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V Praze dne 10.5.2012
Ceský te|ekomunikační úřad zveřejni| dne 20. března 2012 na svých webových stránkách k
veřejné konzu|taci dokument, který zásadním způsobem oV|ivní fungování trhu
e|ektronických komunikací v Ceské repub|ic€ v příštíchněko|ika letech' Tento dokument
navazqe na dříVe již zveřejněný Postup Ceského te|ekomunikačního úřadu při správě
vybraných částíradiového spektra, Schvá|ený usnesením v|ády Českérepub|iky č. 78 ze dne
26. |edna 201.l. Nový je i |egis|ativní rámec pro proces Výběrového řízení, kteý zaved| zákon
č' 46812011 Sb. jako nove|a zákona č. 12712005 sb' o e|ektronických komunikacích (dá|e jen
s oh|edem na význam připravovaného výběrové řízeni za účelemudě|ení práv
''Zákon'.) '
k vyuŽívání rádiových kmitočtůk zajištění veřejné komunikačnísítě V pásmu 800 MHz, 1800
MHz a 2600 MHz (dále jen ,,Aukce.. nebo ,,Vyh|ášené výběrové řízení.') spo|ečnosti České
Radiokomunikace a.s. a czech Digita| Group, a.s. uplatňují moŽnost připomínkovat Českým
te|ekomunikačním Úřadem (dá|e jen
navrženépodmínky Aukce. Připomínky se týka,Jí
'CTU..)
dvou významných ob|astí, které bude Aukce přímo ov|tvňovat:

á,1s

A. Zajištěníeíektivních podmínek pro rozvoj nových s|užeb a inovace na trhu
mobi|ních e|ektronických komunikací s cí|em zajištěnívysokého pokrytí území
sIužbou vysokorychlostn ího lnternetu a zvýšenípenetrace internetových
s|užeb, a to i na územích s nízkou hustotou obyvate|stva (dále jen ,'Zajištění
podmínek pro rozvoj mobi|ního trhu',)
B. ochrana existujícich sÍtíe|ektronických komunikací typu DVB-T před rušením

ze strany nových

bezdrátových techno|ogií pracujicích ve frekvenčních
pásmech, která budou předmětem připravované Aukce a která přímo
kmitočtově sousedí se stávajícími sítěmi DVB-T, zajišt'ujícímidigitá|ní přenos

te|evizního a rozhlasového vysí|ání veřejné s|užby a komerčníchsubjektů (dá|e
''ochrana DVB.T vysí|áni.')

jen

cAsT

il.

Následující óást připomínek nepod|éhá režimu dokumentu s obchodním tajemstvím a je
veřejná.

k

Stanovisko spo|ečností Ceské Radiokomunikace a's. a czech DigitaI Group, a.s.
technickým podmínkám provozu veřejných komunikačníchsítív pásmu 800 MHz'

Spo|ečnost ČeskéRadiokomunikace a's., jakoŽto držite| přídě|u rádiových kmitočtů
pro Vybudování sítě e|ektronických komunikací pro šířenídigitá|ního te|evizního vysí|ání ve
standardu DVB-T (tzv. MUX2) a spo|ečnost Czech Digita| Group, a.s', jakoŽto drŽite| přídě|u
rádiových kmitočtůpro vybudování sítě e|ektronických komunikací pro šířenídigitá|ního
te|evizního vysí|áníve standardu DVB-T (tzv. MUX3) proved|y předběŽné ana|ýzy moŽného
dopadu provozu veřejných komunikačníchSítíV pásmu 800 MHz' které je předmětem
výběrového řizenÍ za úče|emudělení práv k vyuŽívání rádiových kmitočtůk za.|ištění veřejné
komunikačnísítě v pásmech 800 MHz' 1800 MHz a 2600 MHz vyh|ášeného Českým
te|ekomunikačním úřadem dne 20. března 2012 (dá|e jen ,,Výběrové řízení..)' Po
vyhodnocení těchto ana|ýz a s přih|édnutím k výs|edkům ana|ýz ze zahraničí,kde jsou
podobné s|uŽby jiŽ provozovány (zejm' Ve VeIké Británii' Dánsku, Švédsku)sh|edáváme
spuštění LTE sítív pásmu 800 MHz bez rozsáhlých předběŽných i nás|edných opatřenÍ
k odstranění ruŠenísítíDVB-T jako mimořádně ohroŽující příjem digitá|ní te|evize těch
diváků, kteří pouŽíVají zemské vysí|áníjako zdroj signá|u a tím potaŽmo i investice našich
spo|ečností a akcionářů do uvedených terestrických digitá|ních te|evizních sítía v nepos|ední
řadě i základní předpok|ady podnikate|ských mode|ů provozovate|ů TV vysí|ání' kteří těchto
sítívyuŽívají k šířeníte|evizního a rozh|asového vysí|ání' Jak je uvedeno dá|e, nebezpečí
rušeníDVB-T sítíje značné obě spo|ečnosti poŽadují provedení nás|edných
preventivních opatření před přidě|ením kmitočtůpro systémy LTE V pásmu 800 MHz na
zákIadě Výběrového řízení:

a

í. Před

samotným finá|ním vyh|ášénímVýběrového řízení provede ČTÚ
potřebné podrobné ana|ýzy, které budou indikovat potenciá|ně ohrožená
konkrétní místa příjmu DVB-T signá|u v již vybudovaných digitá|ních
zemských TV vysílacíchsítí1, 2' 3 a 4. Tyto ana|ýzy provede črÚ ve
spo|upráci s operátory těchto sítítak, aby by|y zoh|edněny reá|né
podmínky provozu sítí(schémata C2, C3 apod.). Ana|ýzy ČTÚ zveřejní.
V ana|ýzách i při procesu návrhu LTE sítía nás|edném posuzování
případů rušeníbudou zúčastněnésubjekty používatvýhradně křivky
maximá|ní ochrany sítíDVB-T d|e 201ol267IEC. Na zák|adě výs|edků
ana|ýz bude komp|exně přepracována Pří|oha č. 6 Výběrového řízenítak,
aby v ní by|a uvedena veškerá preventivní opatření, způsob jejich
rea|izace a financování, jednoznaěná pravid|a přezkoumání vznik|ých
rušenívčetně způsobu jejich rychlého vypořádání včetně financování a
zaručených časových lhůt pro jejich řešení. Před|ožený materiá|
Výběrového řízení povaŽujeme za nedostatečný a požadujeme provedení
předběŽných ana|ýz v podobném rozsahu a na totožnéodborné úrovni
jako je např. ana|ýza oÍcomu ,,Technica| analysis of interference Írom

mobile network base stations in the 800 MHz band to digital terrestrial
te|evision.. (technical report 10 June 201 í ).

2.

V ob|astech s indikovaným rušením zajistí čTÚ řádnou informační
kampaň v dostatečnémpředstihu před spuštěním|okálnich
LTE sítě tak, aby diváci p|atformy
zák|adnových stanic (dá|e jen
''ZS..)
DVB.T by|i dostatečně informováni o možnémnebezpečívzniku rušení
příjmu DVB-T signá|u a také o moŽných postupech, jak toto rušení rych|e
a efektivně řešit.

3. Před vydáním individuá|ních oprávnění pro provozování zák|adnové

stanice LTE v pásmu 800 MHz bude ČTÚ v dostatečnémpředstihu
konzu|tovat navÉenéparametry techno|ogie zs na trojstranných
jednáních MNo a operátora dotčenéDVB-T sítě (směrování antén'
maximá|ní výkon, umístění ZS atd.).

4. čTÚ vyč|eníadekvátní (d|e výstupu ana|ýzy

d|e bodu 1 výše) Íinanční
fond z výtěžku aukce, z něhož budou hrazena jak preventivní opatření
(viz níže),tak nás|edná opatření na prevenci a odstranění rušeníDVB-T
sítí.

5. čTÚ zřidí 24t7 informační|inku pro veřejnost, prostřednictvím které
budou moci diváci řešit případné prob|émy s rušením DVB-T signálu.

6. Pokud dojde i přes

preventivní opatření k rušeni DVB.T přijmu, čTÚ
omezí nebo pozastaví provoz rušícízs až do doby uspokojivého
vyřešení rušení(reaIizace a úhrady nápravných opatření).

7. čTÚ bude

v individuá|ních opatřeních vydávaných držite|i přídě|u
rádiových kmitočtůna základě Výběrového řízení přísně stanovovat
opačnou po|arizaci vysí|acích antén LTE vzh|edem k použitépo|arizaci
vysí|acíchsÍtíDVB.T'

8. čTÚ v individuá|ních

opatřeních vydávaných dÉite|i přídě|u rádiových
kmitočtůna zák|adě Výběrového řízenímaximá|ně zpřísnípožadavky na
fi|traci signá|u vysí|anéhoLTE zák|adnovými stanicemi předevšim u ZS
umístěných v obyd|ených ob|astech a v oblastech, kde je pro DVB-T
pouŽit vysí|acíkaná| 60 a 59'

9.

V případech, kde to bude ekonomicky výhodné, |ze řešit C/l poměry mezi
DVB.T a LTE instalací loká|ního opakovače signálu DVB.T pro zvýšení
úrovně signá|u DVB-T v ohrožené|oka|itě. Nák|ady na výstavbu
takových opakovačů uhradí ČTÚ operátorovi sítě. Toto řešeníse ýká
pouze ob|astí pokrytých DVB-T signá|em na kaná|ech 59 a 60.

ío. ČTÚ bude vydávat individuá|ní oprávnění držite|i přídě|u rádiových
kmitočtůna zák|adě Výběrového řízenípro využitíkmitočtův pásmu
8ooMHz aŽ poté' co tento drŽite| přídě|u rádiových kmitočtůprokáže
efektivní využitíostatních, dříve přidě|ených kmitočtových přídělů pro
mobiInÍ/pevné komunikační sítě.

MoŽným řešením je iakceleřace řízenéhopřechodu zemského digitá|ního TV vysí|ání
do formátu DVB-T2 a opuštění vysokých vysí|acíchkaná|ů v DVB-T'

Dá|e jako operátor zemských digitá|ních televizních sítíindikujeme násIedující
základní konkrétní problémy:

1.

Interference signá|u LTE do sousedního kaná|u 60.

Vysí|ací kaná| 60 je pouŽit ve vysí|acísíti 3, konkrétně na stanovištích Černá hora, Ještěd a
Tři kříže'Signá| těchto dvou vysí|ačůzásobuje signá|em mu|tip|exu 3 cca 16% obyvate|
ceské repub|iky. Pro odstup provozu systémůLTE a DVB-T je zvo|en ochranný interva|
pouze (!) ,1 MHz (interval 790 - 791 MHz), tzn', že LTE systémy budou fakticky pracovat na
sousedním pracovním kaná|u. Není moŽné komerčně dostupnými prostředky odfiltrovat takto
b|ízkésigná|y a to jak na straně Vysí|ací,tak zejména na straně přijímací' Je také známo, že
řada Set top boxů' zejména niŽšíchcenových relací, není schopna takto blízkékaná|y
roz|išit' zvláště pokud signá|y na sousedních kaná|ech si nejsou podobné co do jejich
intenzity. Tuto V|astnost dok|ádá j samotný graf ochranných poměrů (1) uvedený V Pří|oze č'
6 k Výběrovému řizení. Yyp|ývá z něj, Že zejména Ve městech, kde budou umístěny
zák|adnové stanice LTE V b|ízkosti přijímacíchantén DVB-T bude docházet k častémua
masivnímu rušení,které nebude moŽné na straně příjmu e|iminovat' Evropské studie a
zkušenosti z reá|ného provozu ukazují' že na takto b|ízkémkanálu můžebýt ohroŽeno aŽ
,l
1% domácností přijímajícíchDVB-T signál, tzn', že ve výše uvedené ob|asti můŽe jít aŽ o
100'000 potenciá|ních diváků. Intenzita ruŠeníse zvyšuje se s|ábnoucím signálem, či|i
Vzdá|eností od vysí|ače'To můŽe přinést značnéprob|émy např. v Hradci Králové, kde jiŽ
V městské zástavbě dosahuje úroveň signálu z Černéhory hodnot ko|em -5o dBm i méně'
Pro tuto úroveň vyp|ývá pro sousední kaná|y ochranný poměr cca -30 dB, tzn.' že úroveň
signá|u LTE v tomto městě by nemě|a překročit hranici -20 dBm ani v b|ízkosti základnové
stanice. Přitom tyto úrovně LTE signá|u můžegenerovat základnová stanice LTE s výkonem
800W (59dBm - max' povo|ená hodnota ve Výběrovém řízení) i na Vzdá|enosti až něko|ika
ki|ometrů' Z výše uvedeného vyp|ývá' Že budoucí situace Se bude Vyvíjet bud'tak' Že buoou
spuštěny efektivní Vysokovýkonné zák|adnové stanice LTE, které zarušívýznamný poěet
přijímačůDVB-T, nebo dojde k zásadnímu omezení výkonu stanic v ohroŽených městecn a
pak bude diskriminován držite| zejména kmítočtovéhob|oku A,l a A2, nebot' bude nucen
budovat hustou a nák|adnou sít'ZS s ma|ým Výkonem. To je např. ijedním z důvodů,proč by
mě|a být provedena fundovaná ana|ýza' jejíŽ VýS|edky budou základem pro zajištění
komp|exních a zodpovědných kroků při tendrování a budování LTE sítí'Ztohoto poh|edu,
budou.|i zabezpečeny oprávněné podmínky pro ochranu DVB-T sítímohou mít b|oky A1 a
,A2 od|išnou podnikate|skou hodnotu a tím icenu Ve srovnání s ostatními bloky vAukci.
Podobnou situaci |ze očekáVat i v da|šíchměstech (např' Rychnov n. KněŽnou' ostrov u K'
Varů) Situaci ještě zhoršuje fakt' že vysí|acísít'3 používá modu|ačníschéma c3' niko|iv C2'
se kterým počítáPří|oha č.6, ve které mezní křivky ochranných poměrů pro schéma c3
vŮbec nejsou uvedeny.

obr'

'l _ ookrvtí DVB-T kaná| 60:

,i-.

Doooručenéřešení:

Vzh|edem k nemožnosti účinnéfi|trace doporučujeme primárně převedení vysí|acího
kaná|u 60 na vhodný nižšívysí|acíkaná| současně s očekávaným převedením kaná|u
6.| na černéhoře. V tomto připadě čTÚ uhradi operátorovi sitě úče|něvyna|ožené
nák|ady na techno|ogické změny a zajistí účinnouinformačníkampaň v dotčené
ob|asti prostřednictvím provozovate|ů vysílání, kteří tuto sít' v dotčenéoblasti
využívají.Nák|ady úče|něvyna|oženéna tuto kampaň uhradí ČTÚ podobně jako úče|né
nák|ady na rekonstrukce techno|ogií skupinového příjmu'

2.

Interference signá|u LTE do kaná|u 59.

PřestoŽe ochranný interva| kaná|ů LTE a DVB-T v tomto případě činíjiŽ 9 MHz a potřebné
ochranné poměry jsou o cca 15 dB příznivější'komp|iku1e situaci fakt' Že kaná| 59 je použit
Ve Vysí|ací síti 3 v nej|idnatějŠíchob|astech ceské republiky _ Praze a oko|í a Brně a oko|í _
tedy V ob|asti, kde vysí|ačena kmitočtu kaná|u 59 zásobují téměř 4 miIiony potenciá|ních
diváků signálem DVB-T' Díky kaná|ovému odstupu je odhadované procento ruŠených
přijímačůcca 1 až 2o/o, což Však V takto |idnatých ob|astech opět znamená ko|em 70'000
ohroŽených diváků' I přes vyššíhodnoty ochranných poměrů je situace s umist'ováním ZS
v městské zástavbě podobná předchozímu případu. MoŽnou prevencí je systematické
dovybavení přijímacích Systémů individuá|ního iskupinoVého příjmu strmým LPF fi|trem
(do|ní propust)' použitíopačnépo|arizace vysÍ|ání LTE, přestoŽe zejména V husté zástavbě
není v|ivem odrazŮ a depo|arizace signá|u toto opatření 'l00% účinné.Vhodné umist,ování a
omezení výkonu ZS je samozřejmostí zejména v Praze a Brně, kde je situace komp|ikovaná
použitímobou po|arizací pro zajištění portab|e pří]mu na pokojovou anténu' coŽ by|o jedním
z ci|Ů a poŽadavků zákazníkŮ Vysí|acích sítíDVB-T' Ztoho důVodu operátoři rozšíři|i
investičníobjem vystavěných sítío vysílačePraha-město a Brno -Barvičova s vertiká|ní

po|arjzací nad rámec původníchnáVrhů sítí'Tyto investice a již zřízený portab|e přUem
nesmí být Výstavbou LTE sítínarušen. Podobná sltuace jako v případě k' 60 V Hradci
Krá|ové pravděpodobně nastane V případě měst M|adá Bo|es|av, Příbram' Hodonín. Břectav
a da|Ších'

obr. 2

-

pokrvtí DVB-T kanál 59.

DoporučenéřeŠení:

a) Jednou

z možnostíje převedení vysí|acího kaná|u 59 na vhodný nižšívysí|ací
kaná| současně s převedením kaná|u 60 a 6í na Černéhoře. To je řešení, které
rea|izova|a např. Austrá|ie ve snaze ochránit DVB-T vysí|ání.V tomto případě
čTÚ uhradí operátorovi sítě úče|něvyna|ožené náklady na techno|ogické
změny a zajistí účinnouinformačníkampaň v dotčenéob|asti prostřednictvim
provozovate|ů vysí|ání, kteří tuto sít'v dotčenéob|asti využívají.Nák|ady účelně
vyna|ožené na tuto kampaň uhradí čTÚ podobně jako úče|nénák|ady na
rekonstrukce technoIogií skupinového příjmu.

b) Druhou možností je preventivně vybavit všechny ohroŽené přijímače (na
zák|adě výs|edků ana|ýz) LPF fi|try pro účinnéodfi|trování signá|ů LTE na
vstupu přijímače či techno|ogie skupinového příjmu. Použitíopačnépo|arizace
vysí|áníLTE je samozřejmostí, podobně jako vhodný a odsouh|asený výkon a
umístění zs LTE. Nák|ady na dodávku a insta|aci fi|trů hradí ČTÚ. Preventivni

před spuštěním
opatření budou provedena v dostateěném časovémpředstihu
ZS LTE.
Y

3.

Interference signá|u LTE do kaná|ů 58 a nižších.

dostatečnému ochrannému kmitočtovémuinterva|u je rušení V takto
úrovníDVB-T signá|u.
obs|uhovaných ob|astech DVB.T příjmu omezeno na ob|asti s nízkou
Zde mohou být potenclá|ně překročeny hodnoty ochranných poměrů, zejm. V obcÍch a
v podobných
městech, kde budou umístěny ZS LTE v b|ízkosti zástavby. Řešení spoČívá
po|arizace' omezení v'ýkonu,
opatřeních jako v případě řešení rušenív kaná|u 59 (fi|trace'
ZS). Potenciálně ohroŽené |oka|ity je třeba identifikovat detai|ní ana|ýzou ČTÚ.

Vzh|edem

k

umístění

4.Znemožněnípřijmusigná|uDVB-TzahlcenímvstupníchtunerůpřijímačůDVB-T
si|ným signá|em b|ízkéZS.

tj. tam, kde budou
Nebezpečí tohoto druhu se dá předpok|ádat zejména v městské záStavbě,
umístění ZS, jejich
umist,ovány ZS v b|ízkosti přijímacích antén DVB.T. Při nevhodném
zlevnění sítě)
vysí|acích antén a pří|iš ve|kém výkonu ZS (coŽ bude snahou MNo z důvodu
metrů od ZS
můžedojít k zahlcení Vstupních dí|ůpřijímačů,STA apod. v okruhu aŽ 300

(pokudnepůjdeob|ízkékmitoóty).Tozpůsobíve|ké,,bí|édíry..vpokrýísignálemDVB-T
postiŽeno cca 1-2 o/o
v ne1cittivejsicn místech sítě, ve městech. D|e ana|ýz můŽe takto být
řádově statisíce
diváků v ce|é repub|ice (bez ohledu na při'iímaný kaná|)' coŽ můŽe opět Óinit

postiŽenýchdiváků.JedinouochranouvtakovýchpřípadechjevhodnýdesignLTEsítě
vóetněumístěníZS'jejíhovýkonu'směrováníanténatd.VněkteýchpřípadechmůŽebýt

přrjímače za odo|nejŠítypy
ekonomicky efektivnější nahradit divákům nevhodné DVB-T
s takovou změnou CTU.
V ob|asti dosahu rušeníLTE Zs' V tom případě hradí nák|ady

DoDoručené řešení.

Technický
Zabránit vzniku rušenívhodným návrhem LTE sítě v obyd|ených ob|astech.
b|ížejek
návrh ZS v obyd|ených ob|astech (tam, kde je ZS umístěna ve vzdálenosti
DVB.T sítě' jejíŽ
500m od obytného domu) bude pod|éhat schvá|ení čTÚ a operátora
ob|asti a|espoň
signál vypoětený d|e Vyh|ášky č. í63/2008 sb. dosahuje v této
minimatni hodnoty intenzity dle $4 písm' a) téžeVyh|ášky.

operátořizemskýchvysí|acíchDVB-Tsítívyžadujísp|něnívšechvýšeuvedených
podmínek jako záruku ochrany investic v|ožených do výstavby a provozování těchto
j"t.ozto i ochrany investic svých zákazníků - provozovate|ů te|evizního vysí|ání'
"iti
kteří tyto sítě využívají'

čÁsr tlt.
Vítají možnost přispět do veřejné
..Vyh|ášení výběrového řÍzeni za úče|emudě|ení práv k

českéRadiokomunikace a.s. a czech Digita| Group, a.s'

konzultace k návrhu dokumentu
vyuŽívání rádiových kmitoótů k zajištění veřejné komunikačnísítě v pásmech 800 MHz' 1800
MHz a 2600 MHz''' S oh|edem na značný rozsah soutěŽeného spektra, výs|edky této aukce
d|ouhodobě a významně nastaví budoucí konkurenčníprostředí na trhu e|ektronických
komunikací' ovlivní růst ekonomiky a mezinárodní konkurenceschopnost ceské repub|iky.
Zároveřt by však rozvojem nových mobi|ních sítínemě|y být negativně ovlivněny stávající sítě
pro přenos te|evizního a rozh|asového vysí|ánítypu DVB-T. Věříme, Že naše připomínky
k návrhu dokumentu pomohou ČTÚ správně nastavit aukčníparametry tak, aby připravovaná
Aukce podpořil státní po|itiku v elektronických komunikacích - Digitá|ní Česko'

Y Praze, dne 10.5.2012

clen představenstva
Czech Digital Group, a.s.

