nebo ztráta sektoru 
panelové antény  

4 hodiny 70% VDF 

prio 3 Závady provozního charakteru s malou důležitostí 24 hodin 20% VDF 
Tabulka 2 - difinice SLA priorit (vlastní zpracování) 

6.1.2 První povodňová vlna 

První povodňová aktivita, na straně pohotovostního týmu, přichází ve 

večerních 30. 5. 2013, kdy veřejnost prostřednictvím veřejnoprávních a komerčních 

médií obdrží informace od ČHMÚ o blížící se srážkové aktivitě na území jižních a 

západních Čech, s tím že se očekává zvýšená aktivita na horní úsecích řek. Pro jižní 

Čechy se jednalo o Studenou a Teplou Vltavu, za Lipenskou přehradou o Vltavua o 

Malši. V západních Čechách to potom byly všechny čtyři plzeňské řeky (Úhlava, 

Úslava, Radbuza a Mže) a z nich pokračující Berounka, Střela) a Brdských lesích 

směrem k Příbrami Litavka. 
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Proto byla veškerá přípravná aktivita směřována na techniku a na 

případnou strategii týkající se co možná nejefektivnějšího rozložení sil, jelikož se 

dalo předpokládat, že nově se blížící situace nepomine, nýbrž že se bude neustále 

stupňovat, což se v brzké době potvrdilo. Od 29. 5. 2013 22:00 hodin (hod.) jsou 

v NONSTOP pohotovosti na všech třech stabilních základnách připraveny veškeré 

dostupné síly a prostředky. 

Západní Čechy (Plzeň): 

 3 x pohotovostní technik 

 2 x terénní vozidlo Nissan X-Trail 2,0 TDi, 4 x 4 

 1 x terénní vozidlo Nissan Terrano 2,7 TD, 4 x 4  

 3 x dieselový generátor typ ZeppelinGEP 18-2 m. FG na bržděném 

auto vozíku 

 Přenosné kanystry na naftu s PHM (každé vozidlo 2 x 20 litrů) 

 3 x motorová pila STIHL 

Jižní Čechy (Strakonice):  

 2 x pohotovostní technik 

 1 x terénní vozidlo Nissan Terrano 2,7 TD, 4 x 4 

 1 x terénní vozidlo Nissan X-Trail 2,0 TDi, 4 x 4 

 1 x dieselový generátor typ ZeppelinGEP 18-2 m. FG na bržděném 

auto vozíku 

 1 x dieselový generátor typ ZeppelinGEPX 30 m. FG na bržděném 

auto vozíku 

 Přenosné kanystry na naftu s PHM (každé vozidlo 2 x 20 litrů) 

 1 x motorová pila DOLMAR 
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Jižní Čechy (Jindřichův Hradec):  

 1 x pohotovostní technik 

 1 x terénní vozidlo Mitsubishi Pajero 3,0, 4 x 4 

 1 x dieselový generátor typ ZeppelinGEP 18-2 m. FG na bržděném 

auto vozíku 

 Přenosné kanystry na naftu s PHM (2 x 20 litrů) 

 1 x motorová pila STIHL 

Obrázek 24 - dieselový generátor Zeppelin GEP 18-2 

Obrázek 25 - Dieselový generátor Zeppelin GEPX 30 
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Obrázek 26 - terénní vozidlo Mitsubishi Pajero 3,0 u vysílače 

Obrázek 27 - terénní vozidlo Nissan Terrano 2,7 TD 
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1. 6. 2013 v 01:00 hod.přichází z dohledového centra O2 TT, SLA, typ - 

výpadek napájení na zdroji BTS, prio 2, což znamená zahájení na odstranění 

závady 4 hodiny. Jednalo se o lokalitu Vranín - ocelový hydroglobus 

s technologickou buňkou, okr. České Budějovice. Doba dojezdu zálohovací 

techniky na místo určení 1:30 hodiny, vzdálenost 90 km. 

Příjezd na místo samotné, pro hustý vytrvalý déšť o 20 minut opožděn 

v 02:50 hod. Při příjezdu zjištěny komplikace s napájením stanice, jelikož vlivem 

prudkého deště došlo k zaplavení staré rozvodné skříně, vysílač přepnut do 

nouzového režimu na AKU staršího data výroby, které není možno z důvodu 

chybějící zásuvky pro připojení dieselového generátoru, dobíjet klasickým 

způsobem. Nutná okamžitá konzultace s NMC O2, kde je schváleno nouzové 

Obrázek 28 - vysílač O2 - Vranín 
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řešení v podobě improvizovaného připojení generátoru přímo přes 

elektrorozvaděč stanice v technologickém domečku. Dobíjení zahájeno cca. 40 

minut po příjezdu, což znamená splnění SLA s předstihem 30 minut.  

Komplikace na sebe nenechají dlouze čekat, jelikož po zhruba 20 minutách 

dobíjení AKU, což nestačí ani na hodinový provoz BTS, přichází hned několik 

urgentních TT. Jedná se o 2 TT v jižních Čechách (Stará Hlína, okr. Třeboň; Stráž 

nad Nežárkou, okr. Jindřichův Hradec) a 4 TT v západních Čechách (Kdyně, okr. 

Domažlice; Červený Hrádek, okr. Plzeň - sever; Žebrák, okr. Beroun; Kařez, okr. 

Rokycany), všechny SLA prio2. 

V 03:30 hod. přijíždí na lokalituVraníntechnik z pobočky Jindřichův Hradec 

a přebírá si již zapojený generátor, se kterým bude ještě minimálně dvě hodiny stát 

na místě. Po 70 minutách technik zjišťuje dostatečné nabytí AKU zajišťující chod na 

výše uvedené lokalitě na dalších 4 až 5 hodin a zahajuje odpojení od 

elektrorozvaděče v technologické buňce. Pro snížení spotřeby BTS ještě technik 

Obrázek 29 - Místo BTS O2 Vranín 
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upravuje napájení přenosové technologie. Nyní v 05:00 hod. opouští lokalitu 

Vranín a jede směr Třeboň, kde se nachází další, dle obdrženého TT, odpojené 

vysílače Stará Hlína (betonový vysílač v lese) a Stráž nad Nežárkou (komín 

v areálu firmy na výrobu hraček).  

Dle fyzického přeměření AKU,na stanici Stará Hlína dochází k závěru, že 

prioritního dobíjení se nachází ve Stráži nad Nežárkou. Po příjezdu v 05:30 

hod.zjišťuje problém se vstupem na lokalitu z důvodu cizího vozidla stojícího 

přímo ve vjezdu do areálu firmy. Nejedná se ovšem o firemní vozidlo, nýbrž o 

vozidlo neznámé osoby, jejíž totožnost není přivolaná policejní hlídka ochotna 

sdělit. Příslušníci policie České republiky nechají toto vozidlo ani odtáhnout, 

jelikož dlesdělení přítomných policistů: „není přístup k soukromé věci, i když se jedná o 

telekomunikační vysílač,podmětem pro odtažení překážejícího vozidla “. 

Přítomnému technikovinezbývá, než přeměřit úroveň nabití AKU na 

lokalitě a počkat na případnou pomoc místních obyvatel, případně příchod 

majitele překážejícího vozidla a následný jeho odjezd. Tento scénář se naplňuje 

06:20 hod., dále již následuje urgentní připojení BTS k náhradnímu zdroji NN. 

Z důvodu komplikací při vjezdu do areálu, neumožní vzniklá časová 

prodleva 100 % nabití záložních AKU. Při dosažení 70 % opouští technik tuto 

lokalitu a vrací se na BTS Stará Hlína. Proces dobíjení se bude opakovat s tím, že 

následovat bude opět stanice Vranín.  

Obrázek 30 - BTS Stráž nad Nežárkou - dieselování 
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Takovýmto způsobem by bylo možno popisovat veškeré dění od 1. 6. 2013 

až do 4. 6. 2013, kdy již byly na území jižních, západních a části středních Čech 

zprovozněny, servisními četami příslušných rozvodných závodů NN, odpojené 

trafostanice.  

6.1.3 Problémy vzniklé během MU 

Jelikož během těchtočtyřdenních povodní bylo dohledovými centry O2 a 

VDF vystaveno přes 70 TT s SLAprio 1 a prio 2, nebudu již rozebírat veškeré 

realizované zásahy, jelikož velká část byla řešena podobně jako již výše popsané. 

Uvedu pouze ty, kde došlo ke komplikacím, které by bylo nutné řešit za 

přispění záchranných složek IZS. Jelikož tato vzájemná součinnost není žádným 

legislativním předpisem řešena, nezbývá než vzájemná kolegialita a ochota, pokud 

to kapacity dovolí, pomoci. Bohužel u MU takovéhoto rozsahu jsou volné kapacity, 

pokud vůbec jsou, značně omezeny. 

Jako první konfliktní problém bych uvedl TT SLA prio 1, lokalita O2, 

Rokycany - Čilina. Jedná se o příhradový stožár těžkého typu (vysoká únosnost) 

nacházející se v západních Čechách, na výškové kótě 523 m. n. m. nad okresním 

městem Rokycany. Na lokalitě se nachází stacionární diesel generátor pro dva 

technologické kontejnery O2 a TM. V TT přišel požadavek dolití PHM (nafty), 

z důvodu dosažení podlimitních rezervních zásob. Technik si zajistit vozidlo 

s mobilní přečerpávací stanicí PHM, bohužel toto vozidlo se na místo určení, 

z důvodu popadaných stromů a značně podmáčeného terénu příjezdové 

komunikace nedostalo. Jelikož hladinový palivoměr je dozorován vzdáleně na 

NMC a čas na zahájení likvidace SLA běžel neúprosně, rozhodl se technik pro, 

v danou chvíli jediné možné řešení, a to po doprava po vlastní ose, tudíž pěšky a to 

až do okamžiku, přistavení místního traktoru, který mu na místo vysílače zásahové 

vozidlo vytáhl na laně. 
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Jako další bych uvedl TT SLA prio 2, výpadek napájení v areálu 

průmyslového objektu, Králův Dvůr, okr. Beroun. Od obdržení TT do příjezdu 

technika uběhlo 70 minut, nicméně následující situace vedoucí k napojení BTS na 

náhradní zdroj trvala další 2 hod. 

Technik ihned po příjezdu zjistil, že je celý areál pod vodou, do výšky 0,20 

metru. Dále bylo zjištěno, že na stanici se nenachází zásuvka 400V/32A, jelikož 

taková tam nikdy instalovaná nebyla. Bylo tedy nutno provést obdobnou operaci 

jako na lokalitě Vranín. Po-té co bylo zahájeno dieselování, bylo vše nahlášeno na 

příslušnou jednotku požární ochrany JPO v Berouně, s požadavkem odčerpání 

vody alespoň z místa připojení napájecího kabelu do rozvaděče.  

Bohužel, vzhledem k tomu, že tato vzájemná součinnost není nikde 

definována a přednostní právo na odčerpání vody z areálu nebylo nikým uděleno, 

došlo k tomu, že v okamžiku kdy mělo dojít k odpojení napřímo napojeného 

napájecího kabelu k elektrickému rozvaděči BTS, byla spuštěna rozvodná síť NN 

Obrázek 31 - Tankování nafty do stacionárního generátoru O2 
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do areálu závodu (nikdo totiž danou skutečnost týkající se provizorního propojení 

telekomunikační stanice se záložním zdrojem NN nikomu nesdělil) a technik 

musel celou demontáž provádět nejen pod napětí, ale hlavně v vodou po kolena. 

Obrázek 32 - VDF rozhledna Kuníček 



87 

 

A jako poslední případ chybějící vzájemné spolupráce mezi složkami IZS a 

pohotovostními techniky mobilní operátorů je rozhledna Kuníček u Petrovic, okr. 

Příbram. Po obdržení TT SLA prio 2 mířil technik na místo zásahu. Při příjezdu do 

obce Podchýšská Lhota byl zastaven příslušníky policie České republiky, aby se 

s vozidlem otočila a vyrazil objízdnou trasou, vedoucí neznačeným směrem. Jako 

důvod mu bylo sděleno, že v obci hrozí protržení hráze místního Nadějkovského 

rybníka. Pokud by zde v tomto případu fungovala jasně daná legislativní pravidla, 

mohl technik kolem rybníka na návsi, za účasti dobrovolných hasičů, pokračovat 

v cestě k místu určení, dle TT. 

Bohužel se tak nestalo, technik dorazil na lokalitu Kuníček se zhruba 80 

minutovým, což z důvodu průniku vody s, v té době ještě, intenzivních srážek do 

vnitřních prostor rozhledny, kde došlo k zaplavení technologických místností 

všech, na místě instalovaných, mobilních operátorů. Díky této časové prodlevě, 

která nemusela vůbec vzniknout, došlo k odstavení tohoto vysílacího bodu na 10 

dní. 

Obrázek 33 - mapa VDF Kuníček 
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7 DISKUZE 

Téma mé bakalářské práce, mělo za cílzjistit jaká technická, případně 

fyzická zabezpečení používají na svých základnových stanicí poskytovatelé 

mobilních telekomunikačních služeb u nás a částečně také provést krátký průzkum 

směrem k zabezpečení řídících center těchto vysílačů.  

Pojem zabezpečení může ve svém významu skrývat řadu variant, zvlášť 

když se jedná o zabezpečení u elektrotechniky. Mnozí si v dnešní době spojují 

pojem zabezpečení s kyberterorismem, jiní zase s migrační krizí nebo s úplně 

obyčejným vandalismem. Já jsem slovo zabezpečení vysílačů použit v kontextu 

s přírodními jevy a jejich vlivem na chod, pro nás dnes již zcela nepostradatelné 

součásti nás a našeho sociálního života. V průběhu svého průzkumu jsem se opíral 

o své letité zkušenosti v této oblasti a to jak z hlediska teoretického, tak hlavně 

fyzického poznání a zjištění. A nutno dodat, že za posledních sedm let se toho 

k lepšímu noho nestalo. Jediné co se v podstatě stalo, že naše závislost na 

mobilních telekomunikačních přístrojích překonala i neočekávané.  

Je až z podivem, že byť je naše potřeba být neustále na síti a online tak 

nezvladatelná a neukojitelná, že se nikdo z legislativně mocných, nad tématem 

zajištění 100% provozuschopnosti těchto telekomunikačních systémů, a to za každé 

nastalé mimořádné situace, kterých každoročně přibývá, nezabýval, nezabývá a 

zřejmě ani v dohledné době zabývat nebude. Tím, že na tuto problematiku 

neexistuje žádný legislativně právně vymahatelnýpokyn, povinující provozovatele 

a poskytovatele, těchto pro nás, životně důležitých, služeb, k vyvíjení mnohem 

větší aktivitě, zajišťující dodání této naší každodenní potřeby, je veškerá nezbytně 

nutná udržovací potřeba pouze na těchto komerčních subjektech. 

Během svého průzkumu bylo zjištěno, že například četnost fyzických 

preventivních kontrol na vysílačích mobilních operátorů klesl za posledních deset 
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let o více jak 50 %. V předchozích letech bylo ze strany operátorů požadováno 

alespoň 4 krát do roka čištění lokalit o náletových dřevin, keřů, trav a jiného 

rostlinstva. To bylo z lokalit vždy do posledního zbytku odváženo a biologickou 

cestou likvidováno. Při této prohlídce byly provedeny kontroly přístupových a 

příjezdových tak, aby v případě urgentního vstupu, tomuto nic nebránilo. Dnes je 

situace tak žalostná, že jsou lokality, do kterých by se pohotovostní tým nebo 

zasahující jednotka IZS, pro svoji bujnou vegetaci ani nedostali.  

Příjezdové komunikace ke strategických vysílačům BSC bývají mnohdy 

pouze staré lesní nezpevněné neudržované cesty, které v mnoha případech, pro 

svoji malou využívanost, pouhým okem neznalého člověka v místě samém, od 

okolního terénu nerozeznatelné. Proto také provést jednotkou JPO nebo jiné složky 

Obrázek 34 - areál VDF – přístupová a příjezdová cesta 
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IZS případný zásah, těchto v lesích ukrytých telekomunikačních stanic, nadlidský 

a mnohdy až nelidský úkol. 

Při znovu zmapování lokalit zasažených v roce 2013 povodňovou aktivitou 

bylo zjištěno, že udržitelnost životaschopnosti těchto stanic v dnešní době by bylo 

téměř nemožné, jelikož hustota silničního provozu se za posledních deset let, dle 

vyjádření Ředitelství silnic a dálnic České republiky, téměř ztrojnásobila. Proto 

pokud by se měly dodržovat takovéto celodenní pohotovostní časy, zajišťující 

udržitelnost mobilních sítí v činnosti, bude nutno provést legislativní změny 

v chápání komerční telekomunikační sféry, vycházející z oficiálních údajů o 

hospodaření těchto společností, kdy by měla každá společnost povinnost 

každoročně vynaložit na udržitelnost své sítě zákonem dané finanční prostředky. 

Obrázek 35 - nefunkční záložní AKU na lokalitě O2 
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Dále, dle zjištění během MU z roku 2013, by bylo zapotřebí chápat mobilní 

telekomunikační síť nejen jako prvek kritické infrastruktury, ale jako součást 

bezpečnostního celku, který zajistí při vzniku MU dostupnost hlasového přenosu 

nejen pro složky IZS, ale pro všechny občany České republiky, protože funkce 

krizové linky 112 neřeší problém kontaktování mě osoby blízké, v okamžiku MU. 

Díky této povinnosti by došlo u civilních osob k redukci psychicky negativní stavů, 

způsobených nemožností kontaktovat své rodinné členy, nebo jak jsem uvedl 

v předešlé větě, mě osoby blízké. 

Je pochopitelné, že takovéto změny nelze provést v krátkém časovém úseku 

a že příprava takových změn by obnášela řadu dosud nezjištěných informací, 

nicméně již nyní je možno tvrdit, že z technologického hlediska, díky neustálému 

dynamickému vývoji v telekomunikační oblasti, zajistit udržitelnost mobilních sítí 

pro celou populaci, lze a je to jen otázka vůle a ochoty. 

Obrázek 36 - časté provádění kontroly kvality záložních AKU 
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8 ZÁVĚR 

Závěrem své bakalářské práce bych rád ještě jednou upozornil na ten, již 

mnohokrát zde zmiňovaný fakt, mít možnost komunikace se svým okolím se nám 

stala absolutní samozřejmostí, bez které si již mnozí z nás neumí běžný život ani 

představit. Takže situace kdyby Českou republiku postihla MU celorepublikového 

nebo alespoň více krajového rozsahu, jako tomu bylo již několikrát v minulosti a 

lidem bude tato, pro ně dnes již naprostá samozřejmost, hrozí vypuknutí paniky o 

své blízké.  

Proto jsme přesvědčen, že není třeba činit legislativní změny až po 

takovýchto nastalých situacích, tak jak tomu bylo v minulosti, protože jak je 

všeobecně známé: „kdo je připraven, není zaskočen“, případně klíčové motto 

Ministerstva vnitra ČR ve vztahu ke svému telekomunikačnímu mobilnímu 

systému MATRA: „bez velení není spojení“. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Veškeré mnou použité zkratky, jsou uvedeny a vysvětleny v jednotlivých 

částech této bakalářské práce, tudíž jsem je již opětovně neuváděl. 
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