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RENESANCE KANDELÁBRU 
 První číslo našeho magazínu vás vítá, (holt s mírným zpožděním) v roce 
2018. Určitě jste zaznamenali tiskovou zprávu českého T- MOBILE o zásad-
ním rozhodnutí, masivně investovat do optických sítí v České republice, 
podobně jako již několik let na Slovensku. Jsem velice rád, že výkonný 
ředitel Branimir Maric poskytl našemu časopisu rozhovor, jak vidí nejen 
vlastní investice T-MOBILE ČR, ale podělil se i o zkušenosti ve výstavbě sítí 
na Slovensku a v dalších zemích. 

V tomto čísle přinášíme aktuální informace z únorové konference FTTH 
Council ve španělské Valencii. Stručně řečeno, jak se zvyšují požadavky na 
rychlost a kvalitu sítí nových generací, tak se úměrně tomu rozvíjí trh s FTTx 
produkty. To má samozřejmě také dopad na nedostatečné výrobní kapacity 
kabeloven, na nedostatek skleněného vlákna, a na druhé straně to má 
pozitivní dopady na poptávku celého telekomunikačního síťového sektoru. 
Významný tlak je na snižování cen budování sítí a všeho co k tomu přísluší. 
Proto se hledají nová, levnější řešení. Možnosti existují. Budování síťové 
infrastruktury za využití stávajících prvků ulic, silnoproudých nadzemních 
vedení, budov, povrchových kolektorů, atd. Do popředí se proto vracejí pro 
nás tak jednoduché věci jako jsou sloupy veřejného osvětlení nebo samotné 
chodníky. Pozor, stávají se z nich velmi cenná a strategická aktiva. Celá 
Evropská Unie již mnoho let mluví o digitální Evropě, o digitální společnosti 
a o tom, jak předběhneme USA. Přijímají se různé strategie, plány a legisla-
tivní doporučení, ale vesměs je to v teoretické rovině. V členských zemích je 
to pak na vládní úrovni uděláno tak, „aby se vlci nežrali a koza zůstala celá“. 
Kdy, se u nás konečně najde osvícený-pragmatický úředník, který spolu 
s telekomunikačním průmyslem stanoví a uzákoní taková opatření, která 
opravdu tomu, co chce EU a nakonec i my, reálně a rychle pomohou. Zjed-
nodušená a urychlená stavební administrativa, jasně definované priority 
výstavby a modernizace prostorových norem a vstřícnost municipalit ke 
skutečnému růstu regionů. 

Ve Valencii jsme se několikrát setkali s požadavky na jednoduchá podzemní 
FTTx řešení. Zejména v chodnících, max. 30–40 cm pod povrchem, s flexi-
bilním propojováním a odbočováním, samozřejmě s požadovanou pevností 
a krytím IP 68. Další zase hledali nová řešení pro sloupy veřejného osvětlení, 
které by mohly mít ve své patě ukončení vlákna pro napojení 5G mini-sta-
nic. V porovnání se současnou sítí LTE přinese další generace mnohem vyšší 
přenosovou rychlost. Zatímco u LTE hovoříme o několika set megabitech, 
u 5G se pohybujeme v gigabitech. To bude znamenat mnohem hustší 
výstavbu základnových stanic a dalších expandérů. A k tomu se hodí právě 
zmíněné pouliční osvětlení. Když si k tomu ještě přidáme přídavné jméno 
„SMART“, pak je jasné, že tzv. kandelábr se dostává po mnoha desetiletích 
opět na scénu. Takový SMART kandelábr, může v sobě integrovat mnoho 
nových a potřebných prvků. Kromě osvětlení může zajišťovat: 

1. optickou přípojku, 2. zásuvku a technologii pro nabíjení elektromobilů, 3. 
tím i platební systém, 4. kamerový bezpečnostní a dopravní systém, 5. sledo-
vací systém parkování kolem sloupu, 6. 5G minisite, 7. wifi hotspot, 8. amplion 
veřejného rozhlasu, 9. SOS tlačítko pro přivolání pomoci, 10. Interaktivní 
displey pro navigaci turistů a venkovní reklamu, 11. čidla pro měření kvality 
ovzduší. 

Jedná se o vyloženou totální renesanci sloupu, který před více než sty lety 
svítil plynovou lampou! Myslím si, že takových městských objektů určených 
k inovaci lze najít více. Jen bude muset být vůle něco změnit i na straně 
vlastníků těchto někdy zapomenutých a monopolně spravovaných věcí.

Svatoslav Novák – viz. THE SMART LAMP  
na poslední dvoustraně časopisu.
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Rozhovor Svatoslava Nováka  
s výkonným ředitelem technologií a IT 
T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom 

Branimirem Marićem

„Nejúčinnějším způsobem zajištění vysokorychlostního 
připojení, jsou optická vlákna přímo do domácnosti (FTTH).“

Letos v lednu vaše společnost oznámila významné 
investice do budování vlastních optických sítí, 
zde v České republice. Je to rozhodnutí česko-slo-
venského managementu nebo se jedná o globální 
strategii T-Mobile respektive Deutsche Telekomu?

Úkolem globální strategie skupiny Deutsche Tele-
kom je dosáhnout vedoucího postavení na všech 
technologických trzích s budoucími ověřenými 
a integrovanými gigabitovými sítěmi. Na někte-

In January this year, your company announced 
significant investments in building its own opti-
cal networks in Z. Is this a decision by the CZ-SK 
management, or part of TM’s or DT’s global 
strategy? 

The DT group’s global strategy is to lead in tech-
nology in all markets with future proof and inte-
grated Gigabit networks. In some markets this is 
easier to achieve than in others where this is more 
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V roce 2018 
plánujeme 
investovat 
v ČR, 20 až 30 
milionu EUR 
do výstavby 
infrastruktury 
optických 
vláken.

Nejsme 
spokojeni 
se stavem 
infrastruktury 
optických 
vláken 
a chceme ji 
zlepšit

rých trzích je to snazší, na ostatních, kde je to 
obtížnější, je cesta k dosažení buď kratší nebo delší 
v závislosti na dostupnosti zdrojů již existující 
infrastruktury optických vláken a dynamiky trhu 
a regulace. Ambice strategie skupiny DT jsou jasné. 
Cílem je zajistit gigabitové sítě koncovým zákaz-
níkům. V ČR se vedení rozhodlo zahájit práci na 
tomto obrovském a důležitém úkolu. Domníváme 
se, že je to nezbytné, chceme-li si své zákazníky 
dlouhodobě udržet. Rozhodnutí bylo učiněno na 
místní úrovni s podporou vedení DT v EU. Potřeby 
zákazníků se mění a my chceme být schopni před-
vídat tyto změny a být připraveni na to, co přinese 
budoucnost. Jednou z nejlepších budoucích a ově-
řených technologií je infrastruktura optických 
vláken. Naším úkolem je být plně integrovaným 
operátorem poskytujícím moderní gigabitové digi-
tální služby pro koncové spotřebitele a podniky. 
Naši motivaci podpořilo i to, že v současné době 
nejsme spokojeni se stavem infrastruktury optic-
kých vláken a chceme ji zlepšit. Domníváme se, že 
bez pokročilejší optické infrastruktury by Česká 
republika byla v mnoha oblastech poškozena, ať už 
jde o kvalitu mobilních služeb, digitalizaci obchod-
ních nebo vládních interakcí s koncovými spo-
třebiteli, penetraci internetových služeb, čtvrtou 
průmyslovou revoluci, robotizací apod. 

O jak velké investice půjde v České republice? 

V roce 2018 plánujeme investovat 20 až 30 mili-
onů EUR do zavádění a výstavby infrastruktury 
optických vláken. V dalších letech bychom chtěli 
tuto investici dále zvýšit, zahájit masivní výstavbu 
fyzických sítí a dostat se na úroveň 1 milionu 
domácností pokrytých optickou infrastrukturou. 
Rychlost zavádění a výstavby bude záviset na 
mnoha faktorech a uvědomujeme si řadu překážek 
a specifik implementace optické infrastruktury 
v České republice, nejde jen o legislativní bariéry. 
Navzdory těmto překážkám jsme však přesvědčeni, 
že toto rozhodnutí je správné pro společnost i pro 
Českou republiku a budeme se snažit, abychom 
uspěli.

Co je důvodem těchto masivních investic? Vždyť 
kvalita fixního připojení není předmětem diskusí, 
většina lidí je spokojena s tím, co v této oblasti 
má (zato si stěžuje na mobilní FUP).

Důvodem přemýšlení o těchto masivních 
investicích je skutečnost, že potřeba interneto-
vého provozu se u našich mobilních a pevných 
širokopásmových služeb dramaticky zvyšuje. 
Tento nárůst je zjevně ovlivněn video přenosy 

difficult. Our journey to get there is either shorter 
or longer, depending on the availability of resourc-
es, the existing fibre optic infrastructure and the 
market and regulatory dynamics. The DT group 
strategy has a clear ambition, which is to ensure 
a Gigabit experience for end customers. In CZ the 
local management decided to progress and to 
start this huge and important undertaking because 
we believe that this is necessary if we want to be 
relevant for our customers in the long term. The 
decision was made locally, but with support from 
DT EU leadership. Customer needs are changing 
and we want to be able to anticipate those chang-
es and be ready for what the future brings. Actual-
ly, one of the most future proof technologies out 
there is fibre optic infrastructure. In the future we 
want to be a fully integrated operator providing 
modern Gigabit digital services for end consumers 
and enterprises. Our motivation was also driven by 
the fact that we are not satisfied with the state of 
the fibre optic infrastructure as of today and we 
want to improve it. We believe that without more 
advanced optical infrastructure the Czech Repub-
lic will be severely hindered in many areas from 
mobile service quality, digitization of business or 
government interactions with end consumers to 
Internet of things penetration, Industry 4.0 and 
robotization, etc. 

How much will the investment be in CZ?

In 2018 we plan to invest between 20–30M Euro 
for the rollout and construction of fibre optic 
infrastructure. In the following years we would 
like to increase this investment further, start 
further massive physical network construction and 
eventually get to the 1M households which we 
would like to cover with our fibre optic infrastruc-
ture. The speed of the rollout and construction 
will depend on many factors and we are aware of 
many obstacles and constraints when constructing 
fibre optic infrastructure in the Czech Republic, 
not only legislative ones. Despite those obstacles 
we believe that this is the right decision for our 
company and for Czech society and we will do our 
best to execute it.

What is the reason for these massive invest-
ments? After all, the quality of fixed connections 
is not a problem, most people are happy with 
the connection they have (but they do complain 
about the mobile FUP). 

The reason for planning such extensive investments 
is the fact that the Internet traffic consumption of 
our mobile and fixed broadband services is grow-
ing dramatically. This growth is clearly driven by 
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Nejúčinněj-
ším způsobem 
zajištění vyso-

korychlostního 
připojení, jsou 

optická vlák-
na přímo do 
domácnosti 

(FTTH).

a online televizí, neboť zákazníci začínají tyto 
služby stále více využívat. Jejich zvyky se také 
mění. Dříve sledovali především videoklipy 
z webových stránek, ale dnes se dívají na celé 
filmy a online epizody televizních seriálů. Počet 
připojených zařízení na domácnost se začíná 
zvyšovat v porovnání s tím, co jsme viděli 
v posledních deseti letech, a to v důsledku 
využívání nových a internetových technologií. 
Tato spotřeba vytváří obrovské napětí v mobilní 
síti, kterou je třeba neustále aktualizovat 
a rozšiřovat. Aby ochránili síť před touto zátěží 
a zajistili dostupnost mobilních internetových 
služeb pro všechny zákazníky, mobilní síťoví 
operátoři zavádějí například maximální povolený 
objem dat (FUP) nebo zpomalení provozu (SSD). 
V určitém okamžiku jsou investice do mobilních 
technologií ke zvládnutí nárůstu provozu obrov-
ské a cyklus výměny hardwaru mobilní sítě je 
velice rychlý (zkracuje se ze 7–10 let na 3–5 let). 
Nejúčinnějším způsobem, jak se posunout vpřed 
je využití nejmodernější technologie, která toto 
zatížení zvládne, a tou jsou optická vlákna až 
ke spotřebiteli nebo jejich zavedení přímo do 
domácnosti (FTTH). V každém případě je třeba 
tento úkol alespoň začít a zajistit konektivitu 
k mobilním základnovým stanicím. Použití této 
technologie nejen vyřeší okamžité potřeby 
zákazníků (tj. umožnění gigabitových rychlostí 
nebo udržení růstu mobilního internetu), ale 
také zajistí, že investice budou bezpečné po celá 
desetiletí s minimální potřebou aktivní výměny 
síťových komponentů. 

Dále existuje přímá souvislost mezi budoucím 
vývojem mobilních sítí (tj. pokročilým systémem 
4G a 5G), kvalitou mobilní sítě a dostupností 
infrastruktury vláken v přístupových sítích. Bez 
dostupnosti optických vláken podporujících 
10Gb/s nebo dokonce 100Gb/s pro mobilní 
síťové základnové stanice, by v příštích 5–10 
letech bylo velmi obtížné splnit slib poskytnutí 
masivních širokopásmových služeb nebo služeb 
v sítích 5G s nízkou hodnotou latence. Pokud 
by v našich mobilních 5G sítích neexistovala 
podpora velmi nízké latence, nebylo by možné 
realizovat automatizaci nebo robotizaci zařízení. 
Když hovoříme o sítích 5G, je třeba si uvědomit, 
že jedním ze základních předpokladů pro to, aby 
se staly skutečností, musí být široká dostupnost 
optické infrastruktury. Existují i další základní 
scénáře a případy využití mobilních sítí, přičemž 
backhaul optická vlákna jsou dnes rozhodující 
pro kvalitu mobilní sítě (např. LTE Advanced 
CoMP). 

video and TV traffic, as our customers are starting 
to consume more over the top video services from 
both local and global markets. Viewing habits are 
also changing, and while in the past customers were 
maybe only watching some web page news video 
clips, today they watch complete movies and TV 
series online. The number of connected devices per 
household is also starting to increase beyond what 
we were projecting last decade, driven by smart 
home and internet of things technologies. This is 
creating enormous strain on the mobile network 
which needs to be continuously upgraded and 
expanded. In order to protect the network from 
this load and to ensure the availability of mobile 
Internet services for all of their customers MNOs 
implement mechanisms like FUP and so called 
speed step down (SSD). At some point in time the 
investments into mobile technology required to 
cope with this traffic increase become so high ,and 
the cycle of mobile network hardware exchange 
so fast (from 7–10 years down to 3–5 years and 
accelerating), that it becomes apparent that the 
most efficient way in which to sustain this traffic 
load moving forward is to use the most advanced 
technology available to carry today’s huge traffic 
loads. Which is fibre optic for the last mile to the 
consumer or fibre to the home (FTTH) or, at least to 
get started now and build as much of it as possible 
in order to ensure connectivity to mobile base sta-
tions. Applying this technology will not only start 
resolving the immediate needs of customers today 
(i.e enabling Gigabit speeds or allowing for sustain-
able mobile internet growth), but will also ensure 
that the investment will be secure for decades into 
the future with minimal need for active network 
component replacement. 

Looking forward, there is a direct link between 
future mobile network development (i.e. 4G 
advanced and 5G), mobile network quality and 
the availability of fibre infrastructure in the access 
networks. Without the availability of fibre backhaul 
supporting 10Gbps or even 100Gbps for mobile net-
work base stations in the next 5–10 years, it is going 
to be very difficult to fulfil the promise of massive 
broadband or deliver the ultra-low latency use 
cases of 5G. If there is no ultra-low latency support 
in our mobile 5G networks of the future, things like 
autonomous driving or appliance robotization will 
not happen. When discussing 5G, it is important to 
understand that one of the fundamental enablers 
for it to become reality is to actually have wide 
availability of fibre optical infrastructure. Even to-
day, there are even more basic scenarios and mobile 
network use cases where fibre optic backhaul is crit-
ical for mobile network quality (i.e. LTE Advanced 
CoMP). 

Jedním ze 
základních 

předpokladů 
implementace 
mobilních sítí 

5G je široká 
dostupnost 

optické 
infrastruktury.
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Domnívám se, že v současné době nemůžeme 
být spokojeni s tím, že většina společnosti 
setrvává na pevném (nebo mobilním) širokopás-
movém připojení pod 10 Mb/s. Tento problém 
musíme řešit, neboť jinak budeme pozadu a neu-
možníme lidem aktivně se zapojit do digitální 
společnosti. Před 5 lety bylo 10 Mb/s vynikající 
rychlostí širokopásmového připojení a vzpo-
meňte si, že před 10 lety jsme si neuměli vůbec 
představit, že by někdo v domácnosti potřebo-
val 500 Mb/s nebo dokonce 1 Gb/s. Posuňme se 
vpřed a přemýšlejme o roku 2028, kdy průměrná 
domácnost bude využívat desítky senzorů ke 
zkvalitnění života a zajištění bezpečnosti, dál-
kově ovládané spotřebiče, 4k televizory, 4k herní 
konzole, 4k obrazovky a 16k videohry s virtuální 
realitou. Tato budoucnost skutečně vyžaduje 
rychlost 1 Gb/s na domácnost a jakákoli jiná, 
včetně 100 Mb/s, sice vypadá jako úžasné inter-
netové připojení, ale bude irelevantní. Pokud se 
chceme připravit, musíme začít dnes, protože 
cesta je dlouhá a náročná a infrastruktura optic-
kých vláken je její zásadní částí.

O jakou technologickou (topologickou) koncepci 
budování optických sítí půjde? 

Plánujeme vybudovat infrastrukturu optických 
vláken v přístupové síti jako pokračování naší 
již existující optické infrastruktury. Tu dnes 
používáme většinou k propojení vlastních B2B 
zákazníků a vlastních pevných a mobilních 
webových stránek zpět do hlavní sítě. Chceme 
věnovat zvláštní pozornost tomu, aby se optická 
vlákna dostala co nejblíže ke stávajícím 4G sítím 
a budoucím 5G sítím, což předpokládá zlepšení 
kvality mobilní sítě.

Pokud se jedná o FTTH určitě narazíte u starších 
bytových domů na „monopol“ vnitřních rozvo-
dů. To může ohrozit vaše snahy o dodání vlákna 
koncovému uživateli. 

Absolutně existuje řada překážek, které budeme 
muset řešit. Neřeknu vám, že je všechny známe či 
jsme našli jejich řešení a že cesta vpřed je snadná. 
Jsme si ale vědomi konkrétních problémů, pro-
tože máme podobné zkušenosti z ostatních trhů 
skupiny DT. Domníváme se, že děláme správnou 
věc, a věříme, že zákazníci budou spokojeni. Nedě-
láme to proto, že je to snadné, ale proto, že je to 
nezbytné. 

Furthermore, I think that today we cannot be 
satisfied with significant portions of our society 
lingering on sub 10 Mbps fixed (or mobile) broad-
band connections. I think this is a problem which 
requires a solution, because we will be leaving 
those people behind and will make it more difficult 
for them to participate in the digital society of the 
future. Only 5 years ago, 10 Mbps actually was 
the definition of excellent broadband speed, and 
I also remember how 10 years ago people thought 
it unimaginable that anyone would need 500Mbps 
or 1Gbps speeds at home. Let me now fast forward 
to 2028, when the average household will have 
dozens of lifestyle and security sensors, HD secu-
rity cameras, remotely controlled appliances, 4k 
TVs, 4k gaming consoles, 4k window screens and 
16k immersive reality video goggles. That future 
will actually require 1Gbps per household and 
anything else, including 100Mbps, which today 
seems like an amazing Internet connection, will be 
irrelevant. If we want to prepare for that future, 
we need to start now, because the journey is long 
and challenging and fibre optic infrastructure is 
a fundamental part of that journey.

What kind of technological (topological) con-
cept of optic network do you want to use?

We plan to build fibre optic infrastructure in the 
access networks as a continuation of our existing 
fibre optic infrastructure. Today we mostly use 
this for connecting our own B2B customers and 
own fixed and mobile sites backhaul to the core 
network. We want to take special care to bring 
fibre as close as possible to existing 4G sites and 
future 5G sites in order to improve mobile network 
quality.

As far as FTTH in older residential buildings con-
cerned, you will surely encounter a “monopoly” 
with the internal distribution systems. This could 
jeopardize your efforts to deliver fibre to the end 
user.

Absolutely, there are many obstacles along the 
way which we will need to deal with. I will not tell 
you that we have figured them out completely, 
found a solution for them and that the journey 
ahead is easy. We are aware of these particular 
obstacles as we have similar experiences from oth-
er markets in the DT group. However, we believe 
that we are doing the right thing and would like to 
believe that customers will recognise that. We are 
not doing this because it is easy, but because it is 
necessary. 
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Nedávno jsem pročítal dokument ITU „Sharing 
networks, driving growth“ o příkladech sdílení 
telekomunikačních sítí. V mobilních sítích jste si 
sdílení již odzkoušeli i v České republice, vidíte 
nějaké možnosti sdílení optických sítí? (viz: 
https://www.itu.int/en/itunews/Pages/default.
aspx)

Myslím, že v budoucnu budeme v České republice 
využívat kombinace partnerství, abychom zajistili 
přístup k budoucí odolné infrastruktuře, např. 
optickým sítím k širokému rozsahu zákazníků. Udě-
láme to paralelně s nasazením naší vlastní optické 
infrastruktury a dalším zaváděním pokročilých 
mobilních sítí, jako je 4G advanced a 5G. Problém, 
kterému dnes čelíme, je skutečnost, že neexis-
tuje mnoho potenciálních partnerů, se kterými 
můžeme pracovat, protože stávající pokrytí FTTH 
v ČR je poměrně omezené. Jsme však v tomto 
ohledu připraveni spolupracovat s jakýmkoli váž-
ným partnerem.

V současné době vidíme rozmach vývoje sítí nové 
generace (NGN). Myslíte si, že optické vlákno 
bude udržovat své technologické postavení 
v dlouhodobém horizontu? Proč? 

Ano, myslím si, že vlákno bude udržovat své tech-
nologické postavení po mnoho desetiletí. Hlavním 
prostředkem v telekomunikacích je frekvenční šířka 
pásma a vlákna poskytují dostatečnou šířku. Např. 
typický mobilní operátor v EU má k dispozici mezi 
100 - 200MHz frekvenčního pásma (vzduchem) 
pro základnovou stanici (sdílenou stovkami zákaz-
níků), typický koaxiální kabel podporuje až 1GHz 
frekvenčního pásma dostupného na kabelový 
segment (sdílený desítkami zákazníků) a typické 
xDSL až do 35MHz frekvenčního pásma (v závis-
losti na délce linky), která je k dispozici pro jednu 
přístupovou linku určenou pro jednoho zákazníka. 
Vlákno dnes podporuje až 1 THz frekvenčního 
pásma na jednu linku potenciálně určenou pro jed-
noho zákazníka. Ne všechny jsou dnes použitelné 
i kvůli stále nákladným fotonickým a laserovým 
komponentům, ale s širším nasazením technologií 
jako XGPON (10Gb/s), XSGPON (10 Gb/s syme-
trické) a WDM PON (40 Gb/s) budeme postupně 
schopni využít tohoto obrovského zdroje šířky 
pásma za rozumných nákladů. Je pravděpodobné, 
že například Čína by se v příštích pěti letech 
mohla posunout z GPON a XGPON na WDM PON 
a tato technologie bude ekonomicky dostupná. 
Stejná situace byla u GPON před 10 lety, kdy tato 
technologie byla poměrně drahá, zatímco dnes 
GPON CPE stojí méně než vektorová technologie 
VDSL2. Skutečné náklady na zavedení sítě GPON 

Recently, I read the ITU “Sharing networks, 
driving growth” document on examples of shar-
ing telecommunication networks. You exploit 
mobile network sharing in CZ, do you see any 
posssibility of doing the same when it comes to 
fibre networks? See https://www.itu.int/en/
itunews/Pages/default.aspx

I think that we will use a combination of part-
nerships to secure access to future proof infra-
structure, like fibre optic networks, to the widest 
possible extent in Czech Republic. We will do this 
in parallel to our own fibre infrastructure rollout 
and further rollout of advanced mobile networks 
like 4G advanced and 5G. The issue we are facing 
today is that there are not that many possible 
partners for us to work with, as the existing FTTH 
coverage in CZ Republic is rather limited. However, 
we are open to cooperate with any serious partner 
in this respect.

We are currently seeing the growth of next-gen-
eration networks (NGN). Do you think fibre will 
maintain its technological position in the long 
run? Why?

Yes, I think fibre will maintain its technological 
position for many decades. The main resource in 
telecommunications is frequency bandwidth and 
fibre cable has plenty of it. For example typical 
MNO in EU has between 100–200MHz of fre-
quency bandwidth (over the air) available per base 
station (shared by hundreds of customers), a typ-
ical coax cable supports up to 1GHz of frequency 
bandwidth available per cable segment (shared 
by dozens of customers) and typical xDSL up to 
35MHz of frequency bandwidth (depending on the 
line length) available per single access line dedi-
cated to a single customer. Fibre today supports 
up to 1THz of frequency bandwidth per single line 
potentially dedicated to a single customer. Not 
all of it is useful as of today because of currently 
expensive photonic and laser components, but 
with the wider deployment of technologies like 
XGPON (10Gbps), XSGPON (10 Gbps symmetri-
cal) and WDM PON (40 Gbps) we will be getting 
closer to the economically viable harvesting of 
this huge bandwidth resource. For this technology 
to become economically feasible, it is probably 
only necessary, for example, for China to move 
from GPON and XGPON to WDM PON in the next 
5 years. We saw the same situation with GPON 10 
years ago, when it was very expensive, while today 
a GPON CPE costs less than a VDSL2 vectoring 
one. Actual network deployment costs of GPON 
overall today are much better than, for example, 
VDSL vectoring when measuring the cost per bit 
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jsou celkově dnes mnohem lepší než například 
VDSL při měření nákladů na bit (samozřejmě bez 
nákladů na realizaci optických vláken). Jakmile se 
nový standard xPON stane technicky a ekono-
micky životaschopným, bude k FTTH potřeba jen 
měnit aktivní součásti v koncových bodech (tj. CPE 
a aktivní uzel), zatímco délka jednotlivých linek 
FTTH může dosáhnout až 20 km. Například na 
Slovensku máme 120 aktivních uzlů GPON, které 
pokryjí 25% území v oblasti FTTH. Pravděpodobně 
zdvojnásobíme tento počet a dosáhneme pokrytí 
FTTH ve více než 50% domácností. Porovnejme to 
s 8 000 až 10 000 mobilními BTS, které pravděpo-
dobně budeme potřebovat v plně rozvinuté síti 5G 
během 10 let.

Infrastruktura FTTH je mnohem levnější na provoz 
a poskytuje mnohem lepší kvalitu služeb konco-
vým zákazníkům, než jakákoli jiná podobná tech-
nologie kabelového nebo vzduchového rozhraní, 
a to díky své odolnosti vůči přírodním jevům, 
jako jsou údery bleskem, bouře nebo vlhkost, 
které mají vliv na všechny ostatní typy přístupo-
vých technologií. Může to znít trochu divně, ale 
v dnešních kabelových sítích je zpravidla 50% 
selhání u jednotlivých zákazníků způsobeno těmito 
efekty a rádiové nebo satelitní sítě nejsou vůči 
nim imunní. V sítích FTTH tento účinek neexistuje 
a takové selhání se nestane. Podle mých zkuše-
ností mají zákazníci internetových služeb FTTH až 
čtyřnásobně nižší pravděpodobnost selhání služby 
než zákazníci srovnatelných internetových služeb 
na xDSL nebo koaxiálních kabelových sítích. To je 
velká výhoda.

Celý český telekomunikační sektor se roky snaží 
prosadit zjednodušení a tím i zlevnění plánovaní 
a budování sítí v rámci české legislativy (Stavební 
zákon, Zákon o usnadnění výstavby vysokorych-
lostních sítí internetu, atd..). Vzhledem k tomu, 
že máte bohaté zkušenosti z jiných zemí, pomoh-
la někde změna legislativy výstavbě těchto sítí? 

Země, které pochopily, jak důležité je budovat 
infrastrukturu optických vláken, a podnikly 
legislativní kroky k jejich snadnějšímu vytvoření, 
jsou v současné době nejpokročilejšími zeměmi 
EU s ohledem na pokrytí FTTH. Švédsko, Norsko, 
Lotyšsko, Litva, Španělsko, Portugalsko, Francie 
a Rumunsko mají nejlepší postavení a dobré 
místo při zavádění FTTH mají též Maďarsko, 
Itálie, Belgie a Srbsko. V případě Slovenska je 
legislativní proces příznivější než situace, kterou 
v současné době vidíme v České republice, 
což má za následek mnohem vyšší penetraci 
FTTH. Sesterská společnost, Slovak Telekom, 

(of course without the cost of fibre cable deploy-
ment). Once the new xPON standard becomes 
technically and economically viable the beauty of 
FTTH is that you only need to replace the active 
components at the end points (i.e. the CPE and 
active node), while individual FTTH line lengths 
can span up to 20km. For example in Slovakia, we 
have only 120 GPON active nodes which cover up 
to 25% of the territory with FTTH. Probably we 
will have double that number once we reach 50%+ 
FTTH household coverage. Compare this with the 
8,000 – 10,000 mobile BTSs we will probably need 
when we get to fully mature 5G, i.e. 10 years from 
now.

FTTH infrastructure is therefore also much leaner 
to operate and provides much better quality 
of service to the end customer than any other 
similar cable or air interface technology, due to its 
resilience against natural phenomena like light-
ning strikes, storms or humidity which typically 
affect all other types of access technologies. It 
may sound strange, but in today’s cable networks 
typically 50% of the individual customer failures 
are caused by such effects, and radio and satel-
lite networks are not immune to them either. In 
FTTH networks this effect does not exist and such 
failures do not happen. In my experience, FTTH 
Internet service customers are 4 times less likely 
to have a service failure than customers of a com-
parable Internet service on xDSL or coax cable 
networks. This is a major advantage.

The whole Czech telecommunications sector has 
been trying for years to simplify and thus reduce 
the planning and networking costs of Czech leg-
islation (the Building Act, the Law on Facilitating 
the Construction of High-Speed Internet Net-
works, etc.). Since you have extensive experience 
from other countries, can you give any examples 
if a change in the law/more reasonable legisla-
tion helped network construction anywhere esp. 
in EU?

Those countries which have understood how 
critically important it is to construct fibre optical 
infrastructures, and have taken legislative steps to 
make it easier to construct them, are also current-
ly the most advanced countries in EU with respect 
to FTTH coverage. Sweden, Norway, Latvia, Lithu-
ania, Spain, Portugal, France and Romania lead the 
pack, but also, when it comes to FTTH construc-
tion, countries like Hungary, Italy, Belgium and 
Serbia are increasingly friendly. I also should say 
that in Slovakia, the legislative process seems to 
be friendlier than what we are currently seeing in 
the Czech Republic, which results in much higher 
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v současné době pokrývá cca 25% slovenských 
domácností s FTTH. Kdybychom na Slovensku 
přidali na trh i další provozovatele FTTH, pokrytí 
FTTH by asi dosáhlo kolem 50% celkových 
domácností. 

V některých zemích EU se pozitivním impulsem 
pro zavedení stalo přijetí specifických zákonů, 
které umožnily určité typy výstavby, jež byly 
předtím zakázány (např. nadzemní nebo fasádní 
kabelové implementace) nebo byla přijata legis-
lativa, která proces učinila snadnějším a rychlej-
ším. V mnoha případech se však zavedení stalo 
realitou nejen díky pozitivní legislativě, ale i díky 
celkově otevřené a veřejné podpoře národ-
ních a místních vlád a oficiálních orgánů (např. 
stavebních úřadů, místních obcí). Tato podpora 
je velmi důležitá a dochází k ní díky pochopení 
důsledků, ke kterým by došlo, kdyby FTTH nebylo 
podporováno. 

Některé země v Asii se velmi rychle posunuly 
v zavádění systému FTTH během posledních 
pěti let a fungují na zcela odlišné úrovni myšlení 
a legislativy. Jedná se například o Čínu. Společ-
nost China Telecom nedávno oznámila, že má 
117 milionů připojených domácností FTTH v celé 
zemi a 92% pokrytí FTTH velkých měst a oblastí 
v Číně.

Co si myslíte o financování nových sítí NGN - 
NGA v zemích EU z prostředků Evropského fon-
du pro regionální rozvoj a operačních progra-
mů jednotlivých zemí? Jsou motorem rozvoje 
NGA nebo jen malým doplňkem k investicím 
operátorů? 

Z toho, co vím z jiných zemí, jde zpravidla 
o doplnění pravidelných investic a většinou vede 
ke stimulaci výstavby optických sítí v oblastech, 
které by jinak nebyly ekonomicky možné pro 
samotné operátory. Což podle mého názoru 
může být velmi přínosné. Existují některé země 
světa, které se také rozhodly pro státní vlastnic-
tví optických vláken, například Austrálie, pokud 
se nemýlím, ale takové země jsou v menšině. 
Osobně se domnívám, že největší pomoc, kterou 
bychom mohli získat z EU, by bylo odstranění 
různých legislativních překážek pro zavádění 
optických vláken.

FTTH penetration. The sister company of TMO CZ, 
Slovak Telekom is currently covering approximate-
ly 25% of Slovak households with FTTH by itself. If 
we also add the other FTTH operators on the mar-
ket in Slovakia, FTTH coverage would be probably 
around 50% of all SK households. 

In some of the EU countries the positive impulse 
for such rollout was given through the enactment 
of specific laws which have allowed certain types 
of construction which were prohibited previously, 
(i.e. above ground or façade cable construction) 
or legislation which makes the right of way or 
easement process easier and faster. In many cases 
however, it was not only through such positive 
legislation, but also through overall open and 
public support from the national and local gov-
ernments and their official bodies (i.e. construc-
tion offices, local municipalities) that the rollout 
became reality. This support is happening precisely 
because there is a growing understanding what the 
consequences of falling behind are.

Finally, there are countries in Asia which have ad-
vanced rapidly and massively in their FTTH rollout 
even within a half decade or so, and which operate 
with a completely different mindset and legisla-
tive approach, like China. China Telecom recently 
announced that they have 117M connected FTTH 
households country wide and 92% FTTH coverage 
of major cities and towns in China.

What do you think about financing the new 
NGN - NGA networks in EU countries from the 
EU Regional Development Fund and national 
operational programs? Are they the engine of 
NGA development or just a small complement to 
operators´ investments?

From what I know from other countries, typically 
this is an addition to regular rollouts, mostly used 
to stimulate fibre infrastructure construction in 
the geographical areas which would otherwise not 
be economically feasible for the operators to cover 
on their own. Which can be in my opinion quite 
beneficial. There are some countries in the world 
which have also opted for government owned 
fibre rollout like Australia, if I am not mistaken, 
but such countries are in a minority. Personally, 
I believe that the biggest help we might get from 
EU would be in removing the various legislative 
impediments for fibre infrastructure rollout.
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Slovensko bylo pionýrem v budování konkurenč-
ních optických sítí v Evropě. Jak se vám daří v boji 
s ORANGE o zákazníky? 

Ano, Slovak Telekom zahájil zavedení systému 
FTTH v roce 2008, což bylo poměrně brzy v celé 
EU, a společnost získala značné zkušenosti. Počá-
teční zavedení probíhalo po dobu 3 let do celosvě-
tové finanční krize, která nás donutila zpomalit. 
Poté po dobu 4 let došlo k průměrnému tempu 
zavedení FTTH, které se následně zrychlilo na před-
chozí úroveň v roce 2015. Dnes Slovak Telekom 
pokrývá více než 50% domácností FTTH a FTTC 
a komerčně nabízí rychlost až 300Mb/s, přičemž 
technicky je schopný dosáhnout až 1Gb/s v pří-
padě FTTH. 

Celkově bych chtěl říci, že Slovak Telekom je scho-
pen konkurovat v tomto segmentu a spoléhá se 
na naši nejlepší IPTV technologii a širokopásmové 
produkty. Máme za sebou vynikající interní tým, 
máme jasné a dobře vytvořené systémy a procesy 
a skvělou spolupráci mezi různými skupinami lidí, 
od prodeje až po technologii a IT. Musím říci, že 
když jsem se díval na infrastrukturu FTTH společ-
nosti Slovak Telekom, cítím se velmi hrdý a vděčný 
lidem, kteří tuto technologii budovali a budují 
i dnes. Celá tato infrastruktura je příkladem 
jasného a efektivního, zákaznicky orientovaného 
a vysoce produktivního budoucího technologic-
kého ekosystému. 

Už roky se mluví o 5G a operátoři oznamují 
nejrůznější piloty – v jaké fázi vývoj reálně je? Kdy 
můžeme očekávat komerční spuštění? A v čem 
bude tato technologie přelomová?

Sítě 5G byly zatím většinou jen definovány ve 
fázi průzkumu a rozvoje, ať již koncepčního nebo 
standardního. Systém 5G se často diskutuje 
v médiích a je obtížné jej vysvětlit s ohledem 
na současný stav techniky, i když připouštím, že 
hlavním viníkem těchto diskusí jsou pravděpo-
dobně provozovatelé a zejména prodejci. Pokud 
se podíváte na finanční výsledky mobilních sítí 
v současné době, uvědomíte si, proč je pro ně síť 
5G tak důležitá. Došlo k mnoha pokusům a pilot-
ním projektům souvisejícím s 5G, které byly 
oznámeny v roce 2017, a pokud se nemýlím, první 
reálná instalace se chystá koncem roku 2018, 
ale realisticky ji vidím až v roce 2019 či 2020 
především v USA a na Dálném východě. Jsem si 
zcela jist, že na mnoha trzích se řada hráčů bude 
snažit získat vedoucí postavení hned na začátku 
a budou oznamovat zavedení sítí 5G. Osobně se 
domnívám, že většina z nich bude zavádět sítě 5G 

Slovak Rp. was a pioneer in building competitive 
fiber networks in Europe. How do you (= Slovak 
Telekom) succeed in the fight with Orange for 
customers? 

Yes, Slovak Telekom started the FTTH rollout in 
2008 which was quite early in the EU and gained 
considerable experience with it. The initial rollout 
continued for 3 years before the unravelling global 
financial crisis forced us to slow down. Then there 
was a period of 4 years of relatively modest FTTH 
rollout, which was again accelerated to its previous 
levels in 2015. Today we cover more than 50% of 
SK households with FTTH and FTTC, commercially 
offering speeds of up to 300Mbps, but technically 
being able to go up to 1Gbps with FTTH. 

Overall, I would say that Slovak Telekom is able to 
compete in that segment quite successfully relying 
on our best in the market IPTV and broadband 
products. We have a great internal team responsible 
for it, have streamlined and seasoned systems and 
processes and great cooperation between various 
groups of people starting from sales, marketing 
to technology and IT. I also have to say that when 
I look at the FTTH infrastructure that ST has built, 
I feel very proud and grateful to the people who 
have delivered it and are continuing to develop it 
today. That whole infrastructure is an example of 
a lean and efficient, customer oriented and highly 
effective future proof technology eco system. 

We´ve been hearing for many years about 5G 
and operators have announced various pilots 
or tests. In which phase of development are we 
really at? When can we expect the first commer-
cial launches? And, in which respect should this 
technology be a breakthough? 

5G so far has been mostly in the definition and R&D 
phase, either conceptually or standard wise. The 
fact that it is so present in the media is difficult to 
explain, considering the actual state of technology 
as such, even though I admit that operators and 
especially vendors are probably the biggest culprits. 
If you look at what some of the mobile network 
vendors are going through financially currently, you 
will realize why 5G is so important for them. There 
were many trials and pilots of 5G related technolo-
gies which were announced in 2017, and if I am not 
mistaken the first real network rollouts are about 
to happen in late 2018, but more realistically in 
2019 & 2020 primarily in the US and Far East. I am 
quite certain that there will be early movers in many 
markets, who will try to occupy an early perception 
of leadership position and will announce rollouts 
of 5G networks. However, I think that most of 

První komerční 
5G sítě 
realisticky 
vidím až v roce 
2019 či 2020 
především 
v USA a na 
Dálném 
východě.

Slovak Telekom 
zahájil 
výstavbu FTTH 
v roce 2008, což 
bylo poměrně 
brzy v celé EU, 
a společnost 
získala značné 
zkušenosti.
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pouze v některých městech nebo geografických 
oblastech, případně půjde jen o 5G „připravené“ 
sítě a skutečnou sítí bude stále 4G. Je zřejmé, že 
první případy použití 5G nebudou relevantní pro 
zákazníky mobilního internetu (s pevným bezdrá-
tovým připojením nebo bezdrátovým připojením 
domácnosti).

Je třeba si uvědomit, že sítě 5G nenahradí v nej-
bližší době sítě 4G, ale že spíše nová technologie 
bude paralelně existovat řadu let se sítí 4G a bude 
postupně rozvíjena v situacích, ve kterých to bude 
to potřeba. Specifikace 5G byly navrženy tak, 
aby podpořily sítě 4G v mnohem větším rozsahu 
v porovnání se situací mezi 3G a 4G. Zákazníci 
se budou pohybovat mezi 4G a 5G frekvencemi 
a rádiovými komponenty plynulým způsobem bez 
nutnosti obnovit síťového připojení. Standard 
také předpokládá, že sítě 4G poskytnou pokrytí po 
mnoho let, zatímco technologie 5G bude použita 
při kritickém provozním nasycení (např. masivní 
použití širokopásmového připojení) nebo v kri-
tických funkcích (např. použití ULL IoT v průmy-
slových zónách). Samozřejmě VoLTE bude využit 
v sítích 5G. Nezapomeňme, že v současné době 
nejsou připraveny mobilní telefony s podporou 
5G a budeme muset počkat až do roku 2020, než 
dojde k jejich masivnímu rozvoji. Stručně řečeno, 
řada věcí podporuje prodlouženou koexistenci 4G 
a 5G, což je mnohem pravděpodobnější než čistý 
zánik sítí 4G.

Rozvoj sítí 5G bude úzce souviset se zrychlením 
trhu v reálném životě a možnostem jejich využití. 
V jistém okamžiku se sítě 4G stanou překážkou 
z hlediska rozsahu nebo výkonnosti a jejich roli 
převezmou sítě 5G. Kdy se tak stane, je těžké před-
povědět, ale předpokládejme někdy v období 2023 
- 2025, ale nebyl bych překvapen, kdyby k tomu 
došlo i později.

them will only be rolling out 5G in certain cities or 
geographical areas or will not be rolling out true 5G, 
but 5G “ready” networks while actually providing 
4G, etc. Today, it is also clear, that the first use case 
of 5G will not be relevant for mobile Internet cus-
tomers (so called Fixed Wireless Access or Wireless 
to the Home).

One thing, which I believe is important to under-
stand with respect to 5G, is that this technology 
will not replace 4G anytime soon, but will rather 
coexist with it for many years to come and will be 
rolled out sequentially and in parallel to exist-
ing 4G when and where there is a need for it. 5G 
specifications have been designed to harvest the 
relationship with 4G to a much greater extent 
than was previously the case between 3G and 4G. 
Even on a protocol level for example, customers 
will be handed over between 4G and 5G frequen-
cies and radio components in a seamless way 
without re-establishing a network connection. The 
standard also assumes that 4G will provide wider 
coverage for many years while 5G will be used 
for points of coverage with critical traffic satura-
tion (i.e. massive broadband use case) or critical 
functionality (i.e. ULL IoT use case in industrial 
zones). VoLTE will also be reused in a major way 
on 5G, etc. Do not forget that there are currently 
no 5G mobile smartphone chipsets ready and we 
will need to wait until 2020 for their more wide-
spread appearance. In short, more factors suggest 
the prolonged co-existence of 4G and 5G than the 
rapid replacement and retirement of 4G.

The breakthrough of 5G will be closely related 
to its real life market acceleration and hopefully 
many more similar use cases, because at a certain 
point in time, when 4G becomes a bottleneck in 
terms of scale or performance, 5G will start taking 
over. When this will really happen is difficult 
to predict, let us hope somewhere in between 
2023–2025, even though I would not be surprised 
if we see that timing delayed.

V současné 
době nejsou 
připraveny 

mobilní 
telefony 

s podporou 
5G a budeme 
muset počkat 

až do roku 
2020, než 

dojde k jejich 
masivnímu 

rozvoji.

Branimir Marić,  
CTIO T-Mobile CZ a Slovak Telekom
Vystudoval technickou univerzitu v Záhřebu, fakultu elektrotechniky 
a výpočetní techniky a celou kariéru se věnuje telekomunikacím. V letech 
2002–2011 pracoval ve společnosti Hrvatski Telekom, kde začínal v oblasti 
řízení a rozvoje internetové sítě, kde řídil mj. vývoje produktů, technický 
výzkum či rozvoj sítě a byl členem nejvyššího vedení chorvatského T-Comu. 
Po sloučení společností Hrvatski Telekom a T-Mobile Hrvatska v lednu 
2010 zastával Branimir Marić pozici provozního ředitele pro řízení služeb 
a provoz pevných a mobilních sítí. Od roku 2012 zastává pozici CTIO 
ve spoločnosti Slovak Telekomu, od června 2016 pak také stejnou pozici 
v T-Mobile Czech Republic. Ve volném čase se věnuje rodině a svému 
koníčku, jímž jsou dějiny antického Řecka. 
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Jak obrátit v telekomunikační firmě
nutný náklad na Network Inventory  

v konkurenční výhodu a profitabilitu?

Martin Staněk, CEO Sykora Data Center – partner CROSS Network Intelligence

Každá telekomunikační firma se potýká s problematikou dokumentace sítě, která 
je nezbytná pro provoz a řízení sítě, stejně tak jako pro plnění povinností vyplýva-
jící ze závazné legislativy. Nálady spojené s provozem systémů pro dokumentaci 
sítě jsou nemalé a do budoucna se dá očekávat jejich růst. Podle velikosti firmy je 
nutno počítat s desítkami až stovkami zaměstnanců, kteří se přímo nebo nepřímo 
zabývají pořízením a udržováním technické dokumentace sítě.

Že to stojí firmy nemalé náklady a ty náklady nejsou větši-
nou vnímány jako náklady, které nezbytně potřebujeme pro 
zvýšení zisku, je dáno historií a také produkty poplatnými 
době vzniku.

Pokusíme se vás přesvědčit, že tyto dosud jen náklady se dají 
velmi efektivně použít pro zvýšení provozního zisku a opti-
malizaci celkových nákladů firmy.

The times are changing. Increasingly, customers are demand-
ing fast, seamless services and exceptional data quality – all 
at a lowest possible price. How can a Telecom remain com-
petitive and profitable while revenue is stagnant, or worse, 
diminishing? The answer is surprisingly simple: manage your 
network better. To do this, network inventory needs to be 
looked at in a new way.

How can a Telecom turn its Network Inventory 
Systems from inefficient cost into a profitable, 

competitive asset?
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Důvodů pro skepsi je několik:
•   Jsou historicky používány informační sys-

témy, které neumožňují jednoduchou integraci 
v moderní firmě a tím optimalizaci nákladů 
a optimalizaci vlastního chodu

•  Mnohdy je nasazeno několik oddělených NI 
systémů, náklady na maitenance a provoz se 
multiplikují, ale pohledem zvyku firmy není jiná 
cesta😊

•  Systémy nejsou schopny provozu v Cloud
•  Jsou používány pracovní postupy – procesy, 

které neodpovídají duchu doby a konkurence
•  Ono nás to tolik nepálí, platili jsme za to 

a budeme platit dál, vždyť jsou jiné priority
•  Ale vždyť to není business critical systém, jsou 

to výkresy, mapy…

To vše platí do doby, než přijde nechtěný fibre cut 
nebo špatně naplánovaná odstávka nad neúplnými 
daty proprietární dokumentace sítě. Pak pokuta 
z SLA může několikanásobně převýšit náklad na 
implementaci bezešvého Network Inventory. Také 
tento stav může trvat do doby, kdy je nutno ve 
firmě začít hledat provozní úspory – konsolidace. 
A právě v oblasti Network Inventory tyto úspory 
jde velmi rychle najít. Kolik oddělených ostrůvků 
technické dokumentace se skrývá u každého ope-
rátora? Kolik technické dokumentace je dupliko-
váno (oddělená fyzická a logická dokumentace 
sítě, GIS dokumentace, legislativní dokumentace 
sítě atd….), kolik se jí skrývá v Black IT? Každý 
operátor si jistě odpoví na tyto otázky. My si mys-
líme, že správně má být jedna technická dokumen-
tace, a následujícími řádky chceme nastínit ideu 
konsolidace Network Inventory.

Dnes, kdy zažíváme éru nové výstavby sítí a změn 
telekomunikačních technologií, je stále více nutné 
technickou dokumentaci nově budované sítě nejen 
tvořit, ale pracovat s ní již v době vzniku stavby – 
projektu výstavby a po předání do provozu ji 
začlenit do procesů, které odpovídají potřebám 
moderní telekomunikační společnosti. To znamená 
ji aktivně a on-line používat ve všech čtyřech hlav-
ních procesech životního cyklu služby: 

•  Planning – Network creation
•  Výstavba sítě – Fulfillment – Service provisioning
• Poskytování služeb – Assurance 
• Zabezpečení provozu sítě v proaktivním i reaktiv-
ním režimu – Revenue 

• Optimalizace provozu sítě z hlediska nákladů

Every Telecom’s portfolio of network inventory 
systems is essential to the ongoing operation and 
management of a network. The problem is that 
these systems, although important, are typical-
ly costly and communicate poorly, if not at all, 
with one another. This leads to an absence of 
knowledge with regards to which of their network 
resources (leased and owned) are profitable and 
which are not. 

The result is that the potential for OPEX savings 
and operational efficiency is never realized, and 
the quality of services delivered to the customer 
suffers. An example of this might be when a point 
of failure is unable to be quickly identified and 
promptly corrected. The opportunity cost is too 
great to ignore; however, Telecoms have difficulty 
seeing past network inventory systems as more 
than just an essential but expensive fixed cost in 
their greater IT portfolio. 

Instead, they should treat these systems as 
a collective asset that, if management correctly, 
could be leveraged to understand their data better 
and make better decisions. The reality is that 
network operators are skeptical and often ignore 
the potential benefits of legacy network inventory 
systems for many common reasons: 
•  Legacy network inventory systems do not inte-

grate well with other modern IT systems.
•  A dependence on existing processes and multiple 

systems create rigid organizational habits that 
make it difficult, if not impossible, to change and 
progress.

•  These systems are typically not capable of run-
ning in the cloud.

•  The typical way of thinking that “it isn’t that bad, 
we have bigger problems”, or “it’s not business 
critical, it’s just maps and drawings”.

This may be true to some extent, until an acci-
dental fiber cut occurs, or a planned outage is 
performed poorly (and costly) using unreliable 
and incomplete proprietary documentation. Poor, 
unreliable, and/or duplicated data across systems 
silos prevent operators from addressing network 
issues in a timely manner. As a result, operators 
find themselves in a reactive state rather than 
proactive. 

To understand and manage their network better, 
Telecoms require a single, unified operational net-
work resource inventory to consolidate their data 
and bridge all layers across a network.

Zažíváme éru 
nové výstavby 

sítí a změn
telekomuni-

kačních tech-
nologií a je 

stále více nutné 
technickou do-

kumentaci nove 
budované sítě 

nejen tvořit, ale 
pracovat s ní již 

v době vzniku 
stavby.
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Doba se ale mění a zákazník stále více tlačí na 
dostupnost služby, její kvalitu a hlavně cenu. 
Jak se dostat k profitabilitě i přes klesající nebo 
stagnující výnosy? Stálá otázka a téma. Někdy 
se dá najít překvapivě mnoho provozních úspor 
ve vlastní síti a její správě. To ale vyžaduje nový 
pohled na Network Inventory – pohled jako zdroj 
dat pro optimalizaci a úspory!

K tomu, abychom jako telekomunikační operátor 
mohli směle nabízet službu, kterou máme pečlivě 
zkalkulovanou, složenou tak, aby splňovala SLA se 
zákazníkem a uměla jej případně dopředu infor-
movat o výpadku potřebujeme ale zcela jinou než 
statickou Network Inventory, už nepotřebujeme 
„ten GIS”, ale potřebuje „bezešvý“ informační sys-
tém o dokumentaci sítě z hlediska jejich fyzických, 
logických i virtuálních zdrojů s přímým propoje-
ním na evidenci poskytovaných služeb a s vazbou 
na dohledové a řídící systémy sítě pro jednotlivé 
technologie.

V ideální případě ještě propojeno s BSS a ERP, tak 
aby celý work flow cyklus služby (produktu) byl 
obsažen nad jednou databází dat o síti a my věděli 
v každém okamžiku veškerý detail o tom, co zákaz-
níkovi prodáváme, případně v případě výpadku 
mohli zákazníka v jednotkách minut informovat 
o řešení problému.

Takový systém začíná přinášet výnosy do firmy 
i v jinak neuvažovaných oblastech přímo souvisejí-
cích s Network Inventory, několik příkladů:

Modulem řízení výstavby a evidencí věcných bře-
men, včetně automatizovaného systému přípravy 
smluv s majiteli dotčených parcel

Enter CROSS
CROSS is a next generation network inventory 
product that provides an integrated and consoli-
dated record of all owned and leased physical, log-
ical, and virtual network inventory assets managed 
by an operator and the services that run on them.

By combining a geographical view of physical 
network assets with a fully connected topological 
model of all network layers, CROSS can provide 
operators with the tools needed perform all query, 
view, design, and documentation functions of their 
network, all within a Web Client.

Not only can relational and spatial relationships be 
modeled between assets, but CROSS is also able 
to model topological and hierarchical relation-
ships. This allows for an understanding of how the 
network is connected and the ability to identify 
which assets use capacity provided by other as-
sets. These features underpin the ability to route 
services, identify available capacity and asset 
utilization, track faults, and find common points 
of failure – a must-have toolkit for any network 
operator.

CROSS includes planning and documentation sup-
port for the design of the network from buildings, 
routes and manholes, to the cables and equipment 
which are housed in them and the logical, virtual 
and application hierarchies that run across them.

Network Inventory consolidation
In its first deployment phase, CROSS acts as 
a consolidation tool that complements and 
augments existing physical and logical inventory 
systems. These systems continue to act as the 

Systém začíná 
přinášet 
výnosy do 
firmy i v jinak 
neuvažovaných 
oblastech.
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Výpočet rentability poskytovaných služeb 
z pohledu provozu a pronájmů síťových zdrojů.
Výpočet rentability pronajatých síťových zdrojů 
z pohledu výnosů z poskytovaných služeb.

Automatizované legislativní reporty kdykoliv on-line 
a nad celou sítí ve vztahu k výnosům operátora.

Automatizované procesy přebírání technické doku-
mentace a tím snížení množství nákladné lidské práce.

Přímé výnosy dosažené nasazením moderního OSS 
řešení s bezešvou Network Inventory (Resource 

master for their respective database, however 
CROSS can pull information from other systems, 
data files, and from the network itself by using its 
synchronization module, SYNCHRO, with a library 
of probes.

The picture below illustrates the principle, using 
GE/Smallworld/PNI as an example.

In its second deployment, CROSS can gradually 
assume the role of master with respect to the 
network data while decommissioning obsolete 
legacy systems in a controlled and tested se-

Inventory) se dají dokumentovat z již úspěšných 
zákaznických referencí, tedy skutečně dosaže-
ných provozních úspor po implementaci CROSS 
NETWORK INTELLIGENCE.

Co však nikdy nejde předem predikovat, je jistota 
operátora, že jím prodávaný produkt splní jak tech-
nické, tak i kvalitativní parametry včetně smluv-
ních podmínek. Nebo má tu jistotu podepřenu 
o provozní jistotu, kterou získá jen tím, že opravdu 
umí ovládat svou síť od každého jednoho pasivního 
prvku až po poslední logický element složeného 
produktu. 

Jistoty, že má operátor svou síť pod kontrolou se 
dá dosáhnout jen odstraněním pomyslného pří-
kopu mezi fyzickou evidencí sítě (Physical Network 
Inventory, GIS) a logickou vrstvou evidence sítě 
(Logical Network Inventory). To znamená použít 
nový přístup a odstranit jednou provždy dělení 
dokumentace na provozní, technickou a zákaz-
nickou, odstranit diferenciaci uložení dat a začít 
se dívat na svá data jednoduchým pohledem 
Consumer – Provider. 

quence. Existing systems that provide justifiable 
benefits would remain and continue supporting 
the network alongside CROSS. There are addition-
al advantages from the way in which CROSS can 
be deployed as a consolidation platform:

•  It follows a low risk, methodical implementation 
approach, as opposed to a “big bang”. 

•  The initial deployment can be done in a short 
timeframe while ensuring data quality, which 
CROSS can support varying degrees of, is consist-
ently controlled. 

•  Automating processes in the creation of network 
documentation can create further cost savings. 

•  Open-source APIs provide flexibility when config-
uring and/or customizing a modern system.

Supporting key processes
Changes to the way networks are constructed and 
supported by new technologies means that it is 
increasingly important to ensure dynamic techni-
cal documentation is available to support four key 
phases in the delivery of a service: 
•  Planning – Network creation
•  Fulfillment – Service provisioning

Přímé výnosy 
se dají  doku-

mentovat z již 
úspěšných

zákaznických 
referencí.
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Co tento zdánlivě jednoduchý přístup znamená? 
Každý prvek sítě je vždy poskytovatelem (Pro-
vider) a také spotřebitelem (Consumer) toho 
druhého, služba je Consumer logického prvku a ten 
je Providerem produktu, který prodáváme. Takto 
můžeme jít od výkopu, kabelu, vlákna, budovy, 
místnosti, racku, logickou prezentací přenosových 

•  Assurance – Network operations
•  Revenue – Optimizing network traffic (cost)

Offering an optimal service requires a seam-
less system that covers physical, logical, virtual 
resources and is linked to the services, service 
catalog, and other network management systems 

technologií až k produktu, který prodáváme a tím 
dokumentovat princip Consumer-Provider sítě.

Takto dokumentovaná síť nám pak umožňuje 
opravdu efektivní zřízení a provozování služby 
a zároveň poskytuje díky automatizované mož-
nosti on-line SIA (Service Impact Analysis) a RCA 
(Root Cause Analysis) onu zmiňovanou provozní 
jistotu poskytování spolehlivých služeb a tím 
i dosažení spokojenosti zákazníka. Co si víc přát😊

Společnost CNI (Cross Network Intelligence) 
si tyto potřeby telekomunikačních operátorů 
velmi dobře uvědomuje a svůj produkt CROSS 
NETWORK INTELLIGENCE koncipuje jako systém, 
který je otevřený a nezávislý na technologii a ven-
dorech Network Inventory produktů. Jeden z jejich 
nových produktů CROSS PNI Conector ukazuje 
cestu, jak je možno nad klasickým Network Inve-
tory systémem jako je GE Smallworld PNI docílit 
právě zde zmiňovaného cílového stavu řešení OSS.

CROSS PNI-connector je jedním z příkladů jak 
lze využít moderního řešení CROSS NETWORK 
INTELLIGENCE a přitom využívat data z existu-
jících, mnohdy technologicky zastaralých pro-
duktů. PNI-connector je určen pro ty operátory, 
kteří historicky využívají řešení založené na GE 

for individual technologies.

Ideally, this system should be linked to the BSS 
and ERP and integrate with the entire sales or ser-
vice workflow. Such a system can generate extra 
revenue in areas that are not directly related to 
network inventory, such as:

•  Managing land property records and automating 
contract preparation with owners of the affected 
parcels.

•  Calculating profitability of the provided servic-
es relative to the utilized operating and rented 
network resources.

•  Calculating how effectively leased network 
resources are utilized based on the revenue gen-
erated from the services provided.

•  Automating ad hoc legislative reports online and 
over the entire network in relation to the opera-
tor’s revenues.

•  Automating processes for the management of 
technical documentation and reducing the cost 
of labor.

The benefits derived from implementing CROSS as 
a modern OSS solution with seamless Network In-
ventory (Resource Inventory) are clear. Actual cost 
savings achieved by customers who use CROSS to 
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Smallworld PNI řešení a zároveň potřebují posu-
nout své řešení Network Invetory do moderní 
podoby. Následující schéma zachycuje základní 
princip řešení, které je založeno na moderní plat-
formě CROSS NETWORK INTELLIGENCE.

CROSS Network Intelligence řeší problém roz-
dělení fyzické a logické evidence sítě rozšířením 
stávajícího systému GE Smallworld PNI o CROSS – 
produkt síťové inventory příští generace, který 
poskytuje integrovaný a konsolidovaný záznam 
o všech vlastněných a pronajatých fyzických, 
logických a virtuálních zásobách inventáře spra-
vovaných operátorem a služby, které na nich 
probíhají. Tím je dosaženo zmiňované bezešvé 
databáze o síti, která je zmiňována v úvodu článku. 
Na obdobném principu jako je zde zmiňován 
CROSS PNI Conector lze samozřejmě postavit 
moderní řešení nad jakýmkoliv systémem evidují-
cím fyzickou infrastrukturu sítě telekomunikačního 
operátora.

Velkou výhodou toho principu projektového řešení 
nasazení CROSS jako konsolidační platformy nad 
stávající systémy NI a jejich postupné vypínání 
(nebo naopak i ponechání, pokud to je z nějakého 
důvodu nutné) je rychlost nasazení do provozu, 
důsledná kontrola čistoty provozních dat (datová 
kvalita je efektivně řešena v CROSS a je také daná 
integrací na NOC operátora – obohacení o real 
time data ze sítě) a také možnost zavedení nových 
optimalizovaných procesů pro provozní podporu 
operátora. Automatizovanými procesy při tvorbě 
dokumentace sítě lze také docílit nemalé úspory 
FTE v podniku. Další nespornou výhodou je, že 
místy obtížné úpravy aplikací v legacy systémech 
se přenesou do moderního API rozhraní CROSS 
a jeho otevřeného kódu.

understand and manage their network can be seen 
here. When consolidating network inventory into 
a unified platform that covers all layers of a net-
work, the possibilities for better decision making, 
improved operational efficiency, and cost savings 
are endless.
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Intenzita výskytu zkratky GDPR v elektronicky 
i klasicky vedené komunikaci roste přímo úměrně 
v přímé návaznosti na nejrůznější slovní spojení 
jako je ochrana osobních údajů, zavádění nové 
evropské legislativy pro práci s osobními daty a na 
jejich ochranu, logická a potřebná úprava spolu 
s nutnou regulací základních principů zacházení 
s tzv. klasickými informacemi, tj. s osobními údaji, 
i informacemi technického rázu. Případně se jedná 
o sousloví jako je stanovení povinností správců 
a zpracovatelů těchto dat, podmínky a pravidla pro 
jejich zpracování na straně jedné a práva subjektů 
i funkce nových institutů, jakým je např. zavedení 
institutu pověřenec pro ochranu osobních údajů, 
stanovení malusů, tj. sankcí a postihů, za porušo-
vání či nedodržování této ochrany na straně druhé. 
Již méně je možno se v diskusích a komentářích 
přesně dozvědět, jak lze Obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů jednoduše a přitom jasně defi-
novat, následně je vymezit, popř. co konkrétně 
si představit pod označením účelnost direktivy 

pro oblast GDPR atp. Přitom problematika GDPR 
– Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
nabývá v rámci celé Evropské unie plošnou plat-
nost datem 25. května 2018. Jedno je však již dnes 
jisté – GDPR přímo či nepřímo ovlivní celou řadu 
oblastí a sektorů lidské činnosti. 

Tento text si na omezeném prostoru nenárokuje 
vyložit nejrůznější kritéria, aspekty, výkladové vari-
anty a jednotlivé zřetele nahlížení na problematiku 
GDPR. Naopak – pouze se pokusí alespoň rámcově 
upozornit na základní zákonitosti, logické vazby 
i vzájemné působení exaktně, popř. domněle, či 
intuitivně formulovaných parciálních tezí, na iden-
tifikaci a elementární vymezení fundamentálních 
milníků a základních rovin nahlížení na ochranu 
osobních údajů, na možnosti uplatňování vhod-
ných přístupů. Text tak poskytne pouze základní 
vhled na způsob zavádění a naplňování této nově 
koncipované unijní normy a s ní souvisejících dale-
kosáhlých změn do naší každodenní teorie i praxe, 

Ochrana osobních údajů 
v oblasti telekomunikací

Miloslav Filka, David Grenar

V posledních týdnech stoupá četnost použití zkratky GDPR (General 
Data Protection Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) v odborných kruzích a masmédiích. Ochrana osobních údajů 
se dokonce stala, byť prozatím okrajovým, tématem blogových disku-
sí laické veřejnosti
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přičemž jako výchozí rovinu tohoto nahlížení je 
zapotřebí stanovit co nejpřesnější, tj. systema-
tické, podrobné a dokonalé, zmapování jednotli-
vých způsobů práce s osobními informacemi tzv. 
klasického i technického charakteru. 

V rámci GDPR jsou často uváděna označení typu 
správce dat, zpracovatel dat a proces zpracování 
dat, místo pro segmentaci osobních údajů, tj. 
např. jméno a příjmení či adresa trvalého bydli-
ště, a jejich následné doplnění o aktuální a nové 
identifikační údaje příslušného jedince v roli uživa-
tele. Jako příklad rozšiřujících osobních údajů pak 
bývají jmenovány konkrétní údaje jako je email, IP 
adresa, osobní identifikační (tj. portrétní) foto-
grafie daného jedince, nebo to mohou být i tzv. 
citlivé údaje, tj. genetické či biometrické záznamy, 
jež i v současnosti podléhají striktnějšímu režimu 
zpracování a ochrany. Riziko zneužití těchto dat je 
také zároveň jedním ze základních důvodů, proč 
všechny výše uvedené údaje musí mít vlastní 
a pevně vymezenou agendu, obsahující přesný 
a jednoznačný popis typu a formy procesování 
osobních údajů včetně vymezení zcela komplet-
ních, jasných a přesných pravidel pro nakládání 
s těmito údaji a sestavovanými a udržovanými 
databázemi. 

Několik základních pravidel pro vyme-
zování agendy a její funkčnosti při 
ochraně osobních údajů 
V souladu s výše uvedeným nařízením je nutno 
v rámci aplikací vymezit agendu či agendy, s nimiž 
bude zapotřebí pracovat. Výběr agendy zároveň 
určuje data, jež jsou pro její funkčnost nezbytná. 
Jinými slovy tato teze zároveň určuje v kon-
textu GDPR nezpochybnitelné právo každého 
jedince znát, jaká konkrétní data, tj. osobní údaje, 
jsou o něm zanesena v evidenci, tj. v příslušné 
databázi. 

Druhým závazným pravidlem je nutnost uvedení 
účelu, pro nějž jsou tyto osobní údaje využity. Pro 
lepší představu je možno toto pravidlo osvětlit na 
konkrétním příkladu. V případě vyžadování poskyt-
nutí osobních údajů typu jméno a příjmení dané 
osoby, trvalé bydliště, datum narození, rodné číslo 
apod., má dotazující povinnost informovat kon-
krétního dotazovaného neboli uživatele o zvole-
ném způsobu nakládání s takovými poskytnutými 
údaji. Může se jednat o sdělení, že jedinec není 
dlužníkem a uživatel bude mít potřebné relevantní 
údaje k dispozici při ověřování této informace. Je 
nutno zároveň i upřesnit, že tato výše uvedená 
data budou kontinuálním přehledem zpracovávána 
na základě kontaktního formuláře. Logicky GDPR 
pak nepodléhá příslušné směrnici, byť je vhodné, 
aby bylo vše procesně zaznamenáno. 

Povinnost informovat uživatele o způ-
sobu zpracování osobních údajů a dolo-
žit jeho souhlas 
Rozhodnutí o evidenci osobních údajů a obezná-
mení s jejich zpracováním musí předcházet fakt, že 
uživatel vyslovil souhlas se sběrem a shromažďová-
ním dat, s jejich zpracováním i dalším nakládáním. 
Rozhodnutí o evidenci dat musí na straně uživatele 
neboli tazatele v souladu s GDPR předcházet infor-
movaný souhlas dotazovaného se zpracováním 
osobních údajů včetně jasné a srozumitelné infor-
mace, jakým způsobem s nimi bude nakládáno, 
což na druhou stranu představuje velice obtížně 
definovatelný, avšak zároveň stěžejní, znak GDPR. 

Hlavní přínos GDPR představuje úmysl provedení 
redukce rozsahu textového obsahu podmínek 
užívání, jenž je zajištěn licenční smlouvou s kon-
covým uživatelem softwaru nazývanou zkratkou 
EULA neboli End User License Agreement, v níž 
jsou určena práva a povinnosti uživatele, tj., 
laicky řečeno, co správce a zpracovatel může a co 
nemůže s daty uživatele provádět. Jinými slovy 
GDPR směrnice transparentně definuje interní 
postupy pro zpracování dat, tj. určuje povinnost 
aktéry obeznámit s rozsahem zpracování osobních 
údajů, stejně tak s účelem sběru dat, adresátem 
a se stanovením časové lhůty neboli intervalu 
pro držení těchto dat. Zároveň je třeba uživatele 
informovat, za jakých podmínek a pro jaký účel 
nebudou data evidována. Jak již bylo zmíněno výše, 
základní záměr GDPR spočívá v povinnosti infor-
movat jasně a srozumitelně v přehledné a trans-
parentní formě. Účastník by měl mít možnost 
získat podrobné informace o podmínkách sběru 
a ochrany dat zároveň se zohledněním i rozsahu 
textu a stanovených obecných podmínkách. 
Důkladnost, vlastní hloubka a míra úplnosti sezná-
mení se s takto sestaveným textem je samozřejmě 
zcela v kompetenci koncového účastníka. Je však 
na správci a zpracovateli dat, aby text poskytnutý 
účastníkům byl formulován jasně, logicky a pokud 
možno i jednoduše a přehledně. 

Uživatel má být obeznámen, pro které definované 
záměry již nebude evidován, popř. bude vyřazen 
z evidence. Jedním z hlavních úkolů GDPR je totiž 
kromě jiného dát účastníkovi informace, v nichž se 
rychle a jednoduše zorientuje a jež zároveň už na 
první pohled budou působit přehledně. 

Další důležitou podmínku a zároveň povinný milník 
představuje informovaný souhlas účastníka, jenž je 
postaven na jeho svobodném a nezávislém rozhod-
nutí, na plné informovanosti a je vnímán jako jed-
noznačný akt, tj. projev svobodné vůle jedince. Na 
tento milník, tj. v jakých případech je bezpodmí-
nečně nutné souhlas vyžadovat a kdy naopak sou-
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hlas není nezbytně nutno dokládat, lze při jistém 
zjednodušení nazírat dvěma způsoby. V případě, 
že evidence osobních údajů vychází z dikce zákona, 
a to včetně výjimek ze zákona a jasně formulova-
ných zákazů, případně lze transparentně doložit 
oprávněný zájem správce dat (např. v rámci CRM 
– Customer relationship management neboli řízení 
vztahů se zákazníky, smluvních vztahů atp.), není 
souhlas zapotřebí. Ve všech ostatních situacích 
představuje naopak souhlas nezbytnou a důležitou 
podmínku, tj. závazný milník, jehož naplnění je pro 
tazatele nezbytné a závazné. 

Kategorizace dat
Dosud se text zaobíral definováním jednotlivých 
kategorií pro uspořádání osobních údajů. Podle 
tohoto hlediska je pak realizován rozdílný přístup 
dle kritéria citlivosti osobních dat, tj. dle biome-
trických údajů, vlastnoručního osobního podpisu 
či dle osobní identifikační fotografie. V těchto 
případech je nutné disponovat souhlasem se zpra-
cováním dat tohoto typu. Již výše zmíněný příklad 
poptávkového formuláře, v němž je pracováno 
se základními osobními údaji účastníka, tj. s jeho 
jménem a příjmením, kontaktními údaji v podobě 
emailové adresy či telefonního čísla, dokládá, že 
za dostatečnou je možno v tomto případě označit 
obecnou formulaci výroku „souhlasím se zpraco-
váním osobních údajů“. Zároveň je automaticky 
předpokládáno, že osobní data byla do poptávko-
vého formuláře účastníkem vložena dobrovolně 
a se zřejmým očekáváním a jasným záměrem na 
straně uživatele. Poněkud v jiné rovině je již zapo-
třebí vnímat poptávkový formulář, jehož předvy-
plnění bude realizováno na základě automatické 
funkce předvyplnění formuláře, a to včetně vyplně-
ného souhlasu s podmínkami. Z důvodu odstranění 
možných chyb v podmínkách ochrany osobních dat 
či chybného výkladu tohoto milníku – poskytnutí 
informovaného souhlasu, je na místě řídit se dopo-
ručením, aby zároveň s udělením souhlasu bylo 
do databáze uloženo i datum udělení souhlasu 
a přesný čas jeho vyslovení. Tímto způsobem je 
možno vést transparentní evidenci, tj. zobrazovat 
přesně stanovenou dobu evidence těchto osob-
ních dat a lze také jasně stanovit veškeré lhůty, jež 
se od této evidence zákonitě odvíjejí. V případě, 
že správcem či zpracovatelem dat není instituce 
přesně vymezená zákonem, nýbrž se jedná obecně 
o kteroukoli fyzickou či právnickou osobu, nelze 
v žádném případě požadovat, natož pak zpracová-
vat a ukládat, osobní data o etnickém původu či 
zdravotním stavu dotazovaného. První naznačený 
příklad vydání souhlasu je označován jako tzv. 
(unambiguous) souhlas, kdežto v druhém případě 
se jedná o tzv. souhlas výslovný. O téma povin-
ného získání souhlasu účastníka sběru, uchování 
a zpracování osobních údajů se přímo opírá níže 

uvedený zákonný záměr GDPR: „Hrozba půlmili-
ardové pokuty: Pokuty za porušení GDPR mohou 
dosáhnout deseti milionů eur (cca 253 mil. Kč) 
nebo 2 % z celkového ročního obratu (v případě 
závažnějších porušení 20 milionů eur (přes půl mld. 
Kč) a 4 %).“

Anonymizace a pseudonymizace osob-
ních údajů v GDPR
Byla-li provedena definice sběru dat a zároveň 
určen způsob nakládání s těmito daty a účast-
níci byli přitom o těchto podmínkách a milnících 
bezodkladně a srozumitelně informováni, je dalším 
nezbytným krokem realizovaným v rámci GDPR 
nutnost jasně určit data, respektive typ osobních 
údajů, u nichž bude třeba provést jejich anonymi-
zaci, popř. bude nutno realizovat pseudonymizaci 
neboli skrytí identity těchto dat v souladu se 
směrnicí GDPR. Cílem správně provedené pseu-
donymizace je v GDPR rozuměno takové zpra-
cování informací, jenž neumožní jejich přiřazení 
ke konkrétní osobě, tj. rozložení osobních údajů 
neodkrývá identitu konkrétního subjektu neboli 
účastníka. Již dříve zmíněný příklad umožňuje 
najednou vymezit jméno účastníka spolu s datem 
narození – v tom případě slouží osobní data k iden-
tifikaci služeb uživatele (tj. např. poskytování inter-
netových a telefonních služeb, IPTV neboli televize 
přes internetový protokol, tj. šíření služby digitální 
televize prostřednictvím IP protokolu přes počíta-
čové sítě, apod.). Díky těmto datům má účastník 
k dispozici např. internetové či telefonní služby 
za 666 Kč měsíčně a ve smlouvě garantovaným 
poskytováním po dobu dvou roků. Hlavním milní-
kem při uspořádání evidence těchto osobních dat 
je možnost schovat identitu uživatele, tj. provést 
anonymizaci osobních údajů již na datové úrovni. 
V tomto konkrétním případě jsou pak osobní údaje 
vzájemně propojeny prostřednictvím obecného 
klíče na základě relační databáze. 

Forma zpracování osobních údajů
Razantní změnu v architektonice, celkovém 
konceptu a zároveň nový přístup ke zpracování 
a uchovávání osobních dat o účastnících předsta-
vuje pseudonymizace tohoto typu dat. Jakmile 
nabude účinnost GDPR, bude nutno pracovat 
pouze s abstraktním klíčem. To znamená, že poté 
již nebude možno využívat emailovou adresu či 
telefonní číslo jako relační klíč k databázi a data-
báze bude moci být propojená na základě nově 
přijaté architektoniky pouze pomocí abstraktního 
klíče. Takto bude naplněna poměrně významná 
a zásadní změna v celkovém konceptu zpracování, 
ochrany a uchovávání osobních údajů. Nové nasta-
vení tohoto procesu lze demonstrovat na konkrét-
ním příkladu z praxe. Adam Chytrý má ID 123654 
a na základě databáze jsou mu přes ID 123654 
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přiděleny určité typy služeb, jako jsou internetové 
či telefonické služby, zmíněná IPTV technologie 
apod., a to včetně ceny za služby a časové lhůty, tj. 
časového intervalu neboli doby, vycházející z dané 
smlouvy na poskytování těchto konkrétních slu-
žeb. Při aplikaci plně automatizovaného procesu by 
byl zápis ve formě ID:123654 nárokuje poskytování 
služeb dle ID:sluz 987, přičemž by bylo provedeno 
oddělení uživatelských údajů od možnosti načtení 
informací dle jednoduchého vzorce či spárování 
identifikačních osobních údajů pomocí poměrně 
primitivních databázových dotazů prostřednic-
tvím relačního klíče. To znamená, že nemůže 
dojít pomocí relačního klíče k jejich vzájemnému 
propojení a následné práci s těmito osobními daty 
účastníka. 

Nutnost vzájemného oddělení osobních 
dat
Nutnost vzájemného oddělení osobních dat 
účastníků vyplývá z podstaty filozofie GDPR, jež 
je zároveň vnímána jako prvotní impuls a přitom 
i základní a klíčová charakteristika GDPR, popř. je 
identifikována jako jedna z důležitých vlastností 
GDPR i jako závazný milník. Právo účastníka na 
anonymizaci či pseudonymizaci poskytnutých 
osobních údajů, právo na „vymazání“ účastníkovy 
osobní a identifikovatelné stopy v informačním 
prostředí, popř. na deaktivizaci tohoto záznamu 
v paměťových systémech a technologiích lze vylo-
žit jednoduše jako právo na výmaz neboli právo na 
zapomenutí. Toto právo je zároveň i fundamentální 
podmínkou, právem i nárokem přímo navazujícími 
na poskytování ochrany osobních dat. To s sebou 
nese právo, aby každý koncový účastník požádal 
správce osobních dat o kompletní výpis agend, 
s nimiž jsou osobní údaje tohoto konkrétního 
účastníka provázány. Správci a zpracovatelé osob-
ních dat mají na druhou stranu ze zákona stano-
venu podmínku, že tento vyžádaný výpis agend 
je nezbytné vydat bez zbytečného odkladu a také 
bezúplatně, tj. zdarma. Přesněji řečeno, zákonná 
norma připouští pouze vymáhání náhrady „účelně 
vynaložených nákladů“. Takovými účelně vyna-
loženými náklady jsou rozuměny např. poplatky 
za uložení spisů aj. Jistý protipól v aplikaci tohoto 
práva představuje naopak riziko jeho nadměr-
ného využívání či až přímo zneužívání, poněvadž 
v zákonné normě není explicitně uvedena časová 
lhůta pro takovéto nárokování. Další významnou 
novinkou na poli ochrany a zpracování osob-
ních údajů je zavedení práva na straně účastníka 
vyžádat si u správce a zpracovatele osobních údajů 
předání konkrétních osobních údajů třetí straně 
ve strojově čitelném formátu s cílem dosáhnout 
zrychlení přenosu těchto dat. Tato skutečnost 
v současných podmínkách vede management IT 
společností k vyslovení obav, bude-li vůbec možné 

směrnici GDPR plnit v zákonem definovaných lhů-
tách a stejně tak bude-li naplňována tato směrnice 
plně v souladu se stávající i novou legislativou 
Evropské unie na ochranu práv občanů Evropské 
unie a proti neoprávněnému zacházení s osobními 
údaji.

Právo účastníka na provedení výmazu neboli 
odstranění veškerých osobních údajů správci či 
zpracovateli z vedených osobních databází je ve 
srovnání se systémem ochrany osobních údajů 
realizován na vyšší úrovni. K naplnění tohoto 
práva nestačí pouhá deaktivace, v jejímž rámci 
záznam osobních údajů často v systému přetrvával 
i nadále, ale s nabytím účinnosti GDPR je nezbytné 
vedle deaktivace dat zajistit opravdu kompletní 
výmaz osobních údajů z vedené databáze. Legis-
lativa přesně vymezuje konkrétní situace a pod-
mínky, kdy naopak tento výmaz osobních údajů 
provést nelze. Zároveň jsou ošetřeny i případy, kdy 
zákon ukládá povinnost provádět archivaci urči-
tých agend a typů osobních dat. V tomto případě 
se jedná o data, jež slouží k provádění evidence, 
popř. modelování určitých situací a podmínek, 
dále o osobní údaje pro statistické účely, popř. pro 
sestavování hypotéz a vývojových trendů. Statis-
tické údaje jsou zároveň nezbytnou podmínkou pro 
modelování, provádění servisu služeb, pro jejich 
modifikaci i průběžné vyhodnocování, sumativní 
hodnocení i stanovení reálné plánování budouc-
nosti. Je třeba dodat, že koncovému účastníkovi 
tak vznikne zákonné právo na zajištění nemožnosti 
automatické identifikace bez vlastního vědomí 
a vyslovení souhlasu, tj. těmto činnostem bude 
mít s oporou v zákonné normě GDPR možnost 
zabránit. 

Platnost GDPR
Problematika GDPR je velmi rozsáhlá. Z pohledu 
správce interních systémů či uživatelských data-
bází bude s největší pravděpodobností nutno 
provést poměrně zásadní změny v architektonice 
starších databází, firemních aplikací a dosud vede-
ných agend. 

Ruku v ruce s blížícím se datem platnosti GDPR 
bývá GDPR taktéž někdy komparováno s podni-
kovými certifikacemi, konkrétněji s certifikací ISO 
9001. 

Vývoj GDPR je realizován již od roku 2012. 
V tomto roce byl představen i první návrh na pro-
vedení reformy zákonné normy ochrany a spravo-
vání osobních údajů. Postupně během pěti let byla 
precizována regulace sběru, správy a zpracování 
osobních údajů, jež mají přímou souvislost s iden-
tifikováním jedince či se způsoby provádění jeho 
identifikace v současné informované společnosti. 

Právo 
účastníka na 
provedení 
výmazu neboli 
odstranění 
veškerých 
osobních údajů 
správci či 
zpracovateli 
z vedených 
osobních 
databází je 
ve srovnání 
se systémem 
ochrany 
osobních údajů 
realizován na 
vyšší úrovni.
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Jasně, poměrně stručně a s vysokou mírou trans-
parentnosti jsou vymezeny povinnosti správců 
a zpracovatelů osobních údajů (včetně povinnosti 
hlásit jakékoliv incidenty v oblasti práce s osob-
ními daty a jejich ochrany). Taktéž jsou přesně 
definovány podmínky, za kterých mohou být 
takové údaje zpracovávány, jasně jsou nastavena 
pravidla pro zpracování osobních údajů ve vztahu 
k jednotlivým subjektům, tj. účastníkům. Dále jsou 
vymezena jistá práva a povinnosti, tj. např. včetně 
práva na výmaz účastníkovy elektronické stopy 
neboli práva „být zapomenut“. 

V neposlední řadě je uváděna do praxe tzv. funkce 
pověřence pro ochranu osobních údajů – DPO, 
tj. Data Protection Officer a jsou prováděny další 
potřebné úpravy a inovace systému ochrany osob-
ních údajů. 

Závěrem je zapotřebí zopakovat, že GDPR – Gene-
ral Data Protection Regulation u nás vstoupí 
s konečnou platností v účinnost 25. května 2018.

Cílem tohoto textu bylo pouze přiblížit základy 
modelu směrnice GDPR v rámci evidence a správy 
osobních údajů. Závěrem lze konstatovat, že jádro 
a celkový trend v oblasti ochrany a zpracování 
osobních dat spočívá v neustále se zvyšující ochraně 
účastníků a spotřebitelů v roli zákazníků, což záro-
veň často představuje i důležité téma a zároveň 
významné těžiště pro rokování různých mezinárod-
ních i národních kongresů, konferencí, worskhopů, 
seminářů i odborných studií a publikací. A že se 
skutečně jedná o aktuální a důležité téma, lze 
doložit i na jiném příkladu z poslední doby v Česku. 
Konkrétně v rámci naplňování zákonné normy o EET 
neboli elektronické evidenci tržeb vynesl poměrně 

nedávno ústavní soud nařízení, aby bylo z dokladů 
elektronické evidence tržeb odstraněno DIČ neboli 
daňově evidenční číslo, a to z toho důvodu, že v pří-
padě živnostníků je pro účely této evidence užíváno 
jejich rodné číslo.

Samozřejmě řada otázek a témat zůstala v tomto 
předkládaném textu zcela nedotčena. Ať už se 
jedná o načasování a o vlastní realizaci procesu, tj. 
kdy, kde, jak a proč nastavit režim pověřence pro 
ochranu osobních údajů, tj. Data Protection Offi-
cer, nebo jak direktiva konkrétně upravuje zpřísnění 
správy dat na fyzických zařízeních. Nebyla např. 
zmíněna povinnost reportovat všechny bezpeč-
nostní incidenty v databázích osobních údajů do 
72 hodin a ani nebyl nastíněn samotný proces 
a základní postup zvažování rizik úniku dat, popř. 
popis těchto rizik a nastavení potřebné ochrany 
před únikem osobních údajů správcem či zpraco-
vatelem těchto dat. V omezeném prostoru nebylo 
možno alespoň se rámcově dotknout celé řady 
dalších aspektů.
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Podle tiskové zprávy z konference počet účastníků 
s přípojkou FTTH do domácnosti, resp. FTTB do 
domu v zemích kontinentální Evropy, uvedených 
pod hlavičkou EU 391, se zvýšil do konce září 2017 
meziročně o 20,4 %, což představuje nárůst o 5,1 
milionu účastníků. Míra růstu v EU 39 dosáhla 
v tomto období 34,8 % (po 29,9 % v roce minu-
lém). V členských zemích EU 28 je optickou sítí 
FTTH/B připojeno více než 20 milionů účastníků 
a od roku 2010 se penetrace přípojek v optických 
sítích zvýšila více než čtyřnásobně. 

Jak čísla ukazují, rovněž počet připojených domů 
v zemích EU 39 výrazně vzrostl na více než 148 
milionů, a tento údaj představuje meziroční růst 
přípojek FTTH/B o 16 %. 

Při bližším pohledu na publikovaná data o růstu 
účastnické báze je patrné, že v čele růstu je Rusko; 
za dvanáct měsíců, ke konci září 2017, přidalo 
1,826 mil. účastníků FTTH / B a je stále zdaleka 
největším uceleným trhem zahrnutým ve studii 

s 18,9 miliony připojení. Hodnocení tak vysokého 
podílu ruského růstu, který činil 37 % z celkového 
počtu přípojek v EU 39 usnadňuje fakt, že převažu-
jící zájemci o zavádění optického připojení v Rusku 
žijí v bytových domech v lokalitách se soustředě-
nou zástavbou. 

Výrazné navýšení účastníků FTTH/B (1,612 mil.) 
zaznamenala hostitelská země konference – Špa-
nělsko, jež posilováno agresívními plány výstavby 
optické infrastruktury ze strany Telefóniky, 
Orange i Vodafonu potvrdilo rovněž důraz na 
výstavbu ve venkovských a příměstských oblas-
tech s podporou efektivního působení španělského 
regulačního rámce (CNMC) a ochotou konku-
renčních operátorů spolupracovat na zaváděcích 
projektech. Španělsko se nyní se může chlubit více 
než 6 miliony připojených účastníků.

V oboru tradičně silná Francie připojila 1,067 
milionu účastníků a financování podstatné části 
výstavby téměř plošného charakteru postavila na 

FTTH v Evropě: jeden cíl, 39 cest
-sat-

Na konferenci FTTH 2018, která se konala v polovině února 2018 ve španělské Va-
lencii, představila oborová organizace FTTH Council Europe ve spolupráci s part-
nerskou organizací Idate čerstvou studii FTTx Market Panorama. Studie poskytuje 
širokou sadu údajů o stavu rozvoje optických přístupových sítí v 39 evropských 
zemích a 70 zemích celého světa. Indikuje postavení více než 150 klíčových hráčů 
a uvádí prognózy dalšího vývoje na trhu optického přístupu v Evropě do roku 2021. 
Čerstvé údaje o tomto trhu byly podle očekávání odhaleny až v průběhu závěrečného 
dne konání konference a přinesly vcelku překvapivé informace. 

V členských 
zemích EU 28 

je optickou 
sítí FTTH/B 

připojeno více 
než 20 milionů 

účastníků.
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přístupu k novým zdrojům investičních prostředků. 
Nové modely financování přinesly zejména pro 
venkovské oblasti prvky, které umožňují získání 
úvěru zejména u Evropské investiční banky nebo ze 
strategického investičního fondu s využitím nově 
ustaveného evropského fondu EIB (Connecting 
Europe Broadband Fund). EIB investovala ve Francii 
meziročně do poloviny roku 2017 více než 1,2 mili-
ardy EUR. V tomto směru 
je Francie zřejmě průkopní-
kem a v blízké budoucnosti 
budou pravděpodobně 
podobné přístupy přijaty 
i v ostatních členských 
státech EU. 

K datu konání konference 
zveřejnil FTTH Council 
aktualizovaný stav pořadí 
členských zemí EU 28. 
Na prvním místě zůstává 
Lotyšsko s 50,6 % penetrací 
(viz obr. 3) a na opačnou 
stranu žebříčku nově vstou-
pilo Irsko s mírou penetrace 
účastníků 1,7 %, navíc 
s impozantním růstem 
účastnické základny FTTH 
/B o 73 %. Při rozvoji vyso-
korychlostních sítí ve všech 
oblastech Irska sehrála 
podstatnou roli irská 
vláda zejména podporou 
jejich zavádění v odlehlých 
oblastech. Nový vládní plán 
navíc stanovil povinnost zajištění přístupu k inter-
netu u nejméně 30 % objektů a navíc uložením 
povinnosti univerzální služby vysokorychlostního 
přístupu s povinností poskytovat do konce roku 
2022 přístup s rychlostí 30 Mbit/s. 

Novým jevem ve výstavbě je obecně rychlejší 
nástup soukromých společnosti, zejména dřívěj-
ších incumbentů a alternativních operátorů, kteří 
se nyní na výstavbě optických sítí ve srovnání 
s ostaními provozovateli, zejména z ranku veřej-
ného sektoru a energetických společností, podílí 
významněji (56 % z celkového počtu). Zvyšuje se 
rovněž podíl alternativních operátorů na zavádění 
FTTH/B (cca 54 % z celkového počtu subjektů).

Dalším zjištěním vyplývajícím ze studie, je způsob 
využívání optické infrastruktury, která v posled-
ním roce vedla k dvacetiprocentnímu nárůstu 
počtu účastníků; studie ukázala, že architektura 
FTTH již začíná předstihovat FTTB (v září 2017 již 
55 % FTTH).

Konečně, poprvé došlo ke zpřesnění metodiky 
hodnocení rozvoje zavedením nové kategorizace 
přípojek do domácností a do domů (podle zásu-
vek). Studie Market Panorama totiž ukazuje, že 
s růstem počtu hráčů, kteří v posledních letech 
investují do vlastní infrastruktury, se přirozeně 
stává častěji, že se k instalaci do stejné kon-
krétní nemovitosti dostávají dvě nebo i více 

firem. Lídry na tomto 
poli jsou zjevně Francie 
a Španělsko. 

Ronan Kelly, předseda Rady 
FTTH v komentáři k novým 
datům uvedl: „Poznatky 
studie Market Panorama 
zcela vypovídají o tom, 
že všichni směřujeme ke 
stejnému cíli gigabitové 
společnosti s bohatým 
využitím optického vlákna. 
Vystavujeme pochvalu 
tahounům (favoritům) za 
jejich impozantní a vytrvalý 
přístup k zavádění FTTH 
/ B, ale také nás velmi 
povzbuzuje nový trend 
u operátorů v zemích, 
které typicky silnou chuť 
k optickým vláknům nepro-
jevují a nyní se začínají do 
projektů FTTH / B intenziv-
něji zapojovat. S nástupem 
nových akcionářů s inova-
tivními podnikatelskými 

modely, které posilují konkurenci v infrastruktuře 
a vytvářejí nové investice se rovněž mění struk-
tura trhu“ 

Hodnocení pořadí
Vedoucí zemí v evropském pořadí penetrace 
FTTH/B je opětovně Lotyšsko, které bezpečně 
stvrzuje postavení premianta s dosaženou pene-
trací domácností (50,6 %). Na stupních vítězů 
zůstávají Švédsko (43,4 %) a Litva (42,6 %), 
čímž rovněž potvrzují růst z předchozích let.

Vysoko v pořadí tempa růstu přípojek zůstává 
Francie (+ 31 %) a těsně následované Španělskem 
s nárůstem 6,6 milionů nových přípojek FTTH /B (+ 
24 %) s penetrací 33,9 %. 

Volba místa konání konference FTTH 2018 byla 
zajisté oceněním těchto výsledků a Španělsko 
se tak stalo její hostitelskou zemí. Volba místa 
konání konference FTTH 2018 byla tudíž velmi 
symbolická.

Novým jevem 
ve výstavbě 
je obecně 
rychlejší nástup 
soukromých 
společnosti.
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Obr. 1  
Růst účastníků 

FTTH/B v mil.                                

Obr. 2  
Růst instalovaných 

přípojek FTTH/B

Obr. 3 
FTTH/B evropské 
pořadí v září 2017

penetrace v %.  

CIS: Společenství Rusko, Kazachstán, Bělorusko a Ukrajina

 Účastníci FTTH v domácnostech

 Účastníci FTTB v budovách

Země s penetrací vyšší než 1 %

Zdroj: IDATE pro FTTH Council Europe 2018
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Závěry
Na podkladě analýzy přibližně 400 projektů FTTH/B, 
realizovaných v EU39 do konce září, konference 
v závěru jednání zformulovala následující závěry:
  V globálním žebříčku hodnocení penetrace 

FTTH/B se umístilo 33 evropských zemí, což je 
pozitivní vývoj, i když poslední pozice znamená 
jen 1 % penetrace.

  Dokonce i země, které netrpěly ochotou k zavá-
dění technologií FTTH/B se nyní začínají do pro-
jektů FTTH/B zapojovat a trend ukazuje, že překro-
čení 50 % penetrace je reálným cílem, ke kterému 
aktuálně směřuje již více evropských zemí.

  Koncoví uživatelé postupně migrují do optických 
sítí. Přechod k připojení v síti FTTH/B není zatím 
systematický a je zde tedy velký prostor pro 
komunikaci poskytovatelů. 

  Zásadní požadavky vyplývající z digitální agendy 
(DAE) jsou respektovány ve všech zemích EU28. 
Orgány státní správy a místní samosprávy se 
postupně zapojují do prosazování s agendou 
souvisejících konkrétních projektů.

   Trend nejvyšší míry zavádění FTTH/B je patrný 
v severních a východních zemích, i když stále 
přetrvává silná konkurence jiných architektur. 

  Obecní úřady ve skandinávských zemích a ve 
Francii jsou aktivní: měly by ostatní stimulovat 

k vyšší dynamice rozvoje ve venkovských oblas-
tech a zejména v zemích, kde FTTH/B zaostává 
za síťovou architekturou klasických pevných sítí. 

  Podle stanoviska FTTH Council Europe jsou 
téměř všichni hráči na poli FTTH názoru, a to 
včetně těch, kteří se doposud do zavádění optic-
kého přístupu příliš nezapojili, že teprve FTTH je 
finálním řešením.

Konference FTTH je jednou z nejvýznamnějších 
odborných akcí v oblasti zavádění optických sítí. 
Akce upoutala pozornost na 3000 účastníků z 94 
zemí a v letošním roce hostila 120 vystavovatelů 
a partnerů. Významní odborníci připravili během 
tří dnů 155 příspěvků a vysoce hodnotných prezen-
tací a zájemci se sešli u 11 workshopů nad případo-
vými studiemi. 

1  EU 39 Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Croatia, 
Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Kazakhstan, 
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Macedonia, Nether-
lands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, 
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, 
Ukraine and United Kingdom   2 The EU 28 includes Austria, 
Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, 
Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, 
Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, 
United Kingdom

Konference 
FTTH je jed-
nou z nejvý-
znamnějších 
odborných akcí 
v oblasti zavá-
dění optických 
sítí. 
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Transformace metropolitní sítě
Cloudové aplikace, služby datových center a video aplikace 
všech typů jsou zdrojem obrovského nárůstu telekomuni-
kačního provozu. Podle studie společnosti Bell Labs z pro-
since 2013, která se zabývala nárůstem telekomunikačního 
provozu, se během let 2012–2017 očekává nárůst provozu 
cloudových aplikací a služeb datových center o 440 % 
a nárůst provozu video aplikací o 720 %.

Cloudové aplikace, služby datových center a video aplikace 
způsobují však také migraci části provozu z páteřních sítí do 
metropolitní sítě. Přestože se i nadále očekává výrazný nárůst 
provozu v páteřních sítích (dokladem je zavádění optických 
transportních jednotek 100 Gb/s), objem provozu v metropo-
litních sítích bude růst ještě rychleji. Cloudové aplikace, služby 
datových center a video aplikace se obvykle nacházejí v blíz-

kosti zákazníků (díky rozšiřování sítí pro doručování obsahu), 
takže většina provozu zůstává v metropolitních sítích.

Nástup cloudových aplikací také fakticky změnil přístup 
telekomunikačních operátorů k poskytování služeb, protože 
prosté navýšení přenosové kapacity není dostačující. Model 
cloudu je založen na sdílení paměťových a výpočetních pro-
středků, které jsou virtualizovány v podstatě bez ohledu na 
vzdálenost. Aby mohly být tyto prostředky efektivně sdíleny, 
musí být přenosová kapacita telekomunikační sítě dosta-
tečně dynamická a flexibilní, což je významná změna oproti 
tradičnímu modelu připojení podniku prostřednictvím pevně 
vyhrazené linky nebo pronajatého digitálního okruhu. 

Starý způsob propojování a poskytování síťových služeb je 
pro cloudové aplikace nevhodný, protože charakteristiky 

Architektura nové metropolitní 
sítě v éře cloudu
Rozvoj cloudových služeb a explozivní nárůst video aplikací, mobilních služeb 
a Internetu věcí nevedou pouze k obrovskému nárůstu provozu v telekomunikač-
ních sítích, ale vynucují si také zásadní změny v oblasti poskytování síťových slu-
žeb. Článek se zabývá novou koncepcí metropolitní sítě, která by lépe odpovídala 
požadavkům cloudových služeb.

Sterling Perrin, Heavy Reading
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statického propojování okruhů neodpovídají 
požadavkům na poskytování cloudových služeb. 
Telekomunikační operátoři se s tímto problémem 
již několikrát potýkali, a došli k závěru, že nejlep-
ším způsobem, jak co nejlépe přizpůsobit své sítě 
požadavkům cloudových služeb, je využít stejné 
technologie, které umožňují cloud. To zahrnuje 
softwarově definované sítě (Software Defined 
Networking) virtualizaci síťových funkcí (Network 
Function Virtualization, NFV), automatizaci sítě 
založenou na softwaru či využití otevřeného 
softwaru pro telekomunikační zařízení, z nichž 
mnohá jsou spravována právě telekomunikačními 
operátory.

Trendy ohledně aplikací a nárůstu provozu mají 
globální platnost, což dokládá i šíře členské 
základny průmyslové skupiny ETSI pro specifikaci 
NFV (ETSI NFV ISG), která zahrnuje společnosti 
jako AT&T, British Telecom, China Mobile, Veri-
zon, Telefónica, NTT, Telstra a dalších 31 předních 
poskytovatelů služeb z celého světa a navíc to pod-
trhuje společné úsilí telekomunikačních operátorů.

Nová koncepce
Účelem nové koncepce metropolitní sítě je 
transformace sítě spočívající v rozdělení telekomu-
nikační sítě na dvě vrstvy, a to vrstvu cloudových 
služeb – neboli vrstvu C a vrstvu inteligentního 
přenosu – neboli vrstvu T. Tato část definuje 
vrstvy C a T a popisuje jejich význam pro teleko-
munikační sítě.

Vrstva C
NFV zahrnuje funkce, které dříve vyžadovaly 
specializovaný hardware a nyní jsou vytvářeny jako 
softwarové funkce realizované prostřednictvím 
hardwaru x86. Jak již bylo zmíněno, ETSI NFV ISG 
se snaží o vytvoření globální standardizaci NFV, 
což prozatím zahrnuje 38 vytvořených PoC (Proof 
of Concept). Nicméně funkcí, které lze virtualizo-
vat je velmi mnoho. Společnost AT&T např. iden-
tifikovala ve své sítí 200 funkcí, které lze virtuali-
zovat. To zahrnuje funkce jako EPC (Evolved Packet 
Core), hloubková kontrola paketů (Deep Packet 
Inspection, DPI), firewaly, vyrovnávání zátěže, 
akcelerátory WAN, různé uzly mobilní sítě (HLR/
HSS, MME, SGSN, GGSN/PDN-GW, RNC, Node 
B, eNodeB), SBC kontroléry, IMS (IP Multimedia 
Subsystem, sítě pro doručování obsahu (Content 
Delivery Networks, CDN), funkce koncových 
uživatelských zařízení (CPE) a dokonce i některé 
základní funkce směrování jako širokopásmový 
vzdálený přístupový server (Broadband Remote 
Access Server, BRAS) nebo hraniční směrovač sítě 
(PE routing). Všechny funkce, které lze prostřed-
nictvím hardwaru x86 virtualizovat, jsou součástí 
vrstvy C.

Vrstva T
Virtualizovány budou všechny síťové funkce spa-
dající do vrstvy T, které lze efektivně virtualizovat 
prostřednictvím univerzálního hardwaru. Úkolem 
vrstvy T je poskytovat co nejefektivnější a nejlev-
nější přenos dat, který tvoří aplikace v rámci vrstvy 
C. Optickou komunikaci, která funguje v analogové 
doméně (fotony), nelze vytvořit jako softwarový 
kód. Základem vrstvy T je přenos na základě 
multiplexování s vlnovým dělením (Wavelenght 
Division Multiplexing, WDM) a optické přepojo-
vání. Ovšem vrstva T nezahrnuje pouze optiku. 
Součástí jsou také některé funkce týkající se 
digitálního zpracování a zpracování paketů (bity 
kódované elektrony), které by měly mít následující 
vlastnosti: 
–  Požadavky na výkonnost se odvíjí od výběru kře-

míkových komponentů pro zpracování na vrst-
vách 2 a 3. Současné směrovače a přepojovače 
využívají kombinaci specializovaných obvodů 
ASIC, komerčních čipů a návrhů založených na 
architektuře x86. Náročné funkce jako vysoko-
kapacitní peering nebo virtuální pro další funkce 
jsou realizovány pomocí komerčních křemíko-
vých obvodů. Návrhy založené na architektuře 
x86 jsou použity pro řízení sítě a nízkokapacitní 
zpracování. 

–  Pro operátory bude výhodné integrovat trans-
portní funkce ve stejném síťovém prvku pod 
společným řídicím systémem. V metropolitních 
sítích definuje společnost Heavy Reading tuto 
kategorii zařízení jako paketové-optické trans-
portní systémy (Packet-Optical Transport Sys-
tem, P-OTS), tj. kombinace SDH/SONET, služby 
Ethernet s vystavěným spojením a DWDM. Trh 
s P-OTS se celosvětově zvýšil z nuly USD v roce 
2007 na 2 miliardy USD v roce 2014.  
Metropolitní sítě umožňující flexibilní přenos lze 
vidět jako inteligentní transportní vrstvu založe-
nou na vysoce škálovatelné optice s možností 
přepojování paketů v rámci optického kanálu na 
jedné vlnové délce dovolující efektivní seskupo-
vání malých provozních toků do větších (traffic 
grooming) a agregaci. Tyto klíčové požadavky 
zahrnují:

–  Škálovatelné optické prvky pro multiplexování 
s hustým vlnovým dělením (DWDM) zahrnující 
koherentní detekci a optické kanály s přenoso-
vou rychlostí n × 100 Gb/s na jedné vlnové délce. 
Vysoké přenosové rychlosti (tj. 100 Gb/s a více) 
vyžadují stále vyšší fotonickou integraci, což 
umožňuje zmenšení velikosti a vyšší hustotu 
integrace. To pak umožňuje snížit celkové 
náklady na vlastnictví (TCO), které by pomocí 
diskrétních komponentů nebylo možné. Není to 
tak dávno, kdy byla společnost Infinera v oblasti 
fotonické integrace osamělým misionářem. Nyní 
určitou úroveň fotonické integrace široce využí-

Trendy ohledně 
aplikací 
a nárůstu 
provozu mají 
globální 
platnost.
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vají všichni hlavní dodavatelé optických kom-
ponentů, jako společnosti Finisar, JDSU, Oclaro, 
NeoPhotonics a další. Společnost Infinera nadále 
pracuje na inovacích svých obvodů PIC a proza-
tím zůstává jedinou společností, která v součas-
nosti vyrábí komerčně dostupný 10+ kanálový 
PIC.

–  Seskupování malých provozních toků do jednoho 
velkého toku v rámci optického kanálu na jedné 
vlnové délce lze v některých případech dosáh-
nout pomocí využití přepojování optické trans-
portní sítě (OTN).

–  Softwarová programovatelnost a automatizace 
prostřednictvím SDN.

Obr. 1 ukazuje migraci telekomunikační sítě 
z tradičního modelu více vrstev k novému modelu 
obsahující vrstvu C, tj. cloudové služby, funkce 
a aplikace a vrstvu T, tj. inteligentní přenos pro 
vrstvu C. 

Segmenty služeb metropolitní sítě 
Společnost Heavy Reading definuje dva hlavní seg-
menty přenosových služeb v metropolitních sítích, 
a to propojení datových center (Data Center Inter-
connect, DCI) a agregace provozu z přístupových 
sítí, každý s vlastní charakteristikou a požadavky, 
a produkty, které splňují tyto požadavky.

Propojení datových center
Propojení datových center bylo původně doménou 
poskytovatelů Webscale (Google, Yahoo, Face-
book, Amazon, Microsoft), ale postupně začali tyto 
služby poskytovat také tradiční telekomunikační 
operátoři a začali nakupovat zařízení DCI. 

Nicméně bez ohledu na to, zda se jedná o posky-
tovatele cloudových služeb nebo o telekomuni-
kační operátory, hlavní požadavek v DCI je stejný; 
propojit datová centra v rámci sítě poskytovatele 
nebo propojit datové centrum zákazníka s dato-
vým centrem v síti poskytovatele. Mezi aplikacemi 

různých poskytovatelů existují sice určité rozdíly, 
ale hlavní charakteristiky jsou stejné:
–  schopnost přizpůsobit se požadavkům ve velmi 

širokém rozsahu (vyžaduje rozhraní 100 Gb/s);
–  co nejnižší spotřeba energie a nejmenší dopad na 

okolní prostředí;
– jednoduchý provoz;
–  otevřená aplikační rozhraní (Application Pro-

gramming Interface, API) pro přímé i zákaznické 
programování poskytovatelem;

–  propojení se přesně přizpůsobuje požadavkům 
aplikace DCI, tj. ne více, ne méně.

Díky těmto specifickým požadavkům poskyto-
vatelů služeb se v poslední době objevuje stále 

více specializovaných DCI zařízení jako 
CloudXpress společnosti Infinera, Wave-
server od společnosti Ciena nebo 1Finity 
T100 od Fujitsu. Tyto produkty jsou 
postaveny na vysokorychlostní optice, 
ale vynechávají systém pro přepojování 
paketů, který zvyšuje cenu i velikost zaří-
zení, a to DCI aplikace nevyžadují.

Agregace provozu z přístupo-
vých sítí
Zatímco zařízení DCI obsluhuje jednu 
aplikaci (vzájemné propojení datových 
center), zařízení pro agregaci provozu 
z přístupových sítí do metropolitní sítě 
slouží pro: 
–  propojení páteřní a přístupové sítě 

(backhaul) pro služby 2G, 3G a 4G;
–  propojení páteřní a přístupové sítě pro širokopás-

mové služby domácnostem, včetně služeb xDSL 
a FTTx;

–  služby Carrier Ethernet pro podnikové zákazníky;
–  zajištění přenosu video služeb, včetně všesměro-

vého vysílání celé programové nabídky (broad-
cast) i jednotlivých programů na požádání nebo 
v rámci výběrového vysílání (unicast/multicast);

–  poskytování privátních služeb pro podnikové zákaz-
níky, které jsou založeny na multiplexování s časo-
vým dělením (Time Division Multiplexing, TDM).

Zařízení P-OTS pro metropolitní sítě se na trhu 
objevilo okolo roku 2005, aby bylo možné řešit 
požadavky na sdílení přenosových prostředků 
metropolitní sítě. V současnosti jsou P-OTS zaří-
zení hnacím motorem metropolitních sítí. Klíčové 
požadavky na zařízení P-OTS zahrnují:
–  velkokapacitní přepojování/agregace paketů;
–  přenos a agregace starších služeb (tj. privátní 

okruhy/TDM);
–  kvalitní služby OAM (Operations, Administration 

a Maintanance) a řízení;
–  vysokou spolehlivost (5 nebo 6 devítek);
–  co nejnižší celkovou cenu při co nejnižších nákla-

dech na bit.

Obr. 1 
Migrace 

telekomunikační 
sítě na nový 

model přenosu
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Obr. 2 ukazuje prognózu prodeje 
zařízení P-OTS a CET (Carrier 
Ethernet Transport). Jak klesá 
poptávka po zařízeních TDM, 
zvyšuje se poptávka po zaříze-
ních, která kombinují optiku, 
pakety a TDM (tj. zařízení P-OTS) 
nebo zařízení výhradně pro 
přenos paketů (tj. CET). Společný 
trh zařízení P-OTS a CET přinesl 
v roce 2014 tržby v celkové výši 
3,3 miliardy USD, přičemž se 
očekává, že v roce 2019 dosáh-
nout tržby až 5,4 miliardy USD, 
což představuje míru růstu 
(CAGR) v následujících pěti letech 10,1 %.

Vývoj architektury metropolitní sítě
Možnosti agregace přenosové kapacity metro-
politní sítě prošly během posledních deseti let 
mnoha změnami. Nejvýznamnější změnou byla 
migrace z MPSS (MultiService Provisioning Plat-
forms) na P-OTS, která byla zahájena během let 
2007–2008. 

Ovšem i během éry P-OTS došlo k několika men-
ším změnám, které se pojí vždy s nástupem další 
nové generace P-OTS. Nyní jsme podle společ-
nosti Heavy Reading na počátku dalších změn, 
které budou stejně významné, jako během migrace 
z MSPP na P-OTS před téměř deseti lety. Tato část 
popisuje požadavky na síťovou architekturu nové 
generace.

Nedostatky staré architektury
Současné architektury metropolitní sítě mají 
následující nedostatky:
–  Nedostatečná modularita hardwaru: Hlavním 

přínosem zařízení P-OTS je integrace několika 
funkcí v rámci jednoho stojanu/systému. Starší 
systémy neposkytují dostatečnou flexibilitu 
a modularitu hardwaru, což často vede k příliš 
statickým řešením a kompromisní výkonnosti. 
Nedostatečná modularita má za následek další 
hardwarové rozhraní s přepojovacím polem nebo 
omezené využívání rámů a pozic v rámu. Tyto 
systémy také zabírají prostor ve stojanu a jsou 
zdrojem odpadní tepelné energie.

–  Velký důraz na možnosti SONET/SDH: Sítě 
založené na P-OTS jsou koncipovány jako komu-
nikační most propojující sítě minulosti SONET/
SDH se sítěmi budoucnosti Ethernet/IP, a je to 
velmi úspěšné řešení. Požadavky na TDM jsou pro 
operátory stále méně důležité. Operátoři dnes 
potřebují inovace na optické a paketové vrstvě, 
ale současná generace zařízení je příliš zaměřena 
na TDM na úkor potřebných optických a paketo-
vých funkcí.

–  Proprietární a uzavřený systém řízení sítě 
(Network Management Systém, NMS)/ systém 
řízení prvku (Element Management Systém, 
EMS): I když se v dálkových transportních sítích 
využívá zobecněné multiprotokolové přepojování 
pole návěští (Generalized Multiprotocol Label 
Switching, GMPLS) již před deseti roky, v met-
ropolitních sítích se zatím nevyužívá. Současné 
metropolitní sítě jsou statické, založené na 
EMS/NMS, zatímco cloudové aplikace vyžadují 
flexibilní metropolitní sítě schopné se rychle 
přizpůsobovat okamžitému provoznímu zatížení 
a požadavkům aplikací. Existuje bezprecedentní 
nesoulad mezi tím, jak je dnes přenos v metro-
politních sítích řízen a co operátoři potřebují, 
aby byli schopni vyhovět požadavkům svých 
zákazníků.

Požadavky na novou architekturu
V současnosti je vyvíjena nová generace síťových 
zařízení do metropolitní sítě, která budou řešit 
nedostatky předchozí generace zařízení a lépe při-
způsobí metropolitní sítě požadavkům cloudových 
aplikací.

Nástup 100G a n × 100G v metropolit-
ních sítích
Přenosové jednotky 100G se již staly standardní 
součástí dálkových sítí DWDM po celém světě 
a nyní se nacházíme v počáteční fázi přechodu na 
100G i metropolitních sítích (zejména v jádrové 
části metropolitních sítí). Poskytovatelé Webscale 
byli nuceni přejít na 100G (nebo dokonce 200G) 
počáteční požadavky na aplikace DCI, ale cloudové 
služby video aplikace, pevné i mobilní širokopás-
mové připojení a Carrier Ethernet a vyžadují také 
zavedení jednotek 100G do agregační části met-
ropolitní sítě. Jedním z klíčových rozdílů mezi DCI 
a agregací provozu v metropolitních sítích je, že 
zatímco DCI mohou vyžadovat přenosové kanály 
100G nebo vyšší, kanály pro agregovaný provoz 
budou vyžadovat kombinaci přenosových rych-
lostí od 10G do 100G, 200G, popř. super kanály 

Obr. 2  
Prognóza prodeje 
zařízení P-OTS 
a CET (2013-2019)
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n × 100G. Hlavním důvodem je velká rozmanitost 
podporovaných aplikací.

Migrace metropolitních sítí na 100G kanály, 
které budou nahrazovat 40G kanály, již začala 
(počet 40G kanálů se do roku 2019 sníží 
o 42 %). Podle společnosti Heavy Reading lze 
také očekávat významnější využívání super 
kanálů n × 100G v metropolitních sítích, a to 
jak pro DCI, tak pro agregaci provozu. Podle 
prognóz vzroste v období 2014–2019 počet 
100G a 100G+ jednotek v metropolitních sítích 
o 56 %, což je vyšší tempo nárůstu než v dálko-
vých transportních sítích.

Kombinace WDM a paketového 
přepojování
Moderní optické komponenty ve spojení s flexi-
bilním přepojováním paketů jsou nezbytné pro 
další generaci agregačních zařízení do metropolitní 
sítě. Jak již bylo zmíněno, hlavní částí vrstvy T je 
vysokokapacitní přepojování paketů a agregace, 
ačkoliv některé paketové funkce bude možné pře-
sunout do vrstvy C (prostřednictvím NFV). Někteří 
operátoři budou vyžadovat přepojování OTN 
v jádru metropolitní sítě, které sloužilo jako most 
mezi tradičními TDM službami a s novými službami 
Ethernet/IP. Další operátoři mohou krok OTN 
úplně přeskočit a migrovat přímo ze SONET/SDH 
na přepojování paketů, protože preferují tradiční 
TDM provoz pomocí emulovaných okruhů přes 
paketovou síť. Aby byli operátoři schopni vyhovět 
současným i budoucím požadavkům na přenoso-
vou kapacitu a další přenosové parametry, bude 
vyžadován vysoký stupeň modularity hardwaru. To 

pak bude umožňovat přidání přenosové kapacity 
a dalších funkcí na základě aktuální situace.

Devalvace směrovačů v agregační síti
Směrovače byly do agregačních sítí umístěny 
proto, aby mohly provádět více funkcí pro agre-
gaci paketů a poskytovat služby Ethernetu, MPLS, 
multicast (výběrové vysílání) a uživatelské správy. 
Výsledkem je vícevrstvá agregační síť směrovačů 
poskytující služby propojení přes jednoduchá pře-
nosová zařízení. Díky využití vrstvy C bude možné 
mnohé z těchto služeb převést do softwaru fungu-
jícím na hardwaru x86. Základní paketové služby 
jako multicast, Ethernet a MPLS budou součástí 
vrstvy T díky využití příští generace P-OTS pro 
páteřní propojení těchto služeb s centralizovanými 
směrovači. Sloučení více vrstev významně zjedno-
duší škálování a provoz agregační části metropo-
litní sítě (viz obr. 3, příklad AT&T).

Otevřené API a SDN
Veškerý přenos metropolitní sítě, ať jde o DCI 
nebo agregovaný provoz, je zakončen v řídicí 
a datové rovině oddělený přes otevřený API 
a standardizovanou SDN. To se týká zejména 
zařízení DCI, a to zejména jejich častému využívání 
poskytovateli Webscale, a také díky tomu, že apli-
kace DCI nevyžaduje zpětnou integraci s tradičními 
sítěmi a službami.

Telekomunikační operátoři po celém světě migrují 
v agregačním segmentu svých metropolitních 
sítí ze staršího EMS/NMS řízení na otevřená API 
a řízení prostřednictvím SDN. Na modelu vrstev C 
a T (viz obr. 1) je vidět, jak se SDN stává lepidlem, 

Obr. 3 
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které propojuje cloudové služby s inteligentním 
přenosem, který tyto služby podporuje.

Obr. 3 ukazuje dlouhodobý vývoj sítě, kde se 
centrální přepojovač (Central Office, CO) nako-
nec transformuje na datové centrum, ve kterém 
mohou všechny síťové funkce běžet virtuálně jako 
softwarová aplikace na hardwaru x86. Metropo-
litní síť i páteřní paketová- optická síť jsou řízeny 
prostřednictvím SDN.

Zatímco DCI je poměrně jednoduché, agregace 
provozu do metropolitní sítě je velmi složitá, pro-
tože telekomunikační operátoři poskytují mnoho 
různých služeb a aplikací a využívají různé generace 
síťových zařízení. Určitým problémem je, že pokud 
jsou nové sítě jako samostatné bloky odděleny od 
starších sítí, jejich využití je omezené.

Aby se obecné přijetí SDN v metropolitních sítích 
stalo skutečností, musí operátoři, výrobci i stan-
dardizační organizace spolupracovat na řešení 
takových problémů. Mezitím budou operátoři 
hledat další možnosti, jak zavést řízení SDN a ote-
vřená API do agregace metropolitní sítě, přestože 
jejich plány nevyžadují zavádění SDN hned jako 
první krok.

Závěr
Metropolitní sítě vstupují do období význam-
ných změn, jejich transformace je stimulována 

nejen neustálým nárůstem IP provozu, ale také 
rychle se měnícími nároky na přenosovou kapa-
citu a síťovými službami pro cloudové aplikace. 
Rozdíl mezi rychle se měnícími požadavky, jaké 
vyžadují cloudové aplikace, a statickou povahou 
současných metropolitních sítí je bezprece-
dentní a telekomunikační operátoři po celém 
světě tak stojí před úkolem přehodnotit jak jsou 
metropolitní sítě postaveny a jak jsou provo-
zovány. Jednoduše řečeno, vrstva C je hnacím 
motorem vývoje přenosových možností metro-
politních sítí.

I když se NFV budou zajišťovat řízením virtuali-
zace stovek síťových funkcí, ne všechny funkce lze 
virtualizovat. Úkolem nové generace metropo-
litních sítí bude vhodně zkombinovat nejnovější 
optické komponenty s přepojováním paketů, aby 
byla zajištěna co nejefektivnější podpora vrstvy 
cloudu. Hlavní stavební prvky metropolitní sítě 
nové generace podle společnosti Heavy Reading 
zahrnují:
–  Škálovatelné optické komponenty, včetně využívání 

koherentní elektroniky, fotonické integrace a (best-
-in-class) přepojování paketů (včetně OTN).

–  Vysoký stupeň modularity hardwaru.
–  Integrovanou síť konec-konec s fotonicky říze-

ným přenosem paketů po optických kanálech.
–  Otevřená, programovatelná rozhraní umožňující 

rychlou softwarovou aktualizaci.
– Otevřené řízení SDN.

Metropolitní 
sítě vstupují 
do období 
významných 
změn.
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Úvod
Očekává se, že nástup Internetu věcí (IoT) a jeho prudký 
rozvoj přinese do ekosystému mobilních sítí další revoluci. 
Poptávka po službách IoT bude stimulovat další růst mobil-
ních sítí. Podle odhadů analytické společnosti Machina 
Research (May 2015) bude v roce 2025 připojeno k Internetu 
přes 30 miliard zařízení, z nichž přes mobilní sítě (tj. techno-
logie 2G, 3G a 4G použité pro IoT, ale nikoliv optimalizované 
pro IoT) a sítě LPWA (Low-Power Wide-Area) bude připojeno 
asi 7 miliard zařízení. Rozsah mobilních služeb pro zajištění 
konektivity IoT bude zahrnovat mnoho různých aplikací od 
měření odběrů různých veřejných služeb (elektřina, plyn, 
voda) a prodejních automatů přes automobilové aplikace 
(správa vozového parku, inteligentní doprava, informace 
o stavu provozu v reálném čase či monitorování bezpečnosti) 

až po monitorování zdravotního stavu a přivolání pomoci 
v případě nouze. Mimoto je třeba připočíst zařízení jako 
čtečky e-knih, navigace GPS nebo digitální fotoaparáty, které 
již v mnoha případech k Internetu připojeny jsou.

Aby však tyto mobilní služby IoT mohly konkurovat službám 
poskytovaným prostřednictvím dalších technologií LPWA, 
musí splňovat určité základní požadavky, které zahrnují:
– dlouhou životnost baterie,
– nízkou cenu uživatelského zařízení,
– nízkou cenu instalace,
– plné pokrytí,
– podporu velkého počtu zařízení.
Mobilní řešení IoT založené na technologii LTE, která vyho-
vuje těmto požadavkům, zvyšuje výkonnost rádiové přístu-

Optimalizace LTE 
pro Internet věcí 

Jaroslav Hrstka

Článek popisuje možnosti řešení konektivity pro aplikace Internetu věcí prostřed-
nictvím mobilních sítí. Na základě požadavků LPWA z hlediska životnosti baterie, 
ceny zařízení, ceny instalace, pokrytí a podpory velkého počtu zařízení bylo v rám-
ci 3GPP Release 12 a Release 13 vyvinuto několik specifických řešení jako LTE-M, 
NB-IoT a EC-GSM-IoT, které lze pomocí softwarových aktualizací snadno začlenit 
do stávajících sítí. Článek byl zpracován na základě materiálu společnosti Nokia.
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pové i páteřní sítě. Rádiová přístupová síť musí být 
optimalizována tak, aby umožňovala jednoduchá 
a levná uživatelská zařízení. Přenos a protokoly 
vyšších vrstev musí být optimalizovány pro zaří-
zení s velmi nízkou spotřebou, aby bylo možné 
zajistit životnost baterie přes deset let, a rovněž je 
vyžadováno lepší pokrytí, aby byla zajištěna spo-
lehlivá komunikace uvnitř budov i ve venkovských 
oblastech. Síťové prvky musí být také schopny 
zpracovávat tarifování, předplatné a vysoké počty 
krátkých relací.

Vývoj LTE pro IoT je rozdělen do několika fází, 
v rámci Release 12 je specifikována třída lev-
ných zařízení s nízkou spotřebou (kategorie 0) 
a v Release 13 jsou specifikovány dvě speciální 
třídy pro IoT, a to NB-IoT s šířkou pásma 200 kHz 
a LTE-M s šířkou pásma 1,4 MHz, přičemž oba sys-
témy umožňují škálovatelné nastavené přenosové 
rychlosti. Obě řešení mohou využívat buď sdílené 
kmitočtové spektrum společně s normální LTE 
nebo mohou fungovat jako samostatné systémy 
v rámci pásma GSM s šířkou pásma 200 kHz nebo 
1,4 MHz. Z hlediska IoT se podle společnosti Nokia 
nejlépe jeví řešení LTE-M a NB-IoT a ES-GSM-
-IoT, protože pro optimalizaci klíčových ukazatelů 
výkonnosti (Key Performance Indicators, KPI), 
životnosti baterie, pokrytí i ceny stačí provést 
softwarovou aktualizaci stávajících sítí.

Prostředí trhu IoT
Internet věcí propojuje „věci“ a zajišťuje výměnu 
dat mezi nimi. Tyto „věci“ mohou být stroje či 
zařízení, části strojů, inteligentní měřidla, sen-
zory nebo předměty každodenní potřeby jako 
maloobchodní zboží nebo nositelná elektronika. 
Schopnost vzájemně komunikovat přináší obrov-
ské zlepšení uživatelské přívětivosti a efektivity 
systému. Aplikace IoT vyžadují komunikaci typu 
M2M (Machine-to- Machine), která je definovaná 
jako komunikace mezi zařízeními bez nutnosti lid-
ského zásahu. To může zahrnovat datovou komu-
nikaci mezi koncovými zařízeními a serverem nebo 

komunikaci mezi zařízeními, a to buď přímo anebo 
přes síť. Služby M2M zahrnují např. zabezpečení, 
sledování, platby, smart grid či vzdálené monito-
rování nebo údržbu. Jak již bylo zmíněno, celkový 
trh M2M koncem roku 2025 se odhaduje na 30 
milionů koncových zařízení. Převážná část zařízení 
bude využívat pevné sítě nebo rádiový prostředek 
na krátkou vzdálenost. Ovšem významný počet 
spojení bude realizován prostřednictvím mobil-
ních a proprietárních sítí LPWA (7 miliard, což je 
téměř jedna čtvrtina), jak ukazuje obr. 1. Sítě LPWA 
lze rozdělit do dvou dílčích skupin. Jednu skupinu 
reprezentují proprietární systémy jako SIGFOX 
a LoRa, které jsou obvykle provozovány v nelicen-
covaných pásmech. Druhou skupinu potom tvoří 
nové mobilní IoT technologie standardizované 
3GPP, které využívají obvykle licencovaná pásma. 
Aplikace a služby IoT mobilních LPWA a propri-
etárních LPWA se proto značně liší z hlediska 
požadavků na datovou propustnost, zpoždění 
a spolehlivost připojení. 

Mobilní LPWA splňující klíčové požadavky aplikací 
na obr. 2 umožní vytvoření společného trhu, který 
bude zahrnovat tradiční mobilní i proprietární sítě 
LPWA (obr. 1). Pro zajímavost, pro dosažení celko-
vého množství 7 miliard zařízení v roce 2025 bude 
trh mobilního IoT vyžadovat průměrný nárůst 
o 35 % ročně. Obr. 3 ukazuje podíly na trhu mobil-
ního připojení IoT hlavních vertikálních sektorů.

Požadavky LPWA IoT
Aby bylo možné komunikaci M2M zavádět v masiv-
ním měřítku, musí sítě LPWA včetně mobilních 
řešení splňovat tyto základní požadavky: dlouhá 
životnost baterie, nízká cena zařízení, nízká cena 
instalace, plné pokrytí a podpora velkého počtu 
zařízení.

Dlouhá životnost baterie
Uživatelé mobilních telefonů a zejména smart-
phonů musí své přístroje opakovaně nabíjet. 
Zařízení IoT však musí většinou fungovat bez 
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Obr. 1  
Počet připojených 
věcí 2015–2025 
(Machina Research, 
květen 2015)
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výměny nebo dobíjení baterie po velmi dlouhou 
dobu, často i několik let. Dobrým příkladem jsou 
protipožární zařízení, která vysílají data přímo do 
centrály hasičů, protože interval výměny baterií 
v takovém zařízení je velmi důležitou nákladovou 
položkou. 

Dlouhá životnost baterie také umožní nové typy 
zařízení a zavedení nových aplikací. Mnoho „věcí“ 
není připojeno kabelem, ale jsou napájeny z bate-
rie nebo funguje dokonce i bez baterie (energy 
harvesting) a tato zařízení mohou být rovněž 
připojena k Internetu. Požadavkem průmyslu je 
životnost baterie minimálně 10 let při denní komu-
nikaci v rámci krátkých relací.

Nízká cena zařízení
Mobilní služby pro IoT budou generovat velmi 
nízkou průměrnou útratu na zákazníka (ARPU), 
v porovnání s mobilním širokopásmovým přístu-
pem asi desetkrát méně. Požadavkem průmyslu je 
cena modulu za méně než 5 USD. Aby bylo možné 
realizovat ekonomicky ziskové mobilní služby pro 
IoT, musí být celkové náklady na vlastnictví (Total 
Cost of Ownership, TCO), včetně ceny zařízení 
extrémně nízké.

Nízká cena instalace
Náklady na zavádění mobilních služeb pro IoT 
budou zahrnovat investiční i provozní výdaje, které 

je rovněž třeba udržet na minimu. Zavedení mož-
ností LPWA IoT do existujících mobilních sítí lze 
realizovat jednoduchou aktualizací, provedenou 
z centrálního místa, takže není potřeba nakupo-
vat a instalovat nový hardware ani navštěvovat 
jednotlivá vysílací stanoviště.

Plné pokrytí
Spolehlivé pokrytí v rámci celé buňky je pro 
mnoho aplikací IoT velmi důležité. Dobrým 
příkladem jsou inteligentní měřidla, která jsou 
často umístěna ve sklepech domů za betonovou 
zdí nebo různé průmyslové aplikace jako výtahy 
či dopravníky, které mohou být umístěny rovněž 
hluboko v suterénu. To vedlo k hledání metod, jež 
by umožňovaly zlepšit pokrytí a udržet funkční 
spojení i při nižší intenzitě signálu, než je vyžado-
vána pro jiná zařízení. Cílem je zvýšit výkonový 
rozpočet spojení o 15–20 dB, což odpovídá průniku 
rádiových vln přes zeď nebo přes patro a dovoluje 
tak lepší pokrytí uvnitř budov.

Podpora velkého počtu zařízení
Využití mobilních služeb pro IoT roste významně 
rychleji, než v případě klasických mobilních široko-
pásmových služeb. Podle odhadu by v roce 2025 
mělo být přes mobilní sítě připojeno k Internetu 
více než 7 miliard zařízení. Jen pro srovnání, to 
odpovídá současnému počtu všech mobilních uži-
vatelů na celém světě. Navíc hustota připojených 

Obr. 2 Možnosti využití mobilního IoT (nízká přenosová 
rychlost, dlouhá životnost baterií, rozumné zpoždění)

Obr. 3 Podíly mobilního připojení IoT na trhu hlavních vertikál-
ních sektorů

SIGFOX LoRa NB CIoT NB-IoT Rel. 13 LTE-M Rel. 12/13 EC-GSM Rel. 13 5G

Dosah (venku) <13 km <11 km <15 km <15 km <11 km <15 km <15 km

Překlenutelný útlum 160 dB 157 dB 164 dB 164 dB 156 dB 164 dB 164 dB

Kmitočtové pásmo 900 MHz 900 MHz 700–900 MHz 700–900 MHz 700–900 MHz 800–900 MHz 700–900 MHz

Licencované pásmo ne ne ano ano ano ano ano

Šířka kanálu 100 Hz 500 kHz 200 kHz 200 kHz 1,4 MHz 2,4 MHz sdílené

Přenosová rychlost <100 b/s <10 kb/s <50kb/s <200kb/s <1 Mb/s <32 kb/s <1 Mb/s

Životnost baterie >10 let >10 let >10 let >10 let >10 let >10 let >10 let

Dostupnost 2015 2015 2016 2016 2016 2016 Po 2020

Tabulka 1 Přehled některých technologií LPWA IoT
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zařízení v jednotlivých buňkách nebude stejno-
rodá, takže některé základnové stanice budou 
muset být schopny obsloužit velmi vysoký počet 
připojených zařízení (hovoří se až o 50 tisících 
zařízení na buňku).

Technologie LPWA
V současnosti dominují řešení IoT moduly 2G, 
ale očekává se, že nejrychleji porostou moduly 
LTE. Základními předpoklady jsou nízká spotřeba, 
spolehlivé pokrytí a nízké ceny modulů LTE. Před-
pokládá se, že cena modulu LPWA pro IoT zařízení 
bude muset být pod 5 USD, aby bylo toto řešení 
konkurenceschopné vůči standardním rádiovým 
technologiím s krátkým dosahem a rádiovým 
senzorovým sítím jako ZigBee, Bluetooth LE a WiFi. 
Přehled základních řešení LPWA IoT ukazuje 
tabulka 1.

Jak již bylo zmíněno, LPWA lze rozdělit do dvou 
skupin na proprietární a mobilní LPWA. SIG-
FOX a LoRa jsou proprietární technologie, které 
jsou provozovány v nelicencovaných pásmech 
800–900 MHz. Pro licencované mobilní LPWA byly 
3GPP standardizovány tři samostatné technologie:
–  LTE-M je verze LTE optimalizovaná pro IoT 

v rámci 3GPP RAN. 
První specifikace byly vydány v rámci Release 
12 (březen 2015) a další pak v rámci Release 13 
(březen 2016).

–  NB-IoT je úzkopásmová verze LTE pro IoT v rámci 
3GPP RAN specifikovaná v Release 13 (červen 
2016).

–  EC-GSM-IoT (Extended Coverage GSM) je evo-
luční verze GERAN specifikovaná v rámci Release 
13 (červen 2016).

Řešení Cellular IoT pro sítě 5G bude součástí 
specifikací v rámci Release 16, které by měly být 
dokončeny v roce 2020. Výkonový rozpočet spo-
jení je u všech řešení zhruba stejný pouze u úzko-
pásmových řešení jako NB-IoT a EC-GSM-IoT je 
nepatrně lepší. Technologie LoRa a SIGFOX využí-
vají obvykle nelicencovaná pásma, která většinou 
sdílejí s dalšími aplikacemi.

Některá alternativní řešení NB-IoT využívají 
vyhrazený kanál o šířce 200 kHz v pásmu GSM, 
ale nepodporují sdílení spektra se sítěmi LTE. To je 
důvodem, proč společnost Nokia podporuje řešení 
NB-IoT, které bylo navrženo tak, aby fungovalo 
v kmitočtovém rastru GSM a rovněž může praco-
vat v kmitočtových pásmech sdílených s existují-
cími sítě LTE, takže není potřeba instalovat žádné 
další antény a hardware. Řešení LTE-M, NB-IoT 
a EC-GSM-IoT bude stejně fungovat v kmitočto-

vých pásmech sdílených s existujícími sítěmi LTE 
nebo GSM – LTE-M a NB-IoT jsou doplňková řešení 
určená pro různé případy využití, s vyšší přenoso-
vou kapacitou v případě LTE-M a nepatrně nižší 
cenou a lepším pokrytím v případě NB-IoT.

Možnosti konkrétního nasazení mobilních řešení 
IoT závisí na infrastruktuře základnových stanic 
mobilních operátorů. Všechna řešení by v ideál-
ním případě měla využívat kmitočty pod 1 GHz, 
které díky dobrým charakteristikám šíření dovolují 
spolehlivé a kvalitní pokrytí. V některých přípa-
dech nemusí mít operátoři v pásmu 900 MHz pro 
GSM dostatek místa pro vložení kanálu LTE-M 
nebo NB-IoT. V těchto případech lze prostřed-
nictvím EC-GSM-IoT sdílet přenosovou kapacitu 
v pásmu GSM. Alternativně, lze díky uspořádání 
GSM kanálů umožnit zavedení NB-IoT využívající 
200kHz kanály.

Zavádění proprietárních technologií v nelicencova-
ném pásmu vyžaduje vždy výstavbu nové sítě, lze 
sice využít stávající vysílací stanoviště, ale je třeba 
nainstalovat nový hardware. Naopak všechna 
řešení založená na technologiích 3GPP lze aktuali-
zovat softwarově.

Vývoj LTE pro mobilní služby IoT
LTE prostřednictvím své rámcové struktury 
podporuje duplex s kmitočtovým dělením (FDD) 
i duplex s časovým dělením (TDD). Přenosové 
prostředky lze přidělovat v časové oblasti po kroku 
1 ms a kmitočtové oblasti po kroku 180 kHz, což 
dovoluje minimalizovat zpoždění a zajistit rychlou 
odezvu.

V rámci 3GPP Release 12 již byla specifikována 
levná M2M zařízení (Cat. 0), v rámci Release 13 
pak bylo řešeno zajištění lepšího pokrytí, delší 
životnost baterie a nižší složitost oproti stávajícím 
zařízením. Pro zdokonalení komunikace mezi zaří-
zeními (enhanced Machine Type Communication, 
eMTC) stanovila 3GPP následující cíle:
–  Specifikovat novou kategorii pro provoz M2M 

(LTE-M) pro všechny LTE duplexní režimy zalo-
žené na Release 12 s nízkou složitostí zařízení, 
které podporují: zúžení šířky kanálu v obou smě-
rech přenosu na 1,4 MHz, snížení maximálního 
vysílacího výkonu na 20 dB.

–  Zlepšit pokrytí – odpovídající 15 dB pro FDD pro 
výše zmíněné kategorie zařízení a další zařízení 
tolerující zpoždění pro aplikace M2M s ohledem 
na nominální pokrytí.

–  Zvýšit interval nespojitého příjmu (Discontinuous 
Receive, DRX), aby bylo možné prodloužit dobu 
nečinnosti a optimalizovat životnost baterie.

NB-IoT specifikovaná 3GPP v Release 13 má oproti 
LTE-M následující vylepšení:

V současnosti 
dominují řešení 
IoT moduly 2G, 
ale očekává se, 
že nejrychleji 
porostou 
moduly LTE.
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–  Zmenšení šířky kanálu v obou směrech přenosu 
na 200 kHz.

–  Lepší propustnost na základě jednoho fyzického 
zdrojového bloku (Physical Resource Block, PRB),

–  Zlepšení pokrytí LTE o 20 dB (tj. o 5 dB lepší, než 
v případě LTE-M).

Dlouhá životnost baterie
Podpora komunikace M2M v lokalitách, kde není 
přístup k napájení ze sítě, jako jsou vodoměry nebo 
různé senzory vyžaduje zařízení napájená z baterií. 
Současné mobilní telefony vydrží v pohotovost-
ním režimu až 5 týdnů, což znamená, že telefon je 
potřeba dobíjet zhruba každý měsíc. Takový inter-
val dobíjení je pro komunikaci M2M příliš krátký.

V Release 12 byl specifikován režim úsporné spo-
třeby (Power Saving Mode, PSM), díky kterému lze 
životnost baterie významně prodloužit. Zařízení, 
které podporuje funkci PSM, vyšle během proce-
dury TAU (Tracking Area Update, TAU) k síti poža-
davek o nastavení časovače aktivity. Tento časovač 
určuje, jak dlouho zařízení zůstane dosažitelné 
(po ověření pagingu podle pravidelného inter-
valu DRX) po ukončení mobilní relace a přechodu 

z režimu připojení do režimu nečinnosti. Když doba 
stanovaná časovačem uplyne, zařízení se přepne 
do úsporného režimu. V úsporném režimu není 
zařízení dosažitelné, dokud není informováno pro-
střednictvím pagingu, ale zůstává zaregistrované 
v síti. Zařízení setrvá v režimu PSM, dokud není 
inicializována jakákoliv procedura směrem do sítě 
(tj. periodické TAU, vysílání dat do sítě).

V Release 13 jsou specifikována další vylepšení 
životnosti baterie umožňující zvýšené DRX (eDRX). 
To dovoluje nakonfigurovat zařízení na dobu delší 
než předchozí limit 2,56 s. eDRX může být využito, 
v případech kdy provoz směrem k zařízení není 
nijak limitován zpožděním (a nelze použít TAU 
s dlouhým intervalem) nebo v případě scénáře 
extrémně rozlehlého pokrytí (když fyzické kanály 
prochází přes mnoho opakovačů). Obr. 4 ukazuje 
dva způsoby, jak lze u LTE-M a NB-IoT zvýšit život-
nost baterie.

V závislosti na konkrétní spotřebě může být život-
nost baterie i mnoho let. Podle modelu ve specifi-
kaci 3GPP 45.802 lze dosáhnout životnost baterie 
v LTE-M a NB-IoT s denním přenosem 200 bajtů 

Release 8 Release 8 Release 12 Release 13 Release 13

Kategorie 4 Kategorie 1 Kategorie 0 Kategorie M1 (eMTC) Kategorie NB1 (NB-IoT)

Maximální přenosová rychlost 150/50 Mb/s 10/5 Mb/s 1/1 Mb/s 1/1 Mb/s 170/250 kb/s

Počet antén 2 2 1 1 1

Duplexní režim plný duplex plný duplex poloduplex plný duplex/poloduplex poloduplex

Šířka pásma přijímače UE 1,08–18 MHz 1,08–18 MHz 1,08–18 MHz 1,08 MHz 180 kHz

Vysílací výkon UE 23 dBm 23 dBm 23 dBm 20/23 dBm 20/23 dBm

Složitost 100 % 80 % 40 % 20 % 15 %

Tabulka 2 Snížení složitosti/ceny LTE-M a NB-IoT

Obr. 5 
LTE-M sdílení 
dílčích kanálů 

v klasickém 
systému LTE

Obr. 4 
Dvě možnosti 

jak lze u LTE-M 
a NB-IoT zvýšit 

životnost baterie
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teoreticky až 36 let. Nicméně pokud vezmeme 
v úvahu svodový proud a samovybíjení baterie lze 
reálně dosáhnout živostnosti 10 let.

Nízká cena zařízení
Technologie LTE byla 3GPP poprvé specifikována 
v Release 8, přičemž cílem bylo poskytovat cenově 
dostupné mobilní širokopásmové připojení. Vývo-
jové práce v dalších Release byly vždy zaměřeny 
na optimalizaci výkonnosti a snížení složitosti. 
V rámci Release 12 a 13 byly specifikovány nové 
kategorie zařízení LTE s nižšími parametry KPI 
a díky tomu nižší složitostí. Nižší složitost pak 
dovoluje významné snížení ceny zařízení. Tabulka 2 
shrnuje snížení složitosti (a tedy o ceny) zařízení od 
kategorie 4 (Release 8) až po NB-IoT (Release 13).

Optimalizace LTE-M (Release 12)
V rámci Release 12 byla zavedena nová kate-
gorie zařízení označovaná kategorie 0 (Cat. 0). 
Tato kategorie zahrnuje levná zařízení s nižšími 
požadavky umožňující nižší složitost a cenu. To 
zahrnuje:
–  Zavedení poloduplexního režimu FDD umožňuje 

provozovat časově multiplexované LTE FDD 
a vyhnout se duplexním filtrům.

–  Snížení šířky kanálu na 1,4 MHz dovoluje pod-
statné snížení složitosti. Zařízení bude pořád 
schopno pracovat při všech existujících šířkách 
kanálu LTE až do 20 MHz.

–  Využití pouze jedné antény odstraňuje duální 
přijímací řetězec nutný pro MIMO.

–  Zavedení nižších přenosových rychlostí snižuje 
nároky na výpočetní výkon a paměť, což následně 
snižuje složitost i cenu.

Optimalizace LTE-M (Release 13)
Další zjednodušení zařízení je specifikováno 
v Release 13 (konkrétně v TR 36.888).

Snížení šířky rádiového kanálu (na 1,4 MHz), 
což dovoluje další snížení složitosti při návrhu 
transceiverů.

Snížení vysílacího výkonu na 20 dBm, což bude 
dovolovat integraci výkonového zesilovače na 
jednom čipu.

Optimalizace NB-IoT (Release 13)
Úzkopásmová verze LTE-M neboli NB-IoT byla 
navržena jako vývojový následník LTE-M s následu-
jícími zdokonaleními:
–  Snížení šířky kanálu na 200 kHz v obou směrech 

přenosu.
–  Snížení výkonnosti na základě rastrování po 

jednom fyzickém zdrojovém bloku (Physical 
Resource Block, PRB), což snižuje nároky na 
výpočetní výkon i paměť.

Další optimalizace nezávislé na 
standardizaci
Existuje mnoho dalších možností jak dále snížit 
cenu zařízení, které se v průběhu času mění, jak 
se vyvíjí různé technologie a způsoby řešení. To 
zahrnuje např.:
–  Optimalizaci technologie pro zpracování rádio-

vých směšovacích signálů. Vyšší integrace, kterou 
umožňují nové technologie CMOS, snižuje cenu 
zařízení.

–  Jak se zvyšuje úroveň integrace, začíná být možná 
realizace jednočipového řešení.

–  Podpora pouze jedné rádiové přístupové 
technologie (RAT) a jednoho kmitočtového 
pásma.

– Snižování ceny technologie CMOS.

Nízká cena instalace
Jedním z hlavních cílů mobilních operátorů, kteří 
chtějí poskytovat připojení k IoT ,je co nejvíce sní-
žit náklady na modernizaci mobilní sítě pro služby 
IoT. Obr. 5 ukazuje, jak může LTE-M sdílet přeno-
sové prostředky s klasickými sítěmi LTE. LTE-M 
využívá buď rádiový kanál o šířce 1,4 MHz nebo 
šest PRB. Zařízení IoT, stejně jako jakékoliv nor-
mální zařízení, sleduje řídicí informace. Jakmile je 
identifikován provoz IoT může být v rámci provoz-
ního spektra přiděleno až šest PRB. To znamená, že 
zařízení bude v rámci 20MHz kanálu přidělen kanál 
s šířkou 1,4 MHz. Řídicí a datové informace IoT 
provozu jsou multiplexovány v kmitočtové oblasti, 
přičemž klasické řídicí informace jsou ignorovány. 
To umožňuje, aby zařízení IoT sdílelo přenosové 
prostředky v rámci jakéhokoliv normálního sys-
tému LTE, tj. kapacitu rádiového kanálu, anténu 
a rádiové obvody a další hardware na vysílacím 
stanovišti. 

Opětovné použití LTE pro úzkopásmové IoT sys-
témy (LTE-M a NB-IoT) dovoluje využití stávající 
technologie stejně jako instalovaných základno-
vých stanic. A protože jsou LTE-M a NB-IoT kom-
patibilní s LTE, lze využít stejný hardware i stejné 
kmitočtové spektrum.

Odhaduje se, že v roce 2020 každý uživatel mobilní 
sítě spotřebuje ze svého datového balíčku denně 
průměrně několik GB. Připojení věcí spotřebuje 
denně průměrně jen několik stovek kB. Provoz 
IoT v tomto příkladu představuje pouze 0,01 % 
objemu širokopásmového provozu na jednoho 
uživatele. Navíc většina provozu IoT nebude probí-
hat v období provozních špiček širokopásmového 
provozu, ale bude naplánována na pozdní noční 
hodiny. 

Instalace možností LTE-M či NB-IoT je tedy stejně 
jednoduché, jako aktualizace softwaru na rádi-

Připojení věcí 
spotřebuje 
denně 
průměrně jen 
několik stovek 
kB.
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ovém rozhraní, výsledkem jsou pak sítě LTE opti-
malizované pro IoT s významně lepším pokrytím, 
než klasické sítě LTE.

Plné pokrytí
Aby bylo možné pro služby IoT zajistit všudypří-
tomné pokrytí zavedla 3GPP v Release 12 funkci 
rozšířeného pokrytí:
–  V případě LTE-M je výkonový rozpočet zvýšen 

o 15 dB, což dovoluje sedmkrát lepší pokrytí 
oblasti.

–  V případě NB LTE je výkonový rozpočet zvýšen 
o 20 dB, což umožňuje desetkrát lepší pokrytí 
oblasti.

Lepšího pokrytí lze dosáhnout pomocí kombi-
nace technik zahrnujících zvýšení výkonu pro 
datové a referenční signály, využití opakovačů 
a retranslace a také díky zmírnění výkonnost-
ních požadavků (tj. dovolit větší zpoždění a vyšší 
chybovost).

V případě LTE-M (1,4 MHz) i NB-IoT (200 kHz), 
zůstává základní design LTE zachován s výjimkou 
některých modifikací, které umožňují efektivní 
podporu rozšíření pokrytí. To zahrnuje eliminaci 
některých řídicích kanálů LTE směrem k zařízení 
jako PDCCH (Physical Downlink Control Cha-
nnel), PCFICH (Physical Control Format Indicator 
Channel) a PHICH (Physical channel HybridARQ 
Indicator Channel). Podporován zůstává pouze 
EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control 
Channel). Komunikací ve směru k zařízení uka-
zuje obr. 6. Při normálním pokrytí lze využít kanál 
s celou šířkou pásma. Při rozšířeném pokrytí je zvý-
šena výkonová spektrální hustota (Power Spectral 
Density, PSD) a jsou použity opakovače, aby bylo 

možné zajistit spolehlivou komunikaci v místech se 
slabším signálem. 

Obr. 6 ukazuje, jak jsou řídicí a datové signály 
multiplexovány bez řídicích informací klasické LTE. 
Ve srovnání s 20MHz kanálem je pokrytí u kanálu 
1,4 MHz lepší o 11,5 dB a u kanálu 200 kHz 
o 20 dB. Mimoto v případě LTE-M lze snížit vysílací 
výkon o 3 dB, což také snižuje cenu realizace.

Důležitou vlastností LTE-M a NB-IoT je také, že 
kanálové rastrování je kompatibilní s LTE, tak lze 
kmitočtové spektrum mezi dvěma systémy sdílet 
bez vzájemného rušení.

Optimalizace páteřní sítě
LTE bylo navrženo tak, aby umožňovalo současnou 
komunikaci několika uživatelů s vysokou přenoso-
vou rychlostí. Na druhé straně provoz IoT vyžaduje 
podporu velkého počtu zařízení s velmi nízkou 
přenosovou rychlostí. To znamená, že je potřeba 
optimalizovat některé síťové funkce páteřní sítě 
pro provoz LTE-M a NB-IoT. Obr. 7 ukazuje některé 
oblasti páteřní sítě, které lze optimalizovat, což 
zahrnuje:
–  Využití páteřní sítě vyhrazené pro obsluhu 

zařízení IoT. Tato páteřní síť se obvykle skládá 
z PGW (PDN Gateway) a HSS (Home Subscriber 
Server), ale může také obsahovat MME (Mobi-
lity Management Entity) a řídicí prvky. Speci-
fické vlastnosti IoT jsou potom podporovány 
prostřednictvím vyhrazené páteřní sítě. Velmi 
užitečné je využití cloudu pro IoT, protože to 
umožňuje lepší škálování dostupné kapacity, 
zvyšuje flexibilitu a dovoluje efektivnější využití 
prostředků.

Obr.6 
Komunikace 

LTE-M ve směru 
k zařízení IoT

Obr.6 
Možnosti 

optimalizace 
páteřní sítě pro 

IoT
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–  Zjednodušení signalizace, např. díky delšímu 
intervalu při provádění lokační aktualizace a opti-
malizací pagingu. Jednodušší signalizace síťové 
prvky s velkým provozem tolik nezatěžuje a lze 
tak předcházet přetížení.

–  Zvýšení životnosti baterie v zařízení IoT lze 
dosáhnout např. vypnutím zařízení a přechodem 
do režimu spánku.

–  V případě velkého počtu zařízení, které využívají 
stejný tarif (např. vodoměry) lze optimalizovat 
účastnická data uložená v HSS a také signalizaci 
pro vyhledávání těchto dat.

–  Síťové prostředky využívané pro zařízení IoT lze 
optimalizovat také tak, že občasné malé datové 
toky jsou odesílány v rámci bearer-less modelu 
sítě (tj. vrstva 2 se využívá pouze jako přenosová 
trubice bez signalizace).

–  Monitorování dovoluje aplikacím IoT dostávat 
informace o stavu připojení zařízení IoT.

Závěr
Požadavky zařízení IoT jsou v porovnání s mobilním 
širokopásmovým přístupem významně odlišné. 
To se týká zejména dlouhé životnosti baterie, 
nízké ceny koncových zařízení, levné a jednoduché 
instalace, rozšířeného pokrytí a podpory velkého 
počtu zařízení. Na základě těchto vlastností bylo 
vyvinuto několik proprietárních řešení LPWA, které 
v oblasti poskytování konektivity pro zařízení IoT 
konkurují mobilním sítím.

I když mobilní operátoři společně s výrobci testují 
různé možnosti konektivity s ohledem na poža-
davky IoT, potenciální hrozbu vstupu nových posky-
tovatelů IoT konektivity na trh, pohled společnosti 
Nokia je takový, že technologie LTE-M, NB-IoT 
a EC-GSM-IoT představují výborná řešení, která 
splňují požadavky a profily konektivity pro zařízení 
IoT, a která lze pomocí softwarových aktualizací 

poměrně snadno začlenit do stávajících. Zavedení 
LTE-M a NB-IoT bude umožňovat optimalizaci KPI, 
životnost baterie, pokrytí i nákladů, a to:
–  Prodloužení životnosti baterie díky využití PSM 

a eDRX.
–  Snížení ceny zařízení díky nižší složitosti zařízení.
–  Levná instalace díky sdílení vysílacích stanovišť 

a hardwaru.
–  Rozšířené pokrytí prostřednictvím využití nového 

kódování, opakovačů, lepší spektrální výkonové 
hustoty.

–  Optimalizace páteřní sítě pro potřeby IoT.
První verze LTE pro mobilní IoT byla zveřejněna 
v souboru specifikací 3GPP Release 12 podporující 
dlouhou životnost baterie a nižší náklady zaří-
zení. V rámci 3GPP Release 13 bylo řešeno další 
snížení ceny zařízení a vylepšení pokrytí, přičemž je 
umožněna vyšší flexibilita uživatelských případů, 
např. pro odesílání zpráv směrem do sítě, aktua-
lizace softwaru přes rádiové rozhraní či selektivní 
vysílání velkých objemů dat. Všechna tři řešení 
jsou plně podporována páteřní sítí a mohou být do 
stávajících sítí zavedena softwarovou aktualizací. 
Což dovoluje dosáhnout podstatně nižší TCO než 
v případě proprietárních technologií LPWA.

Článek byl zpracován podle materiálů společnosti 
Nokia Networks, která patří k lídrům v rámci 3GPP 
a spolupracuje na vývoji budoucích sítí pro IoT.

LITERATURA
[1]  Nokia Networks: LTE evolution for IoT connectivity, 

Nokia 2017. Dostupné z: https://resources.nokia.com/
asset/200178.

[2]  Nokia Networks: LTE-M – Optimizing LTE for the Internet 
of Things. Nokia 2015. Dostupné z: https://novotech.com/
docs/default-source/default-document-library/lte-m-opti-
mizing-lte-for-the-internet-ofthings. pdf?sfvrsn=0.

[3]  Patent WO2017062066: Bearer-less architecture for 
a wireless cellular network. Dostupné z: ttps://patentscope.
wipo.int/search/en/detail. jsf?docId=WO2017062066&rec-
Num=1&maxRec=&office=&prevFilter=& 
sortOption=&queryString=&tab=PCT+Biblio.

Požadavky 
zařízení IoT 
jsou v porovná-
ní s mobilním 
širokopásmo-
vým přístupem 
významně 
odlišné. 
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FDH 288 SIS 
Venkovní splitterovací kabinet 
jako modulové řešení

Představujeme

Optický kabinet FDH 288 
Je určen do venkovního prostředí jako splitterovací distri-
buční bod sítě, ve kterém má každý zákazník svoje vlákno 
a svůj port. Pro zákazníky je zde vyhrazeno 24 modulů, 
kde každý modul má kapacitu 12 SC/APC adaptérů a až 
24 optických svárů. Je tedy možné připojit 288 zákaz-
níků způsobem P2P. V kombinaci s patrovými rozvaděči 
o kapacitě 12 adaptérů se kabinet stává ideálním řeše-
ním. Pro takto navrženou síť v tomto případě odpadá 
potřeba umisťovat hlavní rozvaděč do sklepních pro-
stor budovy, protože patrové rozvaděče jsou propojeny 
optickým kabelem s dvanácti vlákny. Tyto kabely zafu-
kujeme do mikrotrubiček 7/3,5mm, které po vstupu do 
budovy přechází pomocí redukčního gasblocku na vnitřní 
nehořlavou mikrotrubičku 5/3,5mm. Z patrových rozva-
děčů zákazníky připojujeme pomocí patchcordů přímo 
do aktivních zařízení. Schéma výše uvedeného zapojení 
můžeme vidět na obrázku č.1.

Pro páteřní kabel jsou v rozvaděči umístěné dva moduly, 
tedy kapacita 24 SC/APC adaptérů. Rozvaděč obsahuje vstup 
pro průchozí kabel, není tedy třeba provařovat celý profil 
hlavního kabelu, ale použijí se jen potřebná vlákna. Použité 
buffery z kabelu instalujeme do modulů s využitím kabelo-
vých splitterů a trubiček 5/3,5mm.

Propojování mezi hlavním kabelem z central office na distribuční 
kabely směrem k zákazníkům realizujeme pomocí splitterů 1:32 
v ABS pouzdře. Kabinet obsahuje držák pro 11 splitterů. V pří-
padě potřeby využití splitterů 1:64 je třeba modifikovat držák. 

Kabinet obsahuje navijáky pro přebytečné rezervy pachcordů, 
parkování pro nevyužité konektory a kabelové úchyty pro 
vedení patchcordů a trubiček do modulů. Veškeré vybavení 
je umístěno na výklopném rámu, který je možné aretovat 
v otevřené i zavřené poloze. Kabinet se instaluje přímo do 
výkopu bez nutnosti betonování základu.
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Ostrov Svatý Martin se nachází v souostroví Malých 
Antil, ve východní části Karibského moře. Ostrov 
se dělí na dvě části, nizozemskou a francouzskou. 
Žije tu přibližně asi 80 tisíc obyvatel, ale především 
jsou na ostrově turisté, kteří připlouvají na velkých 
turistických lodích z USA každý den. Další význam-
nou skupinou jsou bohatí majitelé přímořských vil 
a apartmánové hotely. Jelikož, je ostrov vlastněn 
dvěma státy tak v každé části platí jiné zákony a pravi-
dla. Telekomunikační služby poskytují operátoři, kteří 
musí dodržovat technologická a regulační pravidla 
daná právě v Holandsku a Francii. Je logické, že se 
však musí přihlédnout k místním přírodním podmín-
kám. Díky vysoké vzdušné vlhkosti, silnému slunci 
a agresivním dešťům se musí volit odolné materiály 
a výrobní postupy požadovaných rozvaděčů a dalších 
technologií. Naší silnou stránkou je kvalita, flexibilita 
a hlavně schopnost dodat zákaznická řešení (customi-
zace) našich produktů přesně podle požadavků klientů, 

což umí jen málo firem na světě. Díky těmto silným 
stránkám jsme se také dokázali dostat na ostrov Svatý 
Martin společně s hlavním kontraktorem, izraelskou 
společností MER GROUP, s globální působností a zku-
šenostmi z FTTH projektů z celého světa. Firma MICOS 
TELCOM byla přizvána na základě předcházející spolu-
práce a hlavně z důvodu poskytování expertních služeb 
a zejména výrobní flexibilitě. 

Využívání externích sub-kontraktorů z jiných ostrovů 
je celkem nákladná záležitost, proto se využívají místní 
firmy, jejichž zaměstnanci musí být předem trénování 
integrátorem – hlavním kontraktorem. Našim úkolem 
na ostrově bylo zaškolit inženýry ze společnosti MER 
a také techniky z lokálních firem, které staví běžné 
nadzemní sítě pro místního operátora TelEm. Ten pro-
vozuje na holandské straně ostrova hlas, xDSL a také 
kabelovou televizi s triple play řešením. Holandské 
vláda poskytla finanční zdroje pro výstavbu optické 

„JAK JSME DOBYLI
  KARIBIK…“
Rád bych se na stránkách tohoto odborného časopisu s vámi podělil o postřehy z vý-
stavby telekomunikačních sítí v zajímavých místech světa, kde se naší firmě podaři-
lo býti dodavatelem. Tou první destinací je ostrov Svatý Martin.

Jiří Novák
MICOS TELCOM

REPORTÁŽ: 
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sítě FTTH. Tento projekt byl připravován již v první 
polovině roku 2017 a v polovině roku jsme obdrželi 
první objednávku. To však ještě nikdo netušil, co 
nastane v září stejného roku. Hurikán IRMA!

Hurikán Irma je považován za jeden z největších huri-
kánů v historii přírodních katastrof. Evakuováno bylo 
přes 7 milionů lidí. Síla větru přesahovala někde až 
250 km/h. Vlny díky síle větru dosahovaly až 8 metrů. 
Oko hurikánu přecházelo přímo přes ostrov Svatý 
Martin a mělo devastující dopad na ostrov. Po dobu 4 
týdnu nebyla v provozu elektřina a v některých částech 

ostrova stále není. Holandsko a Francie po ataku huri-
kánu vyslalo stovky vojáků na ostrov především kvůli 
bezpečnosti občanů a zamezení drancování obchodů 
a domů, které přežily. Jelikož elektřina nefungovala, 
žádné mobilní ani pevné telekomunikační služby nebyly 
na ostrově funkční. Prostě po dobu čtyř týdnů nebylo 
žádné spojení s okolním světem. 

Musím podotknout, že po ničivém hurikánu Irma, jsme 
se loučili s tímto projektem na krásném karibském 
ostrově. Avšak po měsíci odmlčení jsme obdrželi novou 
objednávku, patřičně rozšířenou, díky následkům huri-

Expertní práce

Zaškolení

Instalace optických kabelů

IRMA - nejhorší hurikán všech dob
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kánu. Osobně jsem viděl, jaké fatální škody způsobil 
hurikán na domech, telekomunikační věžích, které 
jakoby neexistovaly a na sloupech, které jsou nyní bez 
kabelů. 

Nová infrastrukturní strategie ostrova Svatý Martin 
je co nejvíce sítí dostat pod zem z důvodu živelných 
pohrom jako byla například Irma. Nemá cenu obnovo-
vat metalické telco sítě, ale v maximální míře rovnou 
budovat FTTH. TelEm plánuje přesun služeb z metaliky 
na xDSL na FTTH zdarma a to celé během dvou let. 
Ostatní ostrovy tuhle strategii také sdílí. Je nutné 

podotknout, že je to významná příležitost pro Micos 
Telcom nabídnout stejná řešení dalším poničeným 
ostrovům v Karibiku.

Ještě bych se rád zmínil o vlastní výstavbě. Hlavní 
operátor na holandské straně ostrova, má 7 tech-
nologických center, které jsou umístěny v poměrně 
pevných zděných domcích. Z nich vychází optická 
síťová topologie „ring“, která má také záložní trasu 
k zajištění výpadku či navýšení připojených zákazníku 
do budoucna. Další úrovní po technologickém centru 
jsou naše venkovní kabinety FDH (Fiber distribution 

Někteří nestačili odplout z ostrova

Zničené nadzemní sítě
Někteří nestihli odletět z ostrova

GSM stožáry nevydržely
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hub), které obslouží až 350 zákazníků pomocí techno-
logie GPON. Z kabinetů poté připojují tzv. MiniFAT, 
což jsou vodotěsné rozvaděče v podzemních komorách 
(IP67). Z těchto rozvaděčů se poté přímo napojují 
zákazníci kabelem do našich ATB (Access terminal box) 
rozvaděčů.

Na závěr bych chtěl podotknout, že je obdivuhodné, že 
společnost MER Group v pozici instalačního integrátora 
je schopna získávat zakázky po celém světě. Asi by bylo 

možné přirovnat ji k našim českým zhotovitelům typu 
Vegacom či Sitel, avšak o dopadu jejich mezinárodních 
aktivit nemám zdání. Na druhé straně jsem byl velmi 
rád, že naše expertní role, jak při vlastním návrhu sítě, 
tak i při dodávce rozvaděčů a prvků sítě „na míru“, byla 
velmi významná. Díky tomuto projektu se nám otevírají 
dveře na další ostrovy v Karibiku. 

Odkaz na článek o výstavbě FTTH na Martinu:  
https://goo.gl/9bxZ4s

Instalace ORS skříní

Naše ORS v centrálních objektech

Školení v terénu

Venkovní rozvaděče MICOS Telcom
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EU  Nový akční plán EU k podpoře financování ekolo-
gičtějšího a čistšího hospodářství 

Evropská komise představila 8. března strategii pro finanční 
systém, který bude podporovat unijní opatření v oblasti 
změny klimatu a udržitelného rozvoje. 
K dosažení cílů, jež si EU vytyčila do roku 2030 v Paříži 
budou každý rok zapotřebí další investice v přibližné výši 
180 miliard €. Komise proto prezentovala plán, který 
vychází z doporučení skupiny odborníků. 
Plán bude definitivně projednán na vysoké úrovni 22. 
března 2018 na konferenci pořádané EK.

 Publikace zprávy Konvergence ekonomiky v České 
republice a na Slovensku  

Zprávu vydal dne 9. března 2018 kolektiv generálního 
ředitelství EK pro ekonomiku a finanční záležitosti v zájmu 
vyvolání diskuse k otázkám ekonomiky. Popisuje proces 
konvergence ekonomiky v České republice a na Slovensku 
od pozdních devadesátých let (více na https://ec.europa.
eu/info/sites/info/files/economy-finance/eb034_en.pdf).

EU  Komise představila opatření pro boj proti nezá-
konnému obsahu na internetu 

6. 3. 2018 Evropská komise představila soubor opera-
tivních opatření pro firmy a členské státy, která by měla 
být implementována v rámci posílení boje proti nezákon-
nému obsahu na internetu. Jsou to např. jasnější postupy 
oznamování protiprávního obsahu, zavedení oznamova-
cích systémů pro uživatele, nebo zavedení automatických 
nástrojů odstraňujících ilegální obsah. Komise také vyzývá 
k dohodě o spolupráci s národními donucovacími orgány. 
Komise bude v následujících měsících sledovat implemen-
taci těchto opatření a na základě výsledků se rozhodne, zda 
je nutné v této oblasti navrhnout legislativní opatření. 

 Nabídky na výběr mýtného jsou venku: některé 
dosahují třetiny očekávané ceny  

8. 3. 2018 O provoz mýta v České republice po roce 2019 se 
utká čtveřice firem: stávající provozovatel Kapsch, německá 
T-Systems International, maďarský výběrčí mýta National 
Toll Payment Services a slovenský SkyToll. Tři nabídky jsou 
na třetině až polovině očekávané ceny 29 miliard korun 
za deset let. Jedna byla naopak výrazně nad touto cenou. 
Termín pro podání předběžných nabídek do tendru 8. břez-
nem vypršel, ministerstvo dopravy nyní bude vyjednávat 
o cenách a podmínkách budoucího kontraktu, uvedl ministr 
Dan Ťok.

 KB spustila službu online fakturace Fakturoid 
5. března | ČIANEWS  

Všichni klienti s podnikatelským účtem v Komerční bance 
(KB) mají nově k dispozici službu online fakturace Fak-

turoid. Jde o aplikaci na vystavování a správu faktur pro 
živnostníky a menší firmy, která klade důraz na automati-
zaci – od vydávání a rozesílání faktur přes kompletní správu, 
automatické upomínky až po párování plateb s bankou. 
KB sdělila, že jde o první inovaci bezprostředně navazující 
na evropskou směrnici účinnou od poloviny ledna 2018. 
Podobné projekty budou následovat.

 České specifikum? Eurobarometr jej odhalil  
2. 3. 2018 Celých 88 % Čechů je se svou životní 

situací velmi spokojeno. Výborně hodnotí zejména situaci 
na trhu práce i evropskou ekonomiku. Ukázal to nový 
průzkum eurobarometru. Češi se však od zbytku EU výrazně 
odlišují svým vnímáním médií: 50 % jich důvěřuje sociálním 
médiím a internetu. Průměr v EU je 34 %. Důvěra je přitom 
vyšší mezi lidmi, kteří mají se sociálními médii jen malé 
zkušenosti.

 Digitalizace za všechny prachy  
3. 3. 2018 Vláda Andreje Babiše má nové zaklí-

nadlo – digitalizaci státní správy. Zatím však byly nej-
významnějším počinem státu v oblasti digitalizace jen 
Check-Pointy na poštách a Datové schránky. Jenže ty 
vznikly už v roce 2008.  
Vládní strategie Digitální Česko se v roce 2013 změnila na 
verzi 2.0, která při zjednodušení cílí na vysokorychlostní 
internet pro všechny alespoň s rychlostí 30 megabitů za 
sekundu a pro minimálně polovinu domácností rychlostí 
sto megabitů za sekundu do roku 2020.  
K digitalizaci státu ze strany politiků však nepadá ani 
slovo. Za posledních 10 let prošly kromě státu digita-
lizací snad všechny obory. Banky, pojišťovny, cestovní 
kanceláře, dodavatelé elektřiny, plynu, telekomunikač-
ních služeb. Ti všichni investovali miliardy korun. Navíc, 
ví přesně, jak zvýšili efektivitu a jak snížili náklady. 
Přestávka v digitalizaci státní správy a ticho kolem ní 
však trvá dodnes.

 
Obr. Jsme ve skupině začátečníků  
Zdroj EU eGovernment Report 2017 online public services

Informační servisInformační servis
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EU  Téměř polovina Švédů používá pro online styk se 
státními úřady mobilní telefon.  

9. 3. 2018 Již téměř polovina Švédů (48 %) aktivně vyu-
žívá mobilní telefon k online vyřizování prakticky všech 
administrativních úkonů vůči státu, zejména v oblastech 
daní, pojištění a občanské agendy. To je od roku 2015 
nárůst o 34 %. 

EU  EK: Studie EU řeší účast žen v ICT  
8. 3. 2018 Ženy v EU tvoří 57 % absolventů ter-

ciárního vzdělávání, ale pouze 24,9 % žen absolvovalo 
v oboru informačních a komunikačních technologií a jen 
velmi málo z nich vstupuje do odvětví. Trendy a kva-
litativní analýza naznačují, že genderová nerovnost je 
v podstatě důsledkem přetrvávání silných předsudků 
o vhodnosti a kapacitách každého pohlaví, a také 
o samotných technologiích. Tuto situaci mohou řešit 
změny kultury a iniciativy na mikroúrovni zejména pro 
rozvoj podnikání žen v oboru. 

EU  T-Mobile zveřejňuje svůj první mobilní broadband 
tarif bez omezení 

7. 3. 2018 | Reuters Společnost Deutsche Telekom v úterý 
uvedla na svůj domovský trh v Německu první celosvětový 
mobilní tarif. Zbrusu nový balíček MagentaMobil XL, jehož 
cena za měsíc činí 79,95 euro, se skládá z neomezených 
možností pro prohlížení a streamování na území Německa 
a 23 gigabajtů pro roaming v celé Evropské unii. Magen-
taMobil může mít 5 hodnotových faktorů spolu se zcela 
novou low-end měsíční nabídkou za 19,95 euro.

 BMW do vývojového centra u Sokolova investuje 
250 milionů eur 

11. 3. 2018 BMW chce do vývojového centra a polygonu 
u Sokolova investovat 250 milionů eur, tedy asi 6,35 
miliardy Kč. V rámci své největší investice ve východní 
Evropě zaměstná několik set lidí. Vyplývá to z návrhu 
prohlášení automobilky a vlády, které by měl 14. března 
schvalovat kabinet. BMW oznámilo záměr vytvořit tes-
tovací centrum pro autonomní řízení a digitální techno-
logie loni v prosinci. Centrum se bude skládat z více než 
100 kilometrů zkušebních drah včetně různých technic-
kých zařízení pro přenos informací. Celková rozloha bude 
přibližně 525 hektarů.

EU  FTTH 2018: Evropská optická síť zaznamenává 
20% meziroční růst účastníků  

Počet účastníků s přípojkou FTTH do domácnosti, resp. 
FTTB do domu v zemích kontinentální Evropy se zvýšil 
do konce září 2017 meziročně o 20,4 %, což přestavuje 
nárůst o 5,1 milionu účastníků. Míra růstu v EU 39 dosáhla 
v tomto období 34,8 % (po 29,9 % v roce minulém). 

V členských zemích EU 28 je optickou sítí FTTH/B 
připojeno více než 20 milionů účastníků a od roku 2010 
se penetrace přípojek v optických sítích zvýšila více než 
čtyřnásobně.  
Jak čísla ukazují, rovněž počet připojených domů 
v zemích EU 39 výrazně vzrostl na více než 148 milionů, 
a tento údaj představuje meziroční růst přípojek FTTH/B 
o 16 %. 

EU  Statistika vysokorychlostního připojení v zemích 
OECD  

Březen 2018 Aktualizace dat vysokorychlostního připo-
jení v portálu OECD ukazuje, že se počet účastníků fixní 
optické sítě v zemích OECD k červnu 2017 zvýšil na 393 
mil. (z 378 mil v roce 2016). Vede Švýcarsko s mírou 
penetrace 45.8 %, následované Dánskem (42,9 %), 
Nizozemskem (42,2 %), Francií (42 %) a Norskem 
(40,9 %). 
Převládající technologií zůstává DSL, která v přístupové 
síti doposud tvoří 41 %.

EU  FRANKFURT: španělská společnost Telefónica uva-
žuje o prodeji své pobočky Telefonica Deutschland 

8. 3. 2018 Zpráva časopisu Wirtschaftswoche cituje 
nejmenované zdroje, které uvádí, že existují „první úvahy 
a scénáře“ týkající se německého obchodu, ale že dopo-
sud nebyly uděleny žádné mandáty pro investiční bankéře 
k poradenským činnostem o dohodě. Telefonica a její 
německá jednotka, která se řadí na třetí místo na trhu 
za Deutsche Telekom a Vodafone, odmítly tuto zprávu 
komentovat. 
Telefónica vlastní téměř dvě třetiny společnosti Telefonica 
Deutschland, která v Německu působí pod značkou O2. 

EU  Ofcom připravuje cestu pro zrychlení výstavby 
optického přístupu 

1. 3. 2018 Nové plány mají snížit náklady při výstavbě 
optických přípojek v UK až o polovinu. Což by mělo umož-
nit, aby se současné 3 % celoplošné pokrytí domácností 
optikou mohlo zvýšit do roku 2020 na 20 %. 
Podpora regulátora Ofcom spočívá v tom, že je konku-
rentům BT při výstavbě optických sítí umožněn přístup 
do tvárnicových tratí a na podpěry nadzemních sítí spo-
lečnosti BT Openreach, což jim poskytne mnohem širší 
možnosti výstavby.  
To vše znamená, že by se pokládka vlákna mohla snížit 
z aktuálních přibližně 500 liber na domácnost až na 250 
liber. Bez nutnosti zahajování výkopových prací to může 
znamenat mnohem rychlejší průběh instalace. Stanovisko 
BT k návrhu se očekává.
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EU  Německá vláda klade důraz na podporu optických 
vysokorychlostních přípojek  

8. 3. 2018 Nový generální kancléř Helge Braun potvrdil, že 
vláda se dále posunuje od předchozího cíle služby o rych-
losti 50 Mbit/s pro všechny, který vycházel z možnosti 
upgrade metalických sítí. Nově má být přijata nová stra-
tegii financování pro podporu expanze širokopásmového 
připojení, která by se neopírala o možnost starých techno-
logií, uvedl Braun. Jakákoli nová vedení podporovaná dota-
cemi v regionu nebo sousedství by musela být optická, řekl 
a dodal, že prioritu pro expanzi vláken by dostaly oblasti 
bez dosažitelnosti alespoň 50 Mbit/s. 

EU  Ministři obrany EU prosazují vojenské projekty 
Brusel 9. 3. 2018 Skupina evropských ministrů 

obrany prosazuje společné obranné projekty jako součást 
širšího úsilí o hlubší vojenskou spolupráci. 
Představitelka zahraniční politiky EU Federica Mogherini, 
popsala setkání ministrů v Bruselu jako „historické“.  
Ministři se dohodli na zhruba 17 společných projektech, 
částečně financovaných z rozpočtu EU, na vytvoření tak-
zvaného Paktu o stálé strukturované spolupráci (Perma-
nent Structured Cooperation – PESCO). 
Úterní setkání v Bruselu bylo prvním formálním obranným 
setkáním po prosincové dohodě ministrů z 25 členských 
států EU o obranných kapacitách pro vojenské operace EU. 
Spojené království, Dánsko a Malta se jednání neúčastní.

EU  Deutsche Telekom spustí pilotní projekt super 
vectoring v květnu  

1. 3. 2018 D. Telekom již dříve oznámil, že by měl ve druhé 
polovině roku 2018 v metalických sítích používat pouze 
technologii ‘super vectoring‘. Společnost je nicméně pod 
tlakem konkurentů, zejména Vodafone a Unitymedia které 
již dodávají rychlosti do 200 Mbit/s a začínají zavádět pří-
pojky s gigabitovou rychlostí již v tomto roce. V důsledku 
toho již Telekom s dřívějším cílem poskytování rychlosti 
do 50 Mbit/s do 80 procent domácností „není nadále 
konkurenceschopný v mnoha oblastech Německa“, sdě-
luje Die Welt

EU  Telecom Italia souhlasí s dobrovolným oddělením 
přístupové sítě 

7. 3. 2018 Společnost Telecom Italia (TIM) oznámila, že 
představenstvo schválilo plán dobrovolného oddělení 
pevné přístupové sítě vytvořením nové právnické osoby 
(Netco), která je 100 % kontrolována společností. TIM sdě-
luje, že bude i nadále vlastnit přístupovou síť (od ústředny 
až do domů zákazníků) a veškerou odpovídající infrastruk-
turu (budovy, elektronická zařízení a IT systémy), přičemž 
jednotka Netco bude řádně vybavena tak, aby poskytovala 
nezávisle velkoobchodní služby. Dobrovolné oddělení je 
zaměřeno na zajištění kvality sítě a rovného přístupu ke 

všem provozovatelům, jakož i na ulehčení vztahů s italskou 
vládou a regulátory.

EU  Internet tycoon vyzývá D. Telekom k založení 
společného broadband týmu 

10. 3. 2018 FRANKFURT (Reuters) Zakladatel společnosti 
United Internet Ralph Dommermuth vyzval všechny ISP 
v Německu k založení společného podniku pro výstavbu 
německé vysokorychlostní sítě, a vyzývá Deutsche Tele-
kom, aby podnik podpořil. „Každá telekomunikační spo-
lečnost, která se chce podílet na této alianci, by přispěla 
kapitálem podle svého podílu na trhu,“ uvedl v rozhovoru 
ještě před nedělním zveřejněním zprávy. 
Pokud by společnosti v této alianci uhradily 10 miliard eur 
a dalších 10 miliard poskytlo státní dotace, bylo by možné 
zajistit úvěrem dalších 10 miliard eur, uvedl Dommermuth 
a vytvořit tak celkovou investiční banku ve výši 30 miliard 
eur. Účast společnosti Deutsche Telekom bude v celé úvaze 
rozhodující. Na e-mailovou žádost o vyjádření k návrhu 
však odpověď od DT obratem nedorazila. 

 Rusko vydává povolení na kmitočty pro FIFA 2018  
12. 3. 2018 Ruský federální telekomunikační regu-

látor Roskomnadzor začal vydávat povolení pro používání 
kmitočtových pásem v přípravě na letní Světový pohár 
FIFA 2018. Na základě žádostí podaných do 1. března bylo 
již vydáno celkem 133 povolení. Operátorům pevných sítí 
a mobilním operátorům bylo z celkového počtu vydáno 67 
povolení.

 BlackBerry žaluje Facebook za porušení patentů 
9. 3. 2018 V novém případu žaluje Blackberry 

provozovatele sociální sítě Facebook, a to kvůli údajnému 
porušení patentů v aplikacích Messenger, WhatsApp 
a Instagram, které Facebooku patří. 
Patenty se týkají jak prvků uživatelského rozhraní, tak 
i zabezpečení, které je hlavní devízou telefonů BlackBerry. 

 Program Google k certifikaci zařízení Android 
vyššími specifikacemi 

2. 3. 2018 Google oznámil, že zahajuje nový program 
certifikace zařízení Android vyššími specifikacemi, které 
odpovídají potřebám podnikání. Zařízení, které bude 
Google certifikovat podle doporučení (Android Enterprise) 
proběhnou testováním, které má prokázat, že vyhovují 
vyšším požadavkům na hardware, bezpečnost a aktuali-
zace. Výrobci rovněž obdrží ze strany Google vyšší úroveň 
technické podpory i školení. 

 Světově nejpopulárnější programovací jazyky  
11. 3. 2018 Jak uvádí Tiobe Index za březen 2018, 

nejpopulárnějšími jazyky zůstávají Java, C, and C++. Na 
dalších místech v žebříčku se umisťují další populární jazyky 
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Python, C#, a JavaScript. 
Návrat do žebříčku Tiobe top 10 zaznamenal jazyk Ruby, který 
byl původně oblíbeným programovacím jazykem vývojářů web 
aplikací. 

 Pouze 14 % mobilních připojení bude k roku 2025 
využívat síť 5G  

5. 3. 2018 LTE zůstane dominantní mobilní službou několik dal-
ších let, což vyplývá z nejnovějších prognóz GSMA Mobile World 
Congress. Zpráva o „mobilní ekonomice“ předpokládá, že 4G 
pokryje celosvětově v roce 2025 53 procent mobilních připojení 
(z 29 procent v roce 2017) roku 2025. Zahájení provozu prv-
ních sítí 5G se očekává na konci tohoto roku, avšak pouze 14 % 
mobilních připojení bude k roku 2025 využívat síť 5G.

 Telefonica plánuje nasazení sítě 4.5G Evolution 
v Jižní Americe 

7. 3. 2018 Telefonica oznámila, že plánuje nasazení sítě 4.5G 
Evolution ve městech Bogota (Kolumbie), Monterrey (Mexiko) 
a Rio de Janeiro (Brazílie) v rámci probíhající spolupráce s fir-
mou Huawei. Společnost uvedla, že do sítí bude zavádět 4x4 
MIMO, 3x Carrier Aggregation, 256-QAM a technologii Clou-
dAIR společnosti Huawei, pro testování výkonnosti v hustě 
osídlených oblastech vybraných měst. Síť 4,5G Evoluto nabízí 
maximální rychlost stahování až 1Gb / s a je klíčovým krokem 
na cestě k 5G, uvedl operátor ve svém prohlášení. Telefonica 
uvedla, že v předchozím testu dosáhl ve srovnání se svou aktu-
ální sítí FDD LTE rychlosti 1,65 Gbit/s a čtyřnásobné zlepšení 
účinnosti spektra v pásmu 1,8 GHz. 

Výstava fotografií  

Pavla Brunclíka 

PARALELY

Výstavu si můžete z části prohlédnout 
na webu Pavla Brunclíka:  
https://www.pavelbrunclik.com/ 
photos.php?cx=1

Celý měsíc březen potrvá autorská 
výstava PARALELY, fotografa Pavla 
Brunclíka. Výstavu podpořila mimo 
jiné i společnost MICOS. Díky tomu, 
se mohla uskutečnit 6. 3. 2018 privátní 
prohlídka za účasti autora a přátel 
optických sítí, nabíjecích stanic pro 
elektromobily a samozřejmě přátel 
výtvarného umění vůbec. 
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Chytrá ulice Pavel Schuster

Již máme chytré smartphony  
či chytré domy,
potřebnější než aromatizované 
kondomy.
Velmi brzy vzniknou i hodně 
přechytralé ulice,
generace digitálních domorodců  
těší se velice.

Chytré lavičky měřící nekvalitu 
našeho ovzduší,
že je možné na ní elektrokolo dobít, 
senior netuší.
Na chytré zastávce Wifi připojení 
funguje bezvadně,
nikdo však neví, co to přinese městské 
pokladně!

Chytré koše s automatickým 
slisováním odpadu,
ekologům netříděný odpad pokazí 
náladu?
Čínské solární panely na střeše 
chytrého koše, 
znefunkční kečup z rozetřeného 
mastného langoše!

Chytré lampy, bezpečnostní kamery 
velkého bratra ponesou, 
bohužel důkazní materiály z nich naše 
legislativy nesnesou.
Monitorování počtu projíždějících aut 
a počtu chodců,
umožní sledování nevolníků při 
návratu do svých kotců!

Chytré interaktivní informační tabule 
neboli hlavolamy,
podají úplné informace až po 
shlédnutí cílené reklamy.
Vyhledat si spoje MHD nebo úřední 
hodiny primátora, 
nebude snad těžké ani pro lesního 
mechanizátora! 

Chytré parkování s detekcí 
obsazenosti parkovacího místa, 
funguje, dokud si na senzor nerozloží 
deku obézní nudista.
To pak mobilní aplikace navede řidiče 
na jiné místo parkovací, 
vše bude zaplaceno z našich daní, 
respektive z EU dotací.

Chytrý systém sdílení čehokoli  
bude na ulicích IN,
od bydlení, auta, elektrokola  
až třeba po ženský klín. 
Sdílet budeme hroby, spoďáry  
nebo i masturbaci, 
generace Y, pak i nemoci, nálady  
nebo laktaci.

Budeme se pak chytrým ulicím 
vyhýbat?
Do lesa za klidem matce přírodě  
ruce líbat?
Zanikne tato vyspělá civilizace  
jako Atlantida?
Nebo nás všechny zahubí obyčejná 
syfilida?
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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

 




