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Praha 4. prosince 2012
ýj. ýTÚ-176 487/2012-605
ýeský telekomunikaþní úĜad (dále jen „ÚĜad“) jako pĜíslušný orgán státní správy podle
§ 108 odst. 1 písm. b) zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmČnČ
nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o elektronických komunikacích), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ (dále jen „zákon“), a podle § 10 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, na základČ výsledkĤ veĜejné konzultace uskuteþnČné podle § 130 zákona,
rozhodnutí Rady ÚĜadu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona
vydává opatĜením obecné povahy
þást plánu využití rádiového spektra þ. PV-P/13/12.2012-16
pro kmitoþtové pásmo 10–12,5 GHz.
ýlánek 1
Úvodní ustanovení
PĜedmČtem úpravy této þásti plánu využití rádiového spektra je stanovení technických
parametrĤ a podmínek využití rádiového spektra v rozsahu kmitoþtĤ od 10 GHz do 12,5 GHz
radiokomunikaþními službami. Tato þást plánu využití rádiového spektra navazuje na spoleþnou
þást plánu využití rádiového spektra1).
Oddíl 1
Obecné informace o kmitoþtovém pásmu
ýlánek 2
RozdČlení kmitoþtového pásma
Kmit. pásmo
(GHz)
10–10,3

Harmonizaþní zámČr2)

Souþasný stav
PĜidČlení službám

Využití

PĜidČlení službám

Využití

PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RADIOLOKAýNÍ
Amatérská

MO
Amatérské aplikace
Družicové meteorologické radary

PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RADIOLOKAýNÍ
Amatérská

MO
SAP/SAB
Amatérské aplikace
Družicové meteorologické radary

3

3

)

)

1

) Spoleþná þást plánu využití rádiového spektra þ. PV/10.2005-35 uveĜejnČná v þástce 14/2005 Telekomunikaþního
vČstníku, ve znČní pozdČjších zmČn.
2
) Zpráva ERC þ. 25: Evropská tabulka pĜidČlení kmitoþtĤ a aplikací v kmitoþtovém pásmu 9 kHz až 3000 GHz, rev. Lille,
2011 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Applications in the frequency range 9 kHz to
3000 GHz, rev. Lille, 2011].
3
) Pásmo 9 975–10 025 MHz je v souladu s poznámkou 5.479 Radiokomunikaþního Ĝádu pĜidČleno navíc podružnČ
družicové meteorologické službČ k využívání meteorologickými radary.
IýO: 70106975
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10,3–10,45

PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RADIOLOKAýNÍ
Amatérská

MO
Pevné spoje
SAP/SAB
Amatérské aplikace

PEVNÁ
RADIOLOKAýNÍ
Amatérská
Pohyblivá

10,45–10,5

PEVNÁ
POZEMNÍ
POHYBLIVÁ
RADIOLOKAýNÍ
Amatérská
Družicová amatérská

MO
Pevné spoje
SAP/SAB
Amatérské aplikace
Družicové amatérské
aplikace

PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RADIOLOKAýNÍ
Amatérská
Družicová amatérská

10,5–10,55

PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Radiolokaþní
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé
Radiolokaþní
DRUŽICOVÉHO
PRģZKUMU ZEMċ
(pasivní)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (pasivní)
Radiolokaþní
DRUŽICOVÉHO
PRģZKUMU ZEMċ
(pasivní)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (pasivní)

MO
Pevné spoje
SAP/SAB
MO
Pevné spoje
SAP/SAB

PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Radiolokaþní
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé
Radiolokaþní
DRUŽICOVÉHO
PRģZKUMU ZEMċ
(pasivní)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (pasivní)
Radiolokaþní
DRUŽICOVÉHO
PRģZKUMU ZEMċ
(pasivní)
RADIOASTRONOMICKÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU (pasivní)

10,55–10,6

10,6–10,68

10,68–10,7

10,7–11,7

4

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný smČr)
(vzestupný smČr) 5)
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé

Pevné spoje
SAP/SAB
Pasivní vČdecké
aplikace

Pasivní vČdecké
aplikace
Vysílání zakázáno

4

)
Pevné spoje
Aplikace družicové
pevné služby
MO

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(sestupný smČr)
(vzestupný smČr)5)
POHYBLIVÁ kromČ
letecké pohyblivé
Družicová pohyblivá
(sestupný smČr)
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MO
Pevné spoje
SAP/SAB
Radary
Amatérské aplikace
MO
Pevné spoje
SAP/SAB
Amatérské aplikace
Družicové amatérské
aplikace
Radary
Pevné spoje
SAP/SAB
Pevné spoje
SAP/SAB

Pevné spoje
SAP/SAB
Pasivní vČdecké
aplikace

Pasivní vČdecké
aplikace
Vysílání zakázáno

4

)

Pevné spoje
Aplikace družicové
pevné služby
Aplikace družicové
pozemní pohyblivé
služby

) Poznámka 5.340 Radiokomunikaþního Ĝádu.
) Využívání pásma družicovou pevnou službou (vzestupný smČr) je v souladu s poznámkou 5.484 Radiokomunikaþního
Ĝádu omezeno na modulaþní spoje pro družicovou rozhlasovou službu.

5
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PEVNÁ
ROZHLASOVÁ
DRUŽICOVÁ
ROZHLASOVÁ
Pohyblivá kromČ
letecké pohyblivé
6
)

Družicová televize
Pevné spoje

Pevná
DRUŽICOVÁ
ROZHLASOVÁ
Pohyblivá kromČ
letecké pohyblivé
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Družicová televize

6

)

ýlánek 3
Charakteristika pásma
(1) Pásmo je využíváno družicovými službami, radiolokaþní službou a vČdeckými
službami pro výzkum ZemČ a vesmíru. Z hlediska družicových služeb je významné využití
pásma 11,7–12,5 GHz pro pĜíjem družicové televize. V pevné službČ pĜevažuje využití pevnými
spoji typu bod–bod a reportážními aplikacemi.
(2) V þástech pásma, které jsou pĜidČleny pasivním vČdeckým službám, je požadována
ochrana tČchto služeb pĜed rušením.
ýlánek 4
Mezinárodní závazky
Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Radiokomunikaþního Ĝádu7) (dále jen
„ěád“) a ustanovení Dohody HCM8). Úseky 10,7–10,95 GHz a 11,2–11,45 GHz jsou pĜedmČtem
plánování družicové pevné služby podle dodatku ěádu9) a úsek 11,7–12,5 GHz pĜedmČtem
plánování družicové rozhlasové služby podle dodatku ěádu10).
Oddíl 2
Pevná služba
ýlánek 5
Souþasný stav v pevné službČ
(1) V pásmu 10–10,3 GHz není pevná služba využívána.
(2) Úseky 10,301–10,42 GHz a 10,476–10,588 GHz lze využívat pevnými spoji typu
bod–bod. Konkrétní podmínky využívání rádiových kmitoþtĤ, vþetnČ technických parametrĤ, jsou
stanoveny všeobecným oprávnČním11).
(3) Úseky 10,42–10,476 GHz a 10,588–10,644 GHz jsou urþeny pro spoje SAP/SAB12)
v rámci ENG/OB13). Charakter tČchto spojĤ je krátkodobý a lokální. StĜední kmitoþty jednotlivých
6

) DoplĖkové pĜidČlení v souladu s poznámkou 5.487A Radiokomunikaþního Ĝádu navíc pĜednostnČ družicové pevné službČ
(sestupný smČr) pro soustavy s negeostacionárními družicemi.
7
) Radiokomunikaþní Ĝád, Mezinárodní telekomunikaþní unie, Ženeva, 2008 [Radio Regulations, International
Telecommunication Union, Geneva, 2008].
8
) Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, ýeské republiky, NČmecka, Francie, Maćarska, Nizozemí,
Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska
o koordinaci kmitoþtĤ mezi 29,7 MHz a 43,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu, ZáhĜeb, 30. záĜí 2010
[HCM Agreement – Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France,
Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic,
Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 43.5 GHz for the fixed service and
the land mobile service, Zagreb, 30 September 2010].
9
) Dodatek 30B ěádu.
10
) Dodatek 30 ěádu.
11
) Všeobecné oprávnČní þ. VO-R/14/06.2012-8 k využívání rádiových kmitoþtĤ a k provozování zaĜízení v pásmu 10 GHz, ve
znČní pozdČjších zmČn.
12
) Zkratka SAB/SAP oznaþuje pomocné aplikace pro tvorbu rozhlasového a televizního vysílání nebo pro tvorbu
programového obsahu, anglicky Service Ancillary for Broadcasting / Service Ancillary for Program.
13
) Zkratka ENG/OB oznaþuje elektronické pĜedávání zpravodajství a rozhlasové a televizní vysílání z míst mimo rozhlasová
a televizní studia, anglicky Electronic News Gathering / Outside Broadcasting.
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kanálĤ jsou 10 434 MHz, 10 462 MHz, 10 602 MHz a 10 630 MHz. ŠíĜka zabraného pásma
jednoho kanálu je 28 MHz. V souladu s poznámkou ěádu14) musí být stĜední hodnota e.i.r.p.
stanic v pevné službČ v úseku 10,6–10,68 GHz omezen na +40 dBW a stĜední hodnota e.i.r.p.
dodávaná do antény nesmí pĜekroþit –3 dBW. Maximální hodnotu e.i.r.p. mĤže ÚĜad omezit na
nižší hodnotu za úþelem zajištČní kompatibility se stávajícím ostatním využitím.
(4) Pásmo 10,644–10,68 GHz je urþeno pro simplexní pevné spoje bod–bod. StĜední
kmitoþet je 10 658 MHz. ŠíĜka zabraného pásma jednoho kanálu je 28 MHz. V souladu
s poznámkou ěádu14) musí být stĜední hodnota e.i.r.p. stanic v pevné službČ v pásmu 10,6–
10,68 GHz omezena na +40 dBW a stĜední hodnota e.i.r.p. dodávaná do antény nesmí pĜekroþit
–3 dBW. Maximální hodnotu e.i.r.p. mĤže ÚĜad omezit na nižší hodnotu za úþelem zajištČní
kompatibility se stávajícím ostatním využitím.
(5) V souladu s poznámkou ěádu15) platí pro sdílení pásma 10,6–10,68 GHz se službou
družicového prĤzkumu ZemČ rezoluce ěádu16).
(6) Pásmo 10,7–11,7 GHz je urþeno v souladu s rozhodnutím CEPT17) pro
vysokorychlostní18) duplexní pevné spoje typu bod–bod. Vysílací rádiová zaĜízení musí splĖovat
následující podmínky:
a) duplexní odstup vysílacího a pĜijímacího kmitoþtu 490 MHz;
b) kanálová rozteþ je 28 MHz, pĜiþemž stĜední kmitoþty fn a fn’ [MHz] jednotlivých provozních
kanálĤ jsou vzhledem k referenþnímu kmitoþtu f0 = 11 200 MHz dány vztahy
fn = f0 – 505 + 28n v dolní polovinČ pásma a
fn’ = f0 – 15 + 28n v horní polovinČ pásma,
kde n = 1, 2, až 17,
nebo je kanálová rozteþ 40 MHz, pĜiþemž stĜední kmitoþty fn a fn’ [MHz] jednotlivých
provozních kanálĤ jsou vzhledem k referenþnímu kmitoþtu f0 = 11 200 MHz dány vztahy
fn = f0 – 505 + 40n v dolní polovinČ pásma a
fn’ = f0 – 15 + 40n v horní polovinČ pásma,
kde n = 1, 2, až 12,
nebo je kanálová rozteþ 56 MHz, pĜiþemž stĜední kmitoþty fn a fn’ [MHz] jednotlivých
provozních kanálĤ jsou vzhledem k referenþnímu kmitoþtu f0 = 11 200 MHz dány vztahy
fn = f0 – 491 + 28n v dolní polovinČ pásma a
fn’ = f0 – 1 + 28n v horní polovinČ pásma,
kde n = 1, 2, až 16,
nebo je kanálová rozteþ 80 MHz, pĜiþemž stĜední kmitoþty fn a fn’ [MHz] jednotlivých
provozních kanálĤ jsou vzhledem k referenþnímu kmitoþtu f0 = 11 200 MHz dány vztahy
fn = f0 – 485 + 40n v dolní polovinČ pásma a
fn’ = f0 + 5 + 40n v horní polovinČ pásma,
kde n = 1, 2, až 11.
UspoĜádání rádiových kanálĤ je v souladu s doporuþením CEPT19).
(7) Pásmo 11,7–12,5 GHz využívají stávající pevné spoje pro distribuci signálĤ pro
rozhlasové a televizní vysílání. Využívání rádiových kmitoþtĤ na základČ vydaných individuálních
14

Poznámka 5.482 ěádu.
Poznámka 5.482A ěádu.
Rezoluce 751 ěádu.
Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC (00)08 – využívání pásma 10,7–12,5 GHz pevnou službou a pozemskými stanicemi
družicové rozhlasové a družicové pevné služby (sestupný smČr) [ERC Decision on the use of the band 10.7–12.5 GHz in
the fixed service and Earth stations of the broadcasting/satellite and fixed/satellite service (space-to-Earth)].
18
) PĜenosové rychlosti spojĤ jsou podle Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC (00)08 minimálnČ 140 Mbit/s.
19
) Doporuþení CEPT/ERC/REC 12–06 E – Preferované kanálové rastry pro systémy provozované v pevné službČ,
v kmitoþtovém pásmu 10,7 až 11,7 GHz, rev. Rottach Egern, 2010 [Preferred channel arrangements for fixed service
systems operating in the frequency band 10.7–11.7 GHz, rev. Rottech Egern, 2010].
)
)
)
17
)

15
16
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oprávnČní musí být ukonþeno do 31. ledna 2018. Pevné spoje nelze využívat pro pĜímé šíĜení
rozhlasového a televizního vysílání. V souladu s poznámkou ěádu20) nesmí stanice pevné
služby v tomto úseku pĤsobit škodlivé rušení stanicím družicové rozhlasové služby využívajícím
pásmo v souladu s plány dle dodatku ěádu10) a nemĤže ani požadovat ochranu pĜed nimi.
Pevná služba je využívána v kategorii podružné služby a platí, že vzniklé rušení pĜednostní
družicové rozhlasové služby je provozovatel v pevné službČ povinen odstranit na své náklady,
pĜípadnČ ukonþit provoz rušícího zaĜízení. Stanice používají kmitoþtový rastr družicové
rozhlasové služby.
(8) Kmitoþtová koordinace pro úþely udČlení individuálního oprávnČní k využívání
rádiových kmitoþtĤ je zajišĢována ÚĜadem, který pĜihlíží k potĜebám radiolokaþní služby
a k ochranČ radioastronomické služby v úseku 10,6–10,7 GHz.
ýlánek 6
Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službČ
(1) V ýeské republice je v souþasnosti využívání pro pomocné aplikace SAP/SAB
omezeno na reportážní spoje ENG/OB na urþených kanálech a zmČny podmínek se
neoþekávají.
(2) Protože pásmo 11,7–12,5 GHz se v zemích CEPT prioritnČ využívá družicovými
službami, využívání tohoto pásma pevnou službou bude ukonþeno. Z hlediska pĜidČlení je
pĜedpokládána na národní a mezinárodní úrovni zmČna kategorie pevné služby na kategorii
podružnou.

Oddíl 3
Rozhlasová a družicová rozhlasová služba
ýlánek 7
Souþasný stav v rozhlasové a družicové rozhlasové službČ
Pásmo 11,7–12,5 GHz je využíváno pro družicové televizní vysílání. Využívání kmitoþtĤ
družicovými stanicemi je možné jen v souladu s plánem pro družicovou rozhlasovou službu dle
dodatku ěádu10).
ýlánek 8
Informace týkající se budoucího vývoje v rozhlasové a družicové rozhlasové službČ
V souþasnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány zmČny ve využití
pásma tČmito radiokomunikaþními službami.

Oddíl 4
Družicová pevná služba
ýlánek 9
Souþasný stav v družicové pevné službČ
(1) Vysílací rádiové zaĜízení umístČné na družici smí využívat kmitoþty jen v souladu
s ustanoveními ěádu21). V dodatku ěádu9) je obsažen plán družicové pevné služby pro úseky
10,7–10,95 GHz a 11,2–11,45 GHz.
(2) Pásmo 10,7–11,7 GHz je možno využívat pro pĜíjem z družic
a) v souladu s rozhodnutím CEPT22) terminály Omnitracs systému Euteltracs;
20

) Poznámka 5.487 ěádu.
) ýlánek 9 ěádu.

21
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b) v souladu s rozhodnutím CEPT23) pozemskými terminály AES24), které jsou umístČny na
palubách letadel a které jsou urþeny pro zajišĢování širokopásmových datových
komunikací na palubách letadel;
c) v souladu s rozhodnutím CEPT25) pozemskými stanicemi VSAT26), které jsou urþeny
zejména pro datovou komunikaci.
Konkrétní podmínky využívání kmitoþtĤ, vþetnČ technických parametrĤ, jsou stanoveny
všeobecným oprávnČním27).
(3) Pásmo 10,7–12,5 GHz využívají pro pĜíjem družicové interaktivní terminály LEST28)
a HEST29) v souladu s rozhodnutími CEPT30), 31). Konkrétní podmínky využívání kmitoþtĤ,
vþetnČ technických parametrĤ, jsou stanoveny všeobecným oprávnČním27).
(4) Modulaþní spoje ve vzestupném smČru v pásmu 10,7–11,7 GHz pro družicovou
rozhlasovou službu v rámci družicové pevné služby jsou umožnČny poznámkou ěádu5).
(5) Pásmo 11,7–12,5 GHz je možno využívat družicovou pevnou službou na základČ
poznámky ěádu32) pro sestupný smČr s omezením na soustavy s negeostacionárními družicemi.
Poznámka ěádu20) stanoví, že družicová pevná služba nesmí v tomto úseku pĤsobit škodlivé
rušení stanicím družicové rozhlasové služby, které využívají kmitoþty v souladu s plány podle
dodatku ěádu10) a nemĤže ani požadovat ochranu pĜed nimi. Na základČ poznámky ěádu33) lze
pĜídČly družicové rozhlasové službČ podle plánĤ obsažených v dodatku ěádu10) navíc využívat
pro pĜenosy v družicové pevné službČ (sestupný smČr) za pĜedpokladu, že takové pĜenosy
nezpĤsobí vČtší rušení, ani si nevyžádají vČtší ochranu pĜed rušením, než vysílání družicové
rozhlasové služby provozované v souladu s tČmito plány.
ýlánek 10
Informace týkající se budoucího vývoje v družicové pevné službČ
ZmČny ve využívání pásma touto radiokomunikaþní službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni pĜedpokládány.

22

) Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC(98)15 z 23. listopadu 1998, o vyjmutí terminálĤ Omnitracs pro systém Euteltracs z režimu
individuálního povolování [ERC Decision of 23 November 1998 on exemption from individual licensing of Omnitracs
terminals for the Euteltracs system].
23
) Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(05)11 z 24. þervna 2005, o volném pohybu a využívání pozemských stanic na palubách
letadel v kmitoþtových pásmech 14–14,5 GHz (vzestupný smČr), 10,7–11,7 GHz (sestupný smČr) a 12,5–12,75 GHz
(sestupný smČr) [ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Aircraft Earth Stations (AES) in the
frequency bands 14–14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7–11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5–12.75 GHz (space to Earth)].
24
) Zkratka oznaþuje letadlové pozemské stanice AES, anglicky Aircraft Earth Stations.
25
) Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(03)04 ze 17. Ĝíjna 2003, o vyjmutí terminálĤ VSAT provozovaných v pásmech 14,25–
14,5 GHz (vzestupný smČr) a 10,7–11,7 GHz (sestupný smČr) z režimu individuálního povolování [ECC Decision of 17
October 2003 on Exemption from Individual Licensing of VSAT operating in the frequency bands 14.25–14.5 GHz (Earthto-Space) and 10.7–11.7 GHz (space-to-Earth), ECC/DEC/(03)04].
26
) Zkratka VSAT oznaþuje terminály s velmi malou anténou, anglicky Very Small Aperture Terminal.
27
) Všeobecné oprávnČní þ. VO-R/4/05.2009-6 k provozování terminálĤ pro komunikaci pomocí družic v pásmech
10 až 30 GHz.
28
) Družicové terminály s nízkým e.i.r.p., anglicky Low E.i.r.p. Satelite Terminals (LEST).
29
) Družicové terminály s vysokým e.i.r.p., anglicky High E.i.r.p. Satelite Terminals (HEST).
30
) Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(06)02 z 24. bĜezna 2006, o vyjmutí družicových interaktivních terminálĤ s malým e.i.r.p.
(LEST) využívajících kmitoþtová pásma 10,7–12,75 GHz nebo 19,7–20,2 GHz (sestupný smČr) a 14–14,25 GHz nebo
29,5–30 GHz (vzestupný smČr) [ECC Decision of 24 March 2006 on exemption from individual licensing of low e.i.r.p.
satellite terminals (LEST) operating within the frequency bands 10.7–12.75 GHz or 19.7–20.2 GHz (Space-to-Earth) and
14–14.25 GHz or 29.5–30 GHz (Earth-to-Space)].
31
) Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(06)03 z 24. bĜezna 2006, o vyjmutí družicových interaktivních terminálĤ s vysokým e.i.r.p.
(HEST) využívajících kmitoþtová pásma 10,7–12,75 GHz nebo 19,7–20,2 GHz (sestupný smČr) a 14–14,25 GHz nebo
29,5–30 GHz (vzestupný smČr) [ECC Decision of 24 March 2006 on exemption from individual licensing of high e.i.r.p.
satellite terminals (HEST) operating within the frequency bands 10.7–12.75 GHz or 19.7–20.2 GHz (Space-to-Earth) and
14–14.25 GHz or 29.5–30 GHz (Earth-to-Space)].
32
) Poznámka 5.487A ěádu.
33
) Poznámka 5.492 ěádu.
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Oddíl 5
Amatérská a družicová amatérská služba
ýlánek 11
Souþasný stav v amatérské a družicové amatérské službČ
(1) Amatérské službČ je v kategorii podružné služby pĜidČleno pásmo 10–10,5 GHz.
(2) Družicové amatérské službČ je v kategorii podružné služby pĜidČleno pásmo
10,45–10,5 GHz.
(3) Provoz amatérské a družicové amatérské služby se Ĝídí zvláštním právním
pĜedpisem34).
ýlánek 12
Informace týkající se budoucího vývoje v amatérské a družicové amatérské službČ
V souþasnosti nejsou na národní ani mezinárodní úrovni projednávány zmČny ve využití
pásma tČmito radiokomunikaþními službami.

Oddíl 6
Radioastronomická služba
ýlánek 13
Souþasný stav v radioastronomické službČ
(1) Radioastronomická služba je pasivní radiokomunikaþní služba založená na pĜíjmu
rádiových vln kosmického pĤvodu. Vzhledem k nízkým úrovním pĜijímaných signálĤ je provoz
této služby závislý na ochranČ pĜed rušením od ostatních radiokomunikaþních služeb. V souladu
s poznámkou ěádu35) musí uživatelé pásma 10,6–10,68 GHz podnikat veškerá uskuteþnitelná
opatĜení k ochranČ radioastronomické služby.
(2) Úsek 10,68–10,7 GHz sdílí radioastronomická služba s pasivním využíváním ve
službách družicového prĤzkumu ZemČ a kosmického výzkumu a veškeré vysílání je v tomto
úseku zakázáno.
ýlánek 14
Informace týkající se budoucího vývoje v radioastronomické službČ
ZmČny ve využívání pásma touto radiokomunikaþní službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni pĜedpokládány.

Oddíl 7
Radiolokaþní služba
ýlánek 15
Souþasný stav v radiolokaþní službČ
(1) Pásmo 10–10,5 GHz je pĜidČleno radiolokaþní
10,5–10,68 GHz podružnČ. Pásma mají necivilní využití.

34

službČ

pĜednostnČ,

) Vyhláška þ. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikaþní služby.
) Poznámka 5.149 ěádu.

35
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(2) Úsek 10–10,6 GHz lze v souladu s Rozhodnutím Komise36) a úsek 10,6–12,4 GHz
v souladu s doporuþením CEPT37) využívat stanicemi krátkého dosahu SRD38). Konkrétní
podmínky využívání kmitoþtĤ, vþetnČ technických parametrĤ, jsou stanoveny všeobecným
oprávnČním39).
ýlánek 16
Informace týkající se budoucího vývoje v radiolokaþní službČ
Zpráva ERC2) pĜedpokládá ukonþení pĜidČlení radiolokaþní službČ v pásmu 10,65–
10,68 MHz. ZmČna pĜidČlení nezmČní podmínky využití stanicemi SRD, popsanými v þlánku 15
odst. 2.

Oddíl 8
Služby družicového prĤzkumu ZemČ a kosmického výzkumu
ýlánek 17
Souþasný stav ve službách družicového prĤzkumu ZemČ a kosmického výzkumu
Službám je pĜidČleno pásmo 10,6–10,7 GHz pro pasivní využívání, tj. pouze pro pĜíjem.
ýlánek 18
Informace týkající se budoucího vývoje ve službách družicového prĤzkumu ZemČ
a kosmického výzkumu
ZmČny ve využívání pásma tČmito radiokomunikaþními službami nejsou na mezinárodní
ani národní úrovni pĜedpokládány.

Oddíl 9
Družicová meteorologická služba
ýlánek 19
Souþasný stav v družicové meteorologické službČ
Pásmo 9,975–10,025 GHz je pĜidČleno družicové meteorologické službČ podružnČ
poznámkou ěádu3) a lze je využívat družicovými meteorologickými radary.
ýlánek 20
Informace týkající se budoucího vývoje v družicové meteorologické službČ
ZmČny ve využívání pásma touto radiokomunikaþní službou nejsou na mezinárodní ani
národní úrovni pĜedpokládány.

Oddíl 10
Pohyblivá služba
ýlánek 21
Souþasný stav v pohyblivé službČ
(1) V souladu s poznámkou ěádu15) platí pro sdílení úseku 10,6–10,68 GHz se službou
družicového prĤzkumu ZemČ rezoluce ěádu16).
36

) Rozhodnutí Evropské komise 2011/829/EU, ze dne 8. prosince 2011, kterým se mČní rozhodnutí 2006/771/ES
o harmonizaci rádiového spektra pro zaĜízení krátkého dosahu.
) Doporuþení CEPT/ERC/REC 70–03 – Užívání zaĜízení s krátkým dosahem [Relating to the use of Short Range Devices
(SRD)].
38
) Zkratka oznaþuje zaĜízení krátkého dosahu, anglicky Short Range Device.
39
) Všeobecné oprávnČní VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitoþtĤ a k provozování zaĜízení krátkého dosahu.
37
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(2) Pohyblivá služba, pozemní pohyblivá služba a pohyblivá služba kromČ letecké
pohyblivé nemají v tomto pásmu v ýeské republice civilní využití.
ýlánek 22
Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službČ
ZmČny ve využívání pásma touto radiokomunikaþní službou se neoþekávají.

Oddíl 11
ZávČreþná ustanovení
ýlánek 23
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se opatĜení obecné povahy – þást plánu využití rádiového spektra
þ. PV-P/13/12.2007-15 pro kmitoþtové pásmo 10–12,5 GHz ze dne 4. prosince 2007.
ýlánek 24
Úþinnost
Tato þást plánu využití rádiového spektra nabývá úþinnosti dnem 1. ledna 2013.
OdĤvodnČní
ÚĜad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatĜením obecné povahy þást plánu
využití rádiového spektra þ. PV-P/13/12.2012-16 (dále jen „þást plánu“), kterou se stanoví
technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu kmitoþtĤ od 10 GHz do
12,5 GHz radiokomunikaþními službami. Tato þást plánu vychází z principĤ zakotvených
v zákonČ a evropské legislativČ, zejména ve smČrnici Evropského parlamentu a Rady
2002/21/ES o spoleþném pĜedpisovém rámci pro sítČ a služby elektronických komunikací ve
znČní smČrnice 2009/140/ES40) a v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady þ. 676/2002/EC
o regulaþním rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském spoleþenství (rozhodnutí
o rádiovém spektru) a dále z principĤ stanovených ve spoleþné þásti plánu využití rádiového
spektra þ. PV/10.2005-35, ve znČní pozdČjších zmČn. Úþelem této þásti plánu je zajistit
transparentnost podmínek pro využívání rádiového spektra a pĜedvídatelnost rozhodnutí ÚĜadu.
Toto opatĜení obecné povahy nahrazuje þást plánu využití rádiového spektra
þ. PV-P/13/12.2007-15 pro kmitoþtové pásmo 10–12,5 GHz. DĤvodem vydání této þásti plánu je
zejména aktualizace podmínek využívání rádiových kmitoþtĤ v souladu s platnými
harmonizaþními dokumenty. Významnou úpravou je flexibilnČjší využití pásma 10,7–11,7 GHz
v pevné službČ z hlediska rozšíĜení variant využití kanálových rozteþí.
V þlánku 2 jsou uvedeny informace z plánu pĜidČlení kmitoþtových pásem (národní
kmitoþtová tabulka) a jsou doplnČny o souþasné využití aplikacemi. ZároveĖ je uveden
harmonizaþní zámČr, tj. pĜidČlení radiokomunikaþním službám a využití aplikacemi podle Zprávy
ERC þ. 25 – Evropská tabulka pĜidČlení a využití kmitoþtĤ. Z využití jsou uvedeny hlavní
aplikace a další detaily jsou v oddílech vČnovaných jednotlivým radiokomunikaþním službám.
ýlánek 3 uvádí charakteristiku pásma a v þlánku 4 jsou uvedeny mezinárodní závazky
ýeské republiky pĜi správČ rádiového spektra, což v pĜípadČ rozsahu kmitoþtĤ 10–12,5 GHz
znamená ěád a Dohodu HCM. NejvýznamnČjším využitím pásma je pĜíjem družicového
televizního vysílání v družicové rozhlasové službČ a v rámci pevné služby provoz pevných spojĤ
uvedený v oddíle 2.
40

) SmČrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES, kterou se mČní smČrnice 2002/21/ES o spoleþném pĜedpisovém
rámci pro sítČ a služby elektronických komunikací, smČrnice 2002/19/ES o pĜístupu k sítím elektronických komunikací
a pĜiĜazeným zaĜízením a o jejich vzájemném propojení a smČrnice 2002/20/ES, o oprávnČní pro sítČ a služby
elektronických komunikací.

9/10

èástka 21/2012

57.

Telekomunikaèní vìstník

strana 636
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Praha 14. listopadu 2012
ýj. ýTÚ-178 047/2012-605
ýeský telekomunikaþní úĜad (dále jen „ÚĜad“) jako pĜíslušný orgán státní správy
podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o elektronických komunikacích), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon“), a podle § 10 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ, na základČ výsledkĤ veĜejné konzultace uskuteþnČné podle
§ 130 zákona, rozhodnutí Rady ÚĜadu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 16
odst. 2 zákona vydává opatĜením obecné povahy
þást plánu využití rádiového spektra þ. PV-P/2/11.2012-14
pro kmitoþtové pásmo 24,25–27,5 GHz.
ýlánek 1
Úvodní ustanovení
PĜedmČtem úpravy této þásti plánu využití rádiového spektra je stanovení technických
parametrĤ a podmínek využití rádiového spektra v kmitoþtovém pásmu od 24,25 GHz do
27,5 GHz (dále jen „pásmo“) radiokomunikaþními službami. Tato þást plánu využití rádiového
spektra navazuje na spoleþnou þást plánu využití rádiového spektra1).
Oddíl 1
Obecné informace o kmitoþtovém pásmu
ýlánek 2
RozdČlení kmitoþtového pásma
Harmonizaþní zámČr2)

Kmit. pásmo
(GHz)

PĜidČlení službám

Využití

PĜidČlení službám

Využití

24,25–24,45

PEVNÁ

24,45–24,5

PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ
PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ

Pevné spoje
SAP/SAB
Pevné spoje
SAP/SAB
Pevné spoje
PĜístupové sítČ

PEVNÁ
POHYBLIVÁ
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
PEVNÁ

Pevné spoje
SAP/SAB
Pevné spoje
SAP/SAB
Pevné spoje
PĜístupové sítČ

24,5–24,65

Souþasný stav

1

) Spoleþná þást plánu využití rádiového spektra þ. PV/10.2005-35 uveĜejnČná v þástce 14/2005 Telekomunikaþního
vČstníku, ve znČní pozdČjších zmČn.
) Zpráva ERC þ. 25: Evropská tabulka pĜidČlení kmitoþtĤ a aplikací v kmitoþtovém pásmu 9 kHz až 3000 GHz, rev.
Lille, 2011 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Applications in the frequency range
9 kHz to 3000 GHz, rev. Lille, 2011].

2

IýO: 70106975
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24,65–24,75

24,75–25,25

25,25–25,5

25,5–26,5

26,5–27

PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný smČr)
3
)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný smČr)
3
)
PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
Družicová služba
kmitoþtových
normálĤ a þasových
signálĤ (vzestupný
smČr)
PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU
(sestupný smČr)
Družicového
prĤzkumu ZemČ
(sestupný smČr)
Družicová služba
kmitoþtových
normálĤ a þasových
signálĤ (vzestupný
smČr)
PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU
(sestupný smČr)
Družicového
prĤzkumu ZemČ
(sestupný smČr)
Družicová služba
kmitoþtových
normálĤ a þasových
signálĤ (vzestupný
smČr)

Pevné spoje
PĜístupové sítČ
Modulaþní spoje

PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný smČr)
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Pevné spoje
PĜístupové sítČ
Modulaþní spoje

3

Pevné spoje
Modulaþní spoje

Pevné spoje
MO

)
PEVNÁ
DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzestupný smČr)
3
)
PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ

Pevné spoje
PĜístupové sítČ
Modulaþní spoje
Pevné spoje
PĜístupové sítČ

Pevné spoje
PĜístupové sítČ
MO

PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU
(sestupný smČr)
Družicového
prĤzkumu ZemČ
(sestupný smČr)

Pevné spoje
PĜístupové sítČ

MO

PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
KOSMICKÉHO
VÝZKUMU
(sestupný smČr)
Družicového
prĤzkumu ZemČ
(sestupný smČr)

MO

3

) Poznámka 5.532B Radiokomunikaþního Ĝádu (platnost od 1. 1. 2013).
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27–27,5

PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ

MO

PEVNÁ
MEZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ
Družicového
prĤzkumu ZemČ
(sestupný smČr)
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MO

ýlánek 3
Charakteristika pásma
(1) Popisované pásmo je pĜidČleno pevné službČ, pohyblivé službČ, družicové pevné
a mezidružicové službČ a vČdeckým službám.
(2) Využití pásma je zejména v pevné službČ pro spojení bod–bod a pro pevné spoje
typu bod–více bodĤ. Pásmo 24,25–25,25 GHz je využíváno civilními aplikacemi v pevné
službČ a pásmo 25,25–26,5 GHz sdílejí civilní a necivilní aplikace v pevné službČ. V souladu
se zprávou ERC2) je pásmo 26,5–27,5 GHz harmonizováno pro necivilní využití v pevné
a pohyblivé službČ.
(3) Úseky 24,25–26,65 GHz jsou doþasnČ využívány vozidlovými radary krátkého
dosahu (dále jen „zaĜízení SRR“4)).
ýlánek 4
Mezinárodní závazky
Na provoz a koordinaci se vztahují ustanovení Radiokomunikaþního Ĝádu5) (dále jen
„ěád“) a ustanovení Dohody HCM6).

Oddíl 2
Pevná služba
ýlánek 5
Souþasný stav v pevné službČ
(1) Úsek 24,25–24,5 GHz je urþen v souladu s doporuþením CEPT7) pro doþasné
pevné spoje SAP/SAB8) bod–bod pro audiovizuální pĜenosy. Kanálové rozteþe nejsou
stanoveny.

4

) Zkratka SRR oznaþuje vozidlové radary krátkého dosahu, anglicky automotive Short Range Radars.
) Radiokomunikaþní Ĝád, Mezinárodní telekomunikaþní unie, Ženeva, 2008 [Radio Regulations, International
Telecommunication Union, Geneva, 2008].
6
) Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, ýeské republiky, NČmecka, Francie, Maćarska,
Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska
a Švýcarska o koordinaci kmitoþtĤ mezi 29,7 MHz a 43,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu,
ZáhĜeb, 2010 [HCM Agreement – Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic,
Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland,
Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz
and 43.5 GHz for the fixed service and the land mobile service, Zagreb, 2010].
7
) Doporuþení CEPT ERC/REC 25-10 – Kmitoþtové úseky využívané pro doþasné pozemské zvukové a obrazové
SAP/SAB spoje (vþetnČ ENG/OB) [Frequency ranges for the use of temporary terrestrial audio and video SAP/SAB
links (incl. ENG/OB)].
8
) Zkratka SAB/SAP oznaþuje pomocné aplikace pro tvorbu rozhlasového a televizního vysílání nebo pro tvorbu
programového obsahu, anglicky Service Ancillary for Broadcasting/Service Ancillary for Program.
5
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(2) Kmitoþtové úseky 24,5–24,549 GHz, 24,605–24,619 GHz, 24,675–24,689 GHz,
24,745–24,773 GHz, 25,445–25,557 GHz, 25,613–25,627 GHz, 25,683–25,697 GHz,
25,753–25,781 GHz a 26,453–26,5 GHz jsou ochrannými úseky a nelze je využívat.
(3) Úseky 24,549–24,605/25,557–25,613 GHz, 24,619–24,675/25,627–25,683 GHz
a 24,689–24,745/25,697–25,753 GHz jsou duplexními úseky urþenými pro využití pevnými
spoji typu bod–více bodĤ v rámci sítí pevného bezdrátového pĜístupu FWA9), (dále jen
„pĜístupové sítČ“) provozovaných držiteli pĜídČlĤ. Pro vysílací rádiová zaĜízení pĜístupových
sítí platí následující podmínky:
a) duplexní odstup je 1008 MHz;
b) základnové stanice vysílají v dolním duplexním úseku a maximální hodnota e.i.r.p. je
41,5 dBW;
c) kanálové uspoĜádání vychází z doporuþení CEPT10), 11) a ITU-R12);
d) kanálová rozteþ je 56 MHz, pĜiþemž stĜední kmitoþty fn a fn’ [MHz] jednotlivých
provozních kanálĤ jsou vzhledem k referenþnímu kmitoþtu f0 = 25 501 MHz dány
vztahy
fn = f0 – 980 + 56n + 14 (n–1), v dolním duplexním úseku a
fn’ = f0 + 28 + 56n + 14 (n–1), v horním duplexním úseku,
kde n = 1, 2, 3,
nebo je kanálová rozteþ 28 MHz, pĜiþemž stĜední kmitoþty fn a fn’ [MHz] jednotlivých
provozních kanálĤ jsou vzhledem k referenþnímu kmitoþtu f0 = 25 501 MHz dány
vztahy
fn = f0 – 966 + 28n + 14m, v dolním duplexním úseku a
fn’ = f0 + 42 + 28n + 14m, v horním duplexním úseku,
kde pro n = 1, 2 je m = 0,
pro n = 3, 4 je m = 1,
pro n = 5, 6 je m = 2,
nebo je kanálová rozteþ 14 MHz, pĜiþemž stĜední kmitoþty fn a fn’ [MHz] jednotlivých
provozních kanálĤ jsou vzhledem k referenþnímu kmitoþtu f0 = 25 501 MHz dány
vztahy:
fn = f0 – 959 + 14n + 14m, v dolním duplexním úseku a
fn’ = f0 + 49 + 14n + 14m, v horním duplexním úseku,
kde pro n = 1, 2, 3, 4 je m = 0,
pro n = 5, 6, 7, 8 je m = 1,
pro n = 9, 10, 11, 12 je m = 2;
e) spoje v rámci pĜístupových sítí lze použít pouze pro pĜipojení úþastnických terminálĤ
a nikoli pro spoje bod–bod vnitĜní infrastruktury sítČ;
f) mezinárodní koordinaci základnových stanic pevných pĜístupových sítí zajišĢuje ÚĜad.
Vnitrostátní koordinaci základnových stanic provádí provozovatelé;
g) využívání kmitoþtĤ úþastnickými terminály je možné na základČ všeobecného
oprávnČní13).
9

) Zkratka FWA oznaþuje sítČ pevného bezdrátového pĜístupu, anglicky Fixed Wireless Access.
) Doporuþení CEPT T/R 13-02 – Kmitoþtové rastry v pásmu 22–29,5 GHz pro systémy provozované v pevné službČ
[Preferred channel arrangements for fixed service systems in the frequency range 22–29.5 GHz].
11
) Doporuþení CEPT ECC/REC(11)01 – Pokyny ke stanovení souvislých kmitoþtových úsekĤ (blokĤ) pro FWA
v pásmech 24,5–26,5 GHz, 27,5–29,5 GHz, a 31,8–33,4 GHz [Guidelines for assignment of frequency blocks for
FWA in the bands 24.5–26.5 GHz, 27.5–29.5 GHz and 31.8–33.4 GHz].
12
) Doporuþení ITU-R F.748-4 – Rastry kanálĤ pro radioreléové systémy v pevné službČ v pásmech 25, 26 a 28 GHz
[Radio-frequency arrangements for systems of the fixed service operating in the 25, 26 and 28 GHz].
10

4/9

èástka 21/2012

Telekomunikaèní vìstník

strana 641

(4) Úseky 24,773–25,445/25,781–26,453 GHz jsou urþeny pro pevné spoje bod–bod
a vysílací rádiová zaĜízení musí splĖovat následující podmínky:
a) minimální zisk antény je 35 dBi;
b) ÚĜad stanovuje maximální hodnotu e.i.r.p. spojĤ bod–bod individuálnČ a mĤže
vzhledem ke konkrétní konfiguraci spojĤ stanovit další požadavky na technické
parametry použitých zaĜízení;
c) duplexní odstup je 1008 MHz;
d) uspoĜádání je v souladu s doporuþeními ITU-R10), 11) a ITU-R12);
e) kanálová rozteþ je 56 MHz, pĜiþemž stĜední kmitoþty fn a fn’ [MHz] jednotlivých
provozních kanálĤ jsou vzhledem k referenþnímu kmitoþtu f0 = 25 501 MHz dány
vztahy:
fn = f0 – 980 + 56n, v dolním duplexním úseku a
fn’ = f0 + 28 + 56n, v horním duplexním úseku,
kde n = 5, 6, 7 až 16 (pĜednostnČ 15 nebo 16),
nebo je kanálová rozteþ 28 MHz, pĜiþemž stĜední kmitoþty fn a fn’ [MHz] jednotlivých
provozních kanálĤ jsou vzhledem k referenþnímu kmitoþtu f0 = 25 501 MHz dány
vztahy:
fn = f0 – 966 + 28n, v dolním duplexním úseku a
fn’ = f0 + 42 + 28n, v horním duplexním úseku,
kde n = 9, 10, 11 až 32 (pĜednostnČ 9, 10, 11 až 15),
nebo je kanálová rozteþ 14 MHz, pĜiþemž stĜední kmitoþty fn a fn’ [MHz] jednotlivých
provozních kanálĤ jsou vzhledem k referenþnímu kmitoþtu f0 = 25 501 MHz dány
vztahy:
fn = f0 – 959 + 14n, v dolním duplexním úseku a
fn’ = f0 + 49 + 14n, v horním duplexním úseku,
kde n = 17, 18, 19 až 64 (pĜednostnČ 31, 32, 33 až 39),
nebo je kanálová rozteþ 7 MHz, pĜiþemž stĜední kmitoþty fn a fn’ [MHz] jednotlivých
provozních kanálĤ jsou vzhledem k referenþnímu kmitoþtu f0 = 25 501 MHz dány
vztahy:
fn = f0 – 955,5 + 7n, v dolním duplexním úseku a
fn’ = f0 + 52,5 + 7n, v horním duplexním úseku,
kde n = 33, 34, 35 až 128 (pĜednostnČ 79, 80, 81 až 108),
nebo je kanálová rozteþ 3,5 MHz, pĜiþemž stĜední kmitoþty fn a fn’ [MHz] jednotlivých
provozních kanálĤ jsou vzhledem k referenþnímu kmitoþtu f0 = 25 501 MHz dány
vztahy:
fn = f0 – 953,75 + 3,5n, v dolním duplexním úseku a
fn’ = f0 + 54,25 + 3,5n, v horním duplexním úseku,
kde n = 65, 66, 67 až 256 (pĜednostnČ 217, 218, 219 až 224);
f) vnitrostátní i mezinárodní koordinaci spojĤ bod–bod zajišĢuje ÚĜad.

13

) Všeobecné oprávnČní þ. VO-R/18/02.2011-2 k provozování terminálĤ v pevných bezdrátových pĜístupových sítích
v pásmech 3,5 GHz, 25 GHz a 28 GHz.
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ýlánek 6
Informace týkající se budoucího vývoje v pevné službČ
ZmČny ve využívání pásma pevnou službou ÚĜad nepĜedpokládá.

Oddíl 3
Pohyblivá služba
ýlánek 7
Souþasný stav v pohyblivé službČ
V souladu
s rozhodnutím
Evropské komise14), 15),
s rozhodnutím
CEPT16)
17
a s doporuþením CEPT ) lze pásmo 24,25–26,65 GHz doþasnČ civilnČ využívat stanicemi
krátkého dosahu, zaĜízeními SRR. Konkrétní podmínky využívání rádiových kmitoþtĤ
zaĜízeními SRR, vþetnČ technických parametrĤ, jsou stanoveny ve všeobecném
oprávnČní18).
ýlánek 8
Informace týkající se budoucího vývoje v pohyblivé službČ
ÚĜad pĜedpokládá ukonþení využívání pásma 24,25–26,65 GHz zaĜízeními SRR a na
základČ rozhodnutí Evropské komise19) je plánován pĜechod zaĜízení SRR do pásma
79 GHz.

Oddíl 4
Mezidružicová služba
ýlánek 9
Souþasný stav v mezidružicové službČ
(1) Využívání pásma 25,25–27,5 GHz mezidružicovou službou je v souladu
s poznámkou ěádu20) omezeno na aplikace v kosmickém výzkumu a v družicovém
prĤzkumu ZemČ a dále na pĜenosy údajĤ, pocházejících z prĤmyslových a lékaĜských
þinností v kosmickém prostoru.
(2) V ýeské republice není služba využívána.

14

) Rozhodnutí Komise 2005/50/EC ze 17. ledna 2005 o harmonizaci pásma 24 GHz pro þasovČ omezené využití
vozidlovými radary krátkého dosahu ve Spoleþenství [Commission Decision 2005/50/EC of 17 January 2005 on the
harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar
equipment in the Community].
15
) Rozhodnutí Komise 2011/485/EU ze dne 29. þervence 2011, kterým se mČní rozhodnutí 2005/50/EC [Commission
Decision 2011/485/EU of 29 July 2011 amending Decision 2005/50/EC].
16
) Rozhodnutí CEPT ECC/DEC(04)10 – PĜechodnČ stanovená kmitoþtová pásma pro vozidlové radary krátkého
dosahu [On the frequency bands to be designated for the temporary introduction of automotive Short Range
Radars].
17
) Doporuþení CEPT ERC/REC 70-03 – ZaĜízení s krátkým dosahem [Relating to the use of Short Range Devices
(SRD)].
18
) Všeobecné oprávnČní þ. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitoþtĤ a k provozování vysílacích rádiových
zaĜízení krátkého dosahu.
19
) Rozhodnutí Komise 2004/545/ES ze dne 8. þervence 2004 o harmonizaci rádiového spektra v pásmu 79 GHz pro
úþely radarových zaĜízení krátkého dosahu pro použití v automobilové oblasti ve Spoleþenství.
20
) Poznámka 5.536 ěádu.
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ýlánek 10
Informace týkající se budoucího vývoje v mezidružicové službČ
Zpráva ERC2) pĜedpokládá ukonþení pĜidČlení mezidružicové službČ v pásmu 24,45–
24,75 GHz.

Oddíl 5
Družicová služba kmitoþtových normálĤ a þasových signálĤ
ýlánek 11
Souþasný stav v družicové službČ kmitoþtových normálĤ a þasových signálĤ
V ýeské republice není služba využívána.
ýlánek 12
Informace týkající se budoucího vývoje v družicové službČ kmitoþtových normálĤ
a þasových signálĤ
V pásmech 25,25–27 GHz pĜedpokládá Zpráva ERC2) ukonþení pĜidČlení službČ
kmitoþtových normálĤ a þasových signálĤ. Služby pĜenosu referenþního þasu þi kmitoþtĤ
jsou poskytovány v jiných kmitoþtových pásmech pĜidČlených pevné družicové službČ nebo
službČ rádiového urþování.

Oddíl 6
Služba družicového prĤzkumu ZemČ
ýlánek 13
Souþasný stav ve službČ družicového prĤzkumu ZemČ
V souladu s poznámkou ěádu21), nemohou pozemské stanice této služby v pásmu
25,5–27 GHz požadovat ochranu pĜed stanicemi v pevné a pohyblivé službČ. V ýeské
republice není služba využívána.
ýlánek 14
Informace týkající se budoucího vývoje ve službČ družicového prĤzkumu ZemČ
Z dĤvodu harmonizace se zprávou ERC2) se v ýeské republice zvažuje budoucí
pĜidČlení pásma 27–27,5 GHz službČ družicového prĤzkumu ZemČ.

21

) Poznámka 5.536B ěádu.

7/9

èástka 21/2012

Telekomunikaèní vìstník

strana 644

Oddíl 7
Služba kosmického výzkumu
ýlánek 15
Souþasný stav ve službČ kosmického výzkumu
V souladu s poznámkou ěádu22) nemohou pozemské stanice této služby v pásmu
25,5–27 GHz požadovat ochranu pĜed stanicemi v pevné a pohyblivé službČ. V ýeské
republice není služba kosmického výzkumu využívána.
ýlánek 16
Informace týkající se budoucího vývoje ve službČ kosmického výzkumu
ZmČny ve využívání pásma touto radiokomunikaþní službou nejsou na mezinárodní
ani národní úrovni pĜedpokládány.

Oddíl 8
ZávČreþná ustanovení
ýlánek 17
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se opatĜení obecné povahy þást plánu využití rádiového spektra
þ. PV-P/2/03.2006-4 pro kmitoþtové pásmo 24,25–27,5 GHz ze dne 8. bĜezna 2006.
ýlánek 18
Úþinnost
Tato þást plánu využití rádiového spektra nabývá úþinnosti dnem 1. ledna 2013.
OdĤvodnČní
ÚĜad vydává k provedení § 16 odst. 2 zákona opatĜením obecné povahy þást plánu
využití rádiového spektra þ. PV-P/2/11.2012-14 (dále jen „þást plánu“), kterou se stanoví
technické parametry a podmínky využití rádiového spektra v rozsahu kmitoþtĤ od 24,25 GHz
do 27,5 GHz radiokomunikaþními službami.
Tato þást plánu vychází z principĤ zakotvených v zákonČ a evropské legislativČ,
zejména ve smČrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoleþném pĜedpisovém
rámci pro sítČ a služby elektronických komunikací ve znČní smČrnice 2009/140/ES23),
a v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady þ. 676/2002/EC o regulaþním rámci pro
politiku rádiového spektra v Evropském spoleþenství (rozhodnutí o rádiovém spektru)
a stanovených ve spoleþné þásti plánu využití rádiového spektra þ. PV/10.2005-35, ve znČní
pozdČjších zmČn.
Úþelem této þásti plánu je zajistit transparentnost podmínek pro využívání rádiového
spektra a pĜedvídatelnost rozhodnutí ÚĜadu. DĤvodem nového vydání je zejména zohlednČní
novČ vydaných harmonizaþních dokumentĤ a upĜesnČní kanálového uspoĜádání v pásmu
24,5–26,5 GHz.
V þlánku 2 jsou uvedeny informace z plánu pĜidČlení kmitoþtových pásem (národní
kmitoþtová tabulka), doplnČné o souþasné využití aplikacemi. SpoleþnČ je uveden
harmonizaþní zámČr, tj. pĜidČlení radiokomunikaþním službám a využití aplikacemi podle
22

) Poznámka 5.536C ěádu.

8/9

èástka 21/2012

Telekomunikaèní vìstník

strana 645

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK – publikaèní sbírka v oblasti elektronických komunikací • ISSN 0862-724X • Evidenèní èíslo MK ÈR E 14 171 • Vydává:
ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD, Praha se sídlem Sokolovská 219, Praha 9; tel.: 224 004 111, fax: 224 004 830, e-mail: podatelna@ctu.cz • Odpovìdný
redaktor: Ing. Jan Sedláèek, tel.: 224 004 571, GSM: 773 600 791, fax: 224 004 822, e-mail: sedlacekj@ctu.cz • Poštovní adresa: Èeský telekomunikaèní úøad,
poštovní pøihrádka 02, 225 02 Praha 025 • Vychází v elektronické verzi na portálu veøejné správy – http://portal.gov.cz/ v èásti Zákony • K dispozici souèasnì
na internetových stránkách Èeského telekomunikaèního úøadu – http://www.ctu.cz/ • Copyright © ÈTÚ 2012

