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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá elektromagnetickým zářením v širokém spektru frekvencí a jeho  

vlivem na lidský organismus. Z důvodu všeobecně známých a prokázaných účinků ionizujícího 

záření, je práce zaměřena především na problematiku vlivů neionizujícího radiového záření,  

pocházejícího z umělých zdrojů, v podobě moderních komunikačních technologií, konkrétně GSM, 

Bluetooth a Wi-Fi. Tyto technologie se nacházejí v běžném životním prostředí člověka. Proto je 

nutné znát hodnoty určitých parametrů, například vyzařovaného výkonu, na jejichž základě je 

možno následně provést posouzení možných účinků na lidské zdraví, a v případě nadměrné 

expozice také navrhnout vhodná opatření.   

Klíčová slova  

Elektromagnetické záření, frekvence, anténa, GSM, dozimetrie, hustota zářivého toku.  

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with electromagnetic radiation in a wide range of frequencies and its 

influence on human organism. Because of well-known and documented the effects of ionizing 

radiation, the work is focused primarily on the issue of non-ionizing RF radiation effects,  

originating from artificial sources, in the form of modern communication technology, specifically 

GSM, Bluetooth and Wi-Fi. These technologies are in the normal human environment. Therefore it 

is necessary to know the values of certain parameters such as radiated power on which it is possible 

then to assess the potential effects on human health, and in case of excessive exposure a lso propose 

appropriate measures.  
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Seznam použitých zkratek 

A/D Analogově digitální převodník  

BTS Base Transceiver Station (Základnová stanice) 

DCS Digital Cellular Service (Digitální mobilní služba) 

E-GSM   Extended GSM (Kmitočtové rozšíření systému GSM 900)  

EHS Elektromagneticky hypersenzitivní osoba  

EIRP Equivalent Isotropically Radiated Power (Výkon vyzářený ideální izotropní 

 anténou) 

GSM Groupe Spécial Mobile (Digitální telekomunikační bezdrátový systém)  

GSM-R GSM Railway (GSM systém pro železniční dopravu)  

ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (Mezinárodní 

 komise pro neionizující záření) 

IEI Idiopatická environmentální intolerance 

IR Infrared Radiation (Infračervené záření) 

ISM Industrial, Scientific and Medical (Kmitočtové pásmo pro průmyslové, 

 vědecké a medicínské účely) 

KV Krátké vlny 

LAN Local Area Network (Počítačová síť) 

MS Mobile Station (Mobilní stanice) 

P-GSM 900 Primary GSM-900 (Primární GSM-900) 

SAR Specific Absorption Rate (Měrný absorbovaný výkon) 

TDMA Time Division Multiple Access (Vícenásobný přístup s časovým dělením) 

UKV Ultra krátké vlny 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System (Univerzální mobilní 

 telekomunikační systém) 

UV Ultraviolet Radiation (Ultrafialové záření) 

VKV Velmi krátké vlny 

Wi-Fi Wireless Fidelity (Komunikační systém) 

2G Digitální sítě druhé generace 

3G Digitální sítě třetí generace 

4G Digitální sítě čtvrté generace 
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εr relativní permitivita 
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Úvod 
V přírodě prakticky neexistuje místo, kde by nebyla přítomna elektromagnetická pole, vyzařovaná 

jak z přírodních zdrojů, například v podobě slunečního záření, tak ze zdrojů uměle vytvořených 

člověkem. V dnešní době moderních komunikačních technologií a elektrospotřebičů jsou lidé 

obklopeni elektromagnetickými poli, vytvářenými buď záměrně za účelem komunikace, nebo 

pouhým provozem různých elektrických zařízení. Zcela záměrně je elektromagnetické záření 

používáno také například v lékařství, jako takzvané rentgenové paprsky. Jedná se o ionizující 

záření, které má při časté nebo časově dlouhé expozici neblahý vliv na živé organismy. Nelze však 

striktně tvrdit, že určitý typ záření je pro živé organismy škodlivý, a le je třeba vymezit hranice  

jejich únosnosti a škodlivosti. To platí především u možných nežádoucích účinků neionizujících 

záření, v souvislosti s používáním bezdrátových komunikačních technologií a různých 

elektrospotřebičů.  

Cílem bakalářské práce je popsat vliv elektromagnetického záření v širokém spektru frekvencí, 

které se vyskytuje v běžném životním prostředí člověka, v důsledku používání například moderních 

komunikačních technologií a dále navrhnout způsob jejich používání tak, aby měly co nejmenší 

vliv na člověka.  

V úvodních částech práce jsou popsány základní fyzikální vlastnosti elektromagnetického záření a 

jeho rozdělení dle vlnových délek. Další kapitoly jsou zaměřeny na moderní komunikační 

technologie vyskytující se v běžném prostředí člověka. Jsou zde charakterizovány základní 

vlastnosti antén jako přijímačů a vysílačů elektromagnetických radiových vln. Dále je v práci 

provedena specifikace vybraných bezdrátových komunikačních technologií GSM, Wi-Fi a 

Bluetooth. V další kapitole jsou souhrnně popsány účinky elektromagnetického záření, jeho 

dozimetrie a s ní související legislativní opatření. Součástí práce je také provedení simulace pokrytí 

zvolené oblasti technologiemi GSM a UMTS v programu Radio Mobile, vyhodnocení 

simulovaných výsledků a jejich následné porovnání s dozimetrickými limity. V poslední tematické 

kapitole je uveden příklad možného opatření pro snížení výskytu elektromagnetického radiového 

vlnění v životním prostředí člověka.    
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1 Základní fyzikální vlastnosti elektromagnetického záření a jeho druhy 

K jednoduchému základnímu popisu vlastností elektromagnetického záření postačí tzv. 

elektromagnetické harmonické vlnění, jež je charakterizováno dvěma základními vektorovými 

veličinami: 

1.) vektorem intenzity elektrického pole E  

2.) vektorem magnetické indukce B  

Vektory obou veličin jsou ve fázi a vzájemně kolmé na sebe i směr šíření vlny po ose x. 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitou fyzikální veličinou je vlnová délka λ, která určuje délku jedné elektromagnetické vlny. 

Platí pro ni vztah (1): 

(1)  

Kde v  ................  rychlost šíření vlnění 

 T  ...............  perioda vlny 

  f  ................  frekvence vlnění 

 

Rychlost šíření vlnění v je závislá na prostředí. Platí pro ni vztah (2):  

(2)  

 

Kde ε  ................  permitivita prostředí 

  μ ................  permeabilita prostředí 

 

Obrázek 1: Elektromagnetická vlna [17] 
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Dosazením číselných hodnot permitivity a permeability pro vakuum (značeny dolním indexem 0)  

lze dokázat, že rychlost šíření elektromagnetického vlnění je ve vakuu rovna rychlosti světla:  

  
 

      

             

Elektromagnetické záření lze z fyzikálního hlediska rozdělit podle velikosti jeho vlnové délky, 

od které se pak odvíjejí vlastnosti jednotlivých typů záření (tabulka 1). 

[15], [16] 

Tabulka 1: Druhy elektromagnetického záření [18] 

druh záření vlnová délka [m] frekvence [Hz] 

gama záření 10−10–10−14 1019–1024 

rentgenové záření (10–0,1)∙10−9 1016–1019 

ultrafialové záření (380–10)∙10−9 1014–1016 

viditelné záření (780–380)∙10−9 1014 

infračervené záření 10−3–10−6 1010–1014 

mikrovlny (EHF) 10−2–10−3 (30–300)∙109 

mikrovlny (SHF) 10−1–10−2 (3–30)∙109 

ultra krátké vlny (UKV) 1–0,1 (0,3–3)∙109 

velmi krátké vlny (VKV) 10–1 (30–300)∙106 

krátké vlny (KV) 100–10 (3–30)∙106 

střední vlny (SV) 103–102 (0,3–3)∙106 

dlouhé vlny (DV) 104–103 (30–300)∙103 

velmi dlouhé vlny 105–104 (3–30)∙103 

extrémně dlouhé vlny 107–105 3∙102–3∙103 

 

 

1.1 Ionizující záření:  

Ionizujícím lze nazvat takové záření, které má schopnost ionizovat atomy, respektive molekuly 

látek, na které působí. Ionizace je proces, při němž se z elektricky neutrálního atomu oddělí jeden 

či více elektronů. Tento atom se pak stává kladným iontem. Aby byla částice ionizována, je 

zapotřebí určité množství energie, ovšem vždy větší, než je energie, která drží elektrony v obalu 

atomu. Pro různé látky je tedy velikost této energie různá. Hraniční hodnota energie kvanta, od 

které lze považovat záření za ionizující pro živé organismy, je 5 eV. Energii (náležící jednomu 

fotonu) daného záření lze vypočítat ze vztahu (3):  
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(3)         
 

 

Kde             E  ............  výsledná energie fotonu daného elektromagnetického záření  

 h .............  Planckova konstanta  

 c  .............  rychlost fotonu daného elektromagnetického záření  

  f .............  frekvence daného elektromagnetického záření  

 λ  .............  vlnová délka daného elektromagnetického záření  

[20], [21] 

1.1.1 Gama záření 

Elektromagnetické záření typu gama patří mezi ionizující elektromagnetické vysokoenergetické 

záření. Hodnota jeho vlnové délky se pohybuje od 10−10 m do10−14 m. Jeho vznik je zapříčiněn 

změnou energetického stavu jádra atomu, čili radioaktivním rozpadem, obvykle přírodních či 

umělých radionuklidů. Uměle je využíváno například v radioterapii, prostřednictvím zařízení 

zvaného Gama nůž.  

1.1.2 Rentgenové záření 

Rentgenové záření, někdy také uváděno pod starším názvem „paprsky X“, je ionizující 

elektromagnetické záření s vlnovými délkami v rozmezí od 0,1∙10−9 m do 10∙10−9 m. Přírodními 

zdroji tohoto záření jsou v největší míře hvězdy, uměle lze vytvořit rentgenové záření pomocí tzv. 

rentgenek, což jsou zařízení, ve kterých dochází k emisi elektronů pomocí prvotně nažhavené 

katody a poté přiložením vysokého napětí mezi anodu a katodu. Tímto se elektrony urychlí a 

dopadnou z katody na anodu. Při dopadu tyto elektrony ztrácejí svoji kinetickou energii, ta je pak 

vyzařována prostřednictvím fotonů.  

Podle typů interakcí lze rentgenové záření lze rozdělit na dva typy:  

1) Brzdné  

U výše zmiňované rentgenky je vznik brzdného záření zapříčiněn přeměnou kinetické energie 

elektronů na fotonové záření při jejich dopadu z katody na anodu rentgenky. Tyto záporně nabité 

elektrony jsou při dopadu zpomaleny jádrem atomu o kladném náboji. Následkem je pak zpomalení  

elektronu a změna jeho směru  (obrázek 2). Energie tohoto brzdného záření je pak přímo závislá na 

rychlosti emitovaných elektronů. Brzdné rentgenové záření se hojně využívá v lékařské 

radiodiagnostice a radioterapii. 

2) Charakteristické  

Na rozdíl od brzdného rentgenového záření je energie charakteristického záření závislá nikoliv na 

rychlosti urychlených elektronů, ale na materiálu, z něhož je vyrobena anoda rentgenky. Fyzikální 
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princip charakteristického záření spočívá v interakci elektronu emitovaného z katody s atomem 

materiálu náležícího anodě. Dopad elektronu na anodu způsobí odtržení elektronu z některé 

elektronové vrstvy tohoto atomu. Následná díra je pak zaplněna elektronem z vyšších vrstev, 

vzdálenějších od jádra atomu (obrázek 3). Při tomto procesu se uvolní značné množství energie ve 

formě fotonů.   Charakteristické rentgenové záření se používá také v lékařství, ovšem v menší 

míře než záření brzdné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[16], [18], [19] 

1.2 Neionizující záření 

Neionizujícím lze nazvat takové záření, které působením své energie na hmotu nezpůsobí její 

ionizaci. Neionizující záření tedy disponuje energií kvanta menší, než orientační hraniční hodnota 

5 eV. Někdy je také uváděna orientační hraniční hodnota vlnové délky, a to 100∙10−9 m. Je-li 

vlnová délka kratší, záření lze považovat za ionizující. Je zde ovšem nutno podotknout, že 

přechody mezi hodnotami vlnových délek jednotlivých druhů záření nejsou skokové a mohou se 

překrývat, tudíž nelze zcela přesně určit hraniční hodnotu vlnové délky mezi ionizujícím a 

neionizujícím zářením.  

1.2.1 Ultrafialové záření 

Ultrafialové záření neboli UV záření disponuje vlnovou délkou v rozmezí od 10∙10−9 m 

do 380∙10−9 m. V přírodě je jeho zdrojem hlavně Slunce, uměle vzniká při činnosti rtuťových či 

xenonových výbojek. Je zřejmé, že s klesajícími vlnovými délkami pozvolna nabývá vlastností 

ionizujícího záření. Dle velikosti vlnových délek jej lze rozdělit na tři druhy: UV-C, UV-B a              

UV-A. Záření UV-C má vlnovou délku menší než 280∙10−9 m a ze všech tří druhů největší energii,  

tudíž ho lze považovat za jakousi hranici mezi UV a ionizujícím rentgenovým zářením. Pro druh 

UV-B je charakteristická vlnová délka 280∙10−9 m do 315∙10−9 m a pro UV-A je její hodnota 

315∙10−9 m až 380∙10−9 m.  

Obrázek 2: Brzdné Rentgenové záření [41] Obrázek 3: Charakteristické Rentgenové záření [42] 
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1.2.2 Viditelné záření 

Viditelné záření, někdy uváděno pod pojmem „viditelné světlo“ je záření, které lze vnímat pomocí 

zrakového orgánu, čili oka. Jeho vlnová délka se nachází v mezích od 380∙10−9 m do 780∙10−9 m. 

Jedná se tedy o viditelné světlo, jež je tvořeno spektrem barev, které jsou dány vlnovými délkami 

jednotlivých barevných složek tohoto záření. Z toho plyne, že tyto barevné složky mají i různou 

energii, kde největší díl energie zaujímá modrá a fialová složka. Viditelné světlo tvoří téměř 50% 

energie slunečního záření a je životně důležité pro existenci života na planetě Zemi.  

1.2.3 Infračervené záření 

Infračervené záření neboli IR záření, někdy také uváděno pod ne zcela korektním názvem „tepelné 

záření“ disponuje vlnovou délkou v rozmezí od 10−6 m do 10−3 m. Jeho vznik je zapříčiněn 

pohybem částic v látce, čili kmitáním atomů a molekul. Pro planetu Zemi je nejvýznamnějším 

přírodním zdrojem tohoto záření hvězda Slunce, uměle ho vytvářejí umělé světelné zdroje a 

rozžhavená tělesa obecně. IR záření se také používá v komunikačních bezdrátových technologiích 

nebo k dálkovému ovládání elektrických strojů a přístrojů. Infračervené záření lze rozdělit podle 

vlnové délky na tři druhy: IR-A, IR-B a IR-C. Blízké infračervené záření IR-A disponuje vlnovou 

délkou do 1,4∙10−6 m, poté následuje střední pásmo náležící druhu IR-B s vlnovou délkou od 

1,4∙10−6 m do 3∙10−6 m. Vzdálené IR-C má vlny o velikosti větší než 3∙10−6 m. Vzhledem k tomu, 

že IR-A pásmu náleží nejkratší vlnová délka, je energie záření IR-A ze všech tří druhů největší.  

Proto se jedná o nejpronikavější druh infračerveného záření s malou vodní absorpcí. Druhy IR-B a 

IR- C jsou pronikavé méně a jejich pohltivost vodou je vysoká.  

1.2.4 Mikrovlnné záření 

Mikrovlnné záření, v technické oblasti konkrétněji řečeno vlnění, disponuje vlnovou délkou 

v rozmezí jednotek mm až desítek cm. Vzhledem k tomu, že mikrovlny mají při interakci s hmotou 

především tepelný účinek, používají se v současnosti pro ohřev, například v mikrovlnných 

troubách. Termálních účinků tohoto záření se využívá také v lékařské terapii, pro léčbu nádorových 

onemocnění, poněvadž některé nádorové buňky nepřežívají teplotu vyšší, než 42 °C. Mikrovlnné 

záření také nachází uplatnění v bezdrátovém přenosu dat. 

1.2.5 Radiové vlny 

Radiovými vlnami lze v technickém odvětví nazvat elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami 

od desetin do tisíců km, přesněji od 10−1 do 105 m. Vzhledem k šíři spektra lze toto vlnění rozdělit 

na několik typů, dle průmyslového využití. Takzvané ultrakrátké vlny (UKV) a velmi krátké vlny 

(VKV) se využívají pro přenos televizního a rozhlasového signálu. Krátké vlny (KV) nacházejí 

uplatnění pro přenos rozhlasového vysílání a mají dosah několik desítek kilometrů. Taktéž střední a 

dlouhé vlny se využívají k přenosu rozhlasového signálu a mají velký dosah, a to stovky až tisíce 

km. Velmi dlouhé a extrémně dlouhé vlny se uplatňují řidčeji, například při komunikaci 

podvodních plavidel. Z obecného hlediska se radiové vlnění nachází i v okolí každého elektrického 

vodiče a spotřebiče, a jeho frekvence je rovna frekvenci proudu, který jím protéká.  

[18] 
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2 Moderní komunikační technologie v životním prostředí člověka  

V běžném životě je člověk obklopen elektromagnetickým zářením z přírodních zdrojů, které jsou 

ve své podstatě všudypřítomné, a po jejichž boku se život na Zemi vyvíjí od svého počátku. Jedná 

se zejména o viditelné světlo, infračervené a ultrafialové záření a také poměrně slabou přírodní 

radioaktivitu. K těmto přírodním zdrojům se ovšem díky rychlému rozvoji vědy a techniky za 

posledních 100 let přidaly zdroje umělé. Jedná se především o zdroje v podobě rozhlasových či 

televizních vysílačů, neustále narůstající počet základnových stanic určených pro bezdrátovou 

komunikaci mezi mobilními telefony a také přenosná zařízení s možností vzájemného 

bezdrátového přenosu dat a připojení k síti internet. Aby bylo možno posoudit míru škodlivosti 

elektromagnetického záření na lidské zdraví, je třeba nejprve určit typ prostředí, ve kterém člověk 

žije, četnost a hustotu pokrytí prostředí zdroji záření, druh záření a také jeho dosah a energii,  

respektive vyzářený výkon. Zabývat se běžně se vyskytujícími zářeními z přírodních zdrojů již v 

podstatě není nutné, neboť jejich vlastnosti a účinky na lidský organismus byly vypozorovány a 

jsou již známy, což platí například pro ultrafialové či viditelné záření. Zanedbáme-li přítomnost a 

vlivy těchto záření, pocházejících z přírodních zdrojů, pak nejrozšířenějším typem umělého 

elektromagnetického záření v současném životním prostředí a přírodě obecně, je neionizující 

radiové vlnění, jehož výskyt je podmíněn zejména mírou lidského osídlení a technickou vyspělostí 

dané populace. Vzdálenost dosahu vln vysílaných od zdroje pak souvisí s velikostí výkonů těchto 

zdrojů. V přírodě a v životním prostředí člověka obecně, lze za nejčetnější a nejvýkonnější zdroje 

umělého radiového vlnění považovat antény bezdrátových komunikačních technologií. 

Výkon je jednou ze základních veličin, pomocí kterých lze porovnávat a charakterizovat zdroj 

elektromagnetického vlnění. V tabulce (tabulka 2) je pro srovnání uveden stručný přehled velikosti 

výkonů zdrojů radiových vln, které se v životním prostředí člověka běžně vyskytují.   

Tabulka 2: Nejčastější zdroje radiového vlnění [23] 

Zdroje radiového vlnění 
Výkon  

[W] 
[dBm] 

Rozhlasový vysílač FM radiových vln (dosah 50 km)  100 000 80 

Základnová stanice GSM (1. výkonnostní třída) 320 55 

Základnová stanice GSM (7. výkonnostní třída) 5 37 

Mobilní telefon GSM (5. výkonnostní třída)  0,8 29 

Zařízení Bluetooth (1. výkonnostní třída)  0,1 20 

 

Výkon lze vyjádřit také jako decibely daného výkonu vzhledem k referenční hladině výkonu 1mW, 

pomocí vztahu (4): 

(4)  

Kde            dBm............ výsledný výkon v decibelech 

[23], [38] 
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2.1 Antény bezdrátových technologií 

Anténa je z principu své funkce zařízení, které je určeno pro vyzařování či příjem radiových vln. 

V daných aplikacích jsou antény navrhovány tak, aby byly schopny pracovat jen v určitém 

frekvenčním pásmu a také směru jejich příjmu, respektive vyzařování. Tato vlastnost se nazývá 

směrovost. Rušivé vlivy (přírodního či umělého charakteru), pocházející z nežádoucích směrů 

příjmu, bývají anténou potlačovány. Anténu lze také popsat jako prvek, jenž transformuje 

elektromagnetickou vlnu, vedenou po určitém typu vedení na elektromagnetickou vlnu, 

vyzařovanou do volného prostoru. Při konstruování vysílacích antén je dbáno především na 

minimalizaci ztrát elektromagnetické energie související s jejich funkcí, u antén přijímacích jsou 

nejdůležitější směrové vlastnosti, které bývají dány typem komunikační technologie. [40] 

2.1.1 Zisk a útlum antény 

Zisk antény souhrnně reprezentuje směrové a výkonové vlastnosti antény. U antén vysílacích udává 

míru schopnosti převést vstupní dodávaný výkon na výstupní, který v podobě radiového vlnění 

vyzařuje do určitého směru. U antén přijímacích je tomu přesně naopak. K výpočtu zisku dané 

antény je třeba zvolit referenční typ ideální antény, s jejímiž výkonovými a směrovými parametry 

se bude daná anténa porovnávat. Obvykle se jedná o tzv. bezztrátovou izotropní anténu, která ve 

své horizontální i vertikální rovině září do všech směrů prostoru stejným výkonem (obrázek 4). 

Další alternativou je půlvlnný dipól. Matematicky lze zisk antény vypočíst jako poměr výkonu 

dané antény k výkonu antény referenční, kde obě dělené hodnoty výkonů náleží společnému směru 

jejich vyzařování. Tento poměr se nejčastěji vyjadřuje v decibelech. Pro zisk antény vztažený 

k izotropní ideální anténě platí vztah (5): 

(5)  

 

Kde        Gdbi ............. výsledná hodnota zisku v decibelech  

 Pant  ............ výkon dané antény 

 Pi  ............... výkon referenční izotropní antény  

Je třeba dodat, že zisk samotné izotropní antény je roven hodnotě 0 dB. Pro výpočet zisku dané 

antény vztažené k půlvlnnému dipólu platí vztah (6): 

(6)  

 

Kde         Gdbd  ........... výsledná hodnota zisku v decibelech 

Je-li ve společném směru vyzařování výkon dané antény větší, než výkon antény referenční, 

hodnota vypočteného zisku bude kladná (ovšem v případě dipólu jako reference musí být zisk dané 

antény větší, než 2,15 dBi). V případě rovnosti obou výkonů u výpočtu zisku vztaženého 

k všesměrové izotropní anténě je výsledek roven nule, čili zisku samotné izotropní antény. U zisku 
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vztaženého na půlvlnný dipól je v případě předešlé rovnosti výsledkem záporné číslo. V případě 

obou typů referenčních antén platí, že je-li výkon dané antény menší, než výkon antény referenční, 

zisk nabude hodnoty záporné. Libovolná anténa by se tedy ve své podstatě dala charakterizovat na 

základě svých výkonových parametrů jako zesilovač, resp. zeslabovač. Případný záporný zisk se 

také nazývá útlumem. Pro útlum platí vztah (7): 

(7)      

Kde           A  .......... výsledný útlum v decibelech 

                    G ........... zisk antény v decibelech        

         [40] 

2.1.2 Vyzařovací diagramy antén 

Pro grafické znázornění anténou vyzařovaného výkonu slouží tzv. vyzařovací diagramy (obrázek 5, 

obrázek 6), v případě výkonu přijímaného se jedná o diagramy směrové. Z hlediska zobrazení rovin 

vyzařování lze tyto diagramy rozdělit na dva typy, a to na horizontální a vertikální. Oba diagramy 

jsou kruhové a v jejich středu se nachází průsečík dvou os, nesoucích hodnoty útlumu, resp. zisku 

v jednotkách dBi (popřípadě dBd). Na celém obvodu kružnice diagramu je vyznačena úhlová míra 

ve stupních, která určuje směr vyzařování výkonu antény. K určité velikosti úhlu lze tedy přiřadit 

určitou hodnotu útlumu či zisku. Výsledkem je potom obrazec, vyjadřující rozložení výkonu ve 

dvou rovinách (horizontální a vertikální). V případě reálných antén bývají často tyto obrazce 

asymetrické, to kvůli výkonovým ztrátám, např. na uchycení antény, apod. Výsledný obrazec je 

tvořen tzv. laloky, kde se vždy rozlišuje lalok hlavní od laloků postranních, které mohou být 

v mnoha případech nežádoucí. Za lalok hlavní je považován ten, který záměrně vyzařuje nejvíce 

výkonu v určitém směru, resp. úhlovém rozpětí.  

       

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 4: Vlevo – vertikální vyzařovací charakteristika ideální izotropní antény, 
vpravo – horizontální vyzařovací charakteristika ideální izotropní antény[8] 
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Dalším důležitým parametrem určujícím směrový charakter antény je šířka vyzařovacího úhlu, čili 

určitá hodnota úhlového rozpětí hlavního laloku. Ta se určuje vždy ve dvou krajních bodech 

hlavního laloku, které odpovídají úrovni poloviny maximálního vyzářeného výkonu daným 

směrem, tedy poklesu přibližně 3 decibely (dBi či dBd, dle zvolené reference) pod úroveň 

maximálního vyzářeného výkonu, což lze dokázat jednoduchým výpočtem. Je dána například 

referenční izotropní anténa s maximálním vyzářeným výkonem 1 W (čili se ziskem 0 dBi v obou 

rovinách a ve všech směrech vyzařování) a reálná anténa se ziskem 5 dBi v místě maximálního 

vyzářeného výkonu v horizontální rovině.  

Zisk izotropní antény ve všech místech vyzařování je roven nule, jak lze zjistit dosazením hodnoty 

jejího maximálního vyzářeného výkonu do vztahu (5). 

            
   

   
                 

Z maximálního zisku reálné antény je třeba vyjádřit její maximální vyzářený výkon ve wattech, 

úpravou vztahu (5). 

             
    

   
  

                    

                  

Kde          Pmax   ............ maximální hodnota vyzářeného výkonu reálné antény 

Obrázek 6: Vertikální vyzařovací diagram reálné 
antény Kathrein 739 633 (viz příloha III) 

Obrázek 5: Horizontální vyzařovací diagram reálné 
antény Kathrein 739 633 (viz příloha III) 
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Nyní, když je znám maximální vyzářený výkon reálné antény, může se určit jeho poloviční 

hodnota, která činí 1,581 W. Poté lze dosadit tuto hodnotu do vztahu (5) a vyjádřit ji v jednotkách 

dBi. 

            
      

   
                 

Nyní je možno dokázat, že poloviční hodnota vyzářeného výkonu se nachází 3 dBi pod maximální 

úrovní zisku, a tedy i maximální úrovní vyzářeného výkonu. Rozdílem hodnot maximálního zisku a 

zisku v místě polovičního výkonu reálné antény se dospěje k numerickému výsledku.  

                        

Kde            ΔGdbi  ............ výsledný pokles zisku antény v decibelech  

2.1.3 Polarizace, azimut a elevace antény  

Polarizace antény je určena rovinou kmitů elektrické vlny (obrázek 1). Je-li tato rovina kolmá 

k povrchu země, pak se jedná o vertikálně polarizovanou anténu. V případě rovnoběžnosti roviny 

kmitů elektrické vlny se zemským povrchem se jedná o polarizaci horizontální. V praxi se 

polarizace antén volí v závislosti na typu technologie a lokalitách, kde jsou použity. V rámci dané 

technologie musí být polarizace vysílací a přijímací antény shodná, aby byla při přenosu 

elektromagnetické energie zajištěna co největší účinnost. Významným pojmem je také tzv. azimut 

antény, charakterizující úhlové pootočení kolem její svislé osy. Jedná se o orientovaný úhel, jež 

svírá anténa s referenčním směrem, a to severním. Azimut se měří ve směru chodu hodinových 

ručiček, uvádí se ve stupních (kde severní směr odpovídá hodnotě 0°). Nastavováním azimutu 

antény (jejím otáčením) je tedy možno určovat směr jejího vyzařování v horizontální rovině. 

Neméně důležitým technickým parametrem souvisejícím s vertikální vyzařovací, popřípadě 

směrovou charakteristikou, je elevace antény. Ta je dána úhlovým rozpětím mezi vertikální osou 

vertikálně nastavitelné antény a vertikální osou nosné části antény (stožáru). Lze ji nastavit 

mechanicky (seřízením upínacího mechanismu antény) i elektricky. Pokud náklon antény směřuje 

směrem dolů, k zemi, pak se hovoří o tzv. downtiltu (obrázek 7), v opačném případě se jedná o tzv. 

uptilt.   

 

 

 

 

Nastavováním azimutu a elevace antény, lze směrovat vyzařované radiové vlnění tak, aby danou 

lokalitu pokrylo dle konkrétních požadavků.    [7], [14] 

Obrázek 7: a) Anténa s mechanickým downtiltem, b) anténa s elektrickým downtiltem [14] 
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2.2 Specifikace komunikační technologie GSM 

2.2.1 Popis celulární struktury GSM  

Komunikační bezdrátový systém GSM je v současné době nejpoužívanějším systémem pro 

vzájemnou komunikaci mezi mobilními stanicemi (neboli MS), čili mobilními telefony, 

prostřednictvím základnových stanic. Jedná se o celulární (buňkový) radiokomunikační systém  

složený z buněk, z nichž každou obsluhuje právě jedna anténa základnové stanice (neboli BTS), 

pracující v určitém frekvenčním pásmu s daným počtem přidělených kanálů potřebných ke spojení 

s mobilními účastníky, přítomnými v dané buňce. GSM buňka bývá schematicky znázorňována 

jako šestiúhelníkový plošný útvar (obrázek 9) ohraničující plochu pokrytou signálem ze 

základnové stanice, která dané buňce náleží. Velikost plochy dané buňky je přímo úměrná 

vyzářenému výkonu příslušné antény základnové stanice, a tím i vzdálenosti dosahu vysílaného  

signálu. Z tohoto hlediska lze rozdělit GSM buňky na čtyři typy: 

1) Velké buňky 

Vyskytují se v méně obydlených místech, tedy v místech s malým počtem uživatelů, 

například v zalesněných či horských oblastech. Velké buňky disponují poloměrem od 

3 km do 35 km. Antény základnových stanic bývají umístěny nad úrovní nejvyššího 

bodu okolního terénu či zástavby.  
 

2) Malé buňky 

Jejich poloměr je menší než 3 km, antény základnových stanic se instalují pod nejvyšším 

bodem okolní zástavby, ale vždy výše, než je její střední výška.  
 

3) Mikrobuňky 

Mikrobuňky mají poloměr do 300 m, v zástavbě se antény základnových stanic umisťují 

pod úrovní střech budov. Tyto buňky jsou používány v oblastech s vyšším provozem,  

například v centrech měst. Signál se šíří v tzv. uličních kaňonech, kde se dále ohýbá a 

rozptyluje kolem okolních budov. 
 

4) Pikobuňky 

Používají se v místech, kde je vysoká koncentrace osob, například v supermarketech,  

velkých nádražních či letištních halách a v patrových domech (buňky jsou zde umístěny 

nad sebou). Poloměry pikobuněk jsou menší než 50 m. 

[25] 

Buňkový systém v pokryté oblasti je tvořen jednotlivými svazky dílčích buněk (obrázek 8) o stejné 

velikosti. K těmto svazkům lze připojovat svazky další, což umožní pokrytí dalších, nevyužitých 

ploch. Velkou výhodou je zde i možnost přeladění (neboli handover) mobilního účastníka na 

základnové stanice sousedních buněk (tzv. mezibuňkový handover), nachází-li se na jejich 

vzájemném přechodu a nadále se pohybuje. Toto přeladění lze realizovat i pro mobilního účastníka, 

pohybujícího se na území uvnitř jedné buňky (tzv. vnitrobuňkový handover), přidělením kanálu 

zajišťujícího kvalitnější spojení, než původně přidělený kanál. Proces přelaďování u obou typů 

handoveru trvá velmi krátce a pro uživatele mobilní stanice je během hovoru nepostřehnutelný.  

[30]   
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svazek buněk 

buňka  
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b1 

b5 
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b6 

Obrázek 8: Svazek buněk [9], [26]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Princip funkce systému GSM 

V rámci Evropy, Afriky, Asie a Blízkého východu se používají nejčastěji systémy GSM 900 a 

GSM 1800, (neboli DCS). Tato čísla reprezentují přibližné frekvenční pásmo v MHz, na kterém 

probíhá komunikace těchto dvou typů GSM systému. Systém GSM 900 se dělí dle přesných 

frekvenčních přídělů a svého využití na tři dílčí základní systémy, a to GSM-R, P-GSM a E-GSM  . 

Prvně jmenovaný systém GSM-R je určen pro železniční aplikace, kde je využíván pro komunikaci 

mezi posádkou vlaku a dispečerskými centry řízení železnice. Druhému systému P-GSM je 

vyhrazeno nejširší frekvenční pásmo a má tedy v pásmu GSM 900 dominantní zastoupení. Systém 

E-GSM slouží k rozšíření frekvenčního pásma, resp. k vyplnění pomyslné mezery mezi pracovními 

frekvencemi GSM-R a E-GSM. Kvůli nedostačující kapacitě frekvenčního pásma v okolí 900 MHz 

byl později zaveden systému GSM 1800, lišící se od staršího GSM 900 pouze kmitočtovým 

pásmem v okolí 1800 MHz. [11], [12] 

2.2.3 Radiové rozhraní systému GSM 

Komunikace mezi mobilními telefony a základnovými stanicemi systému GSM probíhá na dvou 

komunikačních trasách. Rozlišuje se zde trasa vzestupná, neboli uplink, která slouží ke komunikaci 

ve směru od mobilní stanice ke stanici základnové, a trasa sestupná, neboli downlink, na níž 

probíhá komunikace ve směru od základnové stanice ke stanici mobilní. Frekvenční pásma uplinku 

a downlinku jsou stejně široké a musí být od sebe frekvenčně vzdáleny. To zajišťuje tzv. duplexní 

odstup, který reprezentuje šíři frekvenčního pásma, oddělujícího pracovní kmitočty všech 

komunikačních dvojic uplinku a downlinku. Významným parametrem systému GSM je kapacita 

frekvenčního pásma, udávající počet duplexních radiových kanálů. Tu lze snadno určit jako podíl 

šířky frekvenčního pásma uplinku, resp. downlinku daného typu GSM systému a frekvenčního 

odstupu nosných vln jednotlivých kanálů, přičemž frekvenční odstup je u všech typů systému GSM 

roven 0,2 MHz. Systém P-GSM, v němž se frekvenční pásmo uplinku pohybuje v rozmezí 

od 890 MHz do 915 MHz a pásmo downlinku v rozmezí od 935 MHz do 960 MHz, disponuje 125 

duplexními kanály, kde nultý kanál slouží vždy jako oddělovací. Celkový počet využitelných 

duplexních kanálů je roven 124. U systému GSM 1800 se frekvenční pásmo uplinku nachází 

v rozmezí od 1710 MHz do 1785 MHz, pásmo downlinku náleží frekvencím od 1805 MHz 

do 1880 MHz. Duplexní odstup, jak je na první pohled patrné, činí 95 MHz, celkový počet 

Obrázek 9: Schématický model buňky [9] 
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radiových kanálů je roven 375. Systémy GSM 900 a GSM 1800 se řadí do digitálních sítí druhé 

generace (2G) a pro přenos hovoru v rámci jednoho radiového využívají metody TDMA, neboli 

vícenásobného přístupu s časovým dělením (v obou směrech komunikace). Princip TDMA spočívá 

v rozdělení jednoho radiového kanálu do osmi subkanálů, neboli timeslotů. Doba trvání jednoho 

timeslotu je přibližně 0,557 s. Seřazením osmi timeslotů vzniká TDMA rámec. Každý timeslot se 

opakuje s periodou asi 4,615 s. To znamená, že hovor jednotlivce není vysílán spojitě, ale  ve 

velmi úzkých časových úsecích. Celkově lze tedy na 124 duplexních kanálech v systému P-GSM 

umožnit komunikaci 992 uživatelům, v případě systému DCS je jejich maximální možný počet 

roven třem tisícům. [10], [33], [35]       

2.2.4 Opakování radiových kanálů, odstup buněk, sektorizace buněk 

Každá buňka pracuje v určitém přiděleném radiovém pásmu daného typu GSM systému. Přesněji 

řečeno, každou buňku obsluhuje anténa základnové stanice, pracující na konkrétním duplexním 

kmitočtu. Blízké, sousední buňky ovšem musí pracovat na kmitočtech odlišných, aby nedocházelo 

k interferencím signálů. Existuje ale metoda, která umožňuje používat stejné kmitočty na libovolně 

velkém počtu buněk, a tak efektivně hospodařit s přiděleným frekvenčním pásmem. Stejně velké 

buňky pracující na stejném kmitočtu se vzájemně svým signálem neruší, pokud je mezi nimi odstup 

O větší, než pětinásobek jejich poloměru R (obrázek 8). Tato vzdálenost se nazývá interferenční  

zóna. Dodržením interferenčních zón mezi buňkami využívajícími stejné kmitočty lze tedy 

dosáhnout teoreticky nekonečného opakování radiových kanálů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Za účelem dalšího zvyšování počtu současně obsluhovaných mobilních stanic, a tím také docílení 

nižších vysílacích výkonů stanic základnových, lze aplikovat metodu tzv. sektorizace buněk. 

Prakticky bývá sektorizace buňky provedena tak, že se jedna všesměrová anténa základnové 

stanice nahradí např. třemi směrovými anténami. Jednou základnovou stanicí je poté možno 

obsluhovat tři buňky současně. [27] 
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Obrázek 10: Interferenční zóna mezi buňkami [27] 
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2.2.5 Základnové stanice systému GSM 

Základnovou stanici GSM chápeme jako fyzickou jednotku, ve které je integrována veškerá 

technologie potřebná k zajištění radiového rozhraní potřebného k bezdrátové komunikaci. Každá 

základnová stanice je tvořena nosnou kovovou konstrukcí nesoucí antény (obrázek 11) a skříní 

(neboli kabinetem či kontejnerem) s nezbytnou elektronikou (obrázek 12), která zahrnuje obvody 

pro zajištění duplexní komunikace (separace vysílaných a přijímaných signálů v rámci jedné 

antény) a koncový výkonový zesilovač, z něhož jsou antény napájeny při vysílání. V naprosté 

většině bývají základnové stanice osazeny panelovými směrovými anténami, zářícími do tzv. 

sektorů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé antény jsou směrovány s určitým azimutem a náklonem tak, aby se docílilo výsledného 

pokrytí, které daný mobilní operátor požaduje. Někteří mobilní operátoři (v České republice např. 

O2) využívají v rámci jedné BTS obě pásma systému GSM, čili pásma 900 a 1800 MHz zároveň, 

čímž výrazně vzrůstá počet uživatelských kanálů. V rámci jedné lokality mívají takovéto BTS 

například tři antény náležící pásmu 900 MHz a tři antény využívající pásmo 1800 MHz  (popřípadě 

UMTS). Základnové stanice se všesměrovými anténami se v dnešní době vyskytují zřídka, a to 

většinou v málo obydlených lokalitách s malým provozem, kvůli nemožnosti opakování radiových 

kanálů při všesměrovém vyzařování. S neustálým růstem počtu BTS jsou snižovány jejich výkony, 

vyzařované anténami do daných lokalit. Ty se pohybují nejčastěji v řádech jednotek až desítek 

Wattů, v závislosti na velikosti buňky. Základnové stanice se dle maximálních vyzářených výkonů 

dělí do osmi tříd, jež jsou uvedeny v tabulce (tabulka 3).      

[31] 

 

Obrázek 11: BTS osazená panelovými anténami [37] Obrázek 12: Kabinet BTS [37] 
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Tabulka 3: Výkonnostní třídy základnových stanic GSM  [24] 

GSM třída BTS 1 2 3 4 5 6 7 8 

max. Výkon [W] 320 160 80 40 20 10 5 2,5 

 

2.2.6 Mobilní stanice systému GSM 

Mobilní stanice systému GSM jsou ve své podstatě jakákoliv přenosná bezdrátová zařízení,  

schopna duplexní komunikace se základnovými stanicemi tohoto systému. Nejčastěji se jedná o 

mobilní telefony, umožňující přenos hovoru a textových (SMS) zpráv v rámci technologie 2G 

(obrázek 13). V případě technologie 3G (obrázek 14) jsou základní funkce rozšířeny o bezdrátový 

přístup k internetu a možnost komunikace ve formě videohovorů. Doposud nejnovější technologie 

4G rozšiřuje své předchůdce např. o možnost sledování televizních programů ve vysokém rozlišení 

apod. Komunikace prostřednictvím přenosu hovoru však dosud zůstává nejpoužívanější službou 

mobilních stanic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjednodušený základní princip (obrázek 15) přenosu hovoru směrem z mobilního telefonu 

do základnové stanice  GSM (uplink) spočívá v převodu analogové neelektrické veličiny, tedy 

lidského hlasu, na veličinu elektrickou, čili elektrické napětí, pomocí zabudovaného mikrofonu. 

Napětí generované mikrofonem je následně pomocí A/D převodníku digitalizováno, kódováno a 

impulsně modulováno. Modulovaný signál je poté výkonově zesílen a pomocí všesměrové antény 

vyzařován do okolí. S využitím metody TDMA má vysílaný  signál dobu trvání 0,577 s (což je 

jedna osmina TDMA rámce) a jeho perioda je 4,615 s. V době mezi vlastními impulsy mobilní 

Obrázek 13 Mobilní telefon 

NOKIA 3310, standardu 2G [32] 
Obrázek 14: Mobilní telefon BlackBerry 

Curve 85 20, standardu 3G [46] 
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telefon nevysílá, tzn., že zbylých sedm osmin TDMA rámce je vyhrazeno pro vysílání signálů od 

sedmi dalších uživatelů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro přenos hovoru směrem ze základnové stanice do mobilního telefonu (downlink) platí přesně 

opačný princip (obrázek 15), s výjimkou použitého frekvenčního pásma. Příchozí digitální signál je 

přijímán všesměrovou anténou telefonu, posléze zesílen, demodulován, dekódován a převeden D/A 

převodníkem na signál analogový (elektrické napětí), jímž je napájen reproduktor, sloužící 

k poslechu při hovoru.  

Podobně jako základnové stanice, se i mobilní stanice dělí do výkonnostních tříd. V současnosti lze 

většinu mobilních telefonů zařadit dle rozmezí jejich maximálních vyzářených výkonů do 4. až 5. 

výkonnostní třídy.   

Tabulka 4: Výkonnostní třídy mobilních stanic GSM [24] 

 

[34] 

2.3 Specifikace komunikační technologie Wi-Fi 

Komunikační systém Wi-Fi  byl původně určen k bezdrátové komunikaci a přenosu dat mezi 

počítači v lokálních (např. firemních) počítačových sítích LAN. Později zača l poskytovat i 

bezdrátové připojení k síti internet, jak na velké vzdálenosti, tak i na vzdálenosti menší, v rámci 

tzv. Hotspotů , oblastí s omezenou rozlohou, v nichž je potřebný signál pro uživatele dostupný 

GSM třída MS 1 2 3 4 5 

max. výkon [w] 20 8 5 2 0,8 

Obrázek 15: Zjednodušený princip komunikace mezi MS a BTS 
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(např. restaurace a nádraží). Wi-Fi technologie je v současnosti součástí mnoha přenosných 

počítačů, ale i mobilních telefonů. Velká výhoda tohoto systému tkví v jeho pracovní frekvenci, 

poněvadž pracuje v nelicencovaném frekvenčním pásmu 2,4 GHz, tzv. ISM pásmu, určeném pro 

průmyslové, vědecké a lékařské účely. Jistou nevýhodou je zde rušení jinými zařízeními (např. 

bezdrátovým komunikačním systémem Bluetooth či mikrovlnnou troubou), využívajícími pro svou 

funkci stejné frekvenční pásmo. Technologie Wi-Fi využívá pro přenos informace 

elektromagnetické vlnění, spadající do pásma ultra krátkých vln, frekvenčně blízkých mikrovlnám. 

Šíření vysílaného signálu je umožněno buď přímou cestou, nebo prostřednictvím odrazu, ohybu a 

rozptylu vln kolem překážky. Obdobně, jako u systémů GSM, se dá struktura systému a velikost 

plochy pokrytí signálem popsat pomocí buněk. Používají se tři typy buněk: 

1) Makrobuňky 

Poloměr makrobuněk dosahuje rozměrů od 1 km do 30 km. Pevné vysílací antény jsou 

umisťovány nad úrovní střech zástaveb. 

 

2) Mikrobuňky 

Mikrobuňky disponují poloměrem od 100 m do 1000 m. Pevné vysílací antény bývají 

umisťovány pod úrovní okolních střech zástavby. 

 

3) Pikobuňky 

Poloměry pikobuněk dosahují řádově desítek metrů. Pevné vysílací antény jsou 

umisťovány v interiérech, např. v nákupních halách a uvnitř kancelářských budov.  

 

[22], [28] 

2.3.1 Antény technologie Wi-Fi 

V rámci technologie Wi-Fi jsou antény součástmi směrovačů neboli routerů a tzv. přístupových 

bodů, neboli Access Pointů, což jsou zařízení, jejichž prostřednictvím je umožněna bezdrátová 

komunikace mezi klienty sítě, tedy počítači, popřípadě mobilními telefony. V současných 

přenosných počítačích a mobilních telefonech, bývají antény pro příjem Wi-Fi jejich integrální 

součástí (miniaturní flíčkové antény), popřípadě je lze k PC připojit formou USB adaptéru.   

Volba antén pro Wi-Fi se odvíjí od požadavků, jimiž jsou zejména výkon, resp. zisk, směrovost, 

polarizace a vyzařovací úhel. Tyto parametry mají zásadní vliv na charakteristické vlastnosti 

vysílání či příjmu.  

Konstrukčně nejjednodušší anténou pro příjem a vysílání W i-Fi signálu je půlvlnný dipól, který se 

jako samostatný prvek většinou používá v méně výkonných aplikacích, např. v routerech pro 

domácí a kancelářské použití. V horizontální rovině má půlvlnný dipól takřka všesměrový 

charakter (obrázek 16), příjem a vysílání radiového vlnění tedy nejsou směrově omezeny.    
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Pro pokrytí nebo příjem v řádech stovek metrů v omezeném úhlovém rozsahu lze použít panelové 

antény (soustavy vertikálně orientovaných dipólů), mající v horizontální rovině šířku vyzařovacího 

úhlu v rozmezí od 30° do 180° (obrázek 17).     

 

V rámci zajištění radiového spojení dvou přístupových bodů na vzdálenost v řádech až jednotek km 

se nejčastěji používají parabolické antény. Ty mají dobré směrové, resp. vyzařovací vlastnosti, a 

disponují tak zanedbatelným postranním vyzařováním či příjmem z nežádoucích stran (obrázek 

18). 

Obrázek 16 Vlevo – horizontální vyzařovací diagram půlvlnného dipólu; vpravo  – vertikální vyzařovací 
diagram půlvlnného dipólu [44]  

Obrázek 17: Vlevo – horizontální vyzařovací diagram panelové antény; vpravo  – vertikální vyzařovací diagram 
panelové antény [43] 
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Dle legislativního opatření, a to všeobecného oprávnění VO-R/12/08.2005-34 lze regulovat 

vyzařovaný výkon všech zařízení Wi-Fi, fungujících ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz, 

do maximální hodnoty 100 mW EIRP. 

3.3 Specifikace komunikační technologie Bluetooth 

Komunikační technologie Bluetooth je další bezdrátovou technologií pro komunikaci a přenos dat,  

využívající frekvenční pásmo ISM, 2,4 GHz. V současnosti se vyskytuje téměř v každém mobilním 

telefonu a standardně bývá integrována v  přenosných počítačích. Vzdálenost dosahu vysílaného 

signálu je omezena třemi výkonovými třídami (tabulka 5), vztaženými k maximálnímu výkonu, 

vyzářenému ideální izotropní anténou (EIRP). [29]  

Tabulka 5: Výkonnostní třídy technologie Bluetooth [29] 

Výkonnostní třída  
Výkon  

[mW] 
[dBm] 

Dosah signálu 

[m] 

1. 100 20 100 

2. 2,5 4 10 

3. 1 0 1 

 

3.2.1 Antény technologie Bluetooth 

Vzhledem k tomu, že technologii Bluetooth využívají zejména mobilní telefony a přenosné osobní 

počítače, musí mít antény malé rozměry, aby mohly být do těchto zařízení integrovány. Z tohoto 

důvodu se používají planární flíčkové antény, obvykle ve tvaru čtverce, které se instalují přímo na 

desku plošného spoje. Dle konkrétních požadavků se vyrábějí antény s různými směrovými 

vlastnostmi. [39]  

 

Obrázek 18: Vlevo – Horizontální vyzařovací diagram parabolické antény; vpravo  – 

vertikální vyzařovací diagram parabolické antény [45] 
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3 Účinky elektromagnetického záření na lidský organismus 

3.1 Neprokázané účinky 

Výzkum možné škodlivosti umělého elektromagnetického záření o frekvencích, vysílaných 

zejména bezdrátovými komunikačními technologiemi se ukázal být nezbytným poté, co se začaly 

množit stížnosti některých jedinců na zdravotní problémy (svědění kůže, únava), údajně způsobené 

trvalým pobytem v blízkosti vysílače radiových vln či sloupu elektrického vedení. Tito jedinci jsou 

nazýváni elektromagneticky hypersenzitivními osobami neboli osobami trpícími EHS. Uskutečnila 

se řada experimentů, kdy byly osoby trpící EHS záměrně nevědomě exponovány 

elektromagnetickému poli o takové frekvenci a intenzitě, jež měla vyvolat příslušné příznaky. 

Většina z těchto studií prokázala, že exponované osoby nebyly schopny vycítit přítomnost 

elektromagnetického pole. Fenomén EHS je tedy většinou spojován spíše se sugestivními 

představami plynoucími ze strachu z expozice elektromagnetickému záření a následným stresem, 

který po jisté době může negativně ovlivnit fyzický stav člověka. Pojem EHS je často kvůli své 

psychologické podstatě nahrazován výstižnějším termínem idiopatická environmentální 

intolerance, neboli IEI. [4] 

Daleko závažnější závěry vyplynuly z epidemiologických studií, zabývajících se souvislostmi mezi 

časově proměnnými magnetickými poli (síťové frekvence 50 Hz nebo 60 Hz) o hodnotách 

magnetické indukce nad 0,4 μT a výskytem dětské leukémie u dětí, bydlících v těsné blízkosti 

sloupů elektrického vedení. Kvůli nízkému počtu jedinců v testovaných statistických souborech 

jsou výsledky nejednoznačné a diskutabilní. Karcinogenní účinky nízkofrekvenčních magnetických 

polí tedy nebyly dosud s jistotou prokázány. [5]  

3.2 Prokázané účinky 

Dosud jedinými zjištěnými vlivy neionizujícího radiového a mikrovlnného elektromagnetického 

záření na lidský organismus jsou termální účinky, jejichž intenzita závisí na velikosti vyzařovaného 

výkonu. Při menším, trvalém ohřevu tkáně (při zvýšení teploty do 1 °C) dochází k pocení za 

účelem tělesné termoregulace. Nadměrné pocení může v krajních případech vyvolat dehydrataci 

doprovázenou porušením iontové rovnováhy organismu. Dalším zvyšováním tělesné teploty 

vzrůstá riziko úpalu a tepelného stresu, jenž může vyústit až v srdeční selhání.  

U časově proměnných magnetických polí do frekvence 1 kHz je potenciálním nebezpečím 

působení tzv. indukovaných proudů, které se mohou indukovat v lidském těle a dráždit centrální 

nervovou soustavu. Frekvence proudů, indukovaných ve tkáni je rovna frekvenci změn 

magnetického pole. [5]     

3.3 Legislativa a dozimetrie 

Na základě vědecky prokázaných vlivů elektromagnetického záření a elektrických a magnetických 

polí (v rozsahu od 0 Hz do 300 GHz) na lidský organismus byla komisí ICNIRP koncem 

devadesátých let dvacátého století vypracována  a později, v roce 1999, schválena Radou Evropské 

unie směrnice, udávající nejvyšší přípustné dozimetrické hodnoty fyzikálních veličin, a sice 
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měrného absorbovaného výkonu neboli SAR, proudové hustoty J a hustoty zářivého toku S.  

Úkolem zavedení těchto kritických hodnot je omezit hustotu indukovaných tělních proudů,  

způsobených časově proměnným magnetickým polem a redukovat termální účinky  

elektromagnetického záření tak, aby nebyly škodlivé pro exponovanou osobu nebo část jejího těla.  

Vzhledem k nestandardním způsobům měření (nutnost speciální techniky) výše uvedených veličin 

jsou zavedeny tzv. referenční úrovně lépe měřitelných fyzikálních veličin, a to intenzity 

elektrického pole E, magnetické indukce B a rovněž hustoty zářivého toku S.  

Nejvyšší přípustné i referenční hodnoty jsou stanoveny zvlášť pro běžné osoby (definovány jako 

„ostatní osoby“) a zaměstnance (definováni jako „zaměstnanci“), u nichž v rámci výkonu povolání 

hrozí zvýšená expozice elektromagnetickým polím. Dodržováním referenčních úrovní je zaručeno 

nepřekročení hodnot kritické expozice. Referenční úrovně mohou být překročeny jen v případě, 

prokáže-li se výpočtem nebo měřením nepřekročení nejvyšších přípustných limitů.  

V současné legislativě ČR je směrnice ICNIRP implementována ve sbírce zákonů, jako nařízení 

vlády č.1/2008 Sb., jež upravuje předešlé nařízení vlády č 480/2000 Sb. Nejvyšší přípustné i 

referenční hodnoty příslušných fyzikálních veličin jsou v obou nařízeních vlády přehledně vypsány 

v tabulkách a znázorněny v grafech, v závislosti na frekvenci elektromagnetického pole (popřípadě 

časově proměnného elektrického a magnetického pole). [2], [3] 

3.3.1 SAR 

Pokud je člověk, nebo část jeho těla vystavena zdroji elektromagnetického záření, jehož 

vyzařovaný výkon je dostačující pro rozkmitání molekul tkáně, může dojít k produkci tepla, což je 

majoritní vlastnost elektromagnetického vlnění o frekvenci od 100 kHz do 10 GHz. Veličina SAR 

udává velikost absorbovaného výkonu na kilogram živé tkáně, vystavené působení 

elektromagnetického pole. Pro výpočet SAR platí následující vztah (8): 

(8)  

 

Kde           σ .............  elektrická vodivost tkáně 

 E  ............  intenzita elektrického pole (efektivní hodnota)  

 ρ  .............  hustota tkáně 

Velikost tkání absorbovaného výkonu je závislá na poloze a vzdálenosti exponovaného objektu 

vůči zdroji záření. Dalším významným faktorem je vyzařovací charakteristika zdroje záření a 

samotné geometrické parametry exponovaného objektu. Při výpočtu SAR je dále nutno brát 

v úvahu, že lidské tělo jako celek nemá homogenní hustotu a elektrická vodivost tkáně se zvyšující 

se frekvencí roste. Z těchto důvodů jsou hodnoty absorbovaného výkonu v různých částech těla 

různé. SAR se vyšetřuje celotělově i lokálně a jeho hodnoty jsou průměrovány přes časový interval 

6 minut, kvůli zohlednění tělesné termoregulace. [1], [13] 

Jednou z metod měření lokální SAR je měření hlavou absorbovaného výkonu, vyzařovaného 

anténou mobilního telefonu. Ve většině případů se používají fantomy (obrázek 19), geometricky 
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velmi podobné tvaru lidské hlavy, které jsou zhotoveny z jednotlivých vrstev materiálů 

reprezentujících kůži, podkožní tuk, lebeční kost a mozek. Hustoty a elektrické vodivosti použitých 

materiálů musí být svými hodnotami blízké hodnotám fyziologickým. Na obvodu fantomu je 

upevněn senzor, jenž snímá intenzitu elektrického pole v okolí exponované oblasti, a z jehož 

výstupních hodnot se v průběhu měření získávají data, potřebná k výpočtu SAR. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Indukované proudy 

U elektromagnetického vlnění s nižšími frekvencemi, tj. od 0 Hz do 1 kHz byla prokázána možná 

rizika ve formě proudů, indukujících se v lidském těle vlivem působení magnetické složky daného 

vlnění. Tyto indukované proudy mají vliv  zejména na centrální nervovou soustavu. Účinky 

(tabulka 6) indukovaných proudů na lidský organismus jsou totožné s účinky střídavého 

elektrického proudu vyvolanými např. kontaktem části těla se zdrojem elektrického napětí.  Limitní 

hodnoty pro indukované proudy jsou dle nařízení vlády č. 1/2008 reprezentovány hodnotami 

proudových hustot vztažených k frekvencím proměnného magnetického pole v rozmezí od 0,01 Hz 

do 10 MHz. [36] 

Tabulka 6: Účinky indukovaných proudů [36] 

Proudová hustota (A/m2) Projevy 

< 0,001 Nebyly zjištěny žádné projevy.  

0,001–0,01 Nepatrné biologické projevy. 

0,01–0,1 

Dobře zjištěné jevy, vizuální efekty (magnetofosfeny), možnost 

ovlivnění nervové soustavy, publikovány zprávy o snazším 

hojení zlomenin. 

0,1–1 
Zjištěny změny v dráždivosti nervového systému; ovlivnění 

prahu stimulace, možná zdravotní rizika. 

> 1 
Možné extrasystoly a ventrikulární fibrilace; nesporná zdravotní 

rizika. 

Obrázek 19 Fantom lidské hlavy pro měření SAR [6] 
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3.3.3 Intenzita elektrického pole, magnetická indukce, hustota zářivého toku 

Intenzita elektrického pole E a magnetická indukce B patří v dozimetrii neionizujících záření k tzv. 

referenčním, dobře měřitelným veličinám, z jejichž známých hodnot lze dále vypočítat hustotu 

zářivého toku S neboli výkonovou hustotu. Tu lze vyčíslit dle následujícího vztahu (9):   

(9)  

 

Kde  S  ........ výsledná hustota zářivého toku 

 H  .......  intenzita magnetického pole 

 B  ........ magnetická indukce 

 μ  ........ permeabilita prostředí 

Pro výpočet hustoty zářivého toku platí i následující alternativní vztah (10): 

(10)  

 

Kde 120∙ π ......... číselná hodnota impedance vakua  

Hustota zářivého toku S se v dozimetrii neionizujícího elektromagnetického záření určuje pro 

frekvence v rozmezí od 10 GHz do 300 GHz, kde SAR již není v tomto frekvenčním pásmu 

vhodným ukazatelem působení záření na biologický objekt.  

[13] 
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4 Simulace pokrytí lokality technologiemi P-GSM 900 a UMTS 

Účelem simulace radiového pokrytí mobilními technologiemi v konkrétní oblasti, je graficky 

znázornit intenzitu elektrického pole v dané lokalitě, a z vygenerovaných výsledků vypočítat 

plošné rozložení vyzářeného výkonu. Porovnáním referenčních dozimetrických hodnot hustoty 

zářivého toku s hodnotami vypočtenými lze zjistit, zdali jsou překročeny limitní hodnoty těchto 

fyzikálních veličin či nikoliv.    

Data pro simulaci pokrytí byla poskytnuta pobočkou zlínské firmy Lukromtel v Ostravě. Jedná se o 

seznam některých základnových stanic mobilního operátora O2 v Ostravě, v němž jsou kromě 

zeměpisných poloh jednotlivých BTS zahrnuty důležité technické parametry antén, potřebné k 

realizaci simulace. 

4.1 Popis programu Radio Mobile a jeho vstupních parametrů 

Bezplatný software Radio Mobile (http://www.cplus.org/rmw/download/download.php?S=1), 

jehož autorem je kanadský radioinženýr Roger Coudé, slouží k simulaci pokrytí bezdrátovými 

komunikačními technologiemi, využívajícími frekvence v rozmezí od 100 kHz do desítek GHz. 

Věcnou nevýhodou tohoto programu je nemožnost zahrnutí přímých vlivů městské zástavby na 

odraz elektromagnetické vlny, takže program počítá jen s nerovnostmi terénu, což může 

v závislosti na hustotě zástavby vést ke zkresleným výsledkům.      

Pro vytvoření radiové sítě v určité oblasti a její simulaci je zapotřebí do programu vložit potřebné 

technické a fyzikální parametry  (viz příloha I), které se dají rozdělit na parametry antén neboli 

jednotek sítě a parametry prostředí, v němž se síť nachází (tabulka 7). 

Tabulka 7: Seznam základních vstupních parametrů programu Radio Mobile  

Parametry antén Parametry prostředí 

maximální vyzářený výkon typ klimatu 

maximální zisk relativní permitivita povrchu terénu  

polarizace elektrická vodivost terénu 

pracovní frekvence nadmořská výška  

výška nad zemským povrchem   

azimut a elevace   

 

Nezbytnou nutností je také editace vyzařovacích diagramů antén v poznámkovém bloku, a to 

zápisem hodnot zisku či útlumu dané antény v horizontální i vertikální rovině pro celý rovinný úhel 

2π. Editované vyzařovací diagramy se poté ukládají s příponou .ant do programové složky 

„antenna“, odkud jsou při práci s programem načítány.  

Dalším nezbytným krokem je vytvoření jednotek radiové sítě. Musí se definovat síť, v níž jsou 

souhrnně obsaženy minimálně jedna nebo více vysílacích antén a jedna anténa přijímací. Před 

vykreslením simulovaného pokrytí je nutno vybrat server pro mapový podklad, jehož rozlišení a 

http://www.cplus.org/rmw/download/download.php?S=1
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velikost je libovolně nastavitelná. Samotné vykreslení lokality, tedy mapového podkladu, je dáno 

nastavenou zeměpisnou polohou jednotek sítě. Po vykreslení mapového podkladu, nastavení 

požadovaných fyzikálních jednotek pokrytí a definici úloh (příjem nebo vysílání) jednotek sítě je 

možno zahájit simulaci. Výsledné mapy pokrytí lze uložit v několika typech formátů obrázku. Při 

ukládání obrázku se automaticky s obrázkem ukládá soubor s příponou .kml, který má v sobě 

uloženy zeměpisné polohy jednotek sítě, a lze jej v aplikaci Google Earth otevřít jako obrázek.        

4.2 Použité vstupní parametry a výsledky simulace 

Pro simulaci byla vybrána BTS, nacházející se na střeše panelového domu (viz příloha II) 

v Ostravské městské části Poruba (Hlavní třída, 1030/41).  BTS je vybavena dvěma trojicemi 

vertikálně polarizovaných panelových antén o výkonu 43 W s azimuty 0°, 120° a 240° , kdy jedna 

trojice typově shodných antén náleží systému P-GSM 900 a druhá trojice systému UMTS. Antény 

systému P-GSM 900 disponují elektrickým downtiltem o hodnotě 12°, zatímco antény systému 

UMTS mají nastaven elektrický downtilt na hodnotu 8°. Antény obou systémů se nacházejí ve 

výšce 38 m, v místě s nadmořskou výškou 245 m. Další technické parametry a konkrétní typy 

těchto antén jsou uvedeny v přílohách III a IV. Vzhledem k tomu, že simulace dvou systémů 

najednou není v programu Radio Mobile možná, musely být oba systémy simulovány zvlášť.  

V případě obou systémů byla jako přijímací anténa zvolena ideální izotropní anténa, tedy náhrada 

antény mobilního telefonu, nacházející se ve výšce 1,65 m nad povrchem země, v místě 

s nadmořskou výškou 252 m. Tato přijímací anténa byla umístěna v dostatečné vzdálenosti od BTS 

tak, aby nezasahovala do prostoru pod anténami základnové stanice, kde se předpokládá malá síla 

signálu.  

Pracovní frekvence obou systémů byly v rámci simulace nastaveny jako frekvence náležící celému 

pásmu downlinku, čili směru vysílání od BTS k mobilnímu telefonu. Frekvenční rozsah downlinku 

byl nastaven na hodnoty 935 MHz až 960 MHz pro systém P-GSM 900 a 2110 MHz až 2130 MHz 

pro systém UMTS.  

V rámci vykreslení map pokrytí byla zvolena jednotka dB(μV/m), pro kterou platí vztah (11): 

(11)  

Z předešlé rovnice se matematickými úpravami vyjádřila intenzita elektrického pole E, pro kterou 

platí vztah (12): 

(12)  

Z výsledné intenzity elektrického pole se poté odvodil vztah pro výpočet hustoty zářivého toku S, a 

to dle následujícího vztahu (13): 

(13)  

 
 

Oblast zájmu potřebná k výpočtu hodnot intenzity elektrického pole a hustoty zářivého toku byla 

určena jako vzdálenost d o délce 1300 m, mající počátek v pomyslném středu BTS. Pro systém            
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d 

Obrázek 20: Rozložení intenzity elektrického pole v jednotkách dB(µV/m) u systému P-GSM 900 

P-GSM 900 byla vzdálenost d orientována ve směru antény s azimutem 240° (obrázek 20) a pro 

systém UMTS ve směru antény s azimutem 120° (obrázek 21). Hodnoty v jednotkách dB(μV/m) 

byly odečítány po 3 mm intervalech z celkové délky d, kde 3mm na mapě pokrytí odpovídají 46,4 

m ve skutečnosti za předpokladu, že obrázek mapy pokrytí má skutečnou šířku 184 mm a výšku 

129 mm. Ze zaznamenaných hodnot v jednotkách dB(μV/m) se dle výše uvedených vztahů 

vypočetly numerické hodnoty intenzity elektrického pole a následně pak hodnoty hustoty zářivého 

toku.  

Z vypočtených dat byly pro P-GSM 900 i UMTS sestrojeny dva grafy, a sice graf intenzity 

elektrického pole (viz příloha V) a z něj přepočtený graf hustoty zářivého toku, oba v závislosti na 

vzdálenosti d od daných antén. Prostřednictvím programu Google Earth se následně získaly křivky,  

reprezentující výškové profily terénu v rozmezí vzdálenosti d, náležící jak systému P-GSM 900, 

tak i systému UMTS. Pro názornou ukázku rozložení výkonu vzhledem k nadmořské výšce terénu 

a vzdálenosti d od antény byly obě dvojice grafů hustoty zářivého toku a výškových profilů  

sloučeny ve dva celistvé obrázky (obrázek 21, obrázek 23).         
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Z obrázku (obrázek 21), znázorňujícího pokrytí systémem P-GSM 900 je patrné, že nejvyšší 

hodnota zářivého toku se nachází ve vzdálenosti 190 m až 320 m od antény. To je zřejmě 

způsobeno jedním z postranních laloků, které jsou vyzařovány (bráno z pohledu vertikální roviny 

vyzařovacího diagramu) s relativně malým útlumem pod poměrně strmým úhlem, vezme-li se 

v potaz vertikální vyzařovací charakteristika dané antény (viz příloha III) a elevační úhel (downtilt) 

o velikosti 12°. V tomto případě tedy i malý výkon z postranního laloku vyzářený do krátké 

vzdálenosti stačí k dosažení vysokých hodnot hustoty zářivého toku.     

Výrazný pokles hustoty zářivého toku ve vzdálenosti 420 m od antény je zřejmě způsoben 

vyzařováním z oblasti přechodu laloků, kde je velký útlum. Pokles hustoty zářivého toku v místech 

s klesající nadmořskou výškou je způsoben odrazem dopadnuvší elektromagnetické vlny od míst 

s vyšší nadmořskou výškou, popřípadě může vysílaná vlna nízce položenou lokalitu minout, což 

má za následek její nedostatečné pokrytí signálem (případ nízké hodnoty hustoty zářivého toku 

v úseku 750 m až 1060 m od antény). 

Relativně nízká hodnota zářivého toku (oproti maximální hodnotě) v rozmezí 0m až 40 m je 

způsobena větším útlumem signálu v této lokalitě, což lze opět vyčíst z vertikálního vyzařovacího 

diagramu dané antény. V reálných případech prakticky nelze uskutečnit komunikaci mobilní 

stanice se základnovou stanicí, která je bezprostředně nad ní, neboť signál z BTS může být stíněn 

stavbou, na které je základnová stanice umístěna.   

I když je největší výkon vyzařován hlavním lalokem, nemusí být pravidlem, že právě hlavní lalok 

poskytne lokalitě, na kterou je směrován, největší pokrytí. Energie  elektromagnetické vlny totiž 

s uraženou vzdáleností klesá, takže velmi záleží na vyzařovacích úhlech jednotlivých laloků. 

 

 

Obrázek 21: Rozložení hustoty zářivého toku v terénu pro P-GSM 900 
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Obrázek 22 Rozložení intenzity elektrického pole v jednotkách dB(µV/m) u systému UMTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 Rozložení hustoty zářivého toku v terénu pro UMTS 
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Z obrázku (obrázek 23), znázorňujícího pokrytí systémem UMTS vyplývá, že nejvyšší hodnota 

hustoty zářivého toku se nachází ve vzdálenosti 50m až 130 m od antény. To může být opět 

způsobeno zářením z postranního laloku o poměrně malém útlumu, jak je patrné z vertikálního 

vyzařovacího diagramu dané antény (viz příloha IV). Přestože je hustota zářivého toku pro systém 

UMTS vyšetřována v odlišné lokalitě, jsou zákonitosti lomů a odrazů elektromagnetické vlny vždy 

stejné. 

4.3 Porovnání výsledků s dozimetrickými limity  

Srovnáním nejvyšších hodnot hustoty zářivého toku s referenčními hodnotami téže veličiny pro 

nepřetržitou expozici lze zjistit, zdali jsou či nejsou překročeny základní limity (pro osoby ostatní),  

které ještě nesouvisí s negativními účinky na lidské zdraví. Vypočtené hodnoty zářivého toku 

mohou překročit referenční úroveň, nesmí ale překročit nejvyšší přípustné hodnoty.  

Nejvyšší vypočtené hodnoty hustoty zářivého toku jsou 40,15 μW/m2 pro systém P-GSM 900 a 

2,206 μW/m2 pro systém UMTS.  

Pro výpočet referenční úrovně zářivého toku (dle nařízení vlády č.1/2008 Sb.) náležící systému              

P-GSM 900 platí následující vztah (14): 

(14)  

 

Kde f .......... frekvence daného elektromagnetického vlnění 

Dosadí-li se do vztahu (14) maximální hodnota frekvence downlinku, čili 960 MHz, pak výsledná 

maximální referenční hodnota zářivého toku pro tuto frekvenci je rovna 4,8 W/m2. Nejvyšší 

vypočtená hodnota zářivého toku o hodnotě 40,15 μW/m2 je tedy z hlediska škodlivosti zcela 

zanedbatelná. 

Referenční úroveň zářivého toku, náležící systému UMTS, se jednoduše určí porovnáním 

tabulkové hodnoty zářivého toku (10 W/m2 pro frekvence od 2∙109 Hz do 3∙1011 Hz) a vypočtené 

hodnoty 2,206 μW/m2. Jak je na první pohled zřejmé, jedná se o zanedbatelnou hodnotu a nehrozí 

zde žádná známá rizika spojená s expozicí elektromagnetickému záření.  

Z výsledků plyne, že vypočítané maximální hodnoty zářivého toku jsou u obou systémů hluboce 

pod hranicí referenčních mezí. Z toho lze usoudit, že v žádném místě vyšetřované oblasti nedojde 

k překročení povolených dozimetrických hodnot.   

[13] 
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5 Omezení možných vlivů bezdrátových technologií na člověka  

Opatření pro omezení možných nežádoucích vlivů bezdrátových technologií na lidské zdraví jsou 

dvojího druhu. Jedná se o opatření jak z hlediska legislativy, tak z hlediska technického. Obě tato 

hlediska jsou vzájemně propojena v tom smyslu, že technické parametry komunikačních zařízen 

musí být v souladu s patřičnými hygienickými předpisy. Jedná se především o velikost vyzářeného 

výkonu, v souvislosti s termálními účinky radiového záření.  

Jedním z řešení, kterým by se výrazněji omezil výskyt umělého radiového vlnění v životním 

prostředí člověka je náhrada radiového spojení za spojení metalické, a to v rámci přenosu 

informace na malou vzdálenost (např. připojení k internetu v rodinném domě). Tím by současně 

došlo i k omezení možného vzájemného rušení blízkých přístrojů, fungujících ve stejných 

kmitočtových pásmech (zejména v bezplatném pásmu ISM). Toto opatření by ovšem způsobilo 

neschopnost mobility uživatelů, což je hlavní výhodou bezdrátové komunikace. Opatření tohoto 

typu tedy zůstávají individuální volbou každého jedince.  
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo provedení rešerše o citlivosti lidského organismu na 

elektromagnetické záření, produkované bezdrátovými komunikačními technologiemi.  Byly 

provedeny technické specifikace bezdrátových technologií GSM, Wi-Fi a Bluetooth, za účelem 

vzájemného srovnání jejich použití, výkonů a dosahů jimi vyzařovaných elektromagnetických vln. 

Zjistil jsem, že na velikost rozlohy pokrytí danou technologií mají zásadní význam výkonové a 

směrové parametry antény této technologie.  

V rámci kapitoly o účincích elektromagnetického záření na lidský organismus jsem provedl 

souhrnnou rešerši o samotných účincích elektromagnetického záření na člověka  a také o metodách 

dozimetrie. Z rešerše vyplynulo, že na lidské tělo působí obě složky elektromagnetického pole, čili 

složka elektrická i magnetická. U působení nízkofrekvenčních magnetických polí na lidský 

organismus je možné riziko působení indukovaných proudů  dráždících nervovou soustavu. U 

elektromagnetického záření s frekvencí od 100 kHz do 10 GHz byly zjištěny termální účinky na 

lidský organismus.    

Na základě dostupných informací o technologii GSM a poskytnutých materiálů firmou Lukromtel v 

Ostravě jsem provedl v programu Radio Mobile simulaci pokrytí technologiemi P -GSM 900 a 

UMTS z reálné BTS, v reálné lokalitě, a to v Ostravě – Porubě. Cílem bylo získat hodnoty intenzity 

elektrického pole potřebné k výpočtu hustot zářivých toků v závislosti na dané vzdálenosti a  

náležící oběma technologiím. Z vypočítaných hodnot byl pro každou technologii zvlášť sestrojen 

graf hustoty zářivého toku a sloučen s grafem profilu terénu. Z těchto grafů posléze byly zjištěny 

poklesy či vzrůsty hustoty zářivého toku vzhledem k výšce terénu a vzdálenosti od antény daného 

systému. Nejvyšší dosažené hodnoty zářivého toku náležící oběma technologiím byly porovnány s 

referenčními dozimetrickými hodnotami téže veličiny a vyhodnoceny jako zanedbatelné oproti 

daným limitům.  

V poslední tematické kapitole jsem uvedl jedno z možných řešení vedoucí k omezení vlivu 

elektromagnetického záření na lidský organismus, a sice nahrazení radiového spoje spojem 

metalickým. 
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Příloha I Ukázka programu Radio Mobile – zadávání parametrů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha II Umístění BTS – panelový dům Ostrava-Poruba, Hlavní tř. 1030/41 

Zeměpisná poloha: 49°49'37.34"N 18°10'39.20"E  

Vybavení BTS:                                     

3x sektorová anténa Kathrein 739 633 s azimuty 0°, 120°, 240° pro systém P-GSM 900 

3x sektorová anténa Kathrein 742 215 C s azimuty 0°, 120°, 240° pro systém UMTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha III Panelová anténa Kathrein 739 633 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace antény: 

Frekvenční rozsah  806–960 MHz 

Maximální vstupní výkon 600 W (při 50°C) 

Zisk 15 dBi (pro 880–960 MHz) 

Šířka vyzařovacího úhlu 65° (při poklesu max. zisku o 3 dB)  

Polarizace +45°, −45° 

Elektrický downtilt  12° 

Horizontální vyzařovací diagram  

(polarizace ±45°) 

 

Vertikální vyzařovací diagram 

 (polarizace ±45°) 

 



 

 

 

Příloha IV Panelová anténa Kathrein 742 215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace antény: 

Frekvenční rozsah  1710–2200 MHz 

Maximální vstupní výkon 300 W (při 50°C) 

Zisk 18 dBi (pro 1920–2200 MHz) 

Šířka vyzařovacího úhlu 64° (při poklesu max. zisku o 3 dB)  

Polarizace +45°, −45° 

Elektrický downtilt  0–10° 

Horizontální vyzařovací diagram 

(polarizace ±45°) 

 

 Vertikální vyzařovací diagram 

      (polarizace ±45°) 

 



 

 

 

Příloha V Grafy intenzity elektrického pole   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  A3 je anténa systému P-GSM 900 s azimutem 240° 

  B2 je anténa systému UMTS s azimutem 120° 
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