
 
 

Připomínky uplatněné k návrhu opatření obecné povahy – části plánu využití rádiového spektra 
 č. PV-P/5/XX.2010-YY pro kmitočtové pásmo 66–87,5 MHz 

 
připomínky subjektů neoznačené jako důvěrné 
 

Čl., odst., 
písm., bod Původní text návrhu 

Připomínku-
jící subjekt 
(poř. číslo 

připomínky) 
Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

obecná 
připomínka 

Pozn.: Pásmo 70-70,5 MHz 
je Plánem přidělení 
kmitočtových pásem 
přiděleno pro necivilní 
využití. 

Český 
radioklub 

(1) 

K navrženému opatření obecné povahy - plánu využití rádiového 
spektra pro kmitočtové pásmo 66-87,5 MHz - konstatujeme: 
 
Již v roce 1995 byl zveřejněn ERC dokument Detailed Spectrum 
Investigation Phase II: 29.7 - 960 MHz, který v kapitole 10.4 
Amateur and Amateur Sattelite Services obsahuje odstavec 70-
70.5. V tomto odstavci se praví, že v mnohých zemích CEPT 
může amatérská služba používat toto pásmo na sekundární 
bázi. Také se předpokládá, že rozhlas ve východní Evropě toto 
pásmo opustí, a bude proto možné se dohodnout aby amatérské 
službě byl přidělen úsek alespoň 100 kHz se středem na 
70,2 MHz v pásmu 70 až 70,45 MHz. Dále se předpokládalo, že 
majáky, které slouží k výzkumu šíření, budou v úseku 70 až 
70,15 MHz dále provozovány a rozšiřovány. Z toho vyplývá, že 
dokument DSI předpokládal, že amatérská služba bude moci 
využívat úsek minimálně 70,0 – 70,25 MHz. Pro porovnání 
uvádíme, že ve Velké Britanii i v dalších zemích je povoleno 
amatérské vysílání v pásmu 70,0 až 70,5 MHz, a to na 
sekundární bázi. V kmitočtové tabulce uvedené v DSI II je 
v kmitočtovém úseku 69,95 – 70,45 MHz uvedena mobilní 
služba jako primární a amatérská jako sekundární. V roce 2008 
byla do Evropské kmitočtové tabulky (ECA - European Common 
Allocations table) včleněna nová poznámka ''EU9 - In a growing 
number of CEPT countries, parts of the band 70.0-70.5 MHz is 
also allocated to the Amateur Service on a secondary basis. " 
Skutečná situace pak je taková, že v řadě (nejen evropských) 
zemí je tato poznámka zcela akceptována, a v dalších zemích 

Neakceptováno. 

 
Zněním vyhlášky 
č. 105/2010 Sb., o plánu 
přidělení kmitočtových pásem, 
není pásmo přiděleno pro civilní 
využívání rádiových kmitočtů 
v rámci amatérské 
radiokomunikační služby. 
 

Možné budoucí národní přidělení 
předmětného úseku pro účely 
amatérské služby v podružné 
kategorii je uskutečnitelné až po 
uvolnění pásem od necivilního 
využití nebo případné budoucí 
dohody s resortem MO 
a současně za předpokladu 
dosažení dohody se sousedními 
státy k využívání předmětného 
úseku rádiového spektra nebo 
jeho části radioamatérskou 
službou. 
 

Informace o zvážení experimentů 
zaměřených na studium šíření 
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Čl., odst., 
písm., bod Původní text návrhu 

Připomínku-
jící subjekt 
(poř. číslo 

připomínky) 
Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

včetně České republiky je umožněno alespoň experimentální 
využití části tohoto úseku amatérskou radiokomunikační službou.
Proto požadujeme, aby Český telekomunikační úřad na základě 
této připomínky přehodnotil využití kmitočtového spektra v 
kmitočtovém pásmu 66-87,5 MHz a včlenil do plánu alespoň 
kmitočtový příděl 70-70,25 MHz pro amatérskou 
radiokomunikační službu, v případě nezbytnosti na sekundární 
bázi. V této části pásma se totiž podle kmitočtového plánu IARU 
Region I uskutečňuje převážná část spojení (provozy o max. 
kmitočtové šíři 2 700 Hz, včetně majáků). 

rádiových vln je uvedena 
v článku 6 PVRS. 

viz 
připomínka 
(1) 

viz připomínka (1) ČAV, o.s. 
(2) 

 

Požadujeme, aby Český telekomunikační úřad přehodnotil 
připomínkovaný návrh tak, že alespoň kmitočtový příděl 
70–70,25 MHz bude přidělen amatérské radiokomunikační 
službě, pokud možno na primární bázi. Co se týká 
odůvodnění tohoto požadavku, plně odkazujeme a 
ztotožňujeme se s odůvodněním, které se nachází 
v připomínce Českého radioklubu ze dne 15.9.2010. Navíc 
sdělujeme, že provoz ve zmiňovaném kmitočtovém pásmu 
byl již mimo jiné povolen v následujících státech a územích:
Belgium, Croatia, Denmark, Eire, Estonia, Faeroe Islands, 
Finland, Aaland, Market Reef, Germany, Greece, 
Greenland, Iceland, Italy, Luxemburg, Monaco, Norway 
(Incl. Svalbard, Bear Isl., Jan Mayen, Bouvet Isl., Peter I Isl. 
and Norwegian land areas on Antarctica), Portugal, Azores,
Madeira, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, 
Somalia, South Africa, Spain, UK, Gibraltar, Sov. Bases, 
UAE, Vatican. 

viz vypořádání připomínky (1) 
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b) stanoviska a názory vyjádřené prostřednictvím diskusního místa 
 

Čl., odst., 
písm., bod Původní text návrhu 

Připomínku-
jící subjekt 
(poř. číslo 

připomínky) 
Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

  Jiří Cabák 
(3) 

Dobrý den, 
Navrhuji trvale přidělit část spektra Amatérské službě, a to 
70–70,5 MHz (případně minimálně 70,1-70,3MHz). 
S ohledem na stále rostouci počet zemí v EU, kde je část 
spektra okolo 70MHz této službě přidělen (včetně sousedních 
krajin). 

 

  Zdeněk Samek
(4) 

Dovoluji si navrhnout povolení trvalého využití kmitočtového 
spektra 70,00 - 70,50 MHz pro radioamatérskou činnost.  
Dále povolit pro tuto část pásma používání VF výkonu alespoň 
50W PEP.  
Zdeněk Samek 

 

  Adam 
Burakowski 

(5) 

Dobrý den, 
navrhujeme přidělení kmitočtového pásma 70,0-70,5MHz 
Amatérské radiokomunikační službě, v případě nevyhnutelnosti 
na sekundární bázi. 
 
Za Radioklub Radioranch Stará Bělá 
občanské sdružení 
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