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směrem k IoT
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Prezident FTTH Council Europe
„U vysokorychlostního připojení přínosy pro společnost 
přesahují přímé hospodářské výhody.“
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Vážení čtenáři,
podle nové zprávy společnosti Grand View Research, Inc., se očekává, 
že celosvětový trh s optickými vlákny dosáhne do roku 2025 přes 9 miliard 
USD, tj. více než 225 mld.Kč. K tomu se přidává celý segment konektorů, 
spojek, rozvaděčů, nástrojů, měřící techniky a dalších doplňků. A dále pak 
vlastní realizační fáze projektování a výstavby. Avšak významně bude růst 
využití optiky v ne-telekomunikačních oblastech, jako je vojenský a letecký 
průmysl, v lékařských, železničních a dalších přidružených technologických 
aplikacích. Údajně půjde o další technologickou revoluci díky vláknu…  
Sledujme další události na trhu sítí NGN:

… Americký prezident Donald Trump sdělil, že zlepšení dostupnosti 
vysokorychlostního připojení ve venkovských oblastech bude součástí 
jeho ambiciózního plánu infrastruktury ve výši jednoho trilionu dolarů, 
který předloží Kongresu a umožní malým městům zlepšit připojení a jejich 
ekonomický status. … Open Fiber je zřejmě vítězem druhého výběrového 
řízení na vysokorychlostní sítě v Itálii. Projekt se týká zavádění optických sítí 
v 3710 obcích v deseti italských regionech.

… Společnost Orange Poland plní svůj závazek na základě dohody s minis-
terstvem pro digitalizaci z března o připojení více než 4500 škol na internet 
(100Mbit/s) prostřednictvím infrastruktury s optickými vlákny do tří let.

…  Společnosti skupiny InfraCapital a Nokia vybraly společnosti, aby 
vybudovaly sítě FTTH v rámci projektu 1.1 POPC (Operační program Digital 
Poland). Společnosti skupiny InfraCapital / Nokia obdržely spolufinanco-
vání ve třinácti regionech, zejména v severním a středním Polsku. Síťová 
výstavba začne v létě.

… Vedoucí společnost TELECOM AUSTRIA na rakouském telekomunikač-
ním trhu získává většinu  dotací na vysokorychlostní připojení.  Z rakous-
kého širokopásmového dotačního programu Broadband Billion se dosud 
vynaložilo 204 milionů EUR.

…takto bych mohl přidávat další a další aktuality ze světa optických sítí. 
Všude se něco děje. Avšak  pootočte svůj pohled do našich „luhů a hájů“. 
Rozvoj sítí nové generace, tedy zejména FTTx se odehrává v České republice 
bez vlivu přijatých státních strategií, bez vlivu evropských dotací, bez 
skutečných ambicí vládnoucích politiků něco pro oblast všude-přítomného 
vysokorychlostního internetu udělat. Rozvoj sítí zajišťuje soukromý sektor 
operátorů vlastními silami, asi ne v takovém tempu jaký vidíme v někte-
rých zemích světa. Ale i tak je tomu dobře, protože čekat pouze na slíbené 
evropské dotace by naši zemi posunulo v žebříčku vysokorychlostního 
připojení na samý konec.  Přitom v mnoha zemích, právě jejich „osvícené“ 
vlády mohou urychlit rozvoj infrastruktury a významně tím podpořit rozvoj 
celé ekonomiky země. Ať už je to dotační politikou nebo dobře udělanými 
zákony pro výstavbu či daně. 

Ronan Kelly: „Rychlost rozšiřování sítí a chuť investorů využívat optické sítě, 
ale závisí na politických opatřeních a regulaci. Ambiciózní politické cíle, sta-
bilní a předvídatelné regulační prostředí podporující zavádění optických vláken 
hrají významnou úlohu při podpoře investic do optických sítí.“

Našemu časopisu se podařilo uskutečnit rozhovor s prezidentem FTTH 
Council Europe Ronanem Kellym, přečtěte si prosím jeho pohled na věc. 
Pohled tak trochu z Bruselu.

Jaká je však realita u nás…?           

Svatoslav Novák
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Rozhovor Svatoslava Nováka  
s prezidentem FTTH Council Europe 
Ronanem Kellym

Předpokládám, 
že současná 

rychlost vlákna 
se v budoucnos-

ti dále zrychlí

V současné době vidíme rozmach vývoje sítí nové 
generace (NGN). Viděli jsme to na konferenci 
FTTH v roce 2017 v Marseille. Myslíte si, že optické 
vlákno bude udržovat své technologické postave-
ní v dlouhodobém horizontu? 

Předpokládám, že současná rychlost vlákna 
se v budoucnosti dále zrychlí, neboť vysokorych-
lostní propojení je nepostradatelné pro vět-
šinu aspektů života, včetně podnikání a veřejné 

 „Podpora jasného, stabilního a jistého regulačního prostředí na úrovni 
EU je jedinou cestou, jak významně posílit veřejné a soukromé investice 
potřebné pro zavádění infrastruktury pro optické sítě.”

Currently, we can see the boom of development 
of Next Generation Networks (NGN), particularly 
NGA. We saw this at the 2017 FTTH Conference in 
Marseille. Do you think that fiber will maintain its 
technological position in the long-term?

I expect that the current momentum for fiber 
will further accelerate in the future as very high 
capacity connectivity becomes indispensable to 
most aspects of life, including business and pub-

The promotion of a clear, stable and certain regulatory environment at EU level is the only way  
to significantly push the public and private investments needed to roll-out fiber infrastructure.

Svatoslav Novak interviews  
President of The FTTH Council Europe  

Mr. Ronan Kelly



2  |  2 0 1 7  |  5

správy. Optické vlákno je jedinou infrastrukturou 
budoucnosti, která umožní vysokorychlostní, 
vysoce kvalitní pevné a bezdrátové širokopásmové 
přístupové sítě a podporuje inovaci a konkurence-
schopnost ve všech odvětvích podnikání. Všechny 
špičkové technologie a služby, které přeměňují 
naše hospodářství a společnost prostřednictvím 
jejich využití v oblastech, jako je průmysl, doprava, 
zdraví a vláda, se budou stále více opírat o optické 
vlákno. Vysokorychlostní připojení se téměř stalo 
naším základním právem, a proto se dostupnost 
konkurenceschopného a cenově dostupného 
optického vlákna stále více stává politickou priori-
tou, neboť přínosy pro společnost podle investorů 
často přesahují přímé hospodářské výhody.

Můžete odhadnout, jak dlouho bude tento růst 
pokračovat?

Máme nyní velkou příležitost nahradit infrastruk-
turu 19. století a budovat digitální infrastrukturu 
21. století. Vysoká hustota optických sítí je před-
pokladem pro digitální společnost a ekonomiku 
zítřka a vidíme jasný trend k rozšiřování optických 
sítí. Nejen tradiční měděné sítě, ale také bezdrá-
tové sítě, jako jsou 4G a 5G, jsou nahrazovány 
optickými sítěmi, a je pravda, že i kabelové sítě 
se ve svých architekturách stále více spoléhají 
na optické vlákno. ve skutečnosti mnoho kabelo-
vých operátorů nahrazuje koaxiální kabely optic-
kými sítěmi místo jejich upgradu pomocí DOC-
SIS3.1. Rychlost rozšiřování sítí a chuť investorů 
využívat optické sítě, ale závisí na politických opat-
řeních a regulaci. Ambiciózní politické cíle, stabilní 
a předvídatelné regulační prostředí podporující 
zavádění optických vláken hrají významnou úlohu 
při podpoře investic do optických sítí. 

Co si myslíte o financování nové sítě NGA v zemích 
EU z prostředků Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a operačních programů jednotlivých zemí? 
Jsou motorem rozvoje NGA nebo jen malým do-
plňkem k investicím operátorů?

Finanční fondy, jako je Evropský fond pro regionální 
rozvoj (ERDF), jistě mohou hrát svoji úlohu při zavá-
dění sítí NGA v Evropě, zejména pokud se budeme 
bavit o zavedení sítí NGA v náročných venkovských 
oblastech. Převážná většina investic do infrastruk-
tury optických vláken však může a měla by být 
komerčně financována ze soukromých fondů. Proto 
se FTTH Council domnívá, že důraz by měl být kladen 
na správnou kombinaci soukromých investic v hustě 
osídlených oblastech s tím, že je třeba upřednostnit 
hospodářskou soutěž v oblastech budování infra-

Rychlost 
rozšiřování 
sítí závisí 
na politických 
opatřeních 
a regulaci

Vysokorych-
lostní připojení 
se téměř stalo 
naším základ-
ním právem

lic administration. Fiber is the only future-proof 
infrastructure enabling high speed, high quality 
fixed and increasingly also wireless broadband 
access networks, and as such underpins innovation 
and competitiveness across all business sectors. All 
the cutting-edge technologies and services that 
will transform our economy and society through 
their application in areas such as industry, trans-
port, health and government will increasingly rely 
on fiber. Very high capacity connectivity is almost 
becoming a fundamental right, therefore having 
competitive and affordable fiber for all is increas-
ingly likely to become a political priority as the 
benefits accruing to society often go far beyond the 
direct economic benefits identified by investors.

Can you estimate how long this growth will con-
tinue?

We now have a major opportunity to replace the 
infrastructure of the 19th century and build the 
digital infrastructure of the 21st century. High 
fiber density is a prerequisite for tomorrow’s digi-
tal society and economy and there is a clear “deep 
fiber“ trend across the board. Not only traditional 
copper networks are being replaced by fiber but 
also wireless networks such as 4G and 5G and 
even cable networks increasingly rely on deep fiber 
in their architectures. In fact many cable operators 
are deploying full fiber instead of coaxial cable 
upgrades to DOCSIS3.1. The speed of deployment 
and investor appetite for fiber, however, are highly 
dependent on political measures and regulation. 
Ambitious political connectivity targets and 
a stable and predictable regulatory environment 
supporting fiber deployment have a strong role in 
fostering fiber investments. 

What do you think about funding the new NGA net-
work in EU countries from the European Regional 
Development Fund? Do you think it is an important 
factor for development of NGA in the EU or only 
a small increment in an operator’s investment? 

Financial funds such as the European Regional 
Development Fund (ERDF) can surely play a role 
in promoting the roll-out of NGA networks in 
Europe, in particular for challenging rural areas. 
The vast majority of fiber infrastructure invest-
ments, however, can and should be financed 
commercially from private funds. Therefore, 
the FTTH Council believes that the focus should 
be on the right combination of driving private 
investment in densely populated areas via prior-
itizing infrastructure competition with targeted 
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struktury s dotací z veřejných prostředků v teritoriích, 
které nikdy nebudou komerčně životaschopné. Neměli 
bychom se však soustředit jen na to, abychom pokryli 
optickými sítěmi pouze města a používali méně 
kvalitní a levnější technologie ve venkovských oblas-
tech, protože by to z dlouhodobého hlediska mohlo 
vést k digitální propasti. Musíme předem přemýšlet 
o náročných oblastech a soustředit se na technologii, 
která je pro tyto oblasti pro budoucnost nejdůležitější.

Je stále velmi důležité podporovat akce jak na úrovni 
EU, tak na úrovni členských států, které sníží rozdělení 
optických sítí mezi města a venkov. Náš nejnovější 
průzkum trhu ukázal poměr pokrytí optickými vlákny 
přivedenými do budovy uživatelů (FTTB) a optickými 
vlákny přivedenými do domovů (FTTH) na úrovni 45% 
(EU39) / 33% (EU28) v rámci Evropy. Tento výsledek 
neustále narůstá, ale chceme-li urychlit tento trend, 
musíme začít řešit rozdíly mezi členskými státy. 

Můžete uvést některé úspěšné projekty či země, 
které efektivně a užitečně využívají evropských 
dotací na rozvoj sítí broadbandu?

Existuje několik zemí, které účinně využívají prostředky 
z Evropských strukturálních a investičních fondů 
a Evropského fondu pro regionální rozvoj, a takto 
řeší rozdíl ve venkovských a jiných podinvestovaných 
oblastech. Například Polsko a Itálie plánují investovat 
více než 1 miliardu EUR z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj. Podíváme-li se na poslední ročník udělení 
evropských ocenění za širokopásmové připojení, kde 
zvláštní zaměření bylo věnováno projektům pro pod-
poru digitální konkurenceschopnosti, rád bych zmínil 
výstavbu širokopásmové sítě Wielkopolska, která 
proběhla s 85% dotací z EU v Polsku, přičemž místní 
parlament regionu navrhl, vybudoval a provozuje regi-
onální optickou síť otevřenou všem operátorům. To 
je určitě velmi zajímavý model pro oblasti, kde několik 
paralelních sítí nemá ekonomický význam. Jsem si 
vědom toho, že v České republice dochází k pokroku 
při zavádění sítí nové generace NGA s dotací z operač-
ního programu EU „Podnikání a inovace pro konkuren-
ceschopnost 2014 - 2020“, který zahrnuje 521 milionů 
EUR na rozšíření širokopásmového připojení a zavádění 
vysokorychlostních sítí.

V České republice je technologická struktura sítí 
významně odlišná od jiných zemí EU díky silnému 
pokrytí Wi-Fi, samozřejmě významnou technolo-
gií je xDSL. Díky tomu dochází k jistému konfliktu 
mezi „kabeláři vs. wi-fi“, což negativně ovlivňuje 
čerpání evropských dotací na NGA. Spatřujete 
podobné problémy i v jiných zemích EU?

Polsko a Itálie 
plánují  

investovat  
více než  

1 miliardu 
EUR

Výsledek 
v pokrytí 

neustále roste

public funds for future-proof infrastructure 
investments in commercially non-viable territo-
ries. However, we should not focus on covering 
only cities with fiber and use an inferior and 
cheaper technology in rural areas, because by 
definition this would in the long term create 
a digital divide. We also have to think ahead 
for the challenging areas and focus on the most 
future-proof technology for these areas as well.

It is therefore increasingly vital to promote 
actions both at the EU and Member State level 
to reduce the divide in fiber coverage. Our most 
recent market panorama showed around 45% 
(EU39) / 33% (EU28) FTTB/FTTH coverage 
across Europe. This has been growing consist-
ently, however we have to speed up the trend 
and tackle the stark differences between Mem-
ber States. 

Can you mention any successful projects or 
countries which are using EU broadband subsidies 
efficiently? 

There are several countries that are effectively 
using funds from the EFSI and Regional Develop-
ment funds to address the gap in rural and other 
underserved areas. Poland and Italy, for example, 
plan to invest more than € 1 billion of ERDF each. 
Looking at the last edition of the European broad-
band awards, with a specific focus on projects 
aimed at fostering digital competitiveness, I would 
mention the construction of the 85% EU funded 
Wielkopolska Broadband Network in Poland, where 
the local Parliament of the Region has designed, 
built and operates a regional fiber-optic network 
open to all the operators. This is definitely a very 
interesting model for those areas where several 
parallel networks makes no economic sense. I am 
also aware that in the Czech Republic, progress in 
the roll-out of future proof NGA networks is being 
made with the contribution of the EU’s Operational 
Programme ‘Enterprise and Innovation for Com-
petitiveness 2014 – 2020’ which includes EUR 521 
million for extending broadband deployment and 
roll-out of high speed networks.

The Czech Republic has a very high density of Wi-Fi 
broadband networks. We can see a certain degree 
of conflict between Wi-Fi ISP´s and xDSL or FTTx. 
Can you see similar tensions in other EU countries? 

The FTTH Council Europe does not see any con-
flict between wireless and mobile technologies 
and fixed fiber-based connectivity. On the con-
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FTTH Council Europe nevidí žádný konflikt mezi 
bezdrátovými a mobilními technologiemi a pev-
nou konektivitou založenou na optických vlák-
nech. Naopak jsme pevně přesvědčeni, že tyto 
technologie se vzájemně doplňují. Navíc je třeba 
mít na paměti, že mobilní technologie, jako je 5G, 
se budou stále více a více spoléhat na velmi silnou 
infrastrukturu páteřního propojení, které bude klí-
čové pro odstranění exponenciálního množství dat, 
jež se pohybují v mobilních sítích. Realita zůstává 
v oblasti bezdrátových technologií, které se snaží 
zvýšit své kapacity k uspokojení rostoucí poptávky 
spotřebitelů, musí zvýšit frekvence, které používají, 
což zmenšuje oblasti pokrytí, kterých mohou dosáh-
nout. To vede ke zhušťování radiových vln, čímž 
se zvyšuje poptávka po páteřním propojení optic-
kých sítí. Nemůžete mít jedno bez druhého.

Strategie Komise týkající se propojitelnosti pro 
evropskou gigabitovou společnost, přijatá v září 
2016, stanovuje velmi vysoké cíle v Mb/s. Myslí-
te si, že Evropská komise může mít nepřiměřené 
požadavky? Není to v rozporu s hlavními ekono-
mickými principy „nabídky a poptávky“?

FTTH Council Europe důrazně podporuje ambiciózní 
cíle stanovené Evropskou komisí ve své strategii 
směřující ke gigabitové společnosti a obecný přístup 
k vysokorychlostní konektivitě (VHC), který je sta-
noven v navrhovaném „Evropském zákoníku o elek-
tronických komunikacích (EECC)“. V tomto ohledu 
jsem sám osobně přesvědčen, že cíle jako takové 
musí být ambiciózní a že politická vize rozhodujících 
činitelů by měla být vždy v budoucnosti co nejdů-
kladnější a každopádně by měla být definována 
s pohledem na potřeby zítřka. Historie prokázala, 
že nedošlo k nedostatku inovací v oblasti spotřební 
elektroniky či snížení prostoru pro vývoj aplikací, 
protože ty budou vždy využívat výhod větší šířky 
pásma. Zvětšení šířky pásma vždy předchází vzniku 
aplikací. Pokud o tom pochybujete, zkuste použít 
aplikace, které dnes považujeme za samozřejmé, 
na našich širokopásmových připojeních běžných před 
5 lety. Víme, že optické vlákno je jedinou technologií 
schopnou reagovat na naše budoucí potřeby, pokud 
zvážíme také parametry kvality, které poskytuje. 
Rychlost je jedním z důležitých prvků, ale je třeba 
vzít v úvahu také latenci a symetrii a systém FTTH/B 
je jedinou metodou, jak v tomto ohledu stanovit 
standardy. 

Použití infrastruktury a její schválení je samozřejmě 
také nezbytné. Švédsko je velmi dobrým příkladem: 
lidé, kteří mají optické vlákno, využívají o 30% větší 
šířku pásma než lidé, kteří jsou připojeni přes měděné 
kabely. A ještě důležitější je to, že novější aplikace 
začnou používat dříve.

Optické vlákno 
je jedinou 
technologií 
schopnou 
reagovat 
na naše 
budoucí 
potřeby,

Mobilní 
technologie 
se budou stále 
více spoléhat 
na velmi silnou 
infrastrukturu 
páteřního 
propojení

trary we strongly believe that these technologies 
are complementary. Moreover, one should bear 
in mind that mobile technologies such as 5G will 
rely more and more on a very strong fiber back-
haul infrastructure, as it will be key to offload the 
exponential amount of data circulating over the 
mobile networks. The reality remains for wire-
less technologies, as they seek to increase their 
capacity to continue to serve rising consumer 
demand, they must increase the frequencies they 
use, which in turn shortens the coverage areas 
they can achieve. This drives radio densification, 
which in turn increases demand for deeper fiber 
backhaul connectivity. You cannot have one 
without the other.

The Commission’s strategy on Connectivity for 
a European Gigabit Society, adopted in September 
2016, sets very high targets in Mb/s. Do you think 
the EC might be making unreasonable demands? 
Is this not in contradiction with the main econom-
ic principles of „supply and demand“?

The FTTH Council strongly supports the ambitious 
targets set by the European Commission in its 
strategy towards a Gigabit Society and the general 
approach towards Very High Capacity (VHC) con-
nectivity set in the proposed European Electronic 
Communications Code (EECC). In this respect, 
I am also personally convinced that targets and 
objectives must be ambitious by definition and 
that the policy vision by decision makers should 
always be as future-proof as possible, and in any 
case defined by looking at tomorrow’s needs. 
History has proven that there is no shortage of 
innovation in the consumer electronics and appli-
cation development space which will always take 
advantage of more bandwidth. The bandwidth 
always precedes the applications. If in doubt, 
try and use the applications we take for granted 
today, on our broadband connections from 5 years 
ago. We know that fiber is the only technology 
able to answer our future needs if we also consider 
the quality parameters it provides. Speed is one 
important element but latency and symmetry for 
example should also be considered, and FTTH/B, 
is the only way to set the standards consistently 
high in that regard. 

The use of infrastructure, ie take-up is obviously 
also essential. Sweden is a very good example: 
where fiber is present, people use 30% more 
bandwidth than those connected via copper, and 
importantly, use newer applications sooner.
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When we look at delivering FTTH, there are 
a number of organizations and institutions 
involved. Several standardization activities are 
taking place both on the international and nation-
al levels. Working groups in the ITU, IEC, ISO/IEC 
JTC 1, CENELEC, IEEE, TIA and others are trying to 
give guidance for the design and implementation 
of fiber optic networks and components. What 
role does the FTTH Council play in supporting ac-
tivities in order to harmonize standards and avoid 
duplication of their efforts? 

The FTTH Council Europe and its members support 
and take part in activities to give guidance for the 
design and implementation of fiber optic access 
networks, in the context of the standardization 
processes which are taking place both on the 
international and national levels. In particular, in 
2016 we published the 7th edition of the FTTH 
Handbook, which contains comprehensive infor-
mation on both the passive infrastructure and the 
active equipment layer of a fiber access network. 
To avoid duplication of work we need a very clear 
strategy from the governments to set the ambi-
tions and standards so that everybody works in 
the same direction.

The results of the cost model developed by the 
FTTH Council indicate that €137 billion is the 
remaining cost for providing complete coverage 
of FTTH across all the EU28 countries to meet 
the Gigabit Society targets. Critics say it is too 
complicated to secure the necessary funding from 
federal and state agencies or infrastructure funds 
for institutional investors. For example, Deutsche 
Telekom, in which the German government holds 
32 percent, says vectoring allows it to do much 
more, much faster. Which drivers can lead EU 
countries to develop a fiber based infrastructure 
and connectivity portfolio to meet the targets?

Extending the lifetime of copper and similar solu-
tions provides a temporary solution. Without fiber, 
we can’t have adequately performing wireless or 
5G base stations that can accommodate more 
and more devices and needs. Many applications 
right now, and more so in the future, also need the 
reliability of FTTH – for example connected health-
care applications- and FTTH networks are signif-
icantly more robust than alternative networks. 
In addition to that, if critical healthcare elements 
are to be put on the line, reliability and customer 
trust in the networks involved will also be critical 
metrics. The opportunity cost of not building fiber 
networks or delaying their construction is too 
high. 

Na zavádění FTTH se podílí řada organizací 
a institucí. Různé standardizační činnosti probí-
hají na úrovni mezinárodní i národní. Vodítka pro 
návrh, realizaci optických sítí a jejich komponentů 
se snaží poskytnout pracovní skupiny v ITU, IEC, 
ISO / IEC JTC 1, CENELEC, IEEE, TIA a další. Jakou 
podporu dává Council FTTH harmonizaci norem 
a omezení případné duplikace standardizačního 
úsilí?

FTTH Council Europe a její členové podporují 
a podílejí se na aktivitách, které poskytují pokyny 
pro návrh a realizaci optických sítí v kontextu 
standardizačních procesů probíhajících jak 
na mezinárodní, tak na národní úrovni. V roce 
2016 jsme publikovali 7. vydání příručky FTTH, 
která obsahuje komplexní informace o pasivní 
infrastruktuře a vrstvě aktivního vybavení sítě pro 
přístup k optickým vláknům. Abychom se vyhnuli 
duplicitní práci, potřebujeme od vlád definici velmi 
jasné strategie, stanovení cílů a norem, aby všichni 
pracovali stejným směrem.

Výsledky nákladového modelu vyvinutého v FTTH 
Council Europe ukazují, že náklady potřebné pro 
úplné pokrytí FTTH ve všech zemích EU28 a pro 
dosažení cílů Gigabit Society budou činit 137 
miliard eur. Kritici tvrdí, že zajištění financování 
infrastruktury z prostředků federálních a státních 
agentur nebo fondů pro institucionální investory 
je příliš komplikované. Například Deutsche Tele-
kom, ve které vláda drží 32 procent, říká, že „vek-
toring“ jí umožňuje stavět mnohem více a po-
stupovat mnohem rychleji. Jaké stimuly mohou 
přimět země EU k rozvoji optické infrastruktury 
a portfolia konektivity pro splnění těchto cílů?

Prodloužení životnosti měděných kabelů 
a podobná řešení poskytují jen dočasné řešení. Bez 
optických sítí nemůžeme mít dostatečně výkonné 
bezdrátové nebo základnové stanice 5G, které 
dokážou vyhovět stále většímu počtu zařízení 
a splnit nové potřeby. Řada aplikací, a to i těch, 
které v budoucnosti budeme používat, potřebuje 
vysokou spolehlivost FTTH - například připo-
jení zdravotnických aplikací - kde sítě FTTH jsou 
výrazně robustnější než alternativní sítě. Pokud 
je třeba zařadit aplikace jako je zdravotní péče, pak 
spolehlivost a důvěra zákazníků do robustnosti sítí 
jsou velice důležité. Oportunitní náklady v případě, 
že nevybudujeme optické sítě nebo se s jejich 
výstavbou zpozdíme, jsou příliš vysoké. 

Přestože FTTH v celé Evropě stále vyžaduje 
významné investice, naše studie nákladů potvr-
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While FTTH throughout Europe still requires 
significant investment, our Cost Study confirms 
that it is achievable. That is why political connec-
tivity objectives set at EU and national/local levels 
(e.g. Digital Agenda targets & National Broadband 
Plans) are pivotal to ensure regulatory certainty 
and steer investment and deployment plans 
towards VHC connectivity. When it comes to the 
concrete drivers needed to push for VHC connec-
tivity, we believe that regulatory solutions that 
directly support infrastructure-based competition 
for the deployment of networks, such as access to 
ducts and poles and that incentivize new capi-
tal and business models e.g. co-investment and 
wholesale-only business models play an essential 
role.

Finally investments in FTTH network roll-out by 
third party access seekers mostly takes place when 
virtual access is less attractive than the option 
to build. In other words, virtual access regulation 
does not stimulate network investments, while 
physical access measures, as discussed, does. 

Regulatory authorities have an important role in 
the development as well as the documenting of 
broadband performance. What role, if any, could 
NRAs play to enhance the effectiveness of roll-out 
specifically in rural and suburban areas?

National Regulatory Authorities (NRAs) have a sig-
nificant part in bolstering an investment-friendly 
regulatory and market environment to promote the 
deployment of NGA. In France, for instance, the 
regulator Arcep plays a central role in the implemen-
tation of the country’s VHC Strategy, which aims at 
spurring the rapid roll-out of FTTH infrastructure. In 

zuje, že tento cíl je dosažitelný. Z tohoto důvodu 
jsou stanoveny politické cíle konektivity na úrovni 
EU a na národní/místní úrovni (např. cíle digitál-
ního programu či státní plány pro širokopásmové 
připojení), které jsou klíčové pro zajištění regu-
lační jistoty a řízení investic a plánů rozmístění 
infrastruktury pro zajištění vysokorychlostních 
sítí. Pokud jde o konkrétní hybné síly, které jsou 
k rozvoji vysokorychlostního připojení potřebné, 
domníváme se, že regulační řešení, jež přímo 
podporují konkurenci při rozvoji sítí, např. přístup 
ke kabelům a sítím, a které stimulují nové kapitá-
lové a obchodní modely prostřednictvím společ-
ných investic a velkoobchodních ekonomických 
plánů, hrají zásadní roli.

Investice do rozvoje sítí FTTH třetími subjekty, 
které mají zájem o přístup k sítím, se většinou 
provádějí, pokud je virtuální přístup méně atrak-
tivní než možnost stavět. Jinými slovy, regulace 
virtuálního přístupu nestimuluje investice do sítí, 
zatímco opatření, která umožňují osobní přístup, 
motivuje investice. 

Regulatorní orgány mají důležité postavení v roz-
voji optické infrastruktury prosazováním opatření 
a stanovováním jasných pravidel. Jakou úlohu 
mají mít národní regulační orgány na zvyšování 
efektivity zavádění vysokorychlostního přístupu 
zejména ve venkovských a okrajových oblastech? 

Národní regulační orgány (NRA) mají významnou 
úlohu při posílení regulačního a tržního prostředí, 
které je příznivé pro investice s cílem podpořit 
zavedení sítí NGA. ve Francii například regulátor 
Arcep hraje ústřední roli při realizaci strategie 
vysokorychlostního připojení a jejím cílem je pod-
nítit rychlé zavádění infrastruktury FTTH. Regu-
látor Arcep přímo prosazoval společné investiční 
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particular, Arcep directly pushed for co-investment 
agreements between operators to deploy fiber-based 
VHC networks and supervises the scheme to fund 
local authorities‘ infrastructure projects, with a view 
to promote connectivity in rural and suburban areas. 
The role of NRAs in gathering data is also high on the 
agenda of the discussion on the review of the current 
regulatory framework for electronic communications. 
More information on coverage and performance of 
the networks would definitely help to better target 
the investments. 

What do you think about the role of European leg-
islators in stimulating roll-out to allow the FTTH 
players (operators, investors manufacturers) to 
make the correct choices for the implementation 
of future-proof optical fiber networks.

As mentioned before, European legislators and 
decision makers have a crucial role in advancing 
a policy vision and setting political connectiv-
ity objectives that can steer investment and 
deployment plans towards fiber-based Very High 
Capacity networks. The FTTH Council Europe 
call on European legislators to make sure that 
the definition of VHC networks in the upcoming 
Code (EECC) reflects the ambitions and needs of 
tomorrow on all fronts, including key metrics like 
latency, reliability, operational efficiency, and 
upgradability. In this context, the promotion of 
a clear, stable and certain regulatory environment 
at EU level is the only way to significantly push the 

dohody mezi provozovateli, aby bylo možné rozvi-
nout velkokapacitní optické sítě, a dohlíží na sys-
tém financování projektů infrastruktury místních 
orgánů s cílem podpořit připojení k internetu 
ve venkovských a příměstských oblastech. Úloha 
národních regulačních orgánů při shromažďování 
údajů je také důležitou součástí diskuse o revizi 
stávajícího regulačního rámce pro elektronické 
komunikace. Více informací o pokrytí a výkonu sítí 
by rozhodně pomohlo lépe zacílit investice. 

Jaký máte názor na úlohu tvůrců evropské legis-
lativy na stimulaci rozvoje FTTH tak, aby hráčům 
na tomto trhu umožňovala správně volit imple-
mentaci budoucích optických sítí

Jak jsem uvedl, evropští zákonodárci a rozhodující 
činitelé hrají klíčovou úlohu při posílení politické 
vize a stanovování politických cílů konektivity, 
které mohou mít vliv na investice a plány zavádění 
vysokorychlostní optické sítě. Evropská rada - 
FTTH vyzývá evropské zákonodárce, aby zajistili, 
že definice vysokorychlostních sítí v nadcházejí-
cím Kodexu (EECC) bude odrážet cíle a potřeby 
budoucnosti ve všech ukazatelích, včetně klíčo-
vých ukazatelů, jako jsou latence, spolehlivost, 
provozní efektivnost a upgradovatelnost. V této 
souvislosti je podpora jasného, stabilního a jistého 
regulačního prostředí na úrovni EU jedinou cestou, 
jak významně posílit veřejné a soukromé investice 
potřebné pro zavádění infrastruktury pro optické 
sítě. Existují důkazy z celé Evropy, které ukazují, 

Ronan Kelly byl zvolen členem představenstva FTTH Council Europe v dubnu 2015 a zvolen za prezidenta 
následně v dubnu 2016. Ronan přinesl více než 19leté zkušenosti v telekomunikačním průmyslu. Díky svým 
osobním zkušenostem ze zavádění optických a metalických sítí nové generace, platformy IPTV a mikrovlnných 
rádiových sítí, má neobvykle široké znalosti o situaci, které čelí dnešní operátoři. Díky kombinaci dlouholetých 
technických znalostí se silnými zkušenostmi v oblasti telekomunikací (operátor, společnost NREN a prodejce) 
dokázal Ronan pomoci některým z největších světových operátorů maximalizovat jejich hodnotu 
a dosáhnout úspěchu na trhu. Ronan se v posledních pěti letech věnuje vývoji společnosti ADTRAN – 
světovému lídru v oblasti širokopásmového přístupu a dopravy. ve svých aktivitách usilovně pracuje právě 
nyní, když vstupujeme do vzrušující nové éry SDN a NFV. Své zkušenosti sdílí s neziskovými organizacemi, 
které zvyšují své zkušenosti s internetem, včetně pětiletého působení ve správní radě irské neutrální burzy 
a spolupráce s komisí Světových aplikací v rámci  FTTH Council Europe. je držitelem titulu MSc v oblasti 
Technology & Innovation Management a MBA z Dublinského technologického institutu.
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his long standing technical knowledge with his strong telecoms business experience (operator, NREN and vendor), Ronan has assisted some of the 
world’s largest operators maximize their value proposition and achieve market success. For the past five years, Ronan has been dedicated to the 
development of ADTRAN as a global leader in the broadband access and transport arena, and continues in these efforts as we enter the exciting new era 
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serving on the board of directors for the Irish Neutral Exchange, and working with the World of Applications committee in FTTH Council Europe. He 
holds an MSc in Technology & Innovation Management and an MBA from the Dublin Institute of Technology.
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public and private investments needed to roll-out 
fiber infrastructure. There is evidence from around 
Europe showing that well-planned and executed 
regulatory measures can facilitate infrastructure 
based entry in a FTTH context and enable end-
to-end competition across the vast majority of 
households for the benefits of European end-users. 
The drivers seem to be consistent across markets: 
where infrastructure competition is viable, invest-
ments should be incentivized by limiting access 
measures to passive/physical ones. Driving down 
the costs of construction works can also strongly 
support the investment work, the cost-reduction 
directive, and any other measures, including leas-
ing ducts from other infrastructures and sharing 
costs should therefore be encouraged. 

že dobře plánovaná a prováděná regulační opatření 
mohou usnadnit vstup do infrastruktury v kon-
textu FTTH a umožnit koncovou soutěž ve většině 
domácností s přínosem pro evropské koncové 
uživatele. Hybné síly jsou na všech trzích konzi-
stentní: kde je konkurenceschopnost v oblasti 
infrastruktury životaschopná, investice by měly 
být motivovány omezením opatření, která brání 
přístupu. Snížení nákladů na stavební práce může 
také výrazně podpořit investice. Směrnice o snížení 
nákladů a všechna další opatření, včetně leasingu 
kabelů z jiných infrastruktur a sdílení nákladů, 
je třeba rovněž podporovat. 

Podpora 
jasného, 
stabilního 
a jistého 
regulačního 
prostředí 
na úrovni EU 
jedinou cestou, 
jak významně 
posílit veřejné 
a soukromé 
investice

Z nejnovější analýzy Frost & Sullivan vyplývá, 
že na celém světě podniky ztrácí více než 
300 miliard dolarů ročně z důvodu špatných zku-
šeností zákazníků. Posílení pozitivní zkušenosti 
s produkty u zákazníků se stává hlavní priorita pro 
všechny globální firmy. A právě IoT má potenciál 
zvýšit schopnost firem rozumět svým spotřebite-
lům. To by mělo znamenat hlavně aktivní vzá-
jemné spojení s možností řešit efektivněji jejich 
problémy s produkty a zvýšit tak jejich spokoje-
nost. Výhodou internetu věcí je schopnost „sen-
sority“ prostředí, což vede k digitalizaci fyzického 
světa a kvantifikaci lidské činnosti. Příkladem by 
mohlo být právě získání lepšího přehledu a poro-
zumění chování zákazníka. „Internet věcí firmám 
umožňuje sbírat obrovské množství dat o spotře-
bitelích v reálném čase. To přináší možnost využit 
analytické nástroje pro cílené zapojení proaktivních 
služeb pro následné zvýšení loajality či důvěry. Také 
můžeme lépe popsat záměry a podvědomý stav 

mysli zákazníka,“ poznamenala Sapana Maheira, 
analytička Frost & Sullivan.

V aktuální době, kdy vstupujeme do období inter-
netu věcí, vidíme v plné šíři, že společnosti ori-
entované na produkt opouštějí tradiční obchodní 
modely ve prospěch lukrativnějšího přístupu zalo-
ženého na výsledcích. Airbnb provozuje hotelový 
obchod bez hotelů. Společnost Uber provozuje 
taxislužbu bez vlastních taxíků. I podle informací 
OECD ti výrobci, kteří se digitálně transformovali, 
zaznamenávají dvojciferný růst produktivity, podílu 
na trhu a výnosů, na rozdíl od svých konkurentů, 
kteří nástup IoT stále nezachytili. Pro spotřebitele 
znamená příchod internetu věcí, že život může být 
jednodušší, personalizovanější a pohodlnější. Pro 
podniky však už nebude život nikdy stejný. Všichni 
budou muset transformovat své obchodní modely. 
A čím dříve, tím lépe. 

-TS-

IoT začíná táhnout 
světový business

Internet věcí přináší transformaci obchodní politiky firem. 

Aktuální trendy

FTTH Council Europe 10. května 2017 v Bruselu znovu zvolila prezidentem Ronana Kellyho na valné hromadě a stanovila ambiciózní strategii 
růstu, která by urychlila investice a rozvoj opických vláken po celé Evropě a ‚spojila každého a všude a všude‘.

Brussels, 10 May 2017 – The FTTH Council Europe re-elected Ronan Kelly as President at its General Assembly and set out an ambitious growth 
strategy to accelerate fibre investment and adoption across Europe connecting everyone and everything, everywhere.
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Výběr vhodné technologie pro české prostředí 
Pro sítě internetu věcí existuje celá řada technologií. K pro-
pojení zařízení s internetem je možné využít drátové nebo 
bezdrátové řešení. Výhoda bezdrátového řešení je v jednodu-
chosti instalace čidel. Z tohoto důvodu se České Radiokomu-
nikace rozhodly vybudovat svou IoT síť na platformě tech-
nologie LoRa (LoRaWAN – Long Range Wide Area Network). 
Jde o otevřený standard, na kterém participují stovky firem 
po celém světě. Za minimální vstupní a provozní náklady lze 

připojit neomezené množství zařízení do celonárodní vyhra-
zené datové sítě, a tím umožňuje připojení i tam, kde není 
k dispozici internet. LoRa umožňuje ve spojení se stávající 
infrastrukturou Českých Radiokomunikací optimální pokrytí 
v rámci ČR.

IoT infrastruktura a ekosystém partnerů
České Radiokomunikace chtějí v internetu věcí sehrát roli 
způsobem, který je jim nejbližší – tedy telekomunikační a IT 

Svět internetu věcí – řešení pro 
energetiku, chytrý průmysl, 
město i domácnost

Představujeme

Česká republika je už čtvrt století připojena k internetu. Ten je již běžnou a nedílnou 
součástí moderního života. Do internetové éry nyní vstupuje nový trend – velmi masivně 
se rozvíjí technologie a sítě, kde spolu komunikují „věci“ – přesněji řečeno senzory a čidla. 
Internet věcí přináší nové možnosti vzájemné interakce nejen mezi jednotlivými systémy, 
ale také nové možnosti jejich ovládání, sledování a vyhodnocování včetně dalších pokro-
čilých služeb. I v České republice máme první reálné projekty, vzniká prostor pro chytrou 
výrobu, chytrou energetiku, chytrá města i chytré domácnosti.
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částí. Firma má ambice realizovat celé projekty 
pro koncové uživatele od začátku až do konce 
ve spolupráci s partnery. České Radiokomunikace 
disponují unikátní telekomunikační infrastruktu-
rou, která zajistí přenos dat od jednotlivých čidel. 
Dále mohou nabídnout prostor datových center 
pro umístění centrální jednotky pro síť internetu 
věcí a velkého množství dat, které internet věcí 
vyprodukuje. Nad těmito službami chtějí vybu-
dovat takový partnerský ekosystém, který zajistí 
komplexní řešení pro co nejširší spektrum projektů 
internetu věcí. Mezi partnery, se kterými již České 
Radiokomunikace spolupracují, patří například ČD 
Telematika, Smartbridge, Epdor, společnost Fiedler 
a další. V rámci budování partnerského prostředí 
České Radiokomunikace organizují odborně zamě-
řené akce a konference a otevřely unikátní prostor 
pro spolupráci v oblasti internetu věcí – CRA IoT 
Hub.

Služby nad infastrukturou
České Radiokomunikace kromě robustní infra-
strukturní části a aplikačního rozhraní nabízejí 
i prostor a zázemí pro data, která s využitím inter-
netu věcí bezprostředně souvisejí. Pro tuto oblast 
zpřístupnily IoT cloud, který je technologicky 
neutrální, lze ho využít pro jakoukoliv platformu 
mimo LoRa a je rovněž kompatibilní i s analy-
tickými a business intelligence nástroji třetích 

stran. Umožňuje hostování IoT aplikací, propojení 
a ukládání velkého množství dat a zpráv z IoT 
zařízení a sítí, dále také správu dat – pro jejich další 
využití, analýzu a vizualizaci. na IoT cloud navazuje 
IoT Portál – webový portál pro kompletní manage-
ment zařízení, služeb a uživatelů.

Možnosti využití
Přestože internet věcí je velmi mladá technologie, 
nejen ve světě, ale i u nás již můžeme poukázat 
na řadu příkladů využití. Výše uvedené vlastnosti 
IoT sítě na platformě LoRa umožňují využití inter-
netu věcí v oblastech jako je energetika (smart 
metering), chytrá výroba a průmysl (velký poten-
ciál v projektech průmyslu 4.0), doprava a logistika 
a velký praktický potenciál je v oblasti správy měst 
a obcí a městských služeb. 

Některé reálné projekty představila i konference 
Czech IoT Summit 2017:

•  Společnost E.ON v rámci svého pilotního pro-
jektu v lokalitě Zlín – Malenovice nainstalovala 
11 ks elektroměrů komunikujících pomocí sítě 
LoRa a plánuje se rozšíření projektu o dalších 
50 kusů. Některé LoRa senzory jsou umístěné 
v obchodním centru a některé se testují i v těž-
kých provozech v továrně. Výsledkem jsou přes-
nější data, která je možné odečítat bez zásahu 

 • NEOMEZENÁ HISTORIE PROVOZU

 • VZDÁLENÁ SPRÁVA A ČERPÁNÍ SLUŽEB NA MÍRU

 • BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ CHYTRÝCH ZAŘÍZENÍ

 • MOŽNOST OBOUSTRANNÉ KOMUNIKACE

 • ZABEZPEČENÁ KOMUNIKACE NA INFRASTRUKTUŘE CRA

{ API }
APP

{ API }
APP

{ API }
APP

{ API }
APP
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pracovníka firmy a která je možné efektivněji 
a rychleji zpracovávat a vyhodnocovat. V plánu 
je v budoucnu tyto elektroměry pro lokální dis-
tribuci využít na 5 tisících místech.

•  Město Písek představilo svůj Energetický portál, 
který realizovalo ve spolupráci s firmou ENESA. 
V rámci rekonstrukce základních škol byla nain-
stalována čidla v rámci topného systému. Projekt 
umožňuje řízení a regulaci kotelen, výměníkových 
zařízení i samotných tepelných hlavic u topení. 
Díky chytrému energetickému managementu 
budov škol se dosáhlo úspory ve výši cca 2,5 mil. 
korun ročně. Řešení umožňuje také různé mož-
nosti zobrazování nasbíraných dat k dalšímu 
využití včetně správy faktur, přičemž návratnost 
celé investice by měla být do deseti let.

•  Projekt v segmentu Průmysl 4.0 představila 
společnost BDO IT. V rámci modernizace 
papírny v jejím areálu o rozloze 6 ha nainstalo-
vala komplexní řešení s využitím nejrůznějších 
technologií od Bluetooth přes Wi-fi, optická 

pojítka a také s využitím LoRa senzorů. Ty byly 
využity v místech, kde by bylo neefektivní 
využití kabelového připojení. Díky tomuto 
řešení je možné například včas naplánovat zásah 
v kotelně, aby nedošlo k poruše a následnému 
výpadku papírenského stroje. Značné úspory 
bylo dosaženo také lepším energetickým man-
agementem. Investice do tohoto projektu byla 
700 tis. korun a její návratnost byla 3 měsíce. 

Pokrytí sítě LoRa 
Aktuálně pokrývá síť LoRa od Českých Radioko-
munikací kromě oblasti krajských a větších měst 
například Mladé Boleslavi, Kolína, Benešova, Mari-
ánských Lázní, Domažlic, Znojma, Vsetína, Frýdku 
Místku a dalších. Do konce roku 2017 by síť měla 
pokrývat až 70 % obyvatelstva ČR.

Další informace naleznete na stránkách  
www.cra.cz.
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VOLTDRIVE s.r.o., Technologické centrum ICT MICOS, Průmyslová zóna B – Prostějov
část Háj 365, 798 12 Kralice na Hané, Czech Republic
Tel.: +420 582 307 603, Fax: +420 582 307 688
e-mail: info@voltdrive.com, www.voltdrive.com

ČISTÁ TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI
OD ČESKÉHO DODAVATELE

NABÍJECÍ 
STANICE

VOLTDRIVE

Nabíjecí stanice VoltDrive jsou určeny pro bezpečné nabíjení baterií vozidel s elektrickým pohonem. 
Zahrnují celou škálu řešení od domovních stanic pro vnější i vnitřní montáž přes nabíjecí komplexy 
stojanů na velkokapacitních parkovištích až po samostatně stojící stojany na venkovních parkovištích 
s neomezeným přístupem.
Jednotlivé varianty jsou navrženy pro širokou škálu použití od garáží soukromých i fi remních, přes 
servisy a prodejny elektromobilů až po sofi stikovaná řešení velkokapacitních stání s možností 
dálkového dohledu. Stanice jsou vyrobeny z hliníkových slitin a vyznačují se masivním sloupkem 
i odolností proti povětrnostním vlivům a vandalismu.
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Kdo má zájem o dotaci? 
Zní to lákavě – dotace až do výše 75% nákladů do pasivních 
prvků sítě NGA, včetně služebností a nákladů spojených 
s výstavbou. Výše dotace 1 milion korun až do 200 milionů 
korun na jeden projekt, to je zajímavá částka [1]. 

V 80 intervenčních oblastech, napříč celou Českou repub-
likou, se nachází cca 150 tisíc nepokrytých obytných budov 
a v nich cca 166 tisíc nepokrytých bytů [2]. Připadá tak 1,1 
bytů k zasíťování na každou obytnou budovu. To odpovídá 
i záměru MPO, že mají být finančně podpořeny projekty, 

Výzvy první výzvy dotačního  
titulu OP PIK – Vysokorychlostní 
internet
Nejen nadpis zní zakoktaně a zamotaně. On je zamotaný celý program dotace do sítí 
NGA: 
Česká republika má k dispozici až 14 miliard korun od Evropské unie pro budování 
vysokorychlostního internetu a sítí nové generace. Mezi sítě nové generace NGN (Next 
Generation Networks) patří i přístupové sítě nové generace (Next Genaration Access). 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále MPO) jako správce dotačního titulu OP PIK 
(Operačního programu podnikání a  inovace pro konkurenceschopnost) zvolilo cestu 
dotací výstavby a modernizace přístupových sítí NGA. Dotace je zamýšlena jako stimul 
pro provozovatele sítí a pro poskytovatele služeb sítí elektronických komunikací tam, 
kde obchodní model nevychází a návratnost soukromé investice je příliš vzdálená. Prv-
ní výzva OP PIK Vysokorychlostní internet byla zveřejněna 31. 3. 2017, je v ní aloková-
no 11,55 miliardy korun a příjem žádostí je možný od 26. 4. 2017 do 26. 9. 2017. Žádný 
malý pilotní projekt. Rovnou velká hra, bez zkoušky, naostro. Jaké jsou reálné podmínky 
čerpání a jaké jsou šance tuto dotaci v prvním kole výzvy skutečně využít?

Jan Brouček
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kde obchodní model vykazuje dlouhou návratnost 
a tržní motivace stavět takové sítě NGA je malá. 
Jinými slovy, jedná se zejména o „internetizaci“ 
venkovských oblastí s malou hustotou obyvatel-
stva. Když uvážíme částku dotace 11,55 miliardy 
korun alokovanou v prvním kole výzvy na 166 
tisíc bytů, vychází průměrná dotace 70 tisíc korun 
na přípojku. 

Projekty musí být ukončeny (hotova výstavba 
nebo rekonstrukce sítě) do 31. 12. 2020, takže 
je nevyšší čas začít čerpat a začít stavět.

Pohled do historie a do svědomí: 
dlouhá příprava – rychlé vypsání
Ačkoliv dotaci do sítí NGA připravovalo Minis-
terstvo průmyslu a obchodu přes 2 roky, teprve 
v září 2016 schválila vláda Národní plán rozvoje 
sítí nové generace. Důležitý dokument, od kterého 
se odvíjely další kroky a příprava dotačního titulu. 
na tvorbě Národního plánu se společně s MPO 
a Českým telekomunikačním úřadem (dále ČTÚ) 
aktivně podílela i Platforma odborné veřejnosti 
sdružená pod Hospodářskou komorou ČR a Sva-
zem průmyslu a dopravy ČR. Platforma odborné 
veřejnosti pro budování vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací (dále jen Platforma) 
vznikla na jaře 2016 jako reakce na požadavek 
MPO na jednotné komunikační fórum. Platforma 
sdružuje devět asociací a spolků oboru ICT a dis-

ponuje značným odborným potenciálem a zkuše-
nostmi z oboru NGN/NGA. Platforma vytvořila 
některé důležité kapitoly Národního plánu a dále 
se podílela na připomínkování dokumentů OP PIK 
Vysokorychlostní internet. Díky diskusi a konstruk-
tivnímu přístupu všech zúčastněných subjektů 
se podařilo navodit stav, kdy dokumenty pro-
jektu OP PIK Vysokorychlostní internet počínaje 
listopadem 2016 konvergovaly správným směrem: 
konkrétně směrem jak rozumně využít dotaci 
a nepoškodit tržní prostředí služeb elektronických 
komunikací. 

Konstruktivní přístup byl pozitivním výsledkem 
začínajícího křehkého vztahu mezi MPO a Plat-
formou. Místo neustálého obviňování a nedůvěry 
byly cítit náznaky tolerance a respektu druhé 
strany. MPO potřebuje důvěryhodného partnera 
z řad odborné veřejnosti. Platforma nevznikla 
proto, aby sabotovala dotace do NGA, ale proto, 
aby pomohla úředníkům MPO vytvořit smysluplné 
a obecně akceptovatelné podmínky pro čerpání 
dotace a pro usnadnění výstavby a provozu sítí 
NGA/NGN. 

Proto je ke škodě projektu OP PIK, že Výzva I. 
byla zveřejněna 31. 3. 2017 jako nehotová s řadou 
chyb a nedodělků. Unáhlené vypsání první výzvy 
programu OP PIK Vysokorychlostní internet, bez 

Obr. 1  
Intervenční oblasti 
první výzvy OP PIK 
Vyskokorychlostní 
internet. Barevně 
jsou odlišeny jed-
notlivé intervenční 
oblasti. 

Zdroj: CONNECTEU2CREATE a www.mpo.cz

Projekty musí 
být ukončeny 
do 31. 12. 2020
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Klasifikace adresních míst Adresní místa (AM)
2 940 867

Adresní místa (AM)
2 940 867

V obytných budovách (OBAM)
2 212 678

V obytných budovách (OBAM)
2 212 678

Ostatní
728 189
Ostatní
728 189

objekt k bydlení
bytový dům
rodinný dům
ubytovací zařízení

2 212 6782 212 678 728 189728 189

Pokrytá
1 234 558

Plánované pokrytí 
k 31.12. 2018

669 328

Pokrytá
1 234 558

Plánované pokrytí 
k 31.12. 2018

669 328

Nepokrytá
308 792

= 10.5%

Nepokrytá
308 792

= 10.5%

Pokrytá
284 200

Plánované pokrytí 
k 31.12. 2018

164 104

Pokrytá
284 200

Plánované pokrytí 
k 31.12. 2018

164 104

Nepokrytá
279 375

= 9.5%

Nepokrytá
279 375

= 9.5%

Bez NGA přípojky Bez NGA přípojky

opravy a navzdory varování odborné veřejnosti 
ohrožuje čerpání dotačních prostředků.

Jaké jsou podmínky čerpání dotace? 
Zbytečně komplikované.
Podpora sítí NGA je věc organizačně, technicky 
a technologicky složitá. Naprosto jiná, než jsou 
všechny ostatní dotační tituly OP PIK spravované 
MPO. Uvědomme si, že se pohybujeme na špičce 
technologie a pokoušíme se předepsat dotaci 
na něco, co v některých případech nebylo ještě 
nasazeno. Proto v této situaci je třeba postupo-
vat obezřetně, nezabíhat do technických detailů 
a naslouchat odborníkům z řad dodavatelů tech-
nologií, provozovatelů sítí i vysokých škol. 

Nemyslím si ale, že byl záměr vytvořit nepřehled-
nou dotaci do sítí NGA. Tak, jak MPO pojalo první 
výzvu, je příliš velké a horké sousto. na takový 
záběr takto podrobné dokumentace ve zcela 
novém oboru a s ambiciózním cílem chybí MPO 
zkušenosti a lidské zdroje. A navíc pracuje ve velmi 
omezeném čase. 

Příručka pro žadatele a příjemce podpory Výzvy 
I – v rámci OP PIK je technickým předpisem sítí 
NGA přes všechny technologie a vedení, kabelové, 
bezdrátové, optické, metalické s výhledem do roku 
2027, kdy končí udržitelnost projektu s platností 
pro celou Českou republiku. Pokud by kterýko-
liv z telekomunikačních operátorů připravoval 
obdobný technický přepis, musel by vyčlenit tým 

minimálně pěti zkušených odborníků, ochotných 
naslouchat a nechat je na dokumentu pracovat 
minimálně 12 měsíců. Pak by teprve mohl vznik-
nout seriózní a vyvážený technický předpis. Jiným 
způsobem řešení je slevit ze svých požadavků, nejít 
v Příručce do takových detailů a zaměřit se jen 
na ty podstatné parametry NGA sítí.

I zodpovědně připravený projekt s žádostí o dotaci, 
je díky nejistým podmínkám této výzvy, vystaven 
značnému riziku že dotaci nebudu moci čerpat, 
nebo že ji následně budu muset vracet. Technické 
parametry dotované infrastruktury NGA jsou slo-
žitě a nejednoznačně popsány v různých dokumen-
tech zadávací dokumentace.

Kolik projektů má šanci?
Teoreticky může o dotaci na projekt žádat každý 
z více než 1 000 podnikatelů v České republice, 
a to jak velcí telekomunikační operátoři, tak drobní 
lokální poskytovatelé internetu ISP (Internet 
Service Provider).

80 intervenčních oblastí představuje 80 příle-
žitostí podat projekt. Každá intervenční oblast 
je však tvořena nesouvislými ostrůvky nedosta-
tečně zasíťovaných základních sídelních jednotek 
(ZSJ). Lokality, kam má směřovat dotace (tzv. 
bílé ZSJ), tvoří izolované ostrůvky. Navíc vzdále-
nost těchto neporytých lokalit může být 60 km 
a více. Pokrýt celou oblast, znamená pospojovat 
všechny tyto nepokryté ZSJ, což je investičně 

Obr.2 
Struktura adresních 
míst intervenčních 
oblasti první výzvy 

OP PIK Vyskoko-
rychlostní internet.

Zdroj: CONNECTEU2CREATE a www.mpo.cz
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náročné a výstavba je při dnešní legislativě značně 
komplikovaná. Mnohem efektivnější je připustit, 
aby se každý provozovatel rozhodl dokrýt jen 
ty lokality, které jsou blízké jeho stávající síti. 
Toto dokrývání by představovalo menší investici 
než stavět překryvnou síť přes celou intervenční 
oblast, a tedy efektivnější využití dotačních pro-
středků. Proto MPO připustilo úpravu hodnoticích 
kritérií v tom smyslu, že vítězných projektů může 
být i více, pokud se vzájemně nepřekrývají ani 
v jedné ZSJ.

Původně se také přepokládala soutěž projektů 
uvnitř každé intervenční oblasti. Skutečný zájem 
o dotaci je však mizivý. Může za to nejen nedů-
věra v dotační tituly v naší zemi, špatné zkuše-
nosti s čerpáním dotací, naše silná víra ve vlastní 
schopnosti v podnikání, ale také způsob vypsání 
a podmínky první výzvy OP PIK Vysokorychlostní 
internet. Jestliže ještě před rokem jsme v rámci 
konzultací registrovali platonický zájem o dotaci 
u cca 10 % potenciálních subjektů, v dnešní době 
je to pouze několik málo zájemců, navíc se sílícími 
pochybnostmi o smyslu a úspěchu své žádosti.

Jaké je riziko poškození trhu elektronic-
kých komunikací? 
Při dotaci 14 miliard korun do sítí NGA jsou na místě 
obavy všech provozovatelů sítí a poskytovatelů 
služeb. Vždyť tako částka je srovnatelná s tržbou, 
kterou vygeneruje 3,5 milionu internetových pří-
pojek v ČR každým rokem. Při nevhodném způsobu 

vypsání takto vysoké dotace může snadno dojít 
k neúčelnému čerpání prostředků a následné defor-
maci trhu. Proto OP PIK Vysokorychlostní internet 
je ve středu pozornosti velké části provozovatelů sítí 
elektronických komunikací. Podstatně více je však 
těch co sledují dění s obavami o vlastní podnikání, 
než těch co v programu vidí svou novou příležitost.

Rozpor s technickými předpisy a meto-
dikou ČTÚ?
MPO jako správce dotace a spoluinvestor sítí NGA 
má nárok na to stanovit si cílové parametry doto-
vané infrastruktury NGA. je ovšem vhodné ctít 
parametry a metodiku nastavenou regulátorem, 
v tomto případě ČTÚ. Jakýkoliv rozpor s požadavky 
ČTÚ může způsobit zmatek celém v oboru elektro-
nických komunikací. 

U dotovaných sítí NGA přidalo MPO nad rámec 
parametrů stanovených metodikou ČTÚ několik 
přirozených, avšak velmi všeobecných požadavků 
na IP služby. Naše firma se zabývá měřením a pro-
kazováním kvality NGA sítí, a bohužel musíme 
konstatovat, že vymahatelnost těchto všeobec-
ných požadavků je diskutabilní. Pokud nejsou 
stanoveny konkrétně a jasně, nejsou ani měřitelné 
a objektivně prokazatelné.

Obdobně je tomu u nedotovaných sítí NGA. Po 
roce cílené diskuse s odbornou veřejností ČTÚ 
odladilo a předepsalo přenosové parametry sítí 
NGA, které jsou stavěny bez finanční podpory 

Tab. 1  
Co obsahují 
intervenční oblasti 
první výzvy OP PIK 
Vyskokorychlostní 
internet.

Intervenční oblasti

Celkový počet obyvatel 450 593

Celkový počet adresních míst (AM) 262 728

– v obytných budovách (OBAM) 182 721

– mimo obytné budovy 80 007

– nepokrytá adresní místa v obytných budovách 150 166

Počet bytů v obytných budovách 212 883

– nepokryté byty v obytných budovách 166 467

Zdroj: CONNECTEU2CREATE a www.mpo.cz
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státu. Splněním těchto parametrů má soukromý 
investor garanci, že jeho síť je natolik kvalitní, 
že musí být chráněna proti překrytí dotovanou 
infrastrukturou NGA. MPO opět tím, že přidalo 
několik dalších, velmi všeobecných požadavků 
na IP služby, zasáhlo do metodiky ČTÚ v dobré 
víře, že tím očistí trh od provozovatelů nekvalitní 
infrastruktury. Reálný dopad však je, že striktně 
požadované parametry od ČTÚ jsou tímto pře-
formulovány a zamlženy. Tím vzniká nejistota pro 
soukromé investice do infrastruktury NGA.

Riziko překrytí kvalitní NGA sítě 
dotovanou infrastrukturou?
Platforma a v ní neformálně sdružené asociace upo-
zorňují na nedostatečnou ochranu investic do nových 
přípojek NGA vybudovaných v r. 2016 a později. 

Pokud někdo vaši kvalitní NGA síť překryje novou 
NGA sítí s finanční podporou státu, tak to by roz-
hodně nemělo být záměrem dotace. To je narušení 
hospodářské soutěže v místech, kde tržní princip 
určitě neselhal. Takový případ může nastat, jestliže 
provozovatel sítě neplánovaně vystavěl svou NGA 
síť až v roce 2016 nebo později. Takovou síť a takové 
NGA přípojky nejspíš ještě nevykázal v geografic-
kém sběru dat, který provádělo ČTÚ v březnu 2016. 
Nejspíš tyto nové přípojky provozovatel vykázal 
v dotazníku ČTÚ až v březnu 2017. To je však příliš 
pozdě. Tyto nové, kvalitní přípojky NGA nejsou 
chráněny před dotovanou výstavbou dle první 

výzvy programu OP PIK Vysokorychlostní internet. 
Protože v ČR nejsou dosud přijata opatření, která by 
usnadnila výstavbu sítí elektronických komunikací, 
probíhá často výstavba nových sítí a přípojek opera-
tivně, neplánovaně, na základě probíhající stavební 
činnosti v lokalitě. Tato spontánní stavební činnost 
je dobrou příležitostí pro každého poskytovatele, 
který je znalý místních podmínek a dokáže rychle 
reagovat. Současný mechanismus ochrany investice 
v první výzvě OP PIK vykazuje zpoždění 18 měsíců 
a více je příliš pomalý pro ochranu takovýchto 
nových přípojek NGA.

Nepřehledná zadávací dokumentace 
přispívá ke korupčnímu prostředí
Nepřehledná zadávací dokumentace první výzvy, 
ve které se těžko orientuji jako potenciální žadatel. 
A těžko se budu orientovat i jako hodnotitel, který 
má projekt posuzovat a bodovat.

Nejednoznačný a subjektivní výklad zadání 
a povinných parametrů NGA sítě dává příležitost 
k různým individuálním výkladům. To je korupčním 
rizikem jak u hodnocení a soutěže projektů, stejně 
jako při následné kontrole plnění parametrů pro-
jektu nebo hodnocení způsobilých výdajů, atd.

První výzva pro dotace na NGA sítě 
je spíše loterií než seriózní příležitostí
Co poradit žadatelům o dotaci podle této první 
výzvy? Poradit tak, aby jejich projekt splnil zadání 

Obr.3 
Dostupnost optické 
páteřní sítě (konek-

tivity pomocí 
optických kabelů) 

v jednotlivých inter-
venčních oblastech 
první výzvy OP PIK 
Vyskokorychlostní 

internet

Zdroj: CONNECTEU2CREATE a www.mpo.cz
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Obr. 4  
Dostupnost 
optické páteřní 
sítě (konektivity 
pomocí optických 
kabelů) v jednotli-
vých intervenčních 
oblastech první 
výzvy OP PIK 
Vyskokorychlostní 
internet. 

Zdroj: CONNECTEU2CREATE a www.mpo.cz

a byl úspěšný až do úplného konce? A aby poctivý 
žadatel žádnou dotaci nemusel vracet?

Konzultační agentury, které se zabývají dotač-
ními projekty, pomáhají připravit úspěšný projekt 
i následně čerpat dotaci, ztrácí zájem o Výzvu I. OP 
PIK Vysokorychlostní internet. 

Celkově běžící výzva působí dojmem loterie, kde 
jsou vypsány odměny za 11,55 miliard Kč. Losy 
jsou v ceně 200 tisíc korun a více. Tolik odhadu-
jeme minimální náklady na jeden projekt. Výhra 
není garantována. Tím však může být zajímavější 
jackpot. Uvidíme nejpozději letos v říjnu …

Jaké je řešení?
Rostou pochybnosti o reálném a účelném využití 
dotací podle první výzvy. Každá oprava a následná 
záměna zadávací dokumentace na webu MPO v ter-

mínu po zveřejnění výzvy, tj. po 31. 3. 2017 před-
stavuje riziko, že kdokoliv výzvu úspěšně napadne. 
Například neúspěšný žadatel, který nezvítězil.

Výklad textu zadávací dokumentace od správce 
dotace je potřebný. MPO zveřejnilo na svých 
webových stránkách dokument s nejčastějšími 
otázkami a odpověďmi k první výzvě programu 
Vysokorychlostní internet. Tímto způsobem však 
nelze korigovat všechny podstatné chyby zadávací 
dokumentace.

Jediným korektním způsobem je zapracovat 
do dokumentace připomínky odborné veřejnosti, 
přesunout prostředky z první výzvy do druhé 
a soustředit se na druhou výzvu, která je pláno-
vaná na podzim 2017.

Bez obnovení diskuse to nepůjde. 

Článek obsahuje názory a komentáře autora. Některé vlastní, některé převzaté z prostředí, ve kterém 
se poslední roky pohyboval. Autor Ing. Jan Brouček, CSc. vystudoval ČVUT v Praze. Od té doby se zamě-
řuje na aplikace optických vláken v telekomunikacích i v netelekomunikačních oborech. Od založení spo-
lečnosti PROFiber Networking s.r.o. působí jako její jednatel a ředitel pražské kanceláře, je zakladatelem 
vzdělávací aktivity AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ ® a jedním z lektorského 
týmu. Aktivně se podílel na práci Platformy odborné veřejnosti pro budování vysokorychlostních sítí, která 
vznikla na jaře 2016 v reakci na požadavek Ministerstva průmyslu a obchodu na jednotné komunikační 
fórum, kde se stal členem pracovní skupiny Definice a parametry NGA. Jako člen této Platformy se aktivně 
podílel na přípravě a připomínkování dokumentů OP PIK Vysokorychlostní internet. 
Literatura a zdroje: 
[1] Výzva I.programu podpory Vysokorychlostní internet OPPIK, březen 2017 http://www.mpo.cz
[2] Pavel Škoda, Tomáš Kafka: CEU2C řešení pro návrh NGA sítí, přednáška, technický workshop Parametry sítí NGA podle dotační 
výzvy OP PIK Vysokorychlostní internet, ČVUT v Praze, 11.5.2017. https://www.profiber.eu/Skoleni-a-akce/detail/24_95



2 0 1 7  |  22 2  | 

Je to pouhých třicet – čtyřicet let, kdy symetrické kabely 
s co nejtenčími žilami představovaly v obrovském množství 
jedinou možnost připojení telefonních tehdy ještě niko-
liv zákazníků, ale účastníků. Telefonizace velkoměstských 
aglomerací a její velká nákladnost vedly k použití žil průměru 
až 0,32 mm; u nás se v době největšího rozmachu budování 

této sítě ve druhé polovině devadesátých let tento vývoj 
zastavil na průměru 0,4 mm. Kdo si tehdy dokázal předsta-
vit, že tyto „drátky“ budou použitelné pro přenos něčeho 
podstatně více než jenom základního hovorového signálu. 
Principy PCM byly už v šedesátých letech přetaveny do 
použitelných 24kanálových systémů a později z politických 

Vysokorychlostní přenosy  
po metalických kabelech  
včera, dnes a zítra
EMC, tedy elektromagnetická kompatibilita či chcete-li slučitelnost je  definována 
jako schopnost elektrických spotřebičů, zařízení a  instalací pracovat uspokojivě 
ve  svém elektromagnetickém prostředí, aniž by samy způsobovaly nepřípustné 
elektromagnetické rušení čehokoli v  tomto prostředí. Samozřejmě v prvním při-
blížení si každý představí silová vedení proti sdělovacím. Ovšem i samotné přeslechy 
mezi jednotlivými vedeními by měly být zahrnuty mezi tyto jevy, byť se jedná spíše 
vlivy elektrostatické. Jestliže tedy dnes mohou být využívány tato vedení donedávna 
naprosto nepředstavitelnými přenosovými rychlostmi, tak je to zajištěno velmi pro-
myšleným potlačením těchto jevů za uplatnění nejnovějších technologií.

Ing. Václav Křepelka, Ph.D. – ČVTSS – FITCE CZ
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důvodů u nás i 32kanálových systémů, ovšem 
jejich nasazování na takto tenké vodiče budilo 
rozpaky a uplatňovaly se pokud ne přímo na párech 
dálkových kabelů, tak nejníže potom na spojova-
cích kabelech ve velkoměstských sítích s většími 
průměry žil. 

Obrázek 1 přibližuje dynamiku vývoje za posledních 
30 let, která využitelnost tohoto přenosového 
prostředí zvýšila o šest řádů, samozřejmě za pod-
mínky neustálého přibližování optického vlákna 
ke konečnému uživateli a zkracování posledního 
skoku po metalických párech. Tato architektura 
sítě se vyjadřuje známou generickou zkratkou 
FTTx. Jestliže se ne tak dávno ustálil termín 
poslední míle, tak pro ty dnešní nejrychlejší sys-
témy už jde spíše o poslední stovky metrů:

Obr. 1 Koncové body optického vlákna – umístění 
multiplexerů DSLAM. [1]

Obr. 2 Zvyšování přenosové rychlosti v posledním 
kroku ke koncovému uživateli: [1]

1981 – vytáčené připojení (u nás až v 90. letech) 
1985 – ISDN 
1999 – ADSL G.992.1/2  
2002 – ADSL2 G.992.3/4 
2003 – ADSL2+ G.992.5 
2004 – VDSL2 G.993.2 
2012 – VDSL2 G.993.5 Vectoring 
2013 – VDSL2 35b SuperVectoring  
2015 – G Fast

Alternativní řešení se nabízí v podobě optického či 
bezdrátového přenosu případně zde nezobrazeným 
využitím kabelových televizních rozvodů. Má ještě 
xDSL vůbec šanci?

Obr. 3 Volná soutěž technologií pevného přístupu. 
[1]

V současnosti jsou nejvíce rozšířeny ADSL2+ 
a VDSL2 G.933.2:

Obr. 4 Srovnání ADSL 2+ a VDSL2 [1]

Zvyšování přenosové rychlosti za současného zkra-
cování posledního skoku je umožněno vysunutím 
multiplexeru DSLAM či pasivního kros-konektu. 
Pro provozovatele vyvstává problém napájení 
vysunutého multiplexeru, což se snaží řešit napá-
jením ze strany účastníka či využitím metalických 
prvků optických kabelů od ústředny. 

 Obr. 5 Architektury s pasivním kros-konektem 
a vysunutým mini DSLAM [1]

Jak může vypadat takový mini DSLAM je patrné 
z následujícího obrázku: 

Obr. 6 Mini DSLAM v rozváděči [1]

Má ještě xDSL 
vůbec šanci?
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Vlastnosti a využití VDSL lze kombinovat z těchto 
hledisek v řadě variant. Vyzrálá technologie 
může být rozvíjena podle řady scénářů z hlediska 
konfigurace (vnitřní, venkovní) a v neposlední řadě 
i z hlediska hustoty obsluhovaných portů. 

Obr. 7 Provozní profily z hlediska odlišení spekter 
a výkonů [1]

Verze VDSL2 označená 8b je pro konfiguraci 
s výchozím bodem v ústředně, 12a,b potom navíc 
i z rozváděčů, tedy CO/FTTCab, verze 17a pro 
stejnou FTTCab i pro přivedení vlákna do budovy, 
tedy v architektuře FTTB. Verze označená 30a 
pouze pro FTTB i když její rozvinutí je už méně 
pravděpodobné. 

Prostupnost tohoto metalického přenosového 
prostředí odvisí od útlumu a hluků, který je gene-
rován převážně přeslechy. Signál v každém páru 
v závislosti na přesleších proniká do souběžných 
párů, ve kterých způsobuje rušení. Převažujícím 
typem hluků je jejich podíl z přeslechu na vzdá-
leném konci (FEXT). Rozšiřování přenášeného 
spektra je provázeno nárůstem hluku z přeslechů. 
Velmi významný dopad na poskytované služby má 
skutečnost, že služby přístupu nové generace jsou 
uspokojovány pouze částečně. Toto vše je patrné 
z následujícího zobrazení:

Obr. 8 Přeslechy mezi vedeními a propustnost 
vedení v závislosti na délce přípojky a počtu sou-
běžných relací [1]

VDSL2 s vektoringem podle G.993.5 je odpo-
vědí na růst přeslechů. Z pohledu do historie 
lze připomenout, že v minulých dobách a to 
analogových, kdy jejich kmitočtové využití 
končilo na 552 kHz, ovšem u speciálních kabelů 
s izolací styroflex-vzduch a průměru žil 1,2 mm 
zkroucených do křížových XV čtyřek případně 
252 kHz s izolací papír-vzduch, obojí v dvouka-
belovém provozu, který byl s to vyloučit vliv 
přeslechu na blízkém konci NEXT. na jednom 
kabelu, zpravidla na nepupinovaných či depu-
pinovaných čtyřkách toto bylo řešeno kmitoč-
tovým oddělením směrů přenosu. Tady všude 
bylo možno kompenzovat přeslech zapojením 
vhodných protivazebních elementů, tedy pře-
vážně kapacitních, v menší míře RC. Toto fun-
govalo pouze do svrchu uvedených kmitočtů. 
Při zvyšování přenášeného spektra se složitost 
vazeb velice zvyšuje a tím nastává už nemož-
nost jejich kompenzace protivazbou. Už při 
nasazování digitálních systémů počínajíc PCM, 
tedy digitálního linkového traktu prvního řádu, 
bylo nezbytné tyto kabely důsledně očistit od 
protivazeb, což se nazývalo ne zcela přesně 
dekapacitancí. Následující zobrazení předsta-
vuje řešení nazývané vektoringem, kdy vysoce 
rychlé procesory jsou s to vyhodnotit velikost 
a kmitočtový průběh a okamžitě, tedy prak-
ticky on-line generovat zrcadlový kompenzační 
signál. Používá se dynamického řízení spek-
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tra – DSM – Dynamic Spectrum Management. 
Účelem je výrazné zvýšení propustnosti pře-
nosového prostředí v sestupném DS – Down-
Stream i ve vzestupném směru US – UpStream. 
Nezbytné zmírnění dopadu přeslechu FEXT, 
tedy na vzdáleném konci ze souběžných párů 
v kabelu ošetřením kanálu procedurou MIMO – 
Multi Input Multi Output. Techniky vektoringu 
lze popsat automatickou on-line manipulací 
všech signálů jak na přijímací, tak i na vysílací 
straně. Funkce zpracování signálu jsou prová-
děny vectoringovým procesorem v multiplexe-
rou DSLAM. 

Obr. 9 Princip vectoringu ze strany VDSL2 17a 
DSLAM (vlevo) a CPE vpravo. [1]

Čeho lze nasazením VDSL2 17a s vektoringem 
dosáhnout vyplývá z následujícího: 
•  výrazné zvýšení přenosové rychlosti omezením 

přeslechů
•  dosažení přenosové rychlosti na úrovni 95% 

rychlosti na jediném vedení a tím tedy plné 
využití potenciálu VDSL

Obr. 10 Srovnání provozu VDSL bez a s vektorin-
gem [1]

Ovšem souběžně s tím je třeba vyřešit interoperabilitu 
stávajících koncových zařízení CPE, což lze považovat 
za klíčové. To, co se získá vektoringem na druhé straně, 
dramaticky omezí provoz stávajících xDSL koncových 
zařízení bez vektoringu. Proto je nutné zavést účinná 
pravidla k podpoře souběžného provozu. 

VDSL2 Annex Q – Super Vektoring nebo 
V-Plus
Zavádí se nový profil 35b a nový kmitočtový plán 
998ADE35. Normalizováno to bylo v roce 2016 
vložením dodatku do doporučení G.993.2 Amd. 1.

Obr. 11 Srovnání VDSL2 17a a VDSL2 Annex Q [1]

Toto řešení umožňuje zvýšení přenosové rychlosti 
a smíšený vektoring. 

 Obr. 12 Porovnání verzí VDSL2 17a, 30a a 35b [1]

Mezi verzemi VDSL2 17a & 30a není možný 
vektoring vzhledem k dvojnásobné šířce díl-
čích tónových pásem použitých v DMT (4,3 vs. 
8,6 kHz) a tím pádem společný provoz není možný. 
U VDSL2 35b jsou tato pásma shodná a vektoring 
tedy možný je. 

Shodně jako u obr. 10 je zde opět možno porovnat 
přenosové rychlosti a dosahu této nejvyšší verze 
VDSL2 35b spolu s účinností Super Vektoringu.

Obr. 13 Propustnost a dosah VDSL2 35b [1]
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G.Fast vyžaduje architekturu FTTdp (distribution 
point) nebo FTTB. Nejvíce instalací se předpo-
kládá pro velké MDU - Multi-Dwelling Units 
(budovy typu mrakodrapů s mimořádnou hus-
totou lidí a zakončení), ale i pro málo portové 
a jednoportové jednotky. V současnosti jsou 

dostupné jednotky přípojných bodů – DPU pro 
samostatné porty a 8 a 16portové. Verze vět-
ších velikostí jsou zatím ve vývoji. DPU mohou 
být umístěny ve sklepě, v kabelové komoře, 
na sloupu či v jednotlivých patrech budov 
a objektů podle obr. 15:

•  Dosahuje se přenosových rychlostí více než 
300 Mbit/s díky rozšíření přenášeného spektra 
až k 35 MHz.

•  Při délce přípojky nad 500 m už není patrný 
rozdíl mezi VDSL2 Vektoringem a Super Vek-
toringem. Z toho plyne nezbytnost přiblížení 
multiplexeru ke koncovému zařízení

•  Zvýšení přenosové rychlosti je dosaženo jedno-
duchým způsobem a plynule se naváže na dosa-
vadní instalace.

G.FAST
•  Bylo normalizováno nedávno v doporučeních 

G.9700 a G.9701 

• je to nejnovější a nejdokonalejší přístupová tech-
nologie pro metalické přípojky! 

•  Zámyslem ITU je nabídnout to nejlepší z FTTH 
a ADSL současně, a to přenosovou rychlost 
na úrovni FTTH a samoinstalaci na úrovni ADSL. 

•  Velmi široké přenosové pásmo: Současná verze 
užívá pásmo až do 106 MHz, ovšem probíhají 
práce na verzi 212 MHz. 

Obr. 14  
Návaznost VDSL2 

17 a G.FAST [1]

• Odstup tónů: 4,3125 kHz • Odstup tónů: 51,75 kHz
• Maximální vkládání bitů: 15 • Maximální vkládání bitů: 12
• Počet tónů: 4096;  • Počet tónů: 2048 (pro 106 Mhz)
 kmitočtový multiplex • Časový multiplex; 
• Střídání pásem pro DS / US  bez kmitočtového plánu

Obr. 15  
Varianty nasazení 

G.FAST [1]
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G.FAST jak z názvu plyne je opravdu rychlé. Pře-
nosová rychlost se blíží Gbit/s, přičemž používá 
další dokonalejší verze vektoringu. Ovšem jak 
je patrné z následujícího obr. 17, je-li přípojka 
delší než 300 m, výhoda G.FAST se rozplyne 
a „poklesne“ na rychlost VDSL2 35b se Super 
Vektoringem:

Obr. 17 Srovnání přenosových rychlostí jednotli-
vých vysokorychlostních technologií [1]

Pozn.: Průběhy použité pro obě verze VDSL2 odpo-
vídají samostatným vedením, zatímco u G.FAST jde 
o agregované rychlosti. 

G.FAST umožňuje souběžný provoz (interoperabi-
litu) s xDSL obecně. Jsou-li provozovány na největší 
vzdálenosti ADSL2+, na kratší se připojují z dalších 
vysunutých DSLAM VDSL2 verzí 17a či 35b, pak nic 
nebrání přidání G.FAST na nejkratší vzdálenosti. 
S tím, že začátek jeho pásma musí respektovat horní 
kmitočtovou mez souběžných xDSL. je to umož-
něno použitím odlišných přístupů. 
-  Mechanismus časového dělení duplexu TDD 

umožňuje kompenzovat FEXT i NEXT
-  Výhodou je použití PSD maskování u G.FAST 

a PSD tvarování u xDSL.

Obr. 18 Kmitočtové poměry při souběhu xDSL a G.
FAST [1]

Obr. 16  
Ukázky dostupných 
DPU: zleva Adtran, 
Huawei, Nokia [1]

Obr. 19  
Souběhy VDSL2 17a 
a 35b s G.FAST [1]
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Napájení jednotek přípojných bodů 
DPU G.FAST:

DPU

Dálkové napájení Zpětné napájení CPE

Místní napájení

Obr. 20 Možnosti napájení DPU [1]

•  Místní napájení je nejvhodnější, ale ne vždy 
je dostupné.

•  Dálkové napájení může využít metalických prvků 
optických kabelů. Výhodou je zvládnutá techno-
logie a možnost dohledu. 

•  Zpětné napájení od koncového uživatele přímo 
po stejném vedení pro přenos dat. je závislé 
na ochotě uživatelů. Jedná se o novou technolo-
gii, nutno zvládnout bezpečnostní aspekty. 

Požadavky na zpětné napájení: 
 

Obr. 21 Napájecí adaptér PSE. [1]

PSE: 
• AC vstup napájení, připojení do běžné zásuvky 
• Připojení napájení do telefonní přípojky 
• Dva RJ11 porty
• Datové připojení do koncového zařízení CPE
• Společné datové a silové připojení do DPU

Co je třeba ještě vyřešit: 
•  DPU musí být v provozním stavu, i když je připo-

jen jeden jediný uživatel 
•  Musí být zajištěno spravedlivé rozdělení silového 

napájení mezi jednotlivými uživateli.
•  Nesmí se projevit jakýkoliv nežádoucí dopad 

na přenosovou rychlost. 
•  Je třeba počítat s kolizí s napájením klasické 

telefonie POTS.
•  DPU musí být řízeno, i když se všichni uživatelé 

odpojí 
•  V neposlední řadě je nutno mít na paměti bez-

pečnost při samoinstalaci. 

Závěr
Logika vývoje nejenom telekomunikací má pro 
každou technologii ohraničení dané časovými 
body počínajíc objevením principu, vývojem tech-
nologie, ověření, hromadné nasazení, překonání 
dalším vývojem, útlum a definitivní vyřazení. 
Připomenu v závěru vývoje a nasazení systémů, 
které byly sice dotaženy až do úspěšných ově-
řovacích instalací, ale většího rozšíření se už 
nedočkaly, svým způsobem se dá v přeneseném 
slova smyslu říci, že narazily na zeď povětšině 
ekonomické reality. Viz [2]

Pupinované kabely byly dominantní technologií 
v meziválečném období. Meze jejich použitelnosti 
narážely na nízkou rychlost šíření. Ke konci třicá-
tých let se uvažovaly pro nejdelší spoje pupino-
vaná vedení velmi lehce pupinovanými světovými 
páry. První a jediný kabel s těmito prvky byl 
položen mezi Brnem, Starým Městem a Trenčínem, 
ovšem s příchodem vf systémů už nikdy nebyly 
k tomuto účelu využity.

Jednokabelové vf přenosové systémy s kmitoč-
tovým oddělením směrů přenosu byly omezeny 
108 kHz. Ericsson vyvinul v osmdesátých letech 
na tomto principu n+n systém 120 + 120 kanálů. 
Jeden zakoupily tehdejší ČSD a za technické 
pomoci tehdejší elity Montážního podniku spojů 
jej s velikým vypětím uvedly do provozu, ale 
není mi známo, že by se toto řešení rozšířilo více.

U koaxiálních kabelů, kde nebyly klíčovým 
problémem přeslechy, ale impedanční nehomo-
genity a vysoké nároky na linearitu průběžných 
zesilovačů byly po známé MKKM 1 z počátku 
šedesátých let se šířkou pásma 9 MHz s 1920 
telefonními kanály běžně rozšířeny 12 MHz 
systémy s 2700 kanály a zesilovacím krokem 
4,5 km. Ještě byly použity i 18 MHz systémy 
s 3600 kanály a zesilovacím krokem 3 km. 
Opět právě Ericsson v souladu s doporuče-



2  |  2 0 1 7  |  2 9

ním CCITT uvedl do provozu 60 MHz systém 
s 10 800 kanály a 1,5 km zesilovacím krokem 
mezi švédskými městy Gävle a Västeras, ale dále 
se už nerozšířil. Extrémní nároky na linearitu 
zesilovačů a jejich stabilitu byly sice zvládnuty, 
ale opět se narazilo na mez rozumného využití. 
Koaxiální kabely jako přenosové prostředí byly 
potom pro digitalizaci shledány velice kompliko-
vanými právě z hlediska impedančních nehomo-
genit, které omezovaly jejich použití na pouhý 
systém STM-1. 

Z tohoto pohledu ponechám na posluchačích 
a čtenářích, zda vyvíjený G.FAST 212 MHz bude 
z tohoto pohledu tím posledním nebo nás čeká 
ještě nějaké další překvapení.
Literatura: 
[1]  Heliotis, G., Copper Access Network Evolution: Extending 

Performance to the Gigabit Regime, 55th FITCE Congress, 
Athens 2016

  https://www.fitce2016.gr/wp-content/uploads/2016/10/
Access-network-evolution-extending-copper-performance-
-to-the-gigabit-regime_Heliotis-OTEGroup.pdf

[2]  Elicer, K., Logika vývoje telekomunikací, Sborník semináře 
Měření a údržba dálkových kabelů Tábor X, 1979
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Účinná ochrana optických sítí

Pokud patříte mezi stoupence mikrotrubičkování, 
nabízíme vám jednoduché a flexibilní řešení v podobě 
patentově chráněné sady VARIOFLAT DB. Svazek 
mikrotrubiček je určený k přímé pokládce do země, pro 
instalaci a mechanickou ochranu mikrokabelů              
s optickými vlákny pro moderní FTTX síťové technologie. 

Svazek je tvořený mikrotrubičkami MIKROHARD, jednotlivě 
spojenými tenkostěnnou fólií. VARIOFLAT DB vyrábíme jak           
s různobarevnou transparentní i netransparentní fólií, tak           
s libovolnou kombinací mikrotrubiček dle požadavků zákazníka. 
Mikrotrubičky vyrábíme ve dvanácti barvách. Variabilnost 
kombinací rozměrů mikrotrubiček od 7/3,5 mm do 16/12mm 
patří mezi hlavní výhody svazku.

Další předností je vysoká oboustranná tvarová flexibilita – 
horizontální, vertikální i ve složeném tvaru, z čehož plyne snadná 
manipulace při instalaci. Tvarově flexibilní obal umožňuje rychlý 
přístup ke kterékoliv mikrotrubičce během pokládky, a zároveň 
umožňuje snadné přizpůsobení svazku pro konkrétní výkopovou 
rýhu. Díky plochému tvaru svazku a tenkému obalu lze okamžitě 
identifikovat jednotlivé mikrotrubičky. Na přání je možné do 
svazku instalovat izolovaný měděný drát, pro rychlou identifikaci 
trasy po zakopání.

Pro odbočení jednotlivých mikrotrubiček z páteřní trasy není 
potřeba žádné speciální nářadí, je jednoduché a rychlé. S pomocí 
vodotěsných a plynotěsných mikrospojek navíc snižuje náklady 
na pořízení odbočovacích boxů. Konstrukční řešení svazku 
eliminuje vznik ondulace a zaručuje zachování stejných délek 
mikrotrubiček při rozvinutí trasy. 

Kromě sady VARIOFLAT DB nabízíme jako přímý výrobce pro 
ochranu vašich optických sítí jednostěnné ochranné 

mikrotrubičky MIKROHARD, použitelné jak pro zafouknutí stávajících tras (standardní), tak pro přímou instalaci do 
výkopu (zodolněné). Libovolnou kombinaci mikrotrubiček můžete umístit do ochranné trubky OPTOHARD (různý 
průměr), pro instalace v prostorách s vysokými protipožárními požadavky zvolte chráničky se sníženou hořlavostí 
PYROSTOP.  

Ochranné trubky jsme dodali na výstavbu dálničních úseků D1 a D8 v České republice, i pro D1 na Slovensku. 
Mezi naše zákazníky patří MA-FIA s.r.o., UPC Česká republika, s.r.o., AŽD a.s., Česká telekomunikační 
infrastruktura, PODA a.s. nebo Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o. Ve spolupráci s našimi 
zákazníky se snažíme o neustálé zdokonalování a inovace našich výrobků. Naprostou samozřejmostí je 
propracovaný systém kontroly kvality, a to jak během výrobního procesu, tak u hotových ochranných trubek. 
Trubičky se testují v laboratořích výrobce, firmy MATEICIUC a.s. v Odrách. 

Podívejte se na pokládku a zafukování sady VARIOFLAT DB. 

MATEICIUC a.s.
 Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry
e-mail: info@mateiciuc.cz; tel.: +420 556 312 411

www.mat-plasty.cz

https://youtu.be/C3cUKvdzAoo
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Rychlý rozvoj aplikací a systémů spolu s jejich přesunem 
do virtuálního prostředí způsobuje, že menší firmy dnes 
mohou flexibilně využívat potřebné IT zdroje podle své sou-
časné situace. Málokdo si však dnes uvědomuje, že veškeré 
systémy potřebují dostatečný výkon, který je soustředěný 
v datových centrech. V datových centrech se ukládají infor-
mace, využívá se výpočetní výkon například pro chod mobil-
ních aplikací, firemních systémů v cloudu ať již je privátní nebo 
veřejný, případně hybridní. Díky velké členitosti systémů bude 
mít v roce 2020 až 80 % firem více než jednu cloudovou plat-
formu, kterou musí spravovat a řídit. Pro menší firmy je pak 
situace o to složitější, protože si často uchovávají a provozují 
své systémy přímo ve vlastní infrastruktuře, což vyžaduje 
kvalifikovanou obsluhu, která se o firemní ICT stará. V pří-
padě umístění v datovém centru komerčního poskytovatele 
pak firmy využívají dnes obvyklého hostingu nebo housingu. 

S tím souvisí nároky a očekávání, které mají firemní zákazníci 
na bezpečnost, dostupnost a flexibilitu svého IT prostředí 
spolu s legislativními pravidly, dnes například často skloňo-
vaná problematika GDPR. 

Poměrně novým trendem, který spojuje výhody klasického 
kamenného datového centra s umístěním IT on-premise, jsou 
flexibilní technologie mikrodatových a mobilních datových 
center. Jedná se v zásadě o kombinaci výpočetních, úložných 
a síťových kapacit umístěných v jediném, fyzicky zabezpeče-
ném IT stojanu popřípadě v jednom kontejneru s komplexní 
non-IT podporou v podobě chlazení, napájení, zabezpečení 
a managementu pro výkon přesahující často stovky kW 
IT. V takovém systému lze provozovat desítky až stovky 
virtuálních serverů nebo velká datová úložiště. D prove-
dení Taková řešení jsou vhodná pro menší firmy nebo pro 

Digitální éra vytváří tlak  
na firemní ICT

Představujeme

Současný svět vyžaduje rychlou reakci a flexibilně dostupné zdroje prakticky v každém 
podnikání. Tento trend ještě více vynikne u malých firem, které nemají vždy zajištěné 
prostředky na dlouhodobé financování v případě výpadku zakázek nebo v důsledku 
změn tržního prostředí. Jednou z důležitých oblastí, která dnes ovlivňuje podnikání, 
jsou informační a telekomunikační technologie. 
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geograficky odloučené pobočky velkých firem, 
popřípadě v lokalitách, které jsou náročné pro 
stavbu klasického datového centra. Samostatnou 
kapitolou jsou pak například vojenské mise, prů-
myslové areály, které se pro uplatnění mobilních 
a mikrodatových center přímo nabízejí. Flexibilní 
technologie jsou vhodné pro firmy, které chtějí 
mít IT zdroje umístěné u sebe zároveň získat 
vysokou úroveň mobility a bezpečnosti, případně 
rozložit IT zdroje z geografického pohledu. Pří-
kladem tohoto přístupu mohou být giganti jako 
je Facebook nebo Google, kteří dnes odstupují 
od modelu datových center nejvyšší kategorie 
právě směrem k diverzifikované a levnější variantě 
v podobě velkého množství malých datových 
center. Pro další příklady je možné nahlédnout 
například ke korporátním firmám, které provo-
zují velká datová centra, ale přes mobilní datová 
centra mohou připojovat své pobočky bez ohledu 
na to, kde se nachází. Pohledem malé nebo 
začínající firmy je pak například mikrodatové 
centrum standardizovaným a dostatečně výkon-
ným IT zdrojem pro veškeré potřeby. Z hlediska 
funkcionality poskytují nové technologie stejné 
služby jako tradičně pojaté datové centrum nebo 
serverovna, a to i díky bezpečnostním systé-
mům pro detekci požáru, integrovanému zálo-
hovanému napájení nebo vzdálenému dohledu 
a monitoringu stavu a prostředí. Takto koncent-
rované IT lze provozovat přímo ve firmě v podobě 
privátního cloudu, u větší firmy lze centrum 
umístit do centrály a jednotlivé pobočky pak k IT 
zdrojům přistupují přes síť. Tento model také 
umožňuje vytvářet a provozovat distribuované 
IT prostředí nebo podporovat Disaster Recovery 
plány. Opomenout nelze ani celkové provozní 
náklady a rychlost pořízení, která se u flexibilních 

technologií pohybuje v řádech týdnů nebo pár 
měsíců ve srovnání s ročními projekty kamen-
ných datových center. Zákazníci z řad menších 
firem mohou namítat, že vlastnit IT není výhodné 
například oproti cloudovému řešení. Obě tyto 
technologie se však mohou vhodně doplňovat, 
přičemž mobilní nebo mikrodatové centrum bude 
představovat větší jistotu a bezpečí spolu s čas-
tým požadavkem, aby k aplikacím bylo přistu-
pováno přes LAN síť a nikoliv přes WAN. Dalším 
aspektem může být legislativa a s ní spojená 
problematika veřejných cloudů. I v tomto případě 
je flexibilní datové centrum, které představuje 
svým způsobem privátní cloud, přijatelnější.

Většina výrobců mobilních a mikrodatových center 
dnes klade důraz na standardizaci a integraci 
spolehlivých komponent, které jsou předpokladem 
rychlého nasazení a dlouhodobé spolehlivosti. 
Malé firmě takové řešení přináší dostatečný výkon 
pro provoz všech myslitelných kancelářských 
aplikací, operačních systémů, CRM, virtuálních 
desktopů, databází a dalších IT prvků. Zároveň jsou 
zajištěny služby monitoringu a případně správy 
a provozu celého systému, který by jinak musel 
být řešen pomocí vlastních IT specialistů, kteří 
často v malých firmách zcela chybí. Neodmyslitel-
nou výhodou pro malou firmu pak může být dnes 
oblíbený nákup celého řešení formou služby, stejně 
jako řeší například svůj firemní autopark. V tomto 
případě pak firemního zákazníka zajímá skutečně 
jen provoz jeho aplikací a poskytovatel ICT se stará 
o vše ostatní. Objem dat a nároky na výkon i do 
budoucna porostou, flexibilní technologie mobil-
ních a mikrodatových center tak představují jednu 
z cest, jak se s dnešním i budoucím provozem IT 
úspěšně vypořádat.

V roce 2020 
bude mít až 80 

% firem více 
než jednu 

cloudovou 
platformu
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Úvod
Rádiové technologie LPWAN se v porovnání s dal-
šími rádiovými technologie vyznačují některými 
specifickými charakteristikami. Hlavní požadavky 
zahrnují velký dosah, dlouhou životnost baterie 
a co nejnižší náklady na koncové zařízení. Obecně 
by tyto systémy měly mít dosah v otevřené krajině 
větší než 20 km, životnost baterie více než 10 let, 
cena koncového modemu by měla být pod 20 
USD, přičemž by měly poskytovat nízké přenosové 
rychlosti, typicky pod 200 b/s.

Pro realizaci fyzické vrstvy byly přijaty dva hlavní 
alternativní přístupy [1] – kmitočtové dělení 
do velmi úzkých kanálů (Ultra Narrow Band, 
UNB), kde jsou typickými představiteli systémy 

Sigfox a Telensa a rozprostřené spektrum (Spread 
Spectrum, SS), které reprezentují zejména systémy 
LoRaWAN a RPMA. Výrobci obou typů systémů 
zaručují splnění výše zmíněných požadavků, 
přičemž systémy s rozprostřeným spektrem jsou 
schopny podporovat i vyšší přenosové rychlosti.

Kmitočtová pásma
Většina systémů LPWA využívá bezlicenční 
kmitočtová pásma, protože kmitočtové spektrum 
je okamžitě k dispozici a obvykle není třeba platit 
žádný nebo jen minimální poplatek. na druhé 
straně bezlicenční pásma jsou sdílena s dalšími 
uživateli, takže systémy LPWA musí být dosta-
tečně odolné vůči takovému rušení, aby je bylo 
možné provozovat za daných podmínek. Většina 

Síťové technologie LPWAN  
pro Internet věcí

Jaroslav Hrstka

Internet věcí stimulovaný nárůstem počtu připojených zařízení M2M je již význam-
nou oblastí průmyslu a během několika let lze očekávat připojení miliard zařízení 
v mnoha oblastech využití.
Článek poskytuje přehled síťových technologií LPWAN (Low Power Wide Area Ne-
twork), které jsou určeny pro nízkorychlostní komunikaci s nízkou spotřebou mezi 
vzdálenými koncovými zařízeními a centrálními servery v rámci Internetu věcí. 
Dále jsou stručně rozebírány otázky využívaných kmitočtových pásem, standardiza-
ce a funkční architektury a typické oblasti využití.
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zemí vyžaduje, aby uživatelé bezlicenčních pásem 
plnili řadu omezení týkajících se vysílaného výkonu 
a obsazených vysílacích kmitočtů a tato omezení 
mohou limitovat celkovou výkonnost systému.

V rámci CEPT přijal European Research Council 
(ERC) doporučení ERC/REC70-03 [2], které určuje 
společný postup pro přidělování kmitočtového 
spektra pro zařízení krátkého dosahu (Short Range 
Devices, SRD) ve všech zemích CEPT, které zahrnuje 
EU a EFTA. Jedná se o doporučení, které se vzta-
huje na bezlicenční pásma pro zařízení krátkého 
dosahu, včetně LPWAN systémů. Doporučení ERC/
REC70-03 identifikuje pásma 169 MHz, 433 MHz, 
863 MHz, 870 MHz a 915 MHz, které jsou potenci-
álními kandidáty pro sítě LPWAN. Pásmo 169 MHz 
umožňuje použít výkon až 500 mW, ale dostupná 
šířka pásma je omezena pouze na 75 kHz a také 
vyžaduje nepraktické antény. V pásmu 433 MHz 
je výkon omezen na 10 mW. K dispozici tak zůstá-
vají pásma 863–870 MHz, 870–875,8 MHz a 915–
921 MHz. Tabulka 1 ukazuje maximální efektivní 
vyzařovaný výkon (ERP) a omezení pracovního cyklu 
v těchto pásmech. 

Kmitočtové pásmo 863–870 MHz je pro zavádění 
systémů LPWAN klíčové, protože představuje 
dobrým kompromis mezi požadovaným dosahem, 

pokrytím a velikostí antény. Pro téměř celé toto 
pásmo je mezní hodnota max. výkonu 25 mW, 
pouze v pásmu 869,4–869,65 MHz je povoleno 
až 500 mW. V případě, že jsou techniky LBT (Listen 
Before Talk) a AFA (Adaptive Frequency Agility) 
používány společně, může být povolen vyšší pra-
covní cyklus, nicméně současné evropské stan-
dardy pro SRD omezují pracovní cyklus na 2,8 %. 
Toto pásmo lze pro systémy LPWAN využívat. 

Systémy LPWAN lze provozovat i v pásmech 
870–875,8 MHz a 915–921 MHz, ale ty jsou 
v současné době povoleny pouze v Albánii, Dánsku, 
Velké Británii, Lucembursku, Moldavsku, Švéd-
sku, Slovensku, Slovinsku a s určitými omezeními 
v Lichtenštejnsku a Švýcarsku.

Standardizace
Technologie LPWAN jsou původně všechno 
proprietární systémy, které byly vyvinuty a spe-
cifikovány nějakou společností nebo byl standard 
vytvořen v rámci určité aliance jako LoRa Alliance, 
Weightless SIG či DASH7 Alliance. Očekávaný 
rozvoj těchto systémů bude ovšem vyžadovat 
standardizaci na mnohem vyšší úrovni. Proto 
již v roce 2012 byla v rámci ETSI zřízena skupina 
Low Throughput Networks (LTN), jejímž úkolem 
je specifikovat nové úzkopásmové rádiové tech-

Obr. 1  
Přehled sítě LTN

Tabulka 1 Podmínky pro provoz systému LPWA
Pásmo Max. výkon Omezení pracovního cyklu

863–870 MHz ≤ 25 mW e.r.p. (14 dBm) ≤ 0,1 % nebo LBT/AFA

868–868,6 MHz ≤ 25 mW e.r.p. (14 dBm) ≤ 1,0 % nebo LBT/AFA

868,7–869,2 MHz ≤ 25 mW e.r.p. (14 dBm) ≤ 0,1 % nebo LBT/AFA

869,4–869,65 MHz ≤ 500 mW e.r.p. (27 dBm) ≤ 10 % nebo LBT/AFA

869,7–870 MHz ≤ 25 mW e.r.p. (14 dBm) ≤ 1,0 % nebo LBT/AFA

869,7–870 MHz ≤ 5 mW e.r.p. (7 dBm) bez omezení

870-875,8 MHz ≤ 25 mW e.r.p. (14 dBm) ≤ 1,0 % nebo LBT/AFA

915–921 MHz ≤ 25 mW e.r.p. (14 dBm) ≤0,1 % nebo LBT/AFA

Kmitočtové 
pásmo 

863–870 MHz 
je pro zavádění 

systémů 
LPWAN  

klíčové
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nologie. Koncem září 2014 jsou pak zveřejněny tři 
nové specifikace: GS LTN 001 obsahující možnosti 
využití [3], GS LTN 002 popisující funkční archi-
tekturu [4] a GS LTN 003 definující protokoly 
a rozhraní [5]. Obr. 1 ukazuje základní přehled sítě 
LTN, složená šipka ukazuje oblast kterou specifi-
kace LTN pokrývají. LTN je samostatná síť, která 
poskytuje otevřená rozhraní pro soustavu konco-
vých bodů, přístupových bodů, sítí a poskytovatelů 
služeb. Rozhraní A je rádiové rozhraní využívající 
technologie UNB nebo OSSS, podrobněji popsané 
v dokumentu [3]. Rozhraní B je rozhraní mezi pří-
stupovými body a servery LTN a obvykle je jedná 
o WAN založenou na IP a využívající technologie 
jako ADSL, optické vlákno, mikrovlnné spoje nebo 
družicové spojení. Rozhraní C je rozhraní mezi LTN 
serverem a poskytovatelem aplikace a je založeno 
na standardním IP.

Sítě LTN se od klasických rádiových sítí odli-
šují zejména velmi nízkou spotřebou koncových 
zařízení, vysokou optimalizací datových rychlostí, 
vysokým výkonovým rozpočtem pro zdokonalené 
pokrytí (ve městě, pod zemí i ve volném pro-
stranství), nízkými provozními náklady a nízkými 
náklady na vlastnictví. Typické vlastnosti aplikací 
v rámci LTN zahrnují: 
–  Denní objem dat typicky 200 B a maximálně 

5 kB.
–  Objem uživatelských informací typicky 12 B 

(maximální 255 B).
–  Okamžitá propustnost 10 až 1 000 b/s (maxi-

málně 50 kb/s) s technologií, která bude umož-
ňovat adaptivní korelaci propustnosti k výkono-
vému rozpočtu.

–  Schopnost zpracovat až 10 připojených objektů 
na obyvatele.

–  Schopnost zajišťovat bezpečnostní funkce mezi 
LTN objekty a platformou poskytovatele apli-
kace., tj. spoofing, detekci krádeže, neoprávněná 
manipulace, plovoucí kód apod.

Typické oblasti využití
Většina aplikací LPWAN se týká odesílání zpráv 
a údajů ze statických nebo kvazi-statických 
objektů (např. zvířata), Obecně se používá topolo-
gie bod-mnohobod s jednou základnovou stanicí, 
která pokrývá širokou oblast a obsluhuje velké 
množství koncových stanic. U konkrétních aplikací 
vysílají koncová zařízení senzorová data, výstrahy 
a potvrzení a back-end servery odesílají povely, 
potvrzení a aktualizace. Požadavky jednotli-
vých aplikací na přenosovou kapacitu, latenci, 
energetický rozpočet, četnost odesílání zpráv, 
zabezpečení, spolehlivost, možnosti aktualizace 
apod. budou záviset na konkrétních požadavcích 
na komerčně poskytované služby.

Typické oblasti využití jsou chytrá města (např. 
parkování, dálkový odečet, veřejné osvětlení, 
odvoz odpadu, cyklostojany, monitorování zne-
čištění prostředí apod.); infrastruktura (rozvod 
vody, plynu a elektřiny, řízení a monitorování 
dopravy, monitorování potrubí a kanalizačních 
stok); zdravotnictví (monitorování pacientů či 
stavu a využití domácích lékařských zařízení), 
logistika (sledování zboží a prostředí, v němž 
je skladováno); zemědělství (monitorování kvality 
půdy, hospodářských i domácích zvířat, počasí, 
zavlažování); vzdálené monitorování komerčních 
i obytných budov, připojené automobily, průmy-
slová výroba, zabezpečení atd. Tabulka 2 ukazuje 
nároky některých aplikací na straně koncového 
zařízení i back-end serveru z hlediska objemu 
a četnosti odesílaných dat. 

Technologie LPWAN
Zhruba od roku 2010 přichází na trh různá řešení 
LPWAN, která jsou obecně zaměřena na komu-
nikaci M2M a Internet věcí. Tato část poskytuje 
podrobnější pohled na nejrozšířenější technologie 
LPWAN zahrnující základní parametry, oblasti 
využití, možnosti zabezpečení a využívání ve světě. 

Tabulka 2 Nároky některých aplikací z hlediska objemu a četnosti
Koncové zařízení Back-end server

Četnost Data Četnost Data

Odečet vody 1/den 200 B 1/týden 50 B

Odečet plynu 4/hod. 100 B 1/týden 50 B

Odečet elektřiny 1/hod. 1–5 kB 1/den 50–200 B

Monitorování znečištění 1/hod. 1 kB 2/den 1 kB

Výstraha znečištění 4/hod. 5 kB 1/týden 1 kB

Veřejné osvětlení 1/den 20 kB 2/den 1 kB

Správa parkování 1/hod. 100 B 1/den  100 B

Zavlažování 2/den 100 B 1/den 100 B

Pronájem bicyklů 4/hod. 50 B 1/hod. 50 B

Oblasti využití 
jsou opravdu 
značně široká
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Tabulka 3 poskytuje přehled základních parametrů 
nejrozšířenějších systému LPWAN. Pro zajímavost 
jsou zahrnuty i mobilní technologie LTE-M a NB-
-LTE a připravovaný standard WiFi HaLow. 

LoRa
Technologii LoRa představila poprvé v roce 2009 
francouzská vývojová společnost Cycleo SAS jako 
odpověď na požadavek levné komunikace M2M 
na dlouhou vzdálenost při nízké spotřebě. V březnu 
2012 byla Cycleo SAS odkoupena americkým 
výrobcem polovodičových součástek společností 
Semtech Corporation, která se stala výhradním 
výrobcem čipů pro zařízení LoRa. První produkt 
– čipový transceiver LoRa SX1272 – byl uveden 
na trh koncem června 2013. V únoru 2015 pak 
byla založena Aliance LoRa, která sdružuje přes 
130 organizací z celého světa zahrnující zejména 
výrobce telekomunikačních zařízení a telekomu-
nikační operátory, která stará o standardizaci 
(specifikace LoRaWAN 1.0), certifikaci produktů 
a globální rozšíření technologie LoRa po celém 
světě. Hlavní oblasti využití zahrnují inteligentní 
budovy, logistiku dodavatelského řetězce, Smart 
City a zemědělství.

Technologie LoRa umožňuje aplikace s přenosovou 
rychlostí v rozsahu 250 b/s až 50 kb/s, dosahem 
až 15 km v terénu a 2–5 km ve městě a životností 
baterie až 10 let (uvažována baterie s kapacitou 
2 500 mAh). Maximální vysílací výkon může být 
až 20 dBm, citlivost –137 dBm, šířka kanálu 125 
nebo 250 kHz a na jednom přístupovém bodě 
může být připojeno až jeden milion koncových 
zařízení. Velikost uživatelské zprávy (payload) 
je definovaná uživatelem. Zabezpečení obecně 

je řešeno pomocí šifrování AES128 a 32bitové 
autentifikace. Zajištění komunikace je řešeno 
na několika vrstvách: na úrovni sítě jedinečným 
síťovým klíčem (EUI64), na úrovni aplikace konec-
-konec jedinečným klíčem pro aplikaci (EUI64) 
a na úrovni koncového zařízení specifickým klíčem 
pro zařízení (EUI128). Technologie LoRa je zkou-
šena v mnoha zemích a v současné době již existují 
sítě LoRaWAN s národním pokrytím v Nizozemí, 
Belgii, Švýcarsku, Francii, Rusku, USA, Jižní Africe, 
Velké Británii, Jižní Koreji, Austrálii, Singapuru 
a také v České republice, kde ji provozuje společ-
nost České Radiokomunikace.

SIGFOX
Technologie SIGFOX je proprietární řešení, které 
bylo vyvinuto francouzskou společností SIGFOX 
v letech 2008–2010. První produkty byly uvedeny 
na trh během roku 2012 a koncem téhož roku byly 
ve Francii instalovány první základnové stanice, 
následně během roku 2013 byla pak pokryta celá 
Francie. Hlavní oblasti využití zahrnují dálkové 
odečty, parkovací senzory, Industry 4.0, Smart City, 
zabezpečovací zařízení, logistika, sledování teplot 
při transportu a uskladnění, péče o seniory, měření 
srážek a průtoků na záplavových potocích apod.

Technologie SIGFOX umožňuje aplikace s přeno-
sovou rychlosti 100 b/s, dosahem až 30 až 50 km 
v terénu a až 10 km ve městě a životností baterie 
přes 10 let. Využívána je modulace DBPSK při šířce 
kanálu 100 Hz, maximální vysílací výkon až 20 dBm, 
citlivost –142 dBm, a na jednom přístupovém bodě 
může být připojeno až jeden milion koncových 
zařízení. Velikost uživatelské zprávy je 12 bajtů 
a denně může být odesláno až 144 zpráv, ve zpět-

Tabulka 3 Porovnání nejrozšířenějších technologií LPWAN

Technologie
Kmitočtové 

pásmo
Šířka kanálu

Přenosová 
rychlost

Maximální 
dosah

Zařízení/
AP

Standard

Sigfox pod 1 GHz 100 Hz 100 b/s 10–50 km 1 M proprietární

Weightless-N pod 1 GHz 200 Hz 100 b/s 5–8 km – Weightless SIG

Nwave pod 1 GHz 200 Hz 100 b/s 7–10 km 1 M proprietární

WAVIoT NB-Fi pod 1 GHz 100 Hz 10–100 b/s 10–50 km 2 M proprietární

Telensa PLANet pod 1 GHz ±250 Hz 60/500 b/s 2–8 km 10 000 proprietární

LoRa pod 1 GHz 125/250 kHz 0,25– 50 kb/s 5–15 km 1 M LoRa Alliance

RPMA 2,4 GHz 1 MHz 156/624 kb/s 5–8 km 384 000 proprietární

Weightless-P pod 1 GHz 12,5 kHz 0,2–100 kb/s 2–5 km – Weightless SIG

DASH7 pod 1 GHz 25/200 kHz 9,6/55/166 k/b 1–10 km – DASH7 Alliance

Weightless-W 400–800 MHz 5 MHz 0,001–1 Mb/s 5 km – Weightless SIG

HaLow pod 1 GHz 1/2/4/8/16 MHz 0,15–18 Mb/s 2 km 8 191 IEEE 802.11ah

LTE-M 800/900 MHz 1,4 MHz 0,2–1 Mb/s 5–11 km >20 000 3GPP

NB-LTE 800/900 MHz 200 kHz 20–200 kb/s 5–15 km >200 000 3GPP

První produkty 
technologie 

SIGFOX byly 
uvedeny na trh 

během roku 
2012
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ném kanálu lze denně odesílat čtyři zprávy po 8 B. 
Zabezpečení je řešeno pomocí šifrování AES128 
a 16bitové autentifikace. Všechna zařízení jsou již 
z výroby vybavena certifikátem, kterým je veškerá 
komunikace podepsána a zároveň hashována. 
Šifrování je možno řešit na aplikační úrovni. SIGFOX 
je také velmi odolný vůči rušení, každá zpráva 
je vysílána třikrát na náhodné frekvenci a přijímána 
všemi základnovými stanicemi v okolí. Technologie 
SIGFOX je v současné době využívána ve 23 zemích 
s národním pokrytím ve Francii, Španělsku, Portu-
galsku, Belgii, Nizozemí, Lucembursku, Irsku, Andoře 
a také v České republice, kde ji provozuje společnost 
SimpleCell Networks ve spolupráci s mobilním 
operátorem T-Mobile.

Weightless
V prosinci 2012 byla založena nezisková organizace 
Weightless Special Interest Group (SIG) se sídlem 
v Cambridge ve Velké Británii, jejíž činnost zahr-
nuje vývoj technologií Weightless, vytváření ote-
vřeních specifikací, certifikaci, zajištění IPR a pro-
pagování technologie po světě. První přestavenou 
technologií byla v dubnu 2013 Weightless-W, 
která nepatří mezi klasické technologie LPWAN. 
Využívána jsou tzv. TV whitespace v televizním 
pásmu 400 až 800 MHz Weightless-W umožňuje 
aplikace s přenosovou rychlosti 1 kb/s až 10 Mb/s, 
dosahem ve městě až 5 km a životností baterie 3 
až 5 let. Využívány jsou modulace v rozsahu DBPSK 
až 16QAM při šířce kanálu 5 MHz, vysílací výkon 
může být až 17 dBm a počet koncových zařízení 
na jednom přístupovém bodě není nijak omezen. 
Velikost uživatelské zprávy lze definovat uživate-
lem, minimálně však 10 B. Zabezpečení je zajiš-
ťováno pomocí šifrování AES128 a autentifikace 
založené na sdíleném tajném klíči. Využití Weight-
less-W se zatím omezuje na Velkou Británii.

V květnu 2015 byla představena technologie 
Weightless-N, která vychází z technologie Nwave 
a využívá pásma ISM pod 1 GHz. Weightless-
-W umožňuje aplikace s pouze jednosměrnou 
komunikací od koncových zařízení k přístupo-
vému bodu s přenosovou rychlosti 100 b/s, 
dosahem ve městě až 5 km a životností baterie 
10 let. Využívána je modulace DBPSK při šířce 
kanálu 100 Hz, vysílací výkon může být až 17 dBm 
a počet koncových zařízení na jednom přístupo-
vém bodě není nijak omezen. Velikost uživatelské 
zprávy je maximálně 20 B. Zabezpečení je zajiš-
ťováno pomocí šifrování AES128 a autentifikace 
založené na sdíleném tajném klíči. Technologie 
je Weightless-N je v současné době využívána 
ve Velké Británii a Dánsku.

V červenci 2015 pak byla publikována specifikace 
Weightless-P, která rovněž využívá pásma ISM 
pod 1 GHz, ale umožňuje obousměrnou komuni-
kaci. Weightless-P dovoluje aplikace s přenosovou 
rychlosti 200 b/s až 100 kb/s, dosahem ve městě 
přes 2 km a životností baterie 3 až 8 let. Využí-
vána je modulace GMSK nebo offset-QPSK při 
šířce kanálu 12,5 kHz, vysílací výkon může být 
až 17 dBm a počet koncových zařízení na jednom 
přístupovém bodě není nijak omezen. Velikost 
uživatelské zprávy lze definovat uživatelem, 
minimálně však 10 B. Zabezpečení je zajišťováno 
pomocí šifrování AES128/256 a autentifikace 
založené na sdíleném tajném klíči. První komerční 
produkty byly na trh uvedeny počátkem roku 2016 
a od poloviny roku 2016 jsou k dispozici i první 
vývojové sady.

Nwave
Nwave je proprietární řešení britské společnosti 
Nwave Technologie, které je určeno aplikace jako 
dálkový odečet, chytré parkování a zemědělství. Po 
vstupu společnosti Nwave Technologie do Weight-
less SIG se toto řešení stalo referenčním modelem 
pro specifikaci Weightless-N. Technologie Nwave 
umožňuje aplikace s přenosovou rychlosti 100 b/s, 
dosahem až 7 až 10 km a životností baterie 5 až 10 
let. Velikost uživatelské zprávy je 2 až 20 B. Využí-
vána je modulace DBPSK při šířce kanálu 200 Hz, 
vysílací výkon může být až 20 dBm a na jednom 
přístupovém bodě může být připojeno až milion 
koncových zařízení. Zabezpečení je zajišťováno 
pomocí šifrování AES128 a autentifikace založené 
na sdíleném tajném klíči. Technologie Nwave byla 
zkoušena ve Velké Británii a Dánsku.

RPMA
Technologie RPMA je proprietární řešení LPWAN 
založené na technice Random Phase Multiple 
Access patentované v USA v roce 2010, které 
vyvinula společnost Ingenu (dříve On-Ramp 
Wireless). Obecně je tato technologie určena 
pro zajištění komunikace M2M v rámci Internetu 
věcí. RPMA je provozována v pásmu 2,4 GHz 
a umožňuje aplikace s přenosovou rychlostí 
až 156/624 kb/s (typicky 2 kb/s), dosahem 5 
až 8 km a životností baterie přes 10 let. Využívána 
je modulační technika DSSS při šířce kanálu 1 MHz, 
vysílací výkon může být až 20 dBm, citlivost 
–142 dBm a počet koncových zařízení na jednom 
sektoru je 384 tisíc. Velikost uživatelské zprávy lze 
definovat uživatelem v rozsahu od 6 B do 10 kB. 
Zabezpečení je zajišťováno pomocí šifrování 
AES128 a oboustranné 128bitové autentifikace. 
V současné době je v provozu 38 privátních sítí 

První komerční 
produkty byly 
na trh uvedeny 
počátkem roku 
2016
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RPMA ve více než 20 zemích, např. USA, Kanada, 
Japonsko, Chile, Nigérie či Dominikánská republika.

DASH7
DASH7 Alliance byla založena v březnu 2009 jako 
nezisková organizace, která se stará a zajištění 
kompatibility zařízení DASH7. Technologie DASH7 
je založena na standardu ISO 18000-7 a první speci-
fikace byla zveřejněna v dubnu 2011 (DASH7 Mode 
2). Nejnovější specifikace DASH7 Alliance Protocol 
Specification v1.0 byla zveřejněna v dubnu 2015. 
Technologie DASH7 je obecně určena pro komunikaci 
rádiových senzorů a aktuátorů, konkrétní aplikace 
mohou zahrnovat např. logistiku dodavatelského 
řetězce, optimalizaci výroby a skladování, monito-
rování nebezpečných materiálů či dálkový odečet. 
Komunikace mezi koncovým a přístupovým bodem 
však probíhá bez spojení, tj. datagramy jsou přená-
šeny samostatně bez předchozího navázání spojení.

DASH7 je provozována v pásmech ISM pod 1 GHz 
a umožňuje aplikace s přenosovou rychlosti 
9,6 kb/s, 55,555 kb/s nebo 166,667 kb/s, dosa-
hem 1 až 10 km a životností baterie přes 10 let. 
Využívána je modulace 2-GFSK při šířce kanálu 25 
nebo 200 kHz, vysílací výkon může být až 27 dBm 
a velikost uživatelské zprávy až 256 B. Zabezpečení 
je zajišťováno pomocí šifrování AES128 a šifrování 
veřejného klíče (ECC, RSA).

WAVIoT
Technologii WAVIoT NB-Fi je proprietární řešení 
americké společnosti WAVIoT, které bylo poprvé 
představeno v roce 2011. Oblasti využití zahr-
nují např. dálkový odečet, parkování, smart grid, 
osvětlení, zemědělství či průmysl. WAVIoT NB-Fi 
je provozována v pásmech ISM pod 1 GHz a umož-
ňuje aplikace s přenosovou rychlosti 10 až 100 b/s, 
dosahem až 50 km v terénu a až 16 km ve městě 
a životností baterie přes 10 let. Využívána je modu-
lace DBPSK při šířce kanálu 100 Hz, maximální vysí-
lací výkon může být až 20 dBm, citlivost –152 dBm, 
a počet koncových zařízení na jednom přístupovém 
bodě může být až 2 000 000. Zabezpečení obou-
směrné komunikace je zajišťováno pomocí algo-
ritmu XTEA 256. V současné době jsou přístupové 

body WAVIoT nasazeny v Rusku, Francii, Turecku, 
Kanadě, Jižní Africe, Číně, Malajsii a Peru.

Telensa PLANet
Když v roce 2010 představila britská společnost 
Telensa řešení Telensa PLANet (Public Lighting 
Active Network), jednalo se o první systém svého 
druhu pro řízení, monitorování a měření pouličního 
osvětlení. V současné době se tato technologie 
využívá i pro další aplikace jako parkování a další 
aplikace pro Smart City. Telensa PLANet je pro-
vozována v pásmech ISM pod 1 GHz a umožňuje 
aplikace s přenosovou rychlostí 60 b/s směrem 
ke koncovému zařízení (telecell) a 500 b/s směrem 
k základnové stanici, dosahem 5 až 8 km v terénu 
a 2 až 3 km ve městě a životností baterie 5 až 10 
let. Využívána je modulace 2FSK při šířce kanálu 
±250 Hz, maximální vysílací výkon je 14 dBm, 
citlivost –135 dBm a počet koncových zařízení 
na základnovou stanici až 10 000. Technologie 
Telensa PLANet je využívána např. ve Velké Britá-
nii, Rusku, Bělorusku, Číně, USA či Brazílii.

Závěr
Základní požadavky na systémy LPWAN jsou velký 
dosah, nízká spotřeba dovolující delší životnost 
baterie a co nejnižší cena koncových zařízení. Při 
reálném nasazení pak většina aplikací bude vyžado-
vat jen velmi nízké přenosové rychlosti pro odeslání 
několika zpráv denně. Většina zde popsaných tech-
nologií je již úspěšně komerčně využívána a jednot-
livě připojují miliony koncových zařízení. Pro další 
rozvoj bude třeba dokončit standardizaci LPWAN, 
a to včetně klasifikace konkrétních aplikací zejména 
z hlediska dosahu, přenosových nároků, spotřeby, 
zabezpečení, latence, mobility a ceny koncových 
zařízení. Rovněž by bylo vhodné vypracovat seznam 
typů jednorázových baterií doporučených pro 
konkrétní aplikace. Kromě toho u některých aplikací 
Internetu věcí lze očekávat požadavek životnosti 
podstatně delší než 10 let, např. senzory pevně 
zabudované do potrubí, zdi, základů budovy apod. 
Proto je třeba do budoucna zvážit možnost využití 
dobíjecích baterií s modulem pro získávání energie 
z okolního prostředí (energy harvesting), který by 
spotřebovanou energii neustále doplňoval. 
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Návrh novely zákona, který nyní zamíří do Senátu, 
obsahuje tři části. Část první se týká změny zákona 
o elektronických komunikacích. Jde především 
o zajištění a implementaci přechodu na standard 
DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial). 
Tím se bude realizovat Strategie rozvoje zem-
ského digitálního televizního vysílání schválená 
usnesením vlády ze dne 20. července 2016 č. 648. 
Předpokládá aktualizaci platného právního rámce 
a s tím souvisejících změn dotčených právních 
předpisů. Strategie doporučila zakotvit základní 

právní rámec přechodu na DVB-T2 do novely 
dotčených zákonů, která vymezí základní pod-
mínky a principy procesu přechodu na DVB-T2 
a udělí potřebná zákonná zmocnění pro vydání 
či úpravu nezbytných podzákonných předpisů. 
Ochrana kvality šíření a příjmu zemského digi-
tálního televizního vysílání v sítích DVB-T2, proti 
rušení z pásma 700 MHz a dalších pásem používa-
ných pro International Mobile Telecommunications 
(dále „IMT“), návrh novely zákona zajišťuje trvalým 
doplněním zákona o elektronických komunikacích. 

Potřebujeme nový zákon  
o elektronických komunikacích

Zdeněk Vaníček

Věru už není mnoho těch, kteří se profesionálně či jinak zabývají problematikou 
sítí a služeb elektronických komunikací a stačí se ještě vyznat v přečetných změ-
nách zákona o elektronických komunikacích. Tento zákon ze dne 22. února 2005 
č. 127/2005 Sb., ve znění mnoha změn, novel a také nálezu Ústavního soudu,1 sice 
ještě stačí držet krok s evropskou úpravou, z níž je odvozen, ale trpí politickými za-
dáními, která mu diktují jak moc zákonodárná, tak výkonná. Tuto neblahou skuteč-
nost lze demonstrovat na příkladu návrhu poslední novely zákona – vládního návr-
hu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění poz-
dějších předpisů (sněmovní tisk 1053), který Poslanecká sněmovna schválila ve tře-
tím čtení na 57. schůzi 24. května 2017.

1 
Jejich přesný výčet lze 
naleznout v odborné 
literatuře, například 
v komentáři: Vaníček, 
Z., Mates, P., Nielsen, T., 
Zákon o elektronických 
komunikacích. Komentář. 
Praha: Linde Praha a. s., 
2014, str. 16 ad.
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Navíc i připravované evropské rozhodnutí o uvol-
nění pásma 700 MHz doporučuje členským státům 
upravit právní rámec a přijmout další opatření 
k minimalizaci interference sítí IMT a zemského 
digitálního televizního vysílání. Tato část novely 
zákona je tedy primární a mohla (či dokonce měla) 
zůstat spolu s účinností jedinou. V podobě, v jaké ji 
Poslanecká sněmovna přijala, je „použitelná“; dává 
dostatečné předpoklady k zákonnému zajištění 
přechodu na DVB-T2 a pro realizaci očekávaného 
evropského rozhodnutí o uvolnění pásma 700 MHz 
pro využití službami mobilního vysokorychlost-
ního připojení k internetu. Důvodem vynuceného 
přechodu na DVB-T2 jsou očekávané rozsáhlé 
a významné změny ve využívání rádiového spektra 
až dosud sloužícího pro digitální televizní vysílání. 
Dosud platné právní úpravy obsažené v zákoně 
o elektronických komunikacích a návazných 
právních předpisech předpokládaly dlouhodobé 
využívání rádiového spektra pro digitální televizní 
vysílání, aktuálně však musí reagovat na nutnost 
uvolnění pásma 700 MHz na základě v podstatě 
vnuceného evropského rozhodnutí. 

Asi zde by za normálních okolností úloha novely 
zákona mohla končit, neboť po právní stránce 
dostatečně zajišťuje to, co bylo jejím původním 
posláním. Jenže to by bylo jednak moc jedno-
duché, a s naším právním řádem se jednodu-
chost neslučuje, jednak se blíží volby, a kdy jindy 
se nabízí vhodnější údobí pro návrhy čehokoli, 
co dobře (a hlavně populisticky) zní. Nad rámec 
technické povahy navržené novely zákona se proto 
doplnila úprava ve věci velmi vděčného a vnitro-
politicky obvykle příznivě přijímaného posílení 
ochrany spotřebitele. V tomto případě jde o novou 
úpravu přenositelnosti telefonních čísel, kon-
krétně se nově stanoví maximální délka výpovědní 
doby v případě přenesení čísla; povinnou součástí 
smlouvy bude muset být ujednání o rozsahu 
možných jednostranných změn smlouvy i o způ-
sobu jejich oznámení účastníkovi, včetně oznámení 
možnosti odstoupení od smlouvy; úprava ustano-
vení § 63 odst. 6 zákona v tom smyslu, že účastník 
musí být informován o svém právu odstoupit od 
smlouvy bez sankce; nová úprava ve věci stanovení 
sankcí, která spočívá ve zvýšení maximální sazby, 
jež je stanovená fixní částkou a částkou z čistého 
obratu pachatele přestupku, přičemž se použije 
ve správním řízení hodnota vyšší. 

Proces přípravy novely zákona v této části první, 
a v tomto nesystémově přidaném bodě, byl ale 
natolik překotný, že v obecné části důvodové zprávy 
není o této změně ani zmínka a kompletně chybí 
provedení hodnocení jejich dopadů. Z důvodu 
zrychleného projednávání této novely v Poslanecké 
sněmovně je bohužel nasnadě, že první hodnocení 

dopadů změny bude provedeno teprve tehdy, 
až se projeví v podnikatelském prostředí. Mezi pod-
nikatele v oboru elektronických komunikací se řadí 
několik tisíc poskytovatelů, z nichž většina jsou malé 
a střední podniky. Změna zákona o elektronických 
komunikacích je zasáhne v podobě „vedlejší ztráty“ 
při řešení úzce deklarovaného problému. Důvodová 
zpráva srovnává možnosti ukládat sankce Českým 
telekomunikačním úřadem v rámci ex ante regu-
lace odvětví a Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže v rámci ex post regulace. Logické by ovšem 
bylo spíš srovnání možností mezi ex ante regulátory 
vzájemně – např. s ERÚ. Sankci z obratu ve výši 
10% energetický zákon umožňuje jenom pro úzký 
typ deliktů, které souvisí s porušením základního 
principu oddělení mezi provozováním sítí a posky-
továním služeb, na kterém závisí existence soutěže 
mezi poskytovateli energií v jinak přirozeně mono-
polním odvětví. Naproti tomu, předložená novela 
by znamenala možnost uložit 10% sankci z obratu 
za extrémně široký okruh deliktů, např. již v případě 
porušení opatření obecné povahy vydaného ČTÚ, 
co může v praxi být například porušení povinnosti 
zveřejnit některou informaci v referenční nabídce 
propojení. 

Senát v rámci projednávání novely zákona by měl 
podpořit takové pozměňovací návrhy, které smě-
řují k proporcionální a lépe mířené úpravě sankcí za 
správní delikty v oboru elektronických komunikací. 
U části třetí – účinnosti zákona po jeho vyhlá-
šení – by měl navíc zohlednit potřebu rozumné 
legisvakanční doby pro ta ustanovení, která budou 
zasahovat do úpravy smluvních vztahů. 

Současná podoba zákona o elektronických komu-
nikacích trpí značným počtem změn, z nichž 
je celá řada, jak vpředu uvedeno, nesystémových, 
nepromyšlených, neprojednaných s odbornou 
veřejností a v nesouladu s pevnou a po mnoho 
let vytvářenou strukturou předpisového rámce 
pro sítě a služby elektronických komunikací EU 
z roku 2002, ve znění jeho revize z roku 2009. 
Vzhledem k tomu, že Evropský parlament a Rada 
EU v současnosti projednávají návrh směrnice 
Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví 
evropský kodex pro elektronické komunikace, 
v přepracovaném znění z 12. října 20162, a k tomu, 
že od posledního přezkumu předpisového rámce 
pro elektronické komunikace v roce 2009 se toto 
odvětví značně rozvinulo a zvýšil se jeho význam 
jakožto hybné síly digitálního hospodářství, musí 
i český právní řád připravit nový zákon pro tuto 
kvalitativně novou situaci.

Spotřebitelé a podniky jsou ve stále větší míře 
závislé na datových službách a službách přístupu 
k internetu namísto telefonních a jiných tradičních 
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komunikačních služeb. Tento vývoj přinesl dříve 
neznámé typy účastníků trhu (např. tzv. posky-
tovatele služeb over-the-top), jež soutěží s tra-
dičními provozovateli telekomunikačních služeb, 
kteří nabízejí širokou škálu aplikací a služeb, včetně 
komunikačních služeb prostřednictvím internetu). 
V tomto kontextu ještě více vystupuje do popředí 
duální charakter elektronických komunikací 
a informačních a komunikačních technologií. Jsou 
prostorem pro ekonomické aktivity, jako je tomu 
u každého jiného odvětví; zároveň ale představují 
komunikační infrastrukturu pro všechna ostatní 
odvětví národního hospodářství, pro státní správu 
a pro sociální a kulturní život obyvatel. Pro tento 

jedinečný charakter by tento průmysl měla vláda 
- a především zákonodárci - důsledně podporovat, 
neboť nabývá rychle na významu v souvislosti 
s dynamickým technologickým vývojem v posled-
ním desetiletí, zejména s rozvojem informačních 
technologií jako základu pro přechod k digitální 
ekonomice a zajištění konkurenceschopnosti 
národního hospodářství. S ohledem na aktuální 
potřeby strategického usměrňování rozvoje elek-
tronických komunikací a ICT a vyplývající zodpo-
vědnosti státu za stav hospodářské a společenské 
infrastruktury k tomu budeme potřebovat dobré 
a funkční právní předpisy – především nový zákon 
o elektronických komunikacích.

Budeme po-
třebovat dobré 
a funkční práv-
ní předpisy – 
především nový 
zákon o elek-
tronických 
komunikacích
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„Trhy domácích spotřebičů a produktů spotřební 
elektroniky konvergují. Slavíme desáté výročí expo-
zice Home Appliances@IFA. Výstava IFA je nadále 
přední platformou pro oba tržní segmenty. Žádná 
jiná výstava není schopna uspokojit všechny poža-
davky účastníků z průmyslu, prodeje, z řad spotřebi-
telů tak, jako IFA. Vytrvalý úspěch výstavy se odráží 
ve stále rostoucím objemu objednávek – větším 
než 4,7 miliard USD v průběhu IFA 2016,“ řekl 
Hans-Joachim Kamp, předseda dozorčí rady gfu 
Consumer & Home Electronics GmbH, průmyslové 
asociace pokrývající oblast spotřební a domácí 
elektroniky. 

Jürgen Boyny, světový ředitel sekce Consumer 
Electronics u GfK Market and Technology, konsta-

toval: „Obrat na digitálním trhu zůstává vysoký. 
Téměř 950 miliard USD očekáváme v celkových 
ročních prodejích jak pro rok 2017 tak 2018. Ať už 
doma nebo na cestě, pokroky na trhu utváří smart 
telefon. Smart telefon spojuje všechny oblasti 
každodenního života, od TV v obývacím pokoji 
po pračku, kávovar nebo osobní váhu v koupelně. 
Internet věcí již dosáhl ke spotřebiteli.“

Dr. Christian Göke, CEO Messe Berlin, v průběhu 
svého vystoupení řekl: „Věříme, že přišel čas 
definovat spotřební elektroniku novým způsobem. 
Hranice mezi spotřební elektronikou a domácími 
spotřebiči, digitálním a fyzickým světem se stírají. 
Ať je to v kuchyni, obývacím pokoji nebo kanceláři, 
„kozumerizace“ zařízení je exponenciální – od zábavy 

IFA 2017 konvergence
směrem k IoT

Na mezinárodní tiskové konferenci v Lisabonu oznámili zástupci asociace gfu Con-
sumer & Home Electronics a společnosti Messe Berlin, že výstava IFA 2017, která 
se uskuteční v Berlíně ve dnech 1. až 6. září, se hodlá významně podílet na řízení 
růstu a podpoře inovací na trzích spotřební elektroniky a domácích spotřebičů. 

Petr Beneš

Smart telefon 
spojuje všechny 

oblasti každo-
denního života

Hans-Joachim Kamp,  
předseda dozorčí rady pořádající  

gfu Consumer & Home Electronics GmbH 
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v obývacím pokoji po péči o zdraví a wellness, auto-
mobily, mobilní zařízení, hry, výpočetní techniku, 
služby jako Internet of Things a Smart Home, nové 
oblasti jako drony, virtuální, rozšířená a smíšená rea-
lita. Dnes spotřební elektronika spojuje a utváří vše. 
Pokud přijedete na IFA, uvidíte budoucnost toho, jak 
budeme žít a pracovat.“

„Strukturujeme IFA 2017, aby se soustředila 
na značky a inovace – a definovala novou platformu 
pro společnosti, které navrhují, vyrábějí a prodávají 
součásti – „stavební bloky“ budoucí spotřební elek-
troniky a domácích spotřebičů. Tento rok můžeme 
nabídnout značkám více prostoru než kdykoliv před 
tím, vše na jednom místě a jasně organizované podle 
kategorií. Návštěva IFA pod věží Funkturm není 
honba za penězi, ale hluboce fokusované seznámení 
se s průmyslovým odvětvím.“

Trendy ve spotřební elekronice 
Jako přední veletrh spotřební elektroniky představí 
IFA 2017 produkty, které inspirují milióny zákaz-
níků pro nákupy v průběhu sezóny předvánočních 
nákupů. Uvidíme zde ultra-tenké TV přijímače 
a displeje, které se stávají součástí stěn našich 
domovů podobně jako obrazy malířských mistrů 
nebo kresby našich dětí; hi-fi hudební prvky, které 
generují optimální zvukový doprovod, kamery, 
které filmují „360stupňové“ videozáznamy; ovlá-
dání médií hlasem a plně propojenou domácnost, 
či malé uzavřené světy 3D tiskáren a mnohem 
a mnohem více.

Vždy je prostor pro zlepšení kvality TV obrazu 
a pro posílení soutěže v klíčových disciplínách jasu, 
kontrastu, barevné hloubky a pozorovacích úhlů, 

jak ukázalo představení technologie QLED (obr. 1). 
Uživatelská rozhraní nabízející snadnější ovládání, 
procesory s vyšším výkonem, větší rozsah on-line 
obsahu a lepší podpora ze strany smart funkcí pro 
automatické řízení domácnosti.

Stylová domácnost je rovněž na seznamu priorit 
návrhářů TV. V letošním roce přicházejí na trh 
televizory, které jsou tak tenké jako okenní tabulky 
a mohou být na stěnu připevněny jako obrazy 
(obr. 2).

TV má stále nepřekonané postavení v domácnosti 
a zůstává největším segmentem spotřební elek-
troniky. Průměr je 183 minut sledování lineární 
TV denně. Nejvíce je to 404 minut v Saudské 
Arábii, nejméně 110 minut na Islandu. Trh TV bude 
do roku 2020 nadále růst, zvětšovat se bude veli-
kost displeje a rychle poroste podíl UHD.

Růst prodeje je podporován trvalými požadavky 
na výměnu přístrojů, rostoucím počtem domác-
ností obývaných jedním člověkem, rostoucím 
počtem televizorů v jedné domácnosti, rostoucí 
poptávkou na nově vznikajících trzích a v nepo-
slední řadě trvalými inovacemi. 

Zářící vysoce kontrastní obraz by měl být doprová-
zen zvukem naplňující prostor místnosti. To zajiš-
ťují tenké zvukové sloupce montované například 
pod displej. Další možností je umístit reproduktory 
tenké jako polovodičový plátek spolu s tak zvanou 
zvukovou základnou pod televizor. K dalším 
novým trendům na IFA patří reproduktory, které 
přijímají hudbu přes Wi-Fi nebo Bluetooth. Někteří 
výrobci používají pouze jeden bezdrátový systém, 

V letošním 
roce přicházejí 
na trh televi-
zory, které jsou 
tak tenké jako 
okenní tabulky

Obr. 1  
Představení 
technologie 
displejů QLED 
firmou Samsung
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jiní jich používají více. K jiným populárním funkcím 
patří komunikační protokoly Apple Airplay a stále 
rostoucí měrou Google Cast. Stále více se rov-
něž používají bezdrátová sluchátka. Řada zařízení 
kombinuje digitální bezdrátový příjem s funkcemi 
potlačujícími šum a rušení.

Je tomu 35 let co CD disky vytvořily standard 
pro digitální záznam hudby. Ještě lepší kvalita, 
tak zvaná HiRes, se stala normou v záznamových 
studiích, a ta je dnes dostupná ze stále více zdrojů 
hudby. IFA 2017 představí množství nových hi-fi 
zařízení, která umožňují bez zkreslení přehrávat 
vysoce kvalitní záznamy – od mobilních přehrávačů 
po speciální sluchátka pro klienty využívající strea-
mované záznamy ve špičkových hi-fi systémech.

Ultra HD, tj. čtyřnásobné rozlišení pixelů na full 
HD displeji, se pevně usadilo na TV trhu. V mezi-
čase se novými standardy kvality staly další 
parametry, zejména HDR (High Dynamic Range) 
poukazující na vysokou hloubku kontrastu v roz-
sahu od extrémní tmy po třpytivý jas detailních 
zobrazení. Poskytovatelé on-line obsahu již nabízejí 
filmy v Ultra HD s kvalitou HDR. Amatérští filmaři 
mohou tuto technologii rovněž využít pro vytvá-
ření fascinujících obrazů. na IFA budou vystaveny 
první systémové kamery, které nejen zaznamená-
vají v Ultra HD, ale zakódovávají každý pixel s rozli-
šením 10 bitů s takovými nuancemi jasu, že mohou 
promítnout plnou HDR kvalitu na displej. Dosud 
byl 10bitový záznam exkluzivní doménou profesio-
nálních videokamer.

Odvážní mediální tvůrci nyní produkují filmy pro 
TV diváky, kteří si nasazují brýle VR (virtuální 
reality). Tyto produkty bude možné vidět na stán-

cích velkých prodejců spotřební elektroniky a na 
IFA Next. Po určité době bude k dispozici široká 
nabídka nezbytného hardwaru: 360stupňové 
kamery pro mobilní i stacionární použití, zařízení, 
která zvyšují rozlišení směrem k profesionálním 
standardům, doplňující 360stupňové čočky pro 
smart telefony a přirozeně brýle VR, které dispo-
nují stále vyšším rozlišením a komfortem.

Ať už jde o Alexa, Cortana nebo Siri, hlasové ovlá-
dání je trendem, který se dlouho snaží překročit 
hranice vytvořeného světa IT. Stále více zařízení 
v propojené domácnosti může být provozováno 
s řízením hlasem a umělá inteligence to nyní ještě 
usnadňuje. Bots a digitální agenti se učí svoje ovlá-
dací příkazy a mohou automaticky převzít plnou 
kontrolu například nad klimatizací v inteligentní 
domácnosti. Avšak scénář jako takový s sebou 
přináší rovněž otázky bezpečnosti. Automatičtí 
pomocníci a účinná ochrana privátní sféry bude 
klíčovým tématem na IFA 2017.

Vedle smart hodinek, fitness náramků a smart 
telefonů vybavených senzory, přichází nyní smart 
nositelná elektronika, která může monitorovat 
pohyb a životní funkce prostřednictvím senzorů 
připevněných ke všem částem lidského těla. 
Ty pak mohou být použity pro zábavu, sport a hry, 
ale také pro lékařské účely.

Mnoho návštěvníků opustí výstavu IFA s hezkým 
suvenýrem: miniaturním modelem sebe samého 
vytvořeným na 3D tiskárně. Originál bude repro-
dukován s použitím skeneru, který shromáždí data 
objektu ve 3D. Velké skenery mohou sledovat 
kontury dospělého člověka a vytvoření kvalitního 
modelu je otázkou zlomku sekundy.

Obr. 2 
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Partner:

Jednou z hlavních výzev pro město zítřka bude plné využití digitální revoluce, která přináší ohromné 
množství informačních zdrojů generovaných životem města. 

Pronikání informačních technologií představuje uvolnění procesu inovací a implementace techniky  
ve městě, v němž nabude na významu fenomén big data a pohyb otevřených dat a jejich využívání na bázi sdílení.
Smart City musí uvést do souladu dva přístupy – environmentální optimalizaci a sociální interakci. Developeři musí 
proto realizovat koordinovanou racionalizaci budov a dopravy, stejně jako městských veřejných služeb (energetiky, 
telekomunikací atd.), přičemž současně projektují otevřenou technologickou platformu, kterou jsou obyvatelé schopni 
přijímat za svou, aby si svůj život ve městě uspořádali po svém. Výhody smart technologií budou na místní úrovni 
představovat politickou sílu založenou na primárním smyslu slova smart a umožní rozvoj měst odpovědnějším způsobem 
– zkrátka udržitelný rozvoj.  

Účast na konferenci je podmíněna předchozí registrací na www.stech.cz. 
Registrační poplatek pro účastníka konference je 500 Kč.

Hlavní partner: Mediální partneři:

T É M A T A 
• Probíhající projekty Smart Cities
• Technická infrastruktura a Internet věcí
• Chytré dopravní systémy a autonomní vozidla

• Bezpečnost kritické infrastruktury
• Technologické vs. společenské aspekty
• Udržitelný rozvoj měst a regionů

12. září 2017 od 10:00 
palác Charitas  
Karlovo náměstí  
Praha 2

SMART CITIES 
a udržitelný rozvoj

Sdělovací technika a Česká podnikatelská rada  
                                     pro udržitelný rozvoj
                                      pořádají konferenci
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Informace o programu, podmínkách účasti a partnerství na konferenci získáte na  
www.stech.cz, konference@stech.cz nebo na tel.: 734 201 212, e-mail: metelkova@stech.cz

Partner:

Jednou z hlavních výzev pro město zítřka bude plné využití digitální revoluce, která přináší ohromné 
množství informačních zdrojů generovaných životem města. 

Pronikání informačních technologií představuje uvolnění procesu inovací a implementace techniky  
ve městě, v němž nabude na významu fenomén big data a pohyb otevřených dat a jejich využívání na bázi sdílení.
Smart City musí uvést do souladu dva přístupy – environmentální optimalizaci a sociální interakci. Developeři musí 
proto realizovat koordinovanou racionalizaci budov a dopravy, stejně jako městských veřejných služeb (energetiky, 
telekomunikací atd.), přičemž současně projektují otevřenou technologickou platformu, kterou jsou obyvatelé schopni 
přijímat za svou, aby si svůj život ve městě uspořádali po svém. Výhody smart technologií budou na místní úrovni 
představovat politickou sílu založenou na primárním smyslu slova smart a umožní rozvoj měst odpovědnějším způsobem 
– zkrátka udržitelný rozvoj.  

Účast na konferenci je podmíněna předchozí registrací na www.stech.cz. 
Registrační poplatek pro účastníka konference je 500 Kč.

Hlavní partner: Mediální partneři:

T É M A T A 
• Probíhající projekty Smart Cities
• Technická infrastruktura a Internet věcí
• Chytré dopravní systémy a autonomní vozidla

• Bezpečnost kritické infrastruktury
• Technologické vs. společenské aspekty
• Udržitelný rozvoj měst a regionů

12. září 2017 od 10:00 
palác Charitas  
Karlovo náměstí  
Praha 2

SMART CITIES 
a udržitelný rozvoj

Sdělovací technika a Česká podnikatelská rada  
                                     pro udržitelný rozvoj
                                      pořádají konferenci
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Evropská unie 

EU  Roamingové poplatky v EU skončily 15. června 2017.
Očekávané spuštění nového roamingu EU přináší od 

15. června 2017 mnoho nových možností, ale zároveň řadu 
otevřených otázek jak pro uživatele služeb mobilních sítí, 
tak i jejich poskytovatele. na často kladené otázky uživatelů 
služeb odpovídá Fact sheet Evropské komise uvedený pod 
sloganem Roaming jako doma. Praktické zkušenosti však 
potvrzují, že provádění jednotné politiky nového evropského 
roamingu je složitější než se původně očekávalo. V posledních 
několika měsících totiž docházelo k zajímavému vývoji. V první 
řadě se projevovala snaha některých operátorů o úpravy 
plánů s využitím výjimky z práva EU pro daný členský stát. 
Možnost využily především členské státy v Pobaltí. Výjimku 
schválenou NRA již získali např. všichni operátoři v Litvě 
a Estonsku, zčásti i ve Finsku a k nim se s aktuální žádostí 
připojuje O2 Slovakia. Další operátoři již v předstihu využili 
regulaci jako příležitost pro úpravu dalších cen ve vybraných 
měsíčních tarifních plánech, zpravidla svázaných s většími 
datovými balíčky (např. ve Velké Británii 3 Group)nebo 
využitím pravidel EU v oblasti fair use policy. Po dohodě 
s Evropskou komisí to umožňuje operátorům omezit objem 
dat, které lze při roamingu využít. Více informací je na 
stránkách https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/
frequently-asked-questions-roam-home

EU  Iniciativa WiFi4EU: Jak to bude fungovat? Dne 29. 
května dosáhly Evropský parlament, Rada a Komise 

politické dohody o iniciativě WiFi4EU a jejím financování. 
Podle této dohody budou tyto tři instituce spolupracovat 
na tom, aby zajistily financování ve výši 120 milionů EUR 
na zřízení bezdrátových hotspotů po celé EU do roku 2020.
Kdo může podat žádost?
Program WiFi4EU bude otevřený pro subjekty veřejného 
sektoru, jako jsou obce, veřejné knihovny, nemocnice atd. 
Každý členský stát bude mít k dispozici určité množství 
poukázek. Podrobnosti zatím nejsou stanoveny – rozhodne 
se o nich společně s členskými státy.
Výběr veřejných míst, kde budou hotspoty WiFi4EU zří-
zeny, bude na příjemcích (např. orgánech místní správy). 
Mohou být zřízeny na nádražích, v parcích, v knihovnách 
nebo v jakýchkoli jiných veřejných prostorách.
Kdy bude zveřejněna první výzva k předkládání projektů?
Až vstoupí v platnost nová právní úprava (na podzim), 
může Komise dokončit nezbytné administrativní kroky. 
První výzva by mohla být zahájena ke konci letošního roku 
nebo začátkem roku 2018.
Existují pro projekty nějaká zvláštní pravidla?
Veřejné instituce, které chtějí program využít, by měly 
navrhnout, že vybaví ty oblasti, v nichž na stejném místě 
neexistují podobné nabídky bezplatného připojení Wi-Fi.

Jak požádat o WiFi4EU?
Pro žadatele bude k dispozici online platforma. Projekty 
budou vybírány v pořadí podle došlých žádostí, avšak tak, 
aby z programu měly prospěch všechny členské státy.
Co bude EU financovat?
EU bude financovat náklady na zařízení a instalaci Wi-Fi 
hotspotů (internetových přístupových bodů) a příjemce (tj. 
obec nebo jiná místní veřejná instituce) zaplatí konektivitu 
(připojení k internetu) a údržbu zařízení.
Jaký je rozpočet programu WiFi4EU?
Komise, Parlament a Rada schválily částku celkem 120 
milionů EUR, jak navrhla Evropská komise v minulém roce. 
Financování bude pocházet z Nástroje pro propojení Evropy 
(telekomunikační části).
Jak se zapojí operátoři?
Každý příjemce (např. obec nebo jiná místní veřejná insti-
tuce) uzavře smlouvu s telekomunikačním operátorem 
podle svého vlastního výběru. Operátor pak zajistí instalaci 
a fungování připojení Wi-Fi po dobu nejméně tří let.
Jaké další kroky budou následovat?
Evropský parlament a Rada co nejdříve formálně schválí 
novou právní úpravu (ta vstoupí v platnost asi na podzim). 
Poté může být přijato rozhodnutí o financování a zahájena 
první výzva k předkládání projektů.

EU  Agenda digitální ekonomiky a společnosti EU bude 
mít zřejmě novou komisařku. Mariya Gabrielová byla 

nominována bulharskou vládou a je nejmladší kandidátkou 
na tuto funkci. Převezme oblast, kterou měl v působnosti 
německý komisař Guenther Oettinger. Nyní ji dočasně 
zabezpečoval Andrus Ansip, místopředseda pro digitální 
jednotný trh. Členové Evropského parlamentu prověřovali 
kandidátku, zda je připravena na výkon funkce, při slyšení 
v Evropském parlamentu v úterý 20. června. Poslanci 
EP zde přijali její obecné prohlášení a sliby, aniž by byli 
silnými kritiky. Europoslanci budou hlasovat, zda schválí její 
jmenování během plenárního zasedání na začátku července. 

EU  List The Guardian uvádí, že se britská vláda chystá 
požádat občany EU v Británii, aby se zaregistrovali 

jako součást širšího úsilí legalizovat svůj status. Osud 
některých ze 3 milionů občanů EU ve Velké Británii je jedním 
ze záludnějších otázek spojovaných s Brexitem a registrační 
plán je zaměřen na měření jejich zájmu o setrvání poté, co 
země opustí blok v roce 2019.

EU  Odborné skupiny v telekomunikacích varují před 
aktuálním stavem zpracování regulační reformy 

EU. Evropská budoucnost 5G může být podle stanoviska 
předních odborných skupin ohrožena, pokud instituce EU 
nepředloží další podklady v oblasti navrhovaných reforem 
v odvětví. Společné prohlášení vydaly Asociace GSMA, 

Informační servis
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Cable Europe, ETNO, DigitalEurope, Cocir a Developers 
Aliance z obav o současný stav přijímání nového kodexu 
elektronických komunikací, který bude základem všech 
regulací telekomunikačních sítí a revidované směrnice 
ochrany soukromých dat u poskytovatelů. 

EU  Evropský parlament na plenárním zasedání 
přijal 15. června kritickou rezoluci o realizaci 

investičního plánu pro Evropu (tzv. „Junckerův plán“) 
a jeho stěžejních iniciativách - Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI). Zpráva byla přijata, přesto, 
že mezi problematickými otázkami stále zůstávají 
záležitosti, jejichž dopadům nebyla věnována pozornost. 
Jedná se o podpořené projekty životního prostředí, 
zejména v oblasti fosilních paliv. Dále byla kriticky 
posouzena geografická koncentrace investic EFSI s příliš 
omezeným zaměřením na země a regiony, které to nejvíce 
potřebují a rovněž nejasná dostatečnost investic. Poslanci 
Evropského parlamentu rovněž poukázali na skutečnost, 
že „ rozhodovací procesy mají mít větší transparentnost“. 
Mimo jiné rovněž odsoudili podporu projektů rozdělených 
prostřednictvím daňových rájů.

EU  Čtvrtek 22. června 2017. Evropský parlamentní výbor 
aktuálně zdržel hlasování o reformě telekomunikací 

v EU a odložil své hlasování až do září. Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku zvážil návrhy k navrhovanému kodexu 
o elektronických komunikacích na svém nynějším zasedání 
v Bruselu. Očekává se, že výbor připraví návrh k hlasování 
na příští schůzi v červenci, neboť velký počet změn 
navrhovaných k tomuto předpisu znamenal další zpoždění 
v procesu. Po schválení výborem se očekává, že o kodexu 
v plném znění se bude v Evropském parlamentu hlasovat  
do konce roku.

EU  Evropská komise hledá všechny typy projektů bez 
ohledu na velikost, umístění nebo technologie 

budované veřejnými a soukromými organizacemi. 
Přihlášené projekty které poskytují občanům přístup 
k vysokorychlostnímu širokopásmovému internetu 
budou soupeřit o udělení European Broadband 
Award 2017. Vítěze oznámí zástupce EK pro digitální 
ekonomiku a společnost v listopadu v rámci akce 
Broadband Day a Evropská komise je představí 
v médiích, internetových stránkách, informačních 
bulletinech a v databázi osvědčených postupů. 
Uzávěrka přihlášek je 7. září.
Informace jsou na stránkách EC/Regional Policy 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/
news/2017/05/17-05-2017-apply-for-the-european-
broadband-awards-2017

Ze světa

 Prezident Donald Trump sdělil, že zlepšení 
dostupnosti vysokorychlostního připojení 

ve venkovských oblastech bude součástí jeho ambiciózního 
plánu infrastruktury ve výši jednoho bilionu dolarů, který 
předloží Kongresu a umožní malým městům zlepšit připojení 
a jejich ekonomický status. Trump to slíbil podle zprávy listu 
Bloomberg 22. června na Kirkwood Community College in 
Cedar Rapids ve státu Iowa na návštěvě kampusu. Podle 
zprávy FCC z roku 2016 má jen 55% venkovských obyvatel 
přístup k rychlosti 25 Mbit/s ve srovnání s 94% dosažených 
v městských aglomeracích. 

 Americký prezident Donald Trump bude diskutovat 
o rozvoji 5G, inovacích a nových technologiích. 

Trump chce vědět, jak může vláda vytvořit náležité prostředí 
pro příští mobilní generace a inovace, uvedla agentura 
Reuters a dodala, že se prezident 22. června setká s řediteli 
společnosti AT&T, Verizon, T-Mobile USA a skupinou 
dalších zástupců technologických společností. CEO AT&T 
Randall Stephenson, CEO Sprint Marcelo Claure and CEO 
CenturyLink Inc Glen Post budou s výkonnými manažery 
diskutovat o pokročilých komunikačních technologiích 5G, 
univerzálním širokopásmové připojení, o bezpilotní letecké 
technice a dronech. 

 Společnosti AT&T a Verizon 5G stlačují ceny 
vláken na velkoobchodních trzích. S tím, jak 

AT&T, Verizon a Sprint dále postupují v plánu zahušťování 
bezdrátových sítí a přípravy na 5G, operátoři pevných 
síti vidí příležitost dále zhodnotit své optické sítě. Tyto 
příležitosti jsou však spojeny s novou realitou tvrdých 
jednání o tom, co jsou provozovatelé bezdrátových sítí 
ochotni platit za tmavé nebo nasvícené optické prostředky. 
Poskytovatelé velkoobchodních služeb pevných sítí budou 
muset být v zájmu zvýšení svých velkoobchodních výnosů 
blízké budoucnosti flexibilní. Flexibilní postoj pomůže 
nejen při získávání krátkodobých výnosů, ale i stanovení 
dlouhodobého růstového modelu na vyvíjejícím se vztahu 
mezi bezdrátovým nosičem a dodavatelem vláken.

 Jižní Korea je partnerem Spojených států pro 
projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Jižní Korea spolupracuje se Spojenými státy na podpoře 
spolupráce v široké škále oblastí kybernetické bezpečnosti, 
informují agentury a odvolávají se na prohlášení korejského 
ministerstva vědy, ICT a plánování. Korejské ministerstvo 
a Úřad pro vědecký výzkum amerických leteckých sil budou 
v příštích třech letech společně investovat významné částky 
na zajištění klíčových technologií v tomto odvětví. 
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 Společnosti Sprint a Samsung oznámily, že při 
nedávném testu v Jižní Koreji dosáhly maximální 

rychlosti 330 Mbit/s na kanál s využitím kanálu 20 MHz v 2,5 
GHz spektru. Test představoval skutečně světovou aplikaci 
nové technologie, která dramaticky prolamuje bezdrátové 
kapacity LTE+ a umožňuje nabídnout službu Gigabit LTE, 
uvedl Sprint v tiskové zprávě. 

 Open Fiber je zřejmě vítězem druhého výběrového 
řízení na vysokorychlostní sítě v Itálii. Corriere delle 

Comunicazioni píše, že jednotka Enel předložila vládnímu 
orgánu Infratel odpovědnému za nabídky nejlepší nabídku 
a cena je nyní oficiální, ačkoli se na potvrzení ještě čeká. 
Smlouva se týká zavádění optických sítí v 3710 obcích 
v deseti italských regionech: Piemont, Valle d‘Aosta, Ligurie, 
Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Kampánie, 
Basilicata a Sicílie a v autonomní provincii Trento. Open 
Fiber vyhrála v lednu letošního roku v prvním vládním 
tendru zahrnující regiony Abruzzo, Molise, Lombardie, Emilia 
Romagna, Toskánsko a Veneto. Třetí a poslední výběrové 
řízení pro provincie Puglia, Kalábrie a Sardinie je zatím 
v přípravě. 

 Telecom Italia (TIM) oznámila významný upgrade 
své sítě FTTC (fiber-to-cab) v celé Itálii, což 

umožňuje uživatelům přístup k internetu rychlostí stahování 
200Mbit/s, dvojnásobným předchozím maximem a rychlostí 
uploadu 20Mbps. Operátor uvedl, že upgrade probíhá po 
celé zemi, počínaje 138 městy v Kampánii, 131 v Kalábrii, 145 
v Apulie, 24 v Basilicata, 108 v Sicílii, 72 v Emilia-Romagna, 
27 v Friuli Venezia Giulia, 31 V Ligurii, 230 v Lombardii, 
8 v Trentino Alto Adige, 97 v Benátsku a 62 městech 
v Piemontu. 

 Italské ministerstvo pro hospodářský rozvoj (MiSE) 
oznámilo, že hodlá předvolat vedoucí pracovníky 

společnosti Telecom Italia (TIM) k diskusi o budoucích 
plánech zavádění vysokorychlostních optických sítí 
ve venkovských oblastech. Ministr průmyslu Carlo Calenda 
uvedl ve svém prohlášení, že vláda nemá v úmyslu zabránit 
nebo bránit investicím společnosti TIM, ale že musí 
respektovat právní závazky a příslušné právní předpisy 
Evropského společenství pro rozšíření vysokorychlostního 
připojení v ekonomicky neživotaschopných oblastech. Pokud 
investování společnosti TIM nedosáhne tohoto právního 
základu, „vláda bude jednat za účelem ochrany veřejného 
zájmu“.

 Společnost Nokia Bell Labs oznámila, že se stala 
první společností, která předvedla použití ultralehké 

latence 10G PON v pro mobilní fronthaul jako demonstraci 
důkazu o konceptu. Ukazuje se, že operátoři mohou využívat 
stávající nasazení typu FTTH k uspokojení požadavků 

na latenci a potřebu kapacit mobilního přenosu v sítích 4G 
a budoucích 5G v nákladově efektivních mezích. 

 Společnost Orange Poland plní svůj závazek 
na základě dohody s ministerstvem pro digitalizaci 

z března o připojení více než 4500 škol (15%) na internet 
prostřednictvím infrastruktury s optickými vlákny do tří let. 
To podporuje vládní cíl k vytvoření celostátní vzdělávací sítě. 
Během posledních dvou měsíců provozovatel připojil prvních 
138 škol, což umožnilo poskytnout internetové služby 
až do rychlosti 100 Mbit / s.

 SDN a NFV jsou dvě spojené technologie, 
které mají potenciál zvýšit kapacitu sítě, zlepšit 

služby zákazníkům a zvýšit ziskovost sítě. Děje se tak 
prostřednictvím vyššího stupně automatizace a efektivnosti, 
dosažené samostatně na vrstvě jejich vlastní infrastruktury. 
Přestože operátoři dále investují do rozšiřování a sítí 
a jejich kvality, využívání sítě rychle roste. Proto se zabývají 
optimalizací využití zdrojů ve svých sítích. Příkladem 
může být využití SDN a NFV pro sítě SON (self-organizing 
network), které jsou souborem technologií a konceptů, 
umožňujících poskytovatelům dosáhnout automatizace 
síťových operací. Dosud se řešení SON soustředilo výlučně 
na síť s rádiovým přístupem (RAN). Výzva optimalizace 
sítě se však netýká pouze přístupu, ale i sítí přípojných 
a transportních.

 Společnost Samsung Electrics oznámila, že zahajuje 
plnohodnotnou hromadnou výrobu čtvrté generace 

256Gb V-NAND čipů, což vyplývá ze zprávy agentury 
Yonhap. Samsung uvedl, že čipy čtvrté generace V-NAND 
budou použity v různých produktech, včetně SSD, vestavěné 
paměti UFS a paměťových kartách pro servery, počítače 
a mobilní zákazníky.

 Společnost Cisco zavádí strojové učení s cílem 
zlepšit své síťové vybavení pro firmy. Společnost ji 

nazývá „intent-based networking“, kde se zařízení odsune 
od nudných IT procesů a automatizuje zaměření sítě k účelu 
správy milionů zařízení. Nové systémy se budou moci 
přizpůsobit na základě shromážděných dat a jejich kontextu.

 Švýcarský operátor Sunrise oznámil, že plánuje 
postupné ukončení provozu své GSM sítě do konce 

roku 2018. GSM, GPRS a EDGE budou ukončeny do konce 
roku 2018 ve prospěch rozšířeného pokrytí 4G a 4G +. 
Provozovatel má na konci roku 2017 v síti 4G pokrytí 92% 
a zavádí kromě volání Wi-Fi také VoLTE, takže zákazníci již 
nemusí u hlasových volání přecházet zpět do sítí 3G nebo 2G.

 Sdružení Broadband Forum založilo Radu Gfast 
jejímž cílem je centralizace rozšiřování odborné 
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znalosti a zkušenosti na trhu k usnadnění zavádění Gfast. 
Rada Gfast bude informovat trh prostřednictvím událostí, 
reportů s využitím zkušeností a dalších zdrojů. Broadband 
Forum oznámilo, že prvních šest produktů již absolvovalo 
certifikační program. Certifikace produktů proběhly 
s garancí fóra ve zkušební laboratoři G.fast na univerzitě 
New Hampshire InterOperability Laboratory (UNH-IOL 
v souladu s certifikačním testem certifikačního testu IR-337. 
Pro certifikaci nabídly produkty společnost ARRIS, Calix, 
Huawei, Metanoia, Nokia a Technicolor.

 Společnost Wind Hellas má zelenou pro investice 
do optických sítí. Společnost Wind Hellas oznámila, 

že telekomunikační úřad EETT schválil implementaci 
3letého investičního plánu optických sítí. Celková investice 
společnosti činí 500 milionů EUR a pokryje vybrané 
geografické oblasti v celém Řecku, včetně oblastí, kde bude 
optické vlákno zavedeno až domů koncových uživatelů. 
(poskytovateli telekomunikačních služeb jsou OTE, 
Vodafone, Wind)

 Vedoucí společnost na rakouském 
telekomunikačním trhu získává většinu 

dotací na vysokorychlostní připojení. Z rakouského 
širokopásmového dotačního programu Broadband 
Billion se dosud vynaložilo 204 milionů EUR, uvedl 
Der Standard. Tyrolsku bylo přiděleno 5,5 milionů EUR 
na dotování prázdných trubek; Burgenland a Salcburk 
ještě neproinvestovaly ani cent. Většina prostředků byla 
poskytnuta společnosti Telekom Austria. Pro propojení 
mobilních stožárů s optickými linkami bylo 90 procent 
přiděleno vedoucímu na trhu. Pro srovnání, u Hutchison Drei 
Austria to činí 3 procenta a T-Mobile Austria, asi 1 procento.

 Společnost Huawei získala exkluzívně nabídku 
na síťový projekt Reconfigurable Optical Add / 

Drop Multiplexer (ROADM) společnosti China Telecom 
ve středním a dolním toku řeky Yangtze. Tento projekt 
páteřní sítě ROADM WDM představuje začátek optické 
přenosové sítě China Telecom, směřující k inteligentní 
optické síti.

 Ve Švýcarsku byla vytvořena nová oborová skupina, 
která má rozvíjet úroveň odborníků v oblasti 

informačních a komunikačních technologií. Švýcarská 
certifikační asociace ICT Leaders je přístupná všem, kteří 
mají švýcarský diplom ICT. Cílem je vytvořit kontaktní síť 
pro profesionály v oboru a současně zdůraznit důležitost 
federálních škol a školicího systému. Členové budou těžit 
z platformy pro výměnu nápadů a rozvíjení svých odborných 
znalostí a mohou používat titul „Švýcarský certifikovaný 
ICT Leader“. První setkání organizace se bude konat v září 
v Bernu.

 Společnost Samsung SDS, filiálka systému IT 
společnosti Samsung Group, představila platformu 

pro analýzu založenou na technologii umělé inteligence 
(AI). Platforma pod názvem „Brightics AI“ je navržena tak, 
aby umožnila podnikovým zákazníkům analyzovat velké 
množství dat. Podle zpráv agentur nová platforma Brightics 
AI nyní umožňuje klientům zkrátit analýzy v rozsahu big 
data, které běžně trvají tři měsíce, na dvě hodiny. Platforma 
může být použita v různých průmyslových oblastech, výrobě, 
marketingu a logistice.

Domácí zprávy

 Aukce ČTÚ na 3,7 GHz začala u souhrnné ceny 
145 mil. Kč. Republic, T-Mobile Czech Republic, 

PODA, Suntel Net, O2 Czech Republic a Nordic Telecom 5G 
se účastní výběrového řízení na kmitočtové příděly v pásmu 
3,7 GHz. Informoval o tom Český telekomunikační úřad 
(ČTÚ) s tím, že aukční fáze byla zahájena 13. června 2017. 
Předmětem je pět kmitočtových bloků, každý o velikosti 40 
MHz. Zájemci mohou získat kmitočtové příděly až 80 MHz, 
zatímco pro stávající operátory platí spektrální limit 40 MHz. 
Souhrnná vyvolávací cena byla stanovena na 145 mil. Kč.

 Senát schválil zákon o opatřeních ke snížení 
nákladů na vysokorychlostní internet. Senát 

Parlamentu ČR 31. května 2017 projednal a schválil vládní 
návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Návrh, 
který Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila 7. 
dubna 2017, převádí do právního řádu evropskou Směrnici 
2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

 Univerzální služba. Český regulátor ČTÚ uložil 
provozovateli O2 Česká republika povinnost 

poskytovat parciální službu v rámci USO za zvýhodněnou 
cenu. Lidé se sociálními potřebami si budou moci zvolit 
ceny nebo cenové plány odlišné od těch obvyklých. O2 byl 
jediným uchazečem o nabídku. Tato povinnost má platnost 
do července 2020.

 O2 Česká republika představuje O2 Smart Box. 
O2 představil O2 Smart Box, který je muttifunkčním 

zařízením, které kombinuje modem, router a zároveň 
centrum chytré domácnosti bez komplikované instalace 
a dodatečné kabeláže Celá soustava se ovládá pomocí 
mobilní aplikace. Z chytrého telefonu je možné zkontrolovat 
stav připojení Wi-Fi i všech dalších zapojených zařízení, např. 
zabezpečení domácnosti. na dálku lze zhasnout světla či 
zapnout zalévání zahrady. S doplňkovými službami zvládne 
i zabezpečení domácnosti, dálkové ovládání a požární 
hlášení. Vývoj vlastního řešení byl v O2 zahájen v roce 2016.

Informační servis
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10 pravidel pro 
úspěšné řízení 
projektů:

 1.  Ženě trvá devět měsíců, aby měla dítě. 
Nejde to vyřešit tím, aby devět žen 
otěhotnělo na jeden měsíc.

 2.  Nic není nemožné pro osobu, která to 
nemusí dělat.

 3.  Kdo odpovídá „podívám se na to“, 
jiným způsobem říká: „už jsem na to 
zapomněl“.

 4.  V srdci každého velkého projektu 
je malý projekt, který se snaží utéct.

 5.  Když někdo tvrdí, že má jednu otázku, 
má 18 otázek.

 6.  Čím víc je situace zoufalá, tím víc 
je optimističtější.

 7.  Když vám někdo odpovídá: „snažil jsem 
se to udělat co nejlépe“, znamená to: 
„udělal jsem minimum“.

 8.  Uživatel vám řekne všechno, na co 
se zeptáte, ale nic víc.

 9.  Kdo odpovídá na poradě „bez obav“, 
myslí „tentokrát jsem to fakt podělal“.

 10. To, co nevíte, vás zraňuje nejvíc.

Na odlehčené frekvenci...

Něco mi posíláte faxem?  

Co to je, důležitý dokument  
z roku 1993?
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Příjem inzerátů 
K Červenému dvoru 25a/3269, 
130 00 Praha 3 
redakce@casopis-telekomunikace.cz 

Zveřejňujeme jen plošné inzeráty, 
které jsou v souladu s tematickým 
zaměřením časopisu. Za jejich obsah 
odpovídá inzerent.

Toto číslo vychází 7. 7. 2017

Časopis je recenzovaný.  
Nevyžádané rukopisy redakce 
nevrací. 

Přetisk a publikace zveřejněných 
článků povolen jen se souhlasem 
redakce.

www.casopis-telekomunikace.cz 
www.telmag.cz

Pořád si pamatuji čas,  
kdy jsem věděl víc než  

můj telefon.

TAK TO SE NA MORAVĚ NECHYTÍ.
NA VYVAZOVÁNÍ BYLY TY MĚDĚNÝ DRÁTY 

MNOHEM LEPŠÍ...!
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Na odlehčené frekvenci...

Registrujte se na webu http://telmag.cz/casopis/objednavka-casopisu/,
kde vyplníte jednoduchý formulář. Máte možnost vybrat si z těchto variant:

A)  Chci být pouze čtenářem a dostávat vždy jeden výtisk časopisu zdarma*.

B)  Chci být řadový člen se vstupem na akce zdarma (1.500,- Kč/rok)**

C)  Chci se stát VIP členem s možností inzertního  
a PR balíčku (15.000,- Kč/rok) ***

 *  Jedno číslo pro jednoho přihlášeného abonenta. 
Člen za 15000 Kč až 15 ks časopisu.

 **  Cena bez DPH. Zahrnuje výhody účasti na akcích, možnost zařazení zaslaných 
         informací v rubrice krátké zprávy a další výhody vzniklého klubu.
 *** Cena bez DPH. Navíc zahrnuje VIP balíček – inzerci 2× A4 strana inzerce 
         a 1× PR článek.

Chcete dostávat časopis
pravidelně?

Staňte se členem NGC 
(New Generation Club).

ČLENOVÉ 

NEXT 

GENERATION 

CLUBU
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