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Příloha k čj. 106 790/2009-605 
 

Připomínky uplatněné k návrhu opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra 
 č. PV-P/17/XX.2010-YY pro kmitočtové pásmo 15,35–21,2 GHz 

 
Připomínky subjektů neoznačené jako důvěrné: 
 

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

Připomínku-
jící subjekt 
(poř. číslo 

připomínky) 
Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

Čl. 5, 
odst. 1 

Úseky 17,7–
18,53875 / 18,76–
19,5625 GHz jsou 
využívány pevnými spoji 
bod-bod střední a vysoké 
kapacity1) (...) 

ČRa a.s. 
(1) 

Připomínkující subjekt nesouhlasí s odvolávkou1) vzhledem 
k tomu, že v úseku 18,32563–18,53188 / 19,33563–
19,54188 GHz jsou tradičně provozovány kromě spojů 
s kapacitou 34 Mbit/s i spoje s kapacitou 16 Mbit/s s kanálovou 
roztečí 13,75 MHz a modulací 4QAM resp. QPSK. Pouze 
z formálního hlediska se subjekt domnívá, že verze doporučení 
ITU-R F.595-6 již neplatí, neboť od r. 2006 je v platnosti podle 
webu ITU-R verze F.595-9. 

Obě části připomínky akceptovány 
následujícími úpravami: 
 
Text odkazu 1) je upraven 
následovně: 
 
„Přenosové rychlosti spojů střední 
a vysoké kapacity jsou podle 
Doporučení ITU-R Rec. F.1101 
(Charakteristiky pevných 
digitálních bezdrátových spojů pod 
17 GHz) vyšší, než je hodnota 
10 Mbit/s.“ 
 
Rovněž byl upraven text odkazu na 
nové vydání citovaného 
Doporučení ITU-R F.595-9. 

čl. 5, 
odst. 3, 
písm. c) 

c) kanálová rozteč je 
(...) 27,5 MHz, přičemž 
střední kmitočty fn a fn’ 
[MHz] jednotlivých 
provozních kanálů jsou 
vzhledem k referenčnímu 
kmitočtu f0 = 18 700 MHz 
dány vztahy 

ČRa a.s. 
(2) 

Vysokokapacitní spoje (typicky STM-1 s modulací 128QAM) 
s kanálovou roztečí 27,5 MHz jsou v ČR již déle než dva roky 
používány i v úseku 17,755–18,2775 / 18,765–19,2875 GHz 
(ve vzorci koeficienty n = 2 až 21), tj. i v úseku původně 
určeném pouze pro kanálovou rozteč 55 MHz. 

Akceptováno.  
 
V pásmu 17,7–19,7 GHz pro spoje 
využívající kanálovou rozteč 
27,5 MHz byl rozšířen kmitočtový 
rastr následovně: 
 

fn = f0 – 1000 + 27,5n v dolní 

                                                           
 1) Hranici spoje střední a vysoké kapacity rozlišuje níže citované Doporučení ITU-R Rec. F.595-6 hodnotou 34 Mbit/s. 
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Čl., odst., 
písm., bod Původní text návrhu 

Připomínku-
jící subjekt 
(poř. číslo 

připomínky) 
Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

fn = f0 – 1000 + 27,5n v 
dolní polovině pásma a 
fn’ = f0 + 10 + 27,5n v horní 
polovině pásma, 
kde n = 23, 24, 25 až 30, 
 
 

polovině pásma a 
fn’ = f0 + 10 + 27,5n v horní 
polovině pásma, 
kde n = 2, 3, 4 až 21 a dále 23, 24, 
25 až 30 

 


