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Abstract 

Article describes process and results of the tests of the seccond layer of the 
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the adjustments and addittion of the new technical parameters for the UWNS devices, which 

came up from these tests. 
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1  Cíl zkoušek 

 

Cílem zkoušek bylo ověřit splnění požadavků, které byly kladeny na obousměrnou  

přenosovou soustavu (dále jen OPS) v zadávací dokumentaci pro realizaci zadávacího řízení 

vedeného pod názvem „Rámcová dohoda na dodávky koncových prvků varování v zónách 

havarijního plánování“ č.j.: MV-38873-2/PO-PSM-2019 [1] a požadavků obsažených 

v dokumentu „Požadavky na zařízení pro jednotný systém varování a vyrozumění a postup při 

schvalování připojení nových zařízení do JSVV“, čj. MV-110235-4/PO-KIS-2020 z 10. září 

2020 (dále jen „nové technické požadavky“) [2]. 

 

 

2  Obsah zkoušek 

 

V rámci zkoušek byly ověřovány: 

 Možnosti zadání požadovaných příkazů a kontrola funkcionalit OPS JSVV. 

 Realizace zadaných příkazů koncovými prvky varování.  

 Úspěšnost přenosu příkazů – statistika počtu odeslaných a přijatých zpráv.  

 Rychlost odpovědí koncových prvků varování na zaslaný dotaz.  

 Možnost zjištění síly signálu přijatého DMR master stanicí. 

 Detekce přeskočených zpráv příchozích od koncových prvků přenosové soustavy.  

 Spolehlivost konektivity mezi prvky OPS na úrovni vrstvy DMR.  

 Činnost aplikace Terminál OPS.   

Dále bylo ověřováno, zda přenosový protokol OPS a protokol pro komunikaci 

koncových prvků přenosové soustavy JSVV (dále jen KPPS) s koncovými prvky varování 

obsahují veškeré příkazy a informace relevantní pro naplnění funkcionalit JSVV požadovaných 

v platných technických požadavcích.  
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3  Podmínky zkoušek 

 

Zkoušky probíhaly v období 15. 10. 2020 až 30. 11. 2021 na polygonu Výzkumného a 

experimentálního centra GŘ HZS ČR – Institutu ochrany obyvatelstva. 

Pro účely zkoušek byl sestaven zkušební řetězec, který reprezentoval kompletní 

konfiguraci přenosové infrastruktury OPS.  

 

 
 

Obr. 1 

Zkušební řetězec 

 

 

3.1  Použité technologie 

 

Základnová stanice - Master: Kairos KA160 

Anténa VHF BG 162 

Anténní slučovač VHF ATT Plus, typ HDF 166.Q34 

Zdroj 230/12 V  S-Power typ 75PS13V8/5A.6 

Akumulátor Fiamm typ 12FG70 

Koaxiální kabel s útlumem 5,5 dB/100 m/160 MHz - H1000 – 10 m 

Anténa GPS C&Q typ TSA 1575A T4-S25B 

 

Základnová stanice - Slave: Kairos KA 160 

1 x anténa VHF BG 162 

Anténní slučovač VHF ATT Plus, typ HDF 166.Q34 

Zdroj 230/12 V  S-Power typ 75PS13V8/5A.6 

Akumulátor Fiamm typ 12FG70 
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Koaxiální kabel s útlumem 5,5 dB/100 m/160 MHz - H1000 – 10 m 

Anténa GPS C&Q  typ TSA 1575A T4-S25B 

 

UHF link: 2 x Kairos KA 450 

2 x anténa UHF BD 400A  

2 x anténní slučovač ATT Plus, typ HDF 456.Q34 

Zdroj 230/12 V  S-Power typ 75PS13V8/5A.6 

Akumulátor Fiamm typ 12FG70 

Koaxiální kabel s útlumem 5,5 dB/100 m/160 MHz - H1000 – 10 m 

 

 
 

Obr. 2  

Sestava základnové stanice master s UHF link 

 

KPPS: 4 x řídící jednotka IEP-2 

4 x radiostanice Hytera MD 785 

4 x zdroj Mean Well DRC40A 

4 x akumulátor Westinghouse WA12180 (12 V, 18 Ah) 

4 x umělá zátěž Albrecht 53003, 60 W místo VHF antény 

4 x koaxiální kabel RG-213 s útlumem 8,5 dB/100 m 2 m 

4 x přijímač DSP T12 
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Obr. 3 

Technologie KPPS 

 

Koncové prvky varování: 1 x elektronická siréna Hörmann ECN 600 

1 x elektronická siréna Maestro M500 

1 x ústředna BMIS VoiceQuard DS 

1 x ústředna BMIS M.I.R. UNI  

1 x ústředna BMIS BIS III digi  

 

Ethernet Switch: DLink DES 105 

 

Zadávací a vyhodnocovací pracoviště: PC s aplikací Terminal TOPS 1.0  

 

Simulátor  POCSAG: CAS REMOTE 

 

Vzhledem k úrovni signálu OPS na místě byly u radiostanice DMR pro KPPS použity 

místo antén umělé zátěže.  

Simulátor CAS Remote byl používán při ověřování řazení přijatých příkazů do front 

v KPPS,  jejich odbavování dle daných priorit, při kontrole blokování shodných příkazů a 

dalších zásad, souvisejících s řízením činnosti koncového prvku při zadávání příkazů po obou 

vrstvách přenosové soustavy JSVV. Byl připojen k řídící jednotce KPPS IEP-2 místo přijímače 

DSP T-12 a nahrazoval přenosy po první vrstvě přenosové soustavy JSVV.  
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Obr. 4 

Sestava koncových prvků varování v budově č. 1 

 

 

4  Průběh provozních zkoušek 

 

Provozní zkoušky byly ovlivněny skutečností, že během nich nebyl k dispozici žádný 

koncový prvek varování, který by splňoval nové technické požadavky. Použité koncové prvky 

varování splňovaly pouze „Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do 

jednotného systému varování a vyrozumění“ uveřejněné ve Sbírce interních aktů řízení 

generálního ředitele HZS ČR čá. 13/2009 ze dne 20. března 2009 (dále jen „staré technické 

požadavky“) [3].   

V řadě případů proto musely být reakce a odezvy na zadané příkazy či dotazy 

analyzovány ze stavových statusů na komunikačních rozhraních mezi jednotlivými prvky 

zkušebního řetězce. K těmto účelům byly používány  terminálové komunikační programy. 

Časově náročná byla zejména interpretace těchto stavových statusů v konfrontaci s reálným 

stavem koncového prvku.  V komunikačních a přenosových protokolech JSVV jsou totiž 

použity binární, dekadické i znakové formáty. Pro kódování znaků jsou navíc používány dva 

různé standardy.    

Pro potřeby provozních zkoušek byla vytvořena aplikace „terminál obousměrné 

přenosové soustavy – TOPS“, která umožňovala zadávat veškeré příkazy pro aktivaci 

koncových prvků varování, kontrolovat provozní stavy prvků přenosové soustavy OPS, 

koncových prvků varování, nastavovat provozní parametry koncových prvků přenosové 

soustavy a sledovat provoz  na úrovni DMR konektivity v intencích nových technických 

požadavků.  

V rámci zkoušek byly použity funkční vzorky KPPS, které byly dodány v rámci 

realizace zadávacího řízení [1].  
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4.1 Kontrola příkazů a funkcionalit 

 

4.1.1   Zadání a realizace příkazů 

Ověřování zadávání a realizace příkazů pro ovládání koncových prvků varování 

probíhalo po celou dobu zkoušek, a to opakovaně po každém provedeném upgrade firmware 

KPPS nebo upgrade aplikace TOPS.  

Jednotlivé příkazy byly postupně odesílány na koncové prvky. Vysílání bylo 

realizováno tak, aby byla ověřena funkčnost na všech adresách nastavených v KPPS, tj. na 

individuální, krajské, územní a minimálně na 2 skupinových adresách z každé skupiny. 

Veškeré příkazy pro aktivaci koncových prvků varování bylo možné zadat, přenést a 

předat k realizaci koncovým prvkům v souladu s novými technickými  požadavky.   

Během zkoušek se ukázalo, že nový přenosový protokol OPS obsahuje některé 

nadbytečné příkazy. Tyto nadbytečné příkazy zpravidla vyvolaly na koncových prvcích činnost, 

kterou bylo možné vyvolat i příkazem jiným, případně bylo vyhodnoceno, že by jejich využití 

v praxi bylo zcela výjimečné. S cílem zjednodušit obsluhu aplikace na zadávacím terminálu 

bylo v rámci novelizace nových technických požadavků několik příkazů z protokolu zcela 

vypuštěno a některé byly využity pro jiné účely. 

 

4.1.2  Provedení a vyžádání provozní kontroly KPV 

Provozní stavy koncových prvků bylo možné zjistit spolehlivě, a to jak hlášení stavu 

napájení nebo zavření skříně s řídící elektronikou. 

Závady na audio cestě byly u elektronických sirén imitovány odpojením 

elektroakustického měniče od koncového zesilovače. Tento stav byl na TOPS nahlášen 

v souladu s platnými technickými požadavky. 

 

 
 

Obr. 5 

Hlášení provozního stavu EKPV 
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Všechny použité EKPV správně hlásily právě odbavovaný příkaz ke spuštění varování  

– signál, znělku, varovnou informaci, připojení rozhlasového vysílání nebo externího zdroje 

audio signálu.  Při aktivaci varovných informací hlásily všechny použité EKPV provozní režim 

jednoznačně pro prvních 7 informací. Verbální informace č. 8 až 16 pak byly souhrnně hlášeny 

jako  rezerva.  Takto byl definován tento provozní stav ve starých technických požadavcích.  

Nejednotně hlásily EKPV zdroj spuštění. To byl také důsledek toho, jak byly popsány 

zpětné informace od koncových prvků ve starých technických požadavcích. V nich byly ve 

struktuře odpovědí pro stav elektronické sirény vyčleněny pouze 4 bity.  V odpovědi na dotaz 

na provozní stav po první vrstvě přenosové soustavy JSVV  pak bylo možné specifikovat buď 

odbavovaný příkaz, nebo zdroj spuštění. Bylo věcí výrobce, kterou variantu zvolil.  

 

4.1.3  Stavy a příkazy nastavení KPPS 

Provozní stav KPPS a jeho servisní nastavení bylo možné zjistit prostřednictvím 

příslušného dotazu z TOPS. Z TOPS bylo možné zjišťovat použité adresy (individuální i 

skupinové) a provozní stav KPPS a dálkově nastavovat skupinové adresy A i B. Individuální, 

krajskou a územní adresu lze dle nových technických požadavků nastavovat výhradně 

prostřednictvím správcovského nástroje,  který se připojuje k servisnímu rozhraní KPPS. 

Prostřednictvím TOPS bylo možné tyto adresy dálkově pouze zjišťovat. 

 

 
 

Obr. 6 

Informace o adresách nastavených v KPPS 

 

Bylo kontrolováno, zda KPPS na dotaz z TOPS nahlásí počet příkazů, které čekají ve 

frontě na odbavení a zda lze tyto příkazem z  TOPS dálkově vymazat. Tyto požadavky byly 

plněny spolehlivě. 
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Obr. 7 

Informace o provozním stavu KPPS 

 

4.1.4  Ověření realizace příkazů podle priorit 

Ověření realizace příkazů podle priorit stanovených v nových technických 

požadavcích probíhalo po celou dobu zkoušek. Správa priorit byla největším problémem, který 

byl v průběhu provozních zkoušek řešen. Některé EKPV totiž neodbavovaly příkazy z front dle 

platných zásad a to ani příkazy STOP a RESET, které měly i dle starých technických 

požadavků nejvyšší prioritu.  

To bylo taktéž důsledkem vágní definice struktury odpovědí EKPV při zpětné kontrole 

jejich stavu ve starých technických požadavcích – viz bod 4.1.2. Některé EKPV totiž hlásí 

klidový stav i mezi jednotlivými příkazy, které jsou součástí jednoho pokynu k činnosti. Jeden 

pokyn může obsahovat až 4 příkazy (signál sirény, gong, verbální informace, gong). Příkaz 

STOP pak ukončí pouze aktuálně vykonávaný příkaz, ale zbylé příkazy z jednoho pokynu 

zůstanou v paměti a jsou následně odbaveny. To by mohlo v konečném efektu ovlivnit 

pochopitelnost varování, které by neproběhlo ve standardním rozsahu. 

S cílem sjednotit přístup výrobců ke způsobu odbavování příkazů z front a návazného 

nahlášení klidového stavu koncovým prvkem varování na KPPS bylo znění dotčených 

ustanovení v rámci úpravy platných technických požadavků [4] precizováno. 

 

4.1.5  Automatický přechod na náhradní zdroj 

Při přerušení dodávky elektřiny z elektrorozvodné sítě přešly všechny testované EKPV 

automaticky na napájení ze záložního zdroje a při  kontrole provozního stavu EKPV z TOPS 

byl způsob napájení EKPV ve všech případech  nahlášen správně.    
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4.1.6  Kontrola plnění požadavků na KPPS 

KPPS byly vybaveny požadovanými komponenty k napojení na jednotlivé vrstvy 

přenosové soustavy JSVV a spolehlivě plnily požadované funkce.   

Zaznamenávaly 250 posledních aktivit s tím, že při dosažení plného počtu záznamů byl 

přepisován časově nejstarší záznam.  Obsah paměti bylo možné vyčítat buď místně, 

prostřednictvím servisní aplikace, nebo dálkově, prostřednictvím dotazů zadaných na TOPS.  

Z TOPS bylo možné zpětně kontrolovat všech 250 záznamů. Záznamy obsahovaly 

veškeré požadované informace, tj. odkud, na které adrese a kterým příkazem byla aktivace 

provedena. V informaci byly obsaženy i údaje o způsobu aktivace a o provozním stavu 

koncového prvku v době aktivace. 

 

 
 

Obr. 8 

Výpis aktivit z paměti KPPS v aplikaci TOPS 

 

Z TOPS bylo možné dálkově nastavit dobu blokování provedení shodného příkazu a 

blokovat provedení příkazů přijatých první vrstvou přenosové soustavy JSVV.  

KPPS umožnily postupně odbavit 6 příkazů uložených v paměti KPPS (v platných 

požadavcích je požadováno odbavit minimálně 3 příkazy). Do paměti KPPS byly zaznamenány 

všechny přijaté příkazy, a to i ty, které nebyly po příkazu RESET předány EKPV k odbavení. 

KPPS byly vybaveny servisním rozhraním podle specifikace v nových technických 

požadavcích.  

Do KPPS bylo možné zadat 35 adres: 

-  jednu adresu individuální,  

-  jednu adresu krajskou, 

-  jednu adresu územní, 

-  16 adres skupinových A a 

-  16 adres skupinových B. 
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KPPS umožňovaly uložit dvě sady klíčů pro šifrování přenosů po přenosové vrstvě 

DMR. Prostřednictvím aplikace TOPS bylo možné přepnout na záložní klíče a přenést do KPPS 

novou sadu primárních klíčů v souladu s platnými technickými požadavky.   

 

 
 

Obr. 9 

Nastavení doby blokování příjmu shodného příkazu v TOPS 

 

4.2  Realizace zadaných příkazů koncovými prvky 

 

Veškeré příkazy zadané na TOPS byly koncovými prvky provedeny s drobnými 

omezeními  popsanými  v bodech 4.1.2. až 4.1.4. V této souvislosti je potřebné uvést, že 

v rámci testů byly příkazy generovány v intervalech a s takovou četností, kterých v praktickém 

provozu nebude nikdy dosaženo. 

KPPS na dotaz z TOPS předávaly relevantní informaci o stavu komunikace 

s připojeným koncovým prvkem. 

Na dotaz na provozní stav předávaly KPPS informace o typu použité paměti,  její 

kapacitě a stavu zaplnění. V rámci dotazu byl indikován stav obvodu reálného času RTC, stav 

napájení KPPS z elektrorozvodné sítě a spojení s radiostanicí DMR.  Forma zobrazení těchto 

informací je patrná z obr. 7. 

V rámci odpovědi na dotaz na provozní stav KPPS byly předávány i informace o stavu 

digitálních vstupů a výstupů KPPS a počtu příkazů čekajících na odbavení ve frontě. 

 

4.3  Úspěšnost přenosu příkazů – statistika počtu odeslaných a přijatých zpráv 

 

Během zkoušek byl sledován počet odpovědí přijatých od koncových prvků na dotazy 

na jejich provozní stav, které byly  zadány na TOPS. Ověření úspěšnosti přenosu příkazů a 

informací probíhalo formou pollingu. Tato zkouška byla uskutečněna v průběhu zkoušek 

několikrát. Na TOPS bylo možné nastavit periodu dotazů a  časový odstup pro odpovědi 

v sekundách. Časový odstup byl nastavován  minimálně na hodnotu 2 sec., aby nedocházelo ke 

vzájemnému rušení od jednotlivých KPPS na rádiové cestě. 

V průběhu zkoušek bylo zadáno celkem 224 438 dotazů z TOPS a bylo obdrženo 

celkem 219 413 odpovědí od KP. To představuje  více než 99,35% úspěšnost přenosů.  
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Obr. 10 

Nastavení funkce polling při testu spolehlivosti konektivity 

 

4.4  Rychlost odpovědi koncového prvku na zaslaný dotaz 

 

Reakce koncových prvků na dotaz zaslaný z TOPS byly velmi rychlé. Čas mezi 

vysláním  příkazu z TOPS a odezvou KPV bylo možné sledovat v okně Statistika na 

administrátorské obrazovce TOPS. Na ní byl zobrazován čas mezi odesláním příkazu z TOPS 

na master DMR a přijetím příslušné odpovědi od koncového prvku aplikací TOPS.  Po celou 

dobu testů se doba odezvy pohybovala v rozsahu 1600 a 1850 ms.  
 

 
 

Obr. 11 

Doba odezvy na administrátorské obrazovce TOPS 
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4.5  Možnost zjištění síly signálu přijatého DMR master stanicí 

 

Prostřednictvím aplikace TOPS bylo možné sledovat stav komunikace terminálu OPS 

s master stanicí DMR. Mimo jiných údajů byla v menu DMR v záložce Master zobrazována i 

síla přijímaného signálu RSS, která byla  zaznamenaná master stanicí při příjmu poslední 

zprávy.   

 

 
 

Obr. 12 

Indikace síly pole RSSI pro master základnovou stanici 

 

4.6  Detekce přeskočených zpráv přícházejících od koncových prvků přenosové soustavy 

 

Bylo kontrolováno, zda aplikace TOPS zjistí, že neobdržela odpověď na dotaz, který 

byl ke KPPS odeslán, tj. indikuje chyby v příjmu. Tyto informace byly vyjádřeny parametrem 

chybovosti přenosu MER. Ten se zobrazuje v okně KPPS v rámci odpovědi na dotaz na 

provozní stav – viz obr. 7.  

 

4.7  Spolehlivost konektivity mezi prvky OPS na úrovni vrstvy DMR 

 

Spolehlivost konektivity mezi prvky OPS byla sledována po celou dobu testů. Celý 

přenosový řetězec v rozsahu TOPS – master základnová stanice – UHF rádiový link – slave 

základnová stanice – KPPS – KPV byl testován do 23. prosince 2020. Z důvodu ukončení 

platnosti krátkodobého oprávnění ČTÚ k využívání UHF kmitočtů byl rádiový link k tomuto 

datu vypnut. V souvislosti s tím byla vypnuta i slave základnová stanice. Od tohoto data 

probíhaly provozní zkoušky na úrovni komunikace mezi master základnovou stanicí, KPPS a 

koncovými prvky. Toto omezení rozsahu zkušebního řetězce nemělo vliv na ověření 

stanovených příkazů a funkcionalit OPS.  

V průběhu testů, které probíhaly v rozsahu kompletního zkušebního řetězce, byla 

vypnutím master základnové stanice imitována její porucha a bylo kontrolováno, zda 

komunikace s KPV bude zajištěna prostřednictvím slave základnové stanice. Všechny tyto testy 

proběhly úspěšně.  Přenosy příkazů ke KPV a zpět probíhaly spolehlivě. 
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4.8  Činnost aplikace Terminál OPS 

 

Po celou dobu provozních testů pracovala aplikace TOPS spolehlivě. Dílčí nedostatky 

byly průběžně odstraňovány. V rámci zkoušek byly prováděny na základě získaných poznatků 

úpravy aplikace TOPS, které byly  zaměřeny zejména na zjednodušení postupů obsluhy. Další 

úpravy reagovaly na úpravy ve firmware KPPS a úpravy v protokolu komunikace na rozhraní 

mezi KPPS a koncovými prvky.  

Přestože aplikace TOPS byla vyvinuta  jako laboratorní a simulační prostředek, bylo 

by jí možné v budoucnu využít při tvorbě aplikace pro zadávací terminály na vyrozumívacích 

centrech. Aplikace TOPS plnila v podstatě veškeré funkce, které by měla mít k dispozici 

obsluha zadávacího terminálu na vyrozumívacím centru, tj. zadávat příkazy pro aktivaci 

koncových prvků varování, kontrolovat provozní stav prvků přenosové soustavy OPS a 

připojených koncových prvků varování, nastavovat zásadní provozní parametry koncových 

prvků přenosové soustavy a sledovat provoz  na úrovni DMR konektivity v intencích nových 

technických požadavků.  

 

 

5  Doporučení k řešení zjištěných nedostatků 

 

Veškeré nedostatky a problémy, které byly během zkoušek odhaleny, byly průběžně 

řešeny ve spolupráci s dodavatelem technologie OPS. Formou úprav firmware KPPS a aplikace 

TOPS byly veškeré zjištěné problémy odstraněny. Celkem bylo během zkoušek provedeno 

6 upgrade firmware KPPS a 7 upgrade aplikace TOPS. 

Přestože ani jeden z použitých koncových prvků nepracoval s komunikačním 

protokolem na rozhraní KPPS – KPV podle nových technických požadavků, lze hodnotit, že cíle 

provozních zkoušek byly splněny. Provozní zkoušky potvrdily plnění zásadního požadavku, který 

byl na modernizaci přenosové soustavy JSVV kladen, a tím bylo to, že prostřednictvím nové 

přenosové infrastruktury OPS musí být bez omezení možné spolehlivě ovládat i stávající KPV.  

Během zkoušek se projevily odlišnosti v implementaci protokolu uvedeného ve starých  

technických požadavcích jednotlivými výrobci. Nejzávažnější jsou odlišnosti v hlášení 

klidového, provozního stavu a zdroje spuštění. Tyto skutečnosti ovlivňují i rychlost odezvy 

KPV na dotazy z TOPS po druhé vrstvě přenosové soustavy JSVV.  

Aby nedocházelo ke zbytečnému matení obsluhy na VyC nestandardními a 

nejednotnými odpověďmi na zadané dotazy, doporučuje se v budoucí praxi u KPV, které 

odpovídají pouze starým technickým požadavkům, blokovat zpětnou komunikaci od KPPS 

směrem k VyC. Řešením by bylo provedení upgrade firmware těchto zařízení podle platných 

technických požadavků. To je však věcí výrobců těchto zařízení a lze spíše předpokládat, že ti 

nebudou mít zájem  úpravy starých zařízení na nové požadavky realizovat.  

V rámci zkoušek se ukázala potřeba v nových technických požadavcích jednoznačně 

definovat další parametry, které souvisejí s komunikací na rozhraní mezi KPPS a KPV. Byla 

navržena i řada úprav směrovaných ke zjednodušení komunikačního protokolu na tomto 

rozhraní. Všechna tato doporučení byla následně zapracována  do 1. upraveného znění 

technických požadavků, které jsou platné od 1. března letošního roku [4]. 

Provozní zkoušky ukázaly časovou náročnost experimentálních zkoušek k ověření 

plnění požadavků a podmínek pro připojení nových zařízení do JSVV podle platných 

technických požadavků. To vyplývá ze skutečnosti, že v nich je definováno podstatně více 

požadavků na koncová zařízení a přenosový protokol OPS je podstatně obsáhlejší, než protokol 

použitý v první vrstvě přenosové soustavy JSVV. Na druhé straně se ukázalo, že celou řadu 

kontrol by bylo možné automatizovat a tím zefektivnit proces experimentálních zkoušek.  
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6  Závěr 

 

Na základě dosažených výsledků lze hodnotit, že OPS postavená na bázi technologie 

DMR poskytuje všechny funkcionality a splňuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci [1]. 

Technologie OPS a použité protokoly (přenosový protokol, protokol komunikace na 

rozhraní mezi KPPS a koncovým prvkem varování a protokol servisního přístupu na KPPS 

druhé vrstvy přenosové soustavy JSVV) poskytují záruky spolehlivého fungování JSVV 

v intencích platných technických požadavků [4].  

 

 

Seznam použitých zkratek: 

BMIS  bezdrátový místní informační systém 

DMR  Digital Mobile Radio 

EKPV  elektronický koncový prvek varování  

JSVV jednotný systém varování a vyrozumění  

KPV  koncový prvek varování  

KPPS  koncový prvek přenosové soustavy  

MER  chybovost přenosu („Message Error Rate“) 

OPS obousměrná přenosová soustava – druhá vrstva přenosové soustavy JSVV 

PC osobní počítač 

RSSI indikátor síly přijímaného signálu („Received Signal Strength Indicator“)   

SSR  polovodičové relé („Solid State Relay“)  

TOPS  terminál obousměrné přenosové soustavy 

UWNS  Unified Warning and Notification System 

VyC  vyrozumívací centrum  
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