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Připomínky a stanoviska uplatněné k návrhu opatření obecné povahy – části plánu využití rádiového spektra 

č. PV-P/19/12.2017-11 pro kmitočtové pásmo 5,925–10 GHz 

 

Čl., odst., 
písm., bod 

Původní text návrhu Připomínkující 
subjekt (poř. číslo 

připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

Oddíl 3, čl. 
7, odst. 2 
písm. b) 

2) Pásmo 6425–7125 MHz lze 
využívat pevnými spoji typu bod-
bod s kmitočtovým dělením 
s duplexním odstupem 340 MHz. 
Provozovaná zařízení musí 
splňovat následující podmínky: 
a) (…), 

b) nebo je šířka kanálu a kanálová 
rozteč 80 MHz, přičemž střední 
kmitočty fn a fn’ [MHz] 
jednotlivých provozních kanálů 
jsou vzhledem k referenčnímu 
kmitočtu f0 = 6770 MHz dány 
vztahy 

fn = f0 – 370 + 80n v dolní 
polovině pásma a 
fn’ = f0 – 30 + 80n v horní 
polovině pásma, 
kde n = 1, 2 nebo 3. 

České 
radiokomunikace, 

a. s. 
 

(1) 

b) nebo je šířka kanálu a 
kanálová rozteč 80 MHz, přičemž 
střední kmitočty fn a fn´ [MHz] 
jednotlivých provozních kanálů 
jsou vzhledem k referenčnímu 
kmitočtu f0 = 6770 MHz dány 
vztahy  
 
fn = f0 – 330 + 40n v dolní 
polovině pásma a  
fn´ = f0 + 10 + 40n v horní 
polovině pásma,  
kde n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo 7.  
 
Uspořádání je v souladu 
s doporučeními ITU-R1) 
a CEPT2).  
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že 
v předmětném kmitočtovém 
pásmu dochází k překryvu 40 a 
80 MHz kanálů a dané pásmo je 
v současné době poměrně hojně 
využíváno 40 MHz kanály, dává 
uvedený výpočet středních 
kmitočtů pro kanálovou rozteč 

Akceptováno částečně. 
 
K uvedené připomínce Úřad 
uvádí, že navržená změna 
povede k situacím, u nichž lze 
obtížně predikovat dopad 
signalizovaného rušení 
v průběhu výpočtu interferenční 
analýzy, a to pro případ 
částečně se překrývajících 
kanálů o šíři 80 MHz. Vzhledem 
k požadovanému nerušenému 
přenosu proto může tato situace 
vést ke konzervativnějšímu 
přístupu při vyhodnocení 
výsledků interferenční analýzy 
a to z důvodu prevence 
zabránění vzniku škodlivého 
rušení. 
  
Uvedená situace bude 
nejzásadnější v rámci jednoho 
stanoviště v případě určité 
azimutální separace u částečně 
se překrývajících kanálů, kdy 
nelze s jistotou tolerovat určitou 
míru signalizovaného rušení, 
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Uspořádání je v souladu 
s doporučeními ITU-R1) a CEPT2). 

80 MHz lepší možnost využití 
pásma novými 80 MHz kanály.   

které se v praxi zpravidla 
u nepřekrývajících se kanálů 
ukazuje jako zanedbatelné 
a tolerovatelné. S uvedenou 
situací se již Úřad setkává 
v pásmu 11 GHz. Ve svém 
důsledku tak konzervativnější 
přístup může vést k ne zcela 
efektivnímu využití spektra, kdy 
v praxi by signalizované rušení 
mohlo být tolerováno, ale právě 
z důvodu nepredikovatelnosti 
dopadu signalizovaného rušení, 
Úřad bude v takových 
případech upřednostňovat 
konzervativní přístup, tedy 
jistotu nerušeného využití 
kmitočtů. 
 
Nicméně, Úřad souhlasí, že 
navržená změna umožňuje 
větší flexibilitu přidělení a také 
usnadňuje případné budoucí 
sloučení stávajících dvou 
sousedních kanálů o šíři 
40 MHz (tedy těch, které jsou již 
fakticky využívány) a přechod 
na šíři kanálu 80 MHz, jak 

                                                           
 1 Doporučení ITU-R F.384-11 – Kmitočtové rastry pro digitální pevné bezdrátové systémy střední a vysoké kapacity v pásmu 6425–7125 MHz [Radio-frequency 
channel arrangements for medium- and high-capacity digital fixed wireless systems operating in the 6425–7125 MHz band]. 
 2 Doporučení CEPT/ERC/REC 14-02 – Kmitočtové rastry pro analogové systémy střední a vysoké kapacity nebo pro vysokokapacitní digitální systémy provozované 
v pásmu 6425–7125 MHz [Radio-frequency channel arrangements for medium and high capacity analogue or high capacity digital radio-relay systems operating in the band 
6425 MHz-7125 MHz]. 



3 
 

vyplynulo z doplňujícího 
vyjádření společnosti ČRa. 
 
Na základě porovnání výhod 
a nevýhod obou výše 
uvedených přístupů, Úřad 
uvedenou připomínku částečně 
akceptoval s tím, že pro index n 
je možné použít pouze indexy 
1 až 6. Toto omezení je dáno 
z důvodu, aby byl zajištěn 
dostatečný odstup mezi horním 
okrajem posledního kanálu 
ve spodní polovině pásma a 
spodní hranicí prvního kanálu 
horního poloviny pásma. 
 
Úřad dále uvádí, že uvedený 
krok nelze vnímat jako obecný 
trend při definování kanálových 
uspořádání, protože v tomto 
případě pouze reflektuje 
specifickou situaci v pásmu 
6 GHz a současně má navržená 
změna oporu v doporučení 
ERC/REC 14-02. 
 
Úprava textu PVRS-19 
v písm. b) je tedy následující: 
 
„b) šířka kanálu je 80 MHz, 
přičemž střední kmitočty fn a 
fn’ [MHz] jednotlivých 
provozních kanálů jsou 
vzhledem k referenčnímu 
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kmitočtu f0 = 6770 MHz a 
vzhledem ke kanálové rozteči 
40 MHz dány vztahy 
 fn = f0 – 330 + 40n 
v dolní polovině pásma a 
 fn’ = f0 + 10 + 40n v horní 
polovině pásma, 
 kde n = 1, 2, 3, 4, 5 
nebo 6 .“ 

 


