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Dne 30.1. 2020 bylo na základě petice občanů z místní části Trhonice městyse Jimramov a starosty
obce Jimramov pana Josefa Homolky provedeno šetření (v obci Trhonice a jejím blízkém okolí) na nedostatečnou kvalitu signálu mobilních sítí, zejména GSM sítě, všech tří operátorů (O2, T-Mobile
a Vodafone) a to v celé výše popsané lokalitě.
Organizace měření
Pro objektivní posouzení stížnosti byla provedena následující měření:
•
•
•
•
•
•

identifikace dostupných signálů jednotlivých GSM operátorů (T-Mobile, O2 a Vodafone)
v dané lokalitě
měření pokrytí signály mobilních sítí za jízdy po obcích se záznamem naměřených hodnot
všech dostupných GSM kanálů v pásmu 900 a 1800 MHz
identifikace dostupných signálů jednotlivých UMTS operátorů (T-Mobile, O2 a Vodafone)
v dané lokalitě
měření pokrytí signály mobilních sítí za jízdy po obcích se záznamem naměřených hodnot
všech dostupných UMTS pásem
identifikace dostupných signálů jednotlivých LTE operátorů (T-Mobile, O2 a Vodafone)
v dané lokalitě
měření pokrytí signály mobilních sítí za jízdy po obcích se záznamem naměřených hodnot
všech dostupných LTE pásem

Vyhodnocení měření:
Pro posouzení pokrytí dané obce signálem GSM byly při zpracování brány v úvahu vždy kanály
s nejvyšší naměřenou hodnotou PRX = RxLev, měřitelné v dané lokalitě. Limitní hodnoty pro pokrytí obcí
signály sítí GSM -98 dBm vycházejí z doporučení CEPT.
Limitní hodnota parametrů signálů sítí UMTS a LTE byly převzaty z Přílohy 3 (k vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě
v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz) včetně hodnoty korekcí pro přepočet výšky přijímací atény
a útlumu budov.
Jako mezní byly brány v úvahu tyto hodnoty parametrů signálů UMTS:
RSCP :
Odstup Ec / Io

> - 98 dBm
> - 12 dB

Jako mezní byly brány v úvahu tyto hodnoty parametrů signálů LTE:
RSRP :
SINR

> -109 dBm
> - 5 dB

Vizualizace pokrytí obce Trhonice a blízkého okolí signálem (GSM, UMTS a LTE) sítí mobilních
operátorů je vyobrazeno na jednotlivých mapkách - viz obr. 1-9. Sítě operátora T-Mobile znázorňují obr.
1 – 3 podle typu sítí (GSM, UMTS, LTE), operátora O2 obr. 4 – 6 podle typu sítí (GSM, UMTS, LTE)
a operátora Vodafone obr. 7 – 9 podle typu sítí (GSM, UMTS, LTE). Úroveň (naměřená hodnota)
se pochopitelně mění v závislosti na terénních podmínkách a zastínění signálu.

Obr. 1 Pokrytí obcí signálem operátora T-Mobile sítí GSM.
.

Obr. 2 Pokrytí obcí signálem operátora T-Mobile sítí UMTS.

Obr. 3 Pokrytí obcí signálem operátora T-Mobile sítí LTE.

Obr. 4 Pokrytí obcí signálem operátora O2 sítí GSM.

Obr. 5 Pokrytí obcí signálem operátora O2 sítí UMTS.

Obr. 6 Pokrytí obcí signálem operátora O2 sítí LTE.

Obr. 7 Pokrytí obcí signálem operátora Vodafone sítí GSM.

Obr. 8 Pokrytí obcí signálem operátora Vodafone sítí UMTS.

Obr. 9 Pokrytí obcí signálem operátora Vodafone sítí LTE.

Ze změřených dat je patrné, že pokrytí signálem sítě GSM (na který byla stížnost směřována
z důvodu nemožnosti uskutečňování příchozích a odchozích hovorů) v dostupných místech měřené
oblasti je u operátorů T-Mobile a O2 dostatečné. Mírně slabší signál je v jižní části obce. V případě
operátora Vodafone je úroveň signálu nedostatečná v části obce od její střední části k jihu viz. přiložený
obrázek č.7. V měřené oblasti se objevují i další slaběji či nedostatečně pokrytá místa, jedná se však
o příjezdové cesty nebo sportovní hřiště (neobydlené oblasti). Uvedená situace je pravděpodobně
způsobena umístěním základnových stanic v okolí obce Trhonice a také terénním profilem okolí.
V případě signálů sitě UMTS lze konstatovat, že celá měřená oblast je nepokryta, přičemž v síti
operátora O2 lze vidět výskyt signálu ve východní části mapky za měřenou obcí viz. obrázky
č. 2, 5 a 8.
U sítí LTE (obrázky 3, 6 a 9) lze konstatovat nepokrytí měřeného úzení signálem operátora
T-Mobile. V případě operátorů O2 a Vodafone lze konstatovat obdobný závěr jako u sítí GSM,
kdy nepokrytými místy je severní, střední a jižní část obce Trhonice. Ostatní měřené oblasti dané obce
jsou pokryty dostatečně. Úroveň (naměřená hodnota) se pochopitelně mění v závislosti na terénních
podmínkách a zastínění signálu což platí pro všechny tři typy sítí.
Dále byly uskutečněny zkušební hovory ve všech sítích mobilních operátorů T-Mobile, O2
a Vodafone ze střední části obce Trhonice. Při těchto hovorech bylo navázáno telefonní spojení, které
nevykazovalo abnormality, šum nebo výpadky uskutečněného spojení. K abnormálním událostem však
může docházet v místech, kde je pokrytí dostatečné a to v případě uskutečnění mnohačetných hovorů
v jedné síti jednoho mobilního operátora ve stejný okamžik z kapacitních důvodů (přetížení sítí).

Závěr
Po analýze zjištěných skutečností lze konstatovat:
Jak je patrné z grafického zpracování naměřených hodnot, je pokrytí obce Trhonice a blízkého
okolí signálem GSM všech operátorů (T-Mobile, O2 a Vodafone) slabé až nedostatečné pouze v jižní čísti
obce, kde se mimo jiné nachází sportovní hřiště. U sítě UMTS nebyl v měřené oblasti detekován signál
UMTS sítě, jehož úroveň by byla nad minimálním prahem, proto lze konstatovat neporytí měřené obce
a jejich okolí danou sítí (V případě operátora O2 je signálem pokryta malá oblast východně od obce, kde
vede příjezdová cesta od obce Nedvězí). V sítích LTE všech tří operátorů lze konstatovat slabší pokrytí
než v případě sítí GSM. Pokrytí signálem této sítě operátorem T-Mobile je nedostatečné v celé oblasti
měření. V případě operátora O2 a Vodafone platí dostatečné pokrytí pouze ve východní a západní části
měřené oblasti. Severní, střední a jižní část obce Trhonice je nepokryta.
Z hlediska příjmové situace (pokrytí signálem od jednotlivých operátorů) lze předpokládat na základě přiložených map pokrytí problémy se spojením pouze v jižní části obce. Při zkušebních voláních
nebyly zjištěny žádné nedostatky v obci Trhonice, ale v rámci měření a zkušebního volání je problematické
přesně vytipovat problémová místa v obci. V pokrytých oblastech může k výraznému zhoršení datové
rychlosti v síti LTE nebo k výpadkům hlasové služby v síti GSM docházet také důsledkem dosažení maximální kapacity mobilní sítě.
Protože uživatelé požadují bezproblémový příjem i uvnitř budov, není možné při měření a zkušebním volání postihnout všechny možné eventuality, zejména ty případy, kdy vlivem útlumu signálu GSM
uvnitř budov může docházet k výpadkům nebo nemožnosti navázání spojení.
Požadavky na pokrytí (území, obyvatelstva) jsou stanoveny pro příjem GSM i LTE signálu ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že není známa předchozí příjmová situace, není ani možné relevantní
posouzení zhoršení příjmových podmínek a je nutné vycházet pouze ze stávající stížnosti a naměřených
výsledků.

V Brně 6. 2. 2020

Ing. Karel Holek
vedoucí OTP Brno

Za správnost vyhotovení: Ing. Petr Vašina

