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Obce a města v působnosti HZS Středočeského kraje ÚO Kolín
ORP Kolín
Přeladění analogové radiové sítě HZS Středočeského kraje
(Vyřizuje: por. Ing. David Bělina, tel.: 778760258, e-mail: david.belina@sck.izscr.cz)

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Z důvodu konce platnosti individuálního oprávnění vydaného ČTÚ pro MV-GŘ HZS ČR ke
dni 30. června 2018 je nutné uskutečnit přechod na nový kmitočtový příděl. Nový kmitočtový
příděl je ve stávajícím pásmu 160 – 174 MHz. U většiny používaných radiostanic jednotkami
PO je přeladění na nově přidělené kmitočty možné. U zásahových kanálů K, N, I nedochází
ke změně kmitočtů. Tím je zabezpečena bezproblémová komunikace na místě zásahu mezi
přeladěnými a nepřeladěnými radiostanicemi. Ostatní kmitočty se budou měnit, proto po
přeladění nebude možné realizovat spojení s Krajským operačním střediskem (KOPIS) ani s
jednotkami HZS na stávajících kmitočtech.
Pro zajištění spojení po přechodu na nový kmitočtový příděl je nutné přeprogramovat
radiostanice a zkontrolovat přizpůsobení mobilních antén. U přenosných radiostanic by měly
být použitelné stávající antény. V případě nevyhovující antény bude třeba ji vyměnit nebo
naladit (HZS nemůže pořizovat antény jiným subjektům). Kontrola antén však nebude
probíhat plošně v rámci přeladění, ale bude se řešit individuálně.
HZS Středočeského kraje disponuje HW a SW pro programování radiostanic:
Motorola GP340, GP380 a GM360
Motorola Mototrbo DP2600, DM2600, DM4600
HYT TC700 a TC700P
HYTERA MD785
Výše uvedené radiostanice jsou HZS „podporované“ a tyto radiostanice budou přeladěny
přednostně. Ostatní radiostanice je třeba řešit individuálně a je možné, že je HZS nebude
umět naprogramovat a jejich přeladění si majitel musí zajistit vlastní cestou (u svého
dodavatele).
Pro informace a domluvě termínu k přeladění Vašich radiostanic kontaktujte por. Ing. Davida
Bělinu, tel. 778760258, david.belina@sck.izscr.cz , jež Vám sdělí bližší podrobnosti.
Dle harmonogramu HZS Středočeského kraje bude v ÚO Kolín uskutečněn přechod na nové
kmitočty dne 16. května 2018.
Po 30. 6. 2018 je zakázáno používání jiných kmitočtů než K, N a I na
nepřeprogramovaných radiostanicích.

Dále upozorňujeme, že zejména pro komunikaci s KOPIS budou povoleny pouze
radiostanice, které podporují identifikaci pomocí selektivní volby ZVEI I za použití kódů
typických činností a vyhovující vyhlášce 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných
prostředků požární ochrany.
Předejte prosím tento dokument k rukám velitele Vaší jednotky.
S pozdravem

plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman
ředitel územního odboru
rada
elektronicky podepsáno
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