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VYHLÁŠKA

ze dne 27. ledna 2011

o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání
šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150
odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických ko-
munikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění poz-
dějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 113
odst. 7 tohoto zákona, ve znění zákona č. 153/2010 Sb.:

§ 1

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) zemským analogovým rozhlasovým vysíláním ste-
reofonní rozhlasové vysílání v kmitočtovém pás-
mu 87,5–108 MHz (dále jen „pásmo FM“), kdy
pro přenos signálu je využívána analogová frek-
venční modulace,

b) zemským digitálním rozhlasovým vysíláním roz-
hlasové vysílání v daném standardu, kdy pro pře-
nos signálu rádiovým kanálem je využíváno pří-
slušné digitální modulační schéma,

c) rádiovým kanálem část rádiového spektra vyme-
zená následujícím způsobem:

1. v pásmu FM rádiové kanály s odstupem nos-
ných kmitočtů 100 kHz,

2. v pásmu 174–230 MHz (dále jen „III. pásmo“)
rádiový kanál označený Rn a vymezený zem-
skému digitálnímu rozhlasovému vysílání roz-
sahem kmitočtů od (174 + (n-5)*7) do
(174 + (n-4)*7) v MHz, kde n je rovno 5
až 12 a kde každý rádiový kanál je dále rozdě-
len na čtyři stejné kmitočtové bloky, označené
písmeny A, B, C a D,

3. v pásmu 1452–1479,5 MHz (dále jen „pás-

mo L“) rádiové kanály označené LA, LB, LC
až LP, vymezené rozsahem rádiových kmitočtů
od (1452,192 + (n-1)*1,712) do (1453,728 +
(n-1)*1,712) v MHz, kde n je rovno 1 až 16,

d) rozhlasovým přijímačem zařízení technicky způ-
sobilé k individuálně volitelné reprodukci rozhla-
sového vysílání bez ohledu na způsob příjmu1),

e) pevnou přijímací anténou směrová anténa s vyza-
řovací diskriminací min. 12 dB v rozsahu 60 až 180
stupňů od hlavního směru příjmu a s polarizační
diskriminací min. 10 dB, umístěná vně budovy
v úrovni střechy zástavby nebo mimo zástavbu
ve výšce 10 m nad úrovní terénu,

f) všesměrovou přijímací anténou nezisková anténa
s nedefinovaným směrovým vyzařovacím diagra-
mem a nedefinovanými polarizačními vlastnostmi
určená především pro příjem mobilními nebo pře-
nosnými přijímači,

g) standardním přijímacím zařízením:

1. pro zemské analogové rozhlasové vysílání v pás-
mu FM rozhlasový přijímač o minimální citli-
vosti –75 dBm připojený k pevné přijímací
anténě. Za standardní přijímací zařízení pro
zemské analogové rozhlasové vysílání se pova-
žuje i rozhlasový přijímač připojený ke kabelo-
vému systému2) zajišťujícímu společný příjem
rozhlasového vysílání nebo autopřijímač,

2. pro zemské digitální rozhlasové vysílání rozhla-
sový přijímač o minimální citlivosti –81 dBm,
připojený k všesměrové přijímací anténě,

h) vysílačem vysílací rádiové zařízení určené pro ší-
ření zemského analogového rozhlasového vysílání
(dále jen „analogový vysílač“) nebo vysílací rá-
diové zařízení určené pro šíření zemského digitál-
ního rozhlasového vysílání (dále jen „digitální vy-
sílač“),
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1) § 2 odst. 1 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů.
2) § 2 odst. 1 písm. v) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve

znění pozdějších předpisů.



i) měřicím bodem místo, kde je měřena intenzita
elektromagnetického pole a případné další parame-
try rozhlasového vysílání a subjektivně hodnocena
kvalita rozhlasového vysílání,

j) měřicí soupravou pro měření intenzity elektro-
magnetického pole je souprava tvořená anténou
se známým anténním faktorem (dále jen „měřicí
anténa“), měřicím přijímačem nebo analyzátorem
spektra (dále jen „měřicí přístroj“) a koaxiálním
kabelem s impedancí přizpůsobenou měřicí anténě
a měřicímu přístroji,

k) anténním faktorem konstanta udávaná v dB, slou-
žící k přepočítání hodnoty napětí naměřené měři-
cím přístrojem na svorkách měřicí antény udávané
v dBμV na intenzitu elektromagnetického pole
udávanou v dBμV/m,

l) výkonem multiplexního signálu poměr výkonu
úplného multiplexního signálu, včetně pilotního
a dalších přidružených signálů, integrovaného v ja-
kémkoliv časovém intervalu 60 s, k referenčnímu
výkonu signálu zemského analogového rozhlaso-
vého vysílání, modulovaného jedním sinusovým
kmitočtem tak, že je dosaženo kmitočtového
zdvihu ± 19 kHz (udává se v dBr).

Intenzita elektromagnetického pole

§ 2

(1) Pokrytí území rozhlasovým vysíláním se po-
suzuje na základě zjištěných hodnot intenzity elektro-
magnetického pole (dále jen „intenzita“) signálu zem-
ského rozhlasového vysílání.

(2) Intenzita signálu zemského rozhlasového vy-
sílání se zjišťuje v případě

a) analogového vysílání na základě výpočtu za pod-
mínek podle § 4 a v případě ověření výsledku vý-
počtu měřením provedeným podle § 9, 10 a 11,

b) digitálního vysílání na základě výpočtu za podmí-
nek podle § 5 a v případě ověření výsledku vý-
počtu měřením provedeným podle § 9, 10 a 12.

§ 3

(1) Pro účely výpočtu intenzity se používá digi-
tální model terénu v rastru 100 x 100 m s trojúhelníko-
vou interpolací bez uvažování morfologie.

(2) Výpočet intenzity respektuje signály analogo-
vých nebo digitálních vysílačů, které jsou uvedeny v da-
tabázi Českého telekomunikačního úřadu a jejichž pro-
voz zvyšuje úroveň rušení přijímaného signálu rozhla-
sového vysílání v posuzovaném území (dále jen „známé
rušící signály“). Známé rušící signály pro výpočet jsou
dány technickými parametry analogových nebo digitál-
ních vysílačů provozovaných na území České repu-
bliky a zahraničních mezinárodně zkoordinovaných
analogových nebo digitálních vysílačů. Do výpočtu
vstupuje maximálně deset nejsilněji rušících vysílačů.

(3) Pro stanovení intenzity se použije metoda ší-
ření doporučená Mezinárodní telekomunikační unií.
Doporučení Mezinárodní telekomunikační unie, kte-
rým se tato metoda stanoví, Český telekomunikační
úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 4

Metoda výpočtu intenzity na území
pokrytém signálem zemského analogového

rozhlasového vysílání

Výpočet intenzity bere v úvahu:

a) minimální hodnotu intenzity užitečného signálu
54 dBμV/m,

b) příjem na pevnou přijímací anténu ve výšce 10 m
nad terénem,

c) křivky šíření elektromagnetických vln platné pro
50 % míst a 50 % času pro užitečný i rušící signál,

d) trvalé rušení,

e) ochranné poměry analogového rozhlasového sig-
nálu analogovým rozhlasovým signálem s kmitoč-
tovým zdvihem ± 75 kHz a s přípustným výko-
nem multiplexního signálu 0 dBr, kterými jsou:

Pro účely výpočtů podle této vyhlášky se užijí hodnoty ochranných poměrů o 6 dB nižší.
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§ 5

Metoda výpočtu intenzity na území
pokrytém signálem zemského digitálního

rozhlasového vysílání

Výpočet intenzity bere v úvahu:

a) ve III. pásmu

1. minimální hodnotu intenzity užitečného sig-
nálu 58 dBμV/m,

2. příjem na všesměrovou přijímací anténu ve výš-
ce 10 m nad terénem,

3. křivky šíření elektromagnetických vln platné
pro 50 % míst a 50 % času pro užitečný signál,

4. křivky šíření elektromagnetických vln platné
pro 50 % míst a 1 % času pro rušící signál,

5. ochranné poměry, kterými jsou:

– pro digitální rozhlasové vysílání rušené digi-
tálním rozhlasovým vysíláním ve stejném
bloku 15dB,

– pro digitální rozhlasové vysílání rušené digi-
tálním rozhlasovým vysíláním v sousedním
bloku –30 dB,

– pro digitální rozhlasové vysílání rušené digi-
tálním televizním vysíláním

kde Δf je rozdíl hodnot středních kmitočtů digitálního televizního kanálu a bloku digitálního rozhlasového vy-
sílání,

– pro digitální rozhlasové vysílání rušené
analogovým televizním vysíláním

kde Δf je rozdíl hodnoty nosného kmitočtu obrazu analogového televizního vysílání a středního kmitočtu bloku
digitálního rozhlasového vysílání,

b) v pásmu L

1. minimální hodnotu intenzity užitečného sig-
nálu 69 dBμV/m,

2. příjem na všesměrovou přijímací anténu ve výš-
ce 10 m nad terénem,

3. křivky šíření elektromagnetických vln platné
pro 50 % míst a 50 % času pro užitečný signál,

4. křivky šíření elektromagnetických vln platné
pro 50 % míst a 1 % času pro rušící signál,

5. ochranné poměry, kterými jsou:

– pro digitální rozhlasové vysílání rušené digi-
tálním rozhlasovým vysíláním ve stejném
bloku 15 dB,

– pro digitální rozhlasové vysílání rušené digi-
tálním rozhlasovým vysíláním v sousedním
bloku –30 dB.
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§ 6

Stanovení pokrytí území
signálem zemského rozhlasového vysílání

(1) Pokrytí území se stanoví na základě výpočtu
intenzity v oblasti, jejíž hranice odpovídají hranicím
zájmového území.

(2) Zájmové území je pokryto zemským rozhlaso-
vým vysíláním, pokud signál z jednoho nebo více vy-
sílačů dosahuje:

a) pro signál zemského analogového rozhlasového
vysílání v pásmu FM intenzity větší nebo rovné
minimální intenzitě podle § 4 písm. a) a je do-
držena hodnota ochranného poměru podle § 4
písm. e),

b) pro signál zemského digitálního rozhlasového vy-
sílání ve III. pásmu intenzity větší nebo rovné mi-
nimální intenzitě podle § 5 písm. a) bodu 1 a je
dodržena hodnota ochranného poměru podle § 5
písm. a) bodu 5,

c) pro signál zemského digitálního rozhlasového vy-
sílání v pásmu L intenzity větší nebo rovné mini-
mální intenzitě podle § 5 písm. b) bodu 1 a je do-
držena hodnota ochranného poměru podle § 5
písm. b) bodu 5.

(3) Pokrytí území signálem zemského rozhlaso-
vého vysílání se udává pro jednotlivá zájmová území
jako poměr plochy zájmového území pokryté zem-
ským rozhlasovým vysíláním a celkové plochy tohoto
zájmového území vyjádřený v procentech.

§ 7

Odvozené pokrytí obyvatel
signálem zemského rozhlasového vysílání

(1) Vyhodnocení počtu obyvatel pokrytých signá-
lem zemského rozhlasového vysílání se provádí pro
jednotlivé obce České republiky, přičemž se vychází
z počtu obyvatel jednotlivých obcí podle údajů České-
ho statistického úřadu vyplývajících z posledního pro-
vedeného sčítání lidu3).

(2) Vyhodnocení pokrytí počtu obyvatel signálem
zemského rozhlasového vysílání v obci se provádí pro
jednotlivé základní sídelní jednotky4) přiřazené přísluš-
né obci. Počet obyvatel pokrytých signálem zemského

rozhlasového vysílání v základní sídelní jednotce se sta-
noví jako součin poměru území základní sídelní jed-
notky pokrytého signálem zemského rozhlasového vy-
sílání k celkové ploše území základní sídelní jednotky
a celkového počtu obyvatel základní sídelní jednotky.
Počet obyvatel pokrytých signálem zemského rozhla-
sového vysílání v obci se stanoví jako součet počtu
obyvatel pokrytých zemským rozhlasovým vysíláním
v jednotlivých základních sídelních jednotkách v obci.
Počet obyvatel pokrytých signálem zemského rozhla-
sového vysílání v obci se zpravidla uvádí jako poměr
zjištěného počtu obyvatel pokrytých signálem zem-
ského rozhlasového vysílání v obci k celkovému počtu
obyvatel obce vyjádřený v procentech.

(3) Počet obyvatel pokrytých signálem zemského
rozhlasového vysílání pro celou Českou republiku, pří-
padně vybranou část území větší než obec, je dán sou-
čtem obyvatel pokrytých signálem zemského rozhlaso-
vého vysílání v jednotlivých obcích vybrané části
území. Počet obyvatel pokrytých signálem zemského
rozhlasového vysílání se zpravidla uvádí jako poměr
zjištěného počtu obyvatel pokrytých signálem zem-
ského rozhlasového vysílání k celkovému počtu oby-
vatel České republiky nebo vybrané části území vyjád-
řený v procentech.

§ 8

Ověření výsledků výpočtu měřením

(1) Měření k ověření výsledku výpočtu se provádí
zejména v případě

a) posuzování signálu z jednoho vysílače zejména
v okrajových oblastech území pokrytého signálem
tohoto vysílače,

b) posuzování signálu z více vysílačů zejména v členi-
tém horském terénu, na částech území zastíněných
terénními překážkami, vysokými budovami a po-
dobně.

(2) V případech, kdy bylo provedeno měření, jsou
pro posouzení pokrytí území rozhlasovým vysíláním
směrodatné výsledky měření intenzity signálu zem-
ského rozhlasového vysílání a subjektivního hodnocení
jeho kvality.
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§ 9

Měření intenzity a subjektivní hodnocení
kvality signálu

(1) Měření intenzity se provádí měřicí soupravou
s měřicí anténou a subjektivní hodnocení kvality sig-
nálu rozhlasového vysílání se posuzuje na rozhlasovém
přijímači připojeném na anténu pro hodnocení kvality
signálu.

(2) Minimální požadavky na technické vlastnosti
měřicí soupravy a nastavení měřicích přístrojů pro mě-
ření intenzity signálu rozhlasového vysílání jsou uve-
deny v příloze č. 1 této vyhlášky.

(3) Minimální požadavky na technické vlastnosti
rozhlasových přijímačů pro subjektivní hodnocení kva-
lity signálu rozhlasového vysílání jsou uvedeny v pří-
loze č. 2 této vyhlášky.

(4) Postup při provádění subjektivního hodnocení
kvality signálu rozhlasového vysílání je uveden v příloze
č. 3 této vyhlášky.

(5) Měření intenzity a subjektivní hodnocení kva-
lity přijímaných signálů rozhlasového vysílání se pro-
vádí na pevných měřicích bodech, případně na měřicí
trase při měření za jízdy.

(6) Měřicí body pro měření intenzity a subjektivní
hodnocení kvality signálu rozhlasového vysílání se volí
s ohledem na členitost terénu a zástavby v obci na mís-
tech, která nejsou v těsné blízkosti překážek nebo ob-
jektů, zastiňujících zejména směr k vysílači, jehož sig-
nál je měřen, a nejsou ovlivněna nadzemním metalic-
kým vedením a dalšími vlivy. Měřicí bod se určuje ze-
měpisnými souřadnicemi v soustavě Světového
geodetického referenčního systému 1984 (WGS84) po-
dle zvláštního právního předpisu5), podrobnějším po-
pisem místa a adresou, pokud je pro toto místo stano-
vena.

(7) Měření intenzity a subjektivní hodnocení kva-
lity signálu rozhlasového vysílání se provádí

a) ve výšce 10 m nad terénem, pokud touto vyhláš-
kou není stanoveno jinak,

b) na střechách budov v případech, kdy výškové
ohraničení staveb přesahuje výšku 10 m nad teré-
nem,

c) ve výšce 3 m nad terénem při měření za jízdy mě-
řicím vozem.

(8) V případech, kdy je změřená hodnota inten-
zity

a) pro zemské analogové rozhlasové vysílání v pásmu
FM nižší než hodnota intenzity uvedená v § 4
písm. a), nebo

b) pro zemské digitální rozhlasové vysílání ve III. pás-
mu nižší než hodnota intenzity uvedená v § 5
písm. a) bodě 1 nebo pro pásmo L hodnota inten-
zity uvedená v § 5 písm. b) bodě 1,

je pro vyloučení možnosti měření v lokálním minimu,
vzniklém vlivem vícecestného šíření rádiových signálů
třeba zjistit maximální hodnotu intenzity při horizon-
tální změně umístění měřicí antény o nejméně 1 m. Na-
směrováním měřicí směrové antény na měřený vysílač
analogového rozhlasového vysílání v pásmu FM nebo
na signál s nejlepším subjektivním hodnocením kvality
digitálního rozhlasového vysílání se zjistí závislost in-
tenzity na změně výšky měřicí antény v rozmezí 5 m až
10 m. Ze zjištěných hodnot se vybere maximální hod-
nota intenzity.

(9) Pro každý měřicí bod se stanoví váhový koe-
ficient, který představuje odhad počtu obyvatel dané
obce vyjádřený v procentech, které daný měřicí bod
reprezentuje. Váhový koeficient pro každý měřicí bod
stanovuje měřicí technik v průběhu měření v obci; při
stanovení váhového koeficientu se berou v úvahu údaje
o počtu obyvatel v příslušné základní sídelní jednotce
přiřazené příslušné obci. Součet váhových koeficientů
všech měřicích bodů v obci musí být roven 100 %.

(10) Údaje o měřicím bodě, datu, době a dalších
podmínkách měření se spolu s naměřenými hodnotami
intenzity a údaji o subjektivním hodnocení kvality při-
jímaných signálů rozhlasového vysílání zaznamenávají
do tabulky záznamu měření.

§ 10

Postup stanovení počtu měřicích bodů

(1) Vybere se nejméně 5 měřicích bodů tak, aby
tyto zvolené měřicí body představovaly předpokládaná
nejhorší a nejlepší přijímací stanoviště pro příslušný
měřený signál. V malých obcích do 100 obyvatel se
vyberou 3 měřicí body. Na měřicích bodech se provede
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měření intenzity a z naměřených hodnot se stanoví
rozdíl intenzit podle vzorce:

Δ E = Enmax. – Enmin. ,

kde je:

Δ E rozdíl intenzit,
Enmax. maximální hodnota měřené intenzity,
Enmin. minimální hodnota měřené intenzity.

(2) Pokud je postupem podle odstavce 1 zjištěna
hodnota

a) ΔE < 5 dB, není třeba zvyšovat počet měřicích
bodů,

b) Δ E _> 5 dB a _< 21 dB, je třeba zvolit počet potřeb-
ných měřicích bodů takto:

1. pokud je Δ E 5 až 10 dB, je počet potřebných
měřicích bodů nejméně 7,

2. pokud je Δ E 10,1 až 15 dB, je počet potřebných
měřicích bodů nejméně 15,

3. pokud je Δ E 15,1 až 21 dB, je počet potřebných
měřicích bodů nejméně 27,

c) Δ E > 21 dB, je nutno posuzované území rozdělit
na menší, samostatně posuzované části.

§ 11

Měření a vyhodnocení pokrytí území signálem
zemského analogového rozhlasového vysílání

(1) Pro účely měření je zájmovým územím zpra-
vidla území jedné obce, její části nebo území základní
sídelní jednotky.

(2) Měřicí anténa:

a) při měření v měřicích bodech se využívá směrové
antény, umístěné ve výšce 10 m nad terénem, na-
stavené do směru maximální intenzity měřeného
signálu,

b) při měření za jízdy se využívá všesměrové antény,
umístěné na střeše měřicího vozu ve výšce 3 m nad
terénem.

Při měření s využitím měřicí antény 3 m nad terénem je
nutno naměřené hodnoty korigovat na normova-
nou výšku 10 m nad terénem připočtením koeficien-
tu k = 6 dB.

(3) Subjektivní hodnocení kvality signálu rozhla-
sového vysílání se provádí postupem a podle stupnice
uvedené v příloze č. 3 bodu A 1 této vyhlášky.

(4) Oblast v okolí měřicího bodu je považována
za pokrytou, pokud naměřená intenzita dosahuje hod-

not minimální intenzity podle přílohy č. 3 bodu A 1
a subjektivní hodnocení kvality signálu rozhlasového
vysílání je v rozmezí stupňů Q3 až Q5 podle přílohy
č. 3 bodu A 2 této vyhlášky.

(5) V případě, že se jedná o měření na střechách
budov podle § 9 odst. 7 písm. b) pro účely skupino-
vého příjmu, je oblast v okolí měřicího bodu považo-
vána za pokrytou, pokud naměřená intenzita dosahuje
hodnot minimální intenzity podle § 4 písm. a) a sub-
jektivní hodnocení kvality je hodnoceno nejméně stup-
něm Q4 podle přílohy č. 3 bodu A 2 této vyhlášky.

(6) Výsledné pokrytí zájmového území je stano-
veno jako poměr jednotlivých pokrytých měřicích
bodů z celkového počtu měřicích bodů vyjádřený
v procentech.

(7) V případě měření za jízdy je pokrytí zájmo-
vého území stanoveno jako poměr měřených bodů, ve
kterých naměřená intenzita dosahuje nejméně hodnot
minimální intenzity pole podle přílohy č. 3 bodu A 1
pro výšku měřicí antény 3 metry a celkového počtu
měřených bodů, vyjádřený v procentech. Subjektivní
hodnocení kvality signálu rozhlasového vysílání se při
měření za jízdy neprovádí.

§ 12

Měření a vyhodnocení pokrytí území signálem
zemského digitálního rozhlasového vysílání

(1) Pro účely měření je zájmovým územím zpra-
vidla území jedné obce, její části, území základní sídelní
jednotky nebo pozemní komunikace a jejich okolí.

(2) Při měření v měřicím bodě se měřicí anténa ve
výšce 10 m nad terénem nastavuje do směru maximální
intenzity signálu měřeného rozhlasového vysílání. Při
měření za jízdy se použije všesměrová měřicí anténa
s vertikální polarizací, umístěná na střeše měřicího vozu
ve výšce 3 m nad terénem. Podle konkrétní použité
výšky měřicí antény je nutno naměřené hodnoty kori-
govat na normovanou výšku 1,5 m nad terénem ode-
čtením koeficientu k = 10 dB v případě měření v 10 m
a k = 4 dB v případě měření ve 3 m.

(3) Při měření v měřicím bodě se kontroluje na
analyzátoru spektra tvar spektra signálu přijímaného
rozhlasového vysílání.

(4) Oblast v okolí měřicího bodu je považována
za pokrytou, pokud naměřená intenzita dosahuje hod-
not minimální intenzity podle § 5 písm. a) bodu 1 nebo
§ 5 písm. b) bodu 1 a subjektivní hodnocení kvality
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signálu rozhlasového vysílání je v rozmezí stupňů Q3
až Q5 podle přílohy č. 3 bodu B 2 této vyhlášky.

(5) V případě, že se jedná o měření na střechách
budov podle § 9 odst. 7 písm. b) pro účely skupino-
vého příjmu, je oblast v okolí měřicího bodu považo-
vána za pokrytou, pokud naměřená intenzita dosahuje
hodnoty minimální intenzity uvedené v § 5 písm. a)
bodě 1 pro III. pásmo nebo hodnoty intenzity uvedené
v § 5 písm. b) bodě 1 pro pásmo L a subjektivní hod-
nocení kvality je hodnoceno stupněm Q5 podle přílohy
č. 3 bodu B 2 této vyhlášky.

(6) Výsledné pokrytí zájmového území je stano-
veno jako poměr jednotlivých pokrytých měřicích
bodů z celkového počtu měřicích bodů vyjádřený
v procentech.

(7) V případě měření za jízdy je pokrytí zájmo-
vého území stanoveno jako poměr měřených bodů, ve
kterých naměřená intenzita dosahuje nejméně hodnot
minimální intenzity pole podle přílohy č. 3 bodu B 1
pro výšku měřicí antény 3 metry a celkového počtu
měřených bodů, vyjádřený v procentech. Subjektivní
hodnocení kvality signálu rozhlasového vysílání se při
měření za jízdy neprovádí.

§ 13

Vyhodnocení počtu obyvatel pokrytých signálem
rozhlasového vysílání

(1) Počet obyvatel zájmového území pokrytých
signálem rozhlasového vysílání se z naměřených hod-

not intenzity a subjektivního hodnocení kvality signálu
při bodových měřeních určuje podle vzorce:

kde je:

P počet obyvatel zájmového území pokrytých sig-
nálem rozhlasového vysílání,

n počet měřicích bodů,
vi váhový koeficient stanovený podle § 9 odst. 9,
pi hodnota vyjadřující pokrytí oblasti reprezento-

vané měřicím bodem stanovená pro zemské ana-
logové rozhlasové vysílání podle § 11 odst. 4 a 5
nebo pro zemské digitální rozhlasové vysílání
podle § 12 odst. 4 a 5. Tato hodnota je rovna
a) 0 pro měřicí místo nepokryté, nebo
b) 1 pro měřicí místo pokryté signálem zem-

ského rozhlasového vysílání.

(2) Při měření intenzity signálů rozhlasového vy-
sílání za jízdy se váhový koeficient nevyužívá.

(3) Výsledný počet obyvatel pokrytých signálem
rozhlasového vysílání v území větším, než je zájmové
území, je dán součtem počtu obyvatel pokrytých v jed-
notlivých zájmových územích.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu:

PhDr. Dvořák, CSc., v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 22/2011 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 22/2011 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 22/2011 Sb.
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