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.
Český eGovernment…

na co si to hrajeme…?
Vážení čtenáři, dovolím si popsat pár řádky to, co jsme v posled-
ních dnech zažili v rámci transformace jedné moravské společ-
nosti, která žije na českém telekomunikačním trhu od roku 1990.

Téma obsahu tohoto úvodníku je motivováno prohlášením nové 
ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové k podpoře 
digitální ekonomiky: „V moderním světě nemají lidé a podnikatelé 
(to jsou v podstatě také lidé…moje poznámka) obíhat úřady, ale ty 
by si dokumenty měly vyměňovat samy a měly by maximum služeb 
poskytovat elektronicky“. Svatá pravda. Určitě si pamatujete rčení 
„Úřady mají obíhat data a ne lidi…“. Já si ho pamatuji z počátku 
tohoto milénia a zejména v době kdy ministerstvo vnitra v čele 
s Ivanem Langerem a jeho náměstkem Zdeňkem Zajíčkem, za 
významné pomoci Sdružení pro informační společnost (SPIS) 
začalo realizovat první kroky v elektronizaci státní správy. Hodně 
se v té době skutečně udělalo, avšak následně se toto heslo jen 
recitovalo politiky tradičně před volbami. Ale jako vždy, skutek 
utek.

Společnosti-firmy se v českém prostředí transformují podle 
Zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností 
a družstev. Pokud jde o tzv. odštěpení, přecházejí závazky, 
povinnosti a práva z mateřské společnosti na nově vznikající 
společnost. Bohužel takto už to nevnímají některé státní auto-
rity. Považují takovou společnost díky novému identifikačnímu 
číslu (IČ) za novou, bez jakékoli historie. A aplikují na ně své 
vlastní postupy, jako by se jednalo o začátečníka a úplně nového 
nezkušeného podnikatele. Odštěpená společnost musí uctivě 
požádat nejen o daňové číslo, ale o další povolení a potvrzení, 
bez kterých nemůže nic koupit, dodat a fakturovat. A to existují 
pro úřady lhůty až 30 dní k vyřízení těchto nezbytně nutných 
požadavků. S bankami musíte začít jednat v rukavičkách, tak aby, 
jste si mohli zajistit a zaplatit nové účty. Protože jejich procesy 
pracují až na základě přidělených čísel a registrací, o které musíte 
žádat a čekat. Má představa je celkem jednoduchá, jakmile jsem 
zaregistrován notářem v obchodním rejstříku a je mi přiděleno 
IČ, automaticky dostávám datovou schránku, do které mi začnou 
chodit všechny potřebné dokumenty k podnikání. Samozřejmě, 
předem specifikované podnikatelem. Nechci vás tím příliš zatě-
žovat, ale jak vidíte, stále platí, že lidé a podnikatelé stále obíhají 
úřady a data si líně leží v moderních, nově zakoupených státních 
serverech a počítačích. Kde jsou předvolební proklamace a sliby? 

No nic, jedeme dál… máme další verzi Digitálního Česka ve verzi 
4.6 z dubna letošního roku. Vrcholovým cílem eGovernmentu, 
podle tohoto dokumentu je, aby do konce horizontu pětiletého 
plánu této koncepce platilo, že: „Česká republika je jednou 
z předních zemí v praktickém využívání moderních služeb eGo-
vernmentu, což významně přispívá k přívětivosti a celkové efek-
tivitě výkonu veřejné moci“. Úžasný (ne)měřitelný cíl, který lze 
definovat snad jen opravdu v současné politice. Místo toho aby 
se napsalo, že se udělá to a to, za tolik a tolik peněz a s tou a tou 
osobní odpovědností, tak celé Digitální Česko se 
vejde na tři strany a bude jasno. A také bychom 
ho mohli bez problémů otisknout v našem časo-
pise NEXT GENERATION/TELEKOMUNIKACE. 

Poznámka: Tento úvodník považujte  
za populárně naučný.

Váš

Svatoslav Novák 

OBSAH

Svatoslav Novák
ÚVODNÍK ....................................................................3

Rozhovor 
Svatoslava Nováka s jednatelem společnosti  
TTC MARCONI Josefem Šelepou ................................4

Lubomír Bokštefl
Kritéria pro výběr projektů v rámci programu  
podpory budování vysokorychlostního internetu ... 11

Jan Brouček
Jak rychlý je vysokorychlostní internet? .................. 17

Zdeněk Zajíček
V centru digitalizace mají být občané.......................24

Petr Slováček
Internet nikdy nenahradí skutečný pohled  
z očí do očí. ................................................................27

Prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD., Ing. Bohumil Adamec
Šírenie varovných hlásení pomocou terestriálneho 
digitálneho rozhlasového vysielania T-DAB+  ..........32

Jaroslav Hrstka
Inteligentní města se transformují  
pomocí technologie LoRa .........................................41

MICOS TELCOM
MICOS FTTH RISER
řešení s patrovými rozvaděči  ................................... 46

Představujeme
Konkurence Tesly z Česka pomáhá k energetické 
soběstačnosti doma i ve světě  .................................52

Redakce
Informační servis  ......................................................54



2 0 1 8  |  34  | 

Rozhovor Svatoslava Nováka s jednatelem  
TTC MARCONI 

Josefem Šelepou

Jsme hrdí na svoji historii, budoucnosti se nebojíme...

Josefe, léta Tě všichni známe jako spoluzaklada-
tele a dlouholetého šéfa společnosti TTC MAR-
CONI. Jak hluboko do minulosti sahají základy 
této společnosti a existuje souvislost s italským 
vynálezcem Guglielmem Marconim?

Dříve než odpovím, mi dovol, abych ti poděkoval 
za milé přivítání na stránkách časopisu, který dnes 

už vychází neuvěřitelných 55 let a jehož jsi vydava-
telem. Svaťo, milého přivítání hned využiji k tomu, 
abych na první otázku odpověděl trochu zeširoka 
a osobně. 

Po škole jsem nastoupil v roce 1970 jako vývojář 
do Výzkumného ústavu telekomunikací, který až 
do sametové revoluce vyvíjel telekomunikační 

Na úvod našeho rozhovoru bych velmi rád podotkl, že s  panem 
Josefem Šelepou máme dlouhodobý vřelý vztah, kdysi postavený na 
obchodních principech a  později na přátelských setkáních v  rámci 
APVTS (Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí) 
a ICT UNIE. Je mi ctí ho osobně přivítat na stránkách našeho časopisu.
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Společný pod-
nik TTC MAR-
CONI začal 
svoji činnost 
před 25 lety... 

Na českém trhu 
jsme byli v mi-
nulém desetile-
tí významným 
hráčem. V roce 
2006 jsme 
poprvé dosáhli 
ročního kon-
solidovaného 
obratu přes  
1 mld. Kč.  

systémy pro podniky koncernu TESLA. Dnes to zní 
možná komicky, ale my jsme byli přesvědčeni, že 
naším posláním je budování a rozvoj českosloven-
ských telekomunikací, a opravdu jsme se snažili. 
Na konci osmdesátých let byl náš výzkumák 
prestižním pracovištěm s vysoce kvalifikovaným 
týmem specialistů. Československý telekomu-
nikační průmysl však zůstal v izolované bublině 
tehdejší RVHP daleko za vyspělým světem.

Do revoluce neměl o výsledky našeho vývoje ani 
o naše specialisty nikdo velký zájem, protože 
výrobní podniky TESLA chrlily do zemí RVHP 
a zejména do bývalého SSSR velmi omezený 
sortiment již mírně zastaralých zařízení a trh 
bývalého SSSR byl velmi hladový. Po revoluci se 
nám však otevřel prostor k seberealizaci a já jsem 
začal snít o vytvoření podniku, který využije náš 
značný technický potenciál. Ještě v roce 1990 
jsme deklarovali svůj záměr stát se standardním 
výrobcem telekomunikační techniky a přejme-
novali se už v roce 1991 na TESLA TELEKOMUNI-
KACE. Scházel však širší sortiment výrobků a zku-
šenosti z tržního prostředí – zejména obchodní. 
Přitom nenasycený československý telekomuni-
kační trh rychle zaplňovaly zahraniční koncerny 
(Siemens, AT&T, Philips…) za pomoci rychle 
vznikajících a dnes už neexistujících tuzemských 
společných podniků. 

Aby mohla TESLA TELEKOMUNIKACE lépe kon-
kurovat, urychleně musela také najít vhodného 
zahraničního partnera. Podařilo se nám navázat 
spolupráci právě s italskou společností MARCONI, 
S.p.A. Společně jsme „zaútočili“ na tehdejší SPT 
Telecom (předchůdce dnešních společností CETIN 
a O2), který potřeboval rychle mnohonásobně 
zvýšit přenosové kapacity telekomunikačních sítí 
ve velkých městech, zejména v Praze a Brně. Naše 
nabídka optických přenosových systémů byla po 
stránce cenové a technické tak přesvědčivá, že 
jsme společně s firmou MARCONI ve výběrovém 
řízení zvítězili. 

Obchodní úspěch byl jedním z rozhodujících argu-
mentů, který nám pomohl firmu MARCONI pře-
svědčit, že k dalšímu rozvoji obchodu bude vhodné 
navázat s námi v Praze mnohem těsnější spolu-
práci a založit společný podnik. Italům se zpočátku 
do toho vůbec nechtělo, ale nakonec se založením 
společného podniku velmi opatrně souhlasili. 

Společný podnik TTC MARCONI začal svoji činnost 
před 25 lety s pouhými několika málo spolupracov-
níky, ale s velkým entusiasmem. Měl přitom na co 
navazovat. Výzkumný ústav telekomunikací vznikl 
v Praze v roce 1953 a MARCONI, S.p.A. založil 
v italském Janově známý vynálezce Guglielmo 
Marconi v roce 1906 pod názvem Officine Radio 
Marconi. 

Ještě v nedávné minulosti jste byli dodavatelem 
telekomunikačních technologií pro operátory 
a provozovatele sítí. Které vaše telekomunikační 
zařízení drží stále „prim“ a jaká je vaše současná 
situace na trhu?

Na českém trhu jsme byli v minulém desetiletí 
významným hráčem při realizaci optoelektronic-
kých přenosových sítí a výrazně jsme se v této 
oblasti uplatnili také v zahraničí. V roce 2006 
jsme poprvé dosáhli ročního konsolidovaného 
obratu přes 1 mld. Kč. Ve stejném období bylo 
však už zcela zřejmé, že technologie pro tele-
komunikační operátory se stává předmětem 
globálního obchodu. My jsme v tu dobu měli 
o směru našeho dalšího rozvoje jasno – technolo-
gické komunikační sítě a jejich specifické rysy pro 
energetiku, dopravu, velké podnikové korporace, 
armádu, státní správu a s tím související systé-
mová integrace, a to zejména v oblasti kritické 
infrastruktury.

V současné době jsme nejúspěšnější v energe-
tice, kde máme i specifickou historii. Od samého 
vzniku firmy jsme se snažili společně s TTC 
TELEKOMUNIKACE o vývoj specifických řešení 
pro energetiku. V úzké spolupráci s odborníky ČEZ 
a později i ČEPS jsme vytvářeli specifikace modulů 
pro přenos povelů a signálů ochran vysokonapě-
ťových vedení. Často šlo o unikátní koncepční 
řešení, jako např. v případě technologie přenosu 
50 Hz pro fázování a propojení srovnávacích 
ochran nebo připojení diferenciálních ochran na 
optická rozhraní. Výrobců těchto modulů není ve 
světě mnoho a nám se s nimi podařilo prosadit 
se nejen na českém trhu, ale i na mnoha trzích 
v Evropě, Asii a Africe. Pod komerčním názvem 
PCM30U-OCH ho prodáváme již patnáct let 
a mezi našimi výrobky stále drží onen „prim“, na 
který se ptáš. 

Dnes jsou naší silnou stránkou nejenom techno-
logické komunikační sítě, pro které jsme vyvinuli 
přístupové prvky na bázi paketových technologií, 
ale také dispečerské hlasové systémy. Ty mají 
komunikační brány jak do technologických pev-
ných i rádiových sítí, tak i do veřejných sítí. Jedním 
ze slibných směrů, který sledujeme, je i integrace 
hlasového dispečinku s řídícími energetickými 

PCM30U-OCH  
Flexibilní přístupový 
multiplex, který 
kromě veškerých 
"telco" funkcí 
nabízí také přenos 
povelů ochran 
vysokonapěťových 
energetických 
systémů.
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Dnes jsou naší 
silnou strán-
kou nejenom 
technologické 
komunikační 
sítě, ale také 

dispečerské hla-
sové systémy.

systémy SCADA, s geografickými informačními 
systémy a bezpečnostními řídícími nadstavbami. 

Hodně se také zajímáme o budoucí rozvoj tzv. 
chytrých sítí (Smart Grid), které by mj. měly 
zajistit rovnováhu mezi zdroji elektrické energie 
(její výrobou) a spotřebou této energie. O chyt-
rých sítích se mluví již mnoho let, ale skutečným 
akcelerátorem jejich rozvoje se dnes stávají např. 
obnovitelné zdroje, elektromobilita a s nimi 
spojená decentralizace výroby elektrické energie. 
My v této oblasti máme připraveny přístroje na 
měření kvality napětí, proudů a dalších veličin 
v různých částech distribučních sítí a zařízení 
zajišťující zabezpečený přenos dat do řídících 
center a zabýváme se také zpracováním těchto 
dat. V podstatě jde o praktickou aplikaci dnes 
hodně skloňovaného internetu věcí (IoT) v oblasti 
energetiky. 

Zaměřujeme se také na oblast kybernetické 
a fyzické bezpečnosti. Máme připraveno kon-
cepčně nové řešení, které umožňuje po telekomu-
nikační síti centralizovat informace nezbytné pro 
efektivní řízení fyzické a informační bezpečnosti 
v provozu elektráren a rozvoden. Náš nadstavbový 
bezpečnostní systém umožňuje sledování stavu 
všech bezpečnostních prvků ve sledovaných objek-
tech a poskytuje možnost jejich řízení a nastavení 
požadovaných konfigurací. Nabízí také poloauto-
matické zpracování různých typů bezpečnostních 
událostí podle předem připravených uživatelských 
scénářů, jejich zobrazování na geografických mapo-
vých podkladech, logování a možnost pozdější 
analýzy všech činností vzniklých při řešení kon-
krétních bezpečnostních událostí. 

Naše aktivity mají dlouhou historii také na želez-
nici. Podařilo se nám navázat na úspěšnou imple-
mentaci digitálních ústředen z našeho vývoje 
a výroby v devadesátých letech. Využili jsme naši 
unikátní zkušenost získanou dlouholetým vývo-
jem rozhraní mezi tradičními drážními technolo-
giemi (komunikace MB na metalických kabelech, 
analogové rádiové systémy, selektory apod.) 
a moderními technologiemi. Postupně jsme si 
získali v telekomunikační oblasti na železnici silné 
a výrazné postavení. Nejvýznamnějším úspěchem 
v posledním období byly realizace kontraktů se 
Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) na 
dodávky komunikační infrastruktury pro národní 
železniční koridory v rámci staveb GSM-R (vari-
anta systému GSM určená pro užití na železnici). 
Součástí realizace byla konsolidace hlasových 
služeb pro výpravčí, modernizace hovorových 
terminálů elektrodispečinků, provozních dispe-
činků a sjednocení hlasové technologie po celém 

železničním koridoru na bázi naší komunikační 
platformy KONOS. Mezi naše průkopnické akti-
vity patří i letošní úspěšné testování přenosu sig-
nálů E1 a ETHERNET mezi bázovou stanicí GSM-R 
v Milovicích a centrálním počítačem systému 
v Praze prostřednictvím sítě MPLS (Multi-Proto-
col Label Switching). V popředí našeho zájmu tak 
zůstává budoucí převedení technologických sítí 
na paketové technologie. 

KONOS – globální komunikační platforma pro 
propojování řídicích systémů kritické infrastruk-
tury. Zjednodušuje komunikaci, sjednocuje dispe-
čerské postupy a integruje data ze systémů třetích 
stran do jednoho dispečerského terminálu.

Na železnici bychom velmi rádi uplatnili také 
systém řízení fyzické a informační bezpečnosti, 
o kterém jsem se již dříve zmínil. Tento systém 
je připraven k využití v objektové, kybernetické 
i konvergované bezpečnosti. Uvažujeme i o jeho 
využití v řízení železniční dopravy ke zrychlení 
a evidenci hlášení, k podpoře řešení různých typů 
poruch a zejména pro management mimořád-
ných událostí včetně zobrazení v geografickém 
informačním systému. Mezi takové události 
patří i všeobecně známé nehody na železničních 
přejezdech. 

Náš systém řízení fyzické a informační bezpečnosti 
je možné využít i v jiných oblastech než v energe-
tice a na železnici, např. v dalších dopravních seg-
mentech, ve státní správě, v korporacích i menších 
podnicích, obchodních centrech apod. Účastníme 
se také tvorby koncepce řízení bezpečnosti kritické 
infrastruktury státu, na kterém spolupracujeme 
s Fakultou aplikované informatiky a Ústavem bez-
pečnostního inženýrství Univerzity Tomáše Bati ve 
Zlíně. 

I přesto, že jsme stále dobrými specialisty v oblasti 
komunikační infrastruktury, a to zejména kritické 
infrastruktury, společným jmenovatelem našich 
současných aktivit je systémová integrace. Jsme na 
ni dobře vybaveni, disponujeme silným vývojovým 
zázemím i vlastní výrobou. 

Náš 
nadstavbový 
bezpečnostní 

systém 
umožňuje 
sledování 

stavu všech 
bezpečnostních 

prvků...



3  |  2 0 1 8  |  7

Další vaší tržní oblastí je veřejná správa. Dochá-
zí už konečně našim politikům a úředníkům, že 
musí oblasti eGovernmentu brát vážně a profe-
sionálně?

Nevím, jestli se mnou budeš souhlasit, ale já si 
myslím, že důležitost eGovernmentu dnes už došla 
jak vrcholovým politikům, tak i státním úřední-
kům. Oni totiž určitě vědí, jaká pozitiva vyplývají 
ze snížené byrokracie pro občany i pro podnikatele. 
Vzpomeňme, jaký hmatatelný přínos znamenal pro 
všechny projekt Czech POINT. A vzpomeňme také, 
jaké pozitivní body realizace tohoto projektu politi-
kům přinesla. Heslo „Obíhají data, nikoliv občan“ 
si už všichni dobře osvojili. Věřím, že se potřebné 
peníze najdou, vždyť pozitivní efekt se může dosta-
vit i v rámci jednoho volebního období. 

Nyní si ale dovolím trochu odbočit a zdůraznit 
aspekt ze zcela jiné oblasti, který ale pokládám 
za velmi důležitý. Jde o úroveň našeho školství, 
které by mělo mít podstatný vliv na výchovu dětí 
a mladých lidí a na smysluplné využívání všeho, 
co nám obecně e-svět přináší. A nemám vůbec na 
mysli schopnost zvládnout komunikaci s úřady, se 
státní správou, popř. na sociálních sítích. Mladí lidé 
si všechny nové technologie velmi rychle osvojují. 
Důležité podle mne je, aby v centru výchovy zůstal 
komplexně vzdělaný jedinec schopný kritického 
myšlení. Jedinec, jehož mozek nedegeneruje mj. 
i nadměrnou závislostí na elektronické komuni-
kaci, sociálních sítích a přejímání jimi nabízených 
jednoduchých řešení složitých problémů. Je samo-
zřejmé, že výchovu mladého člověka musí výrazně 
ovlivňovat rodina, ale vůbec bych nepodceňoval 
vliv školy. Vzpomeňme, jak nás v mládí ovlivňovali 
učitelé – osobnosti, ať už jejich specializací byl 
námi milovaný dějepis, zeměpis nebo nenáviděná 
matematika. Tyto osobnosti je potřeba do školství 
v maximálně možné míře vrátit. A to úzce sou-
visí s postavením učitele ve společnosti, s jeho 
sociálním statusem a samozřejmě také s prioritami 
politické reprezentace při tvorbě a schvalování 
státního rozpočtu. Finanční prostředky nám ale 
dostatek osobností do školství nevrátí obratem. 
Pomohou pouze nastartovat širší společenský 
proces, který ale bohužel není procesem na jedno 
volební období…

Velmi jsem oceňoval váš přínos pro APVTS nebo 
ICT Unii. Vidíš v současnosti ještě nějaké nové 
možnosti – přidanou hodnotu těchto sdružení, 
když lze říci, že „každý každého v naší branži zná“? 

Této otázce se obšírně věnoval v předchozím 
čísle tohoto časopisu prezident ICT Unie Zdeněk 

Zajíček, a to zejména úloze Unie v oblasti rozvoje 
digitálního státu – eGovernmentu. Zde není třeba 
Zdeňka Zajíčka nikterak doplňovat. Jako právník, 
dlouholetý, aktivní a nepřehlédnutelný vysoký 
státní úředník, i jako podnikatel, má do této 
problematiky velký vhled. Jeho slova, že „mým 
celoživotním snem je funkční moderní stát posky-
tující svým občanům kvalitní moderní služby… 
Stát, který svým občanům slouží, a to bez zbyteč-
ného obtěžování…“ znějí v jeho případě více než 
věrohodně. 

I díky Zdeňku Zajíčkovi není sporu o tom, že ICT 
Unie je nejenom profesním sdružením hájícím 
zájmy svých členů, ale zejména zásadním a neopo-
minutelným partnerem pro vládu, centrální úřady 
i regionální správy v oblasti eGovernmentu.

Zatím jsme hovořili o vašich aktivitách v České 
republice. Vy však působíte nejen v České repub-
lice a na Slovensku, ale také jste dodavateli komu-
nikačních a dispečerských systémů v zahraničí. 
Jak se vám podařilo proniknout na zahraniční trhy 
a jak se vám tam dnes daří?

V druhé polovině devadesátých let a na přelomu 
tisíciletí mělo zásadní význam pro rozvoj naší firmy 
pronikání na zahraniční trhy. Na Slovensku to bylo 
v té době relativně jednoduché. Tam, kde šlo o roz-
dělené bývalé federální společnosti, navazovali 
jsme na úspěchy v České republice. Optická síť pro 
Slovtransgaz, radioreléová síť pro armádu, projekty 
v energetice…

Protože Italové neměli téměř žádné vlastní aktivity 
v zemích bývalého Sovětského svazu, začali jsme 
dobývat právě tato území. Bohužel jsme přišli až 
v polovině devadesátých let, trh byl téměř zaplněn 
velkými hráči a na nás samozřejmě nikdo nečekal. 
Ale v obchodě je potřeba hledat různé cesty a ces-
tičky, my jsme docela slušně uměli rusky a opravdu 
jsme se snažili. 

Na Ukrajině nám pomohlo vítězství v tendru 
Světové banky na vybudování komunikační sítě pro 
energetickou společnost Kyjevenergo, kontrakt 
jsme podepisovali v Praze na Ministerstvu prů-
myslu a obchodu za přítomnosti novinářů a foto-
grafů. Naše krásná Praha nám v úspěchu mno-
hokrát pomohla. Předseda představenstva jedné 
významné ukrajinské telekomunikační společnosti 
se do Prahy tak zamiloval, že jednání představen-
stva organizoval právě v Praze a my jsme se tady 
seznámili s celým vedením firmy. Nakonec jsme 
navrhli a realizovali pro tuto ukrajinskou společ-
nost vysokorychlostní optickou přenosovou síť 
v hodnotě více jak za miliardu korun. Mezi sou-
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časné vlajkové lodi našeho zahraničního působení 
patří komunikační síť ukrajinské železnice, kterou 
navrhujeme a postupně realizujeme prostřed-
nictvím naší dceřiné společnosti TTC MARCONI 
v Kyjevě dnes už více než deset let. 

V Rusku patřily mezi naše první dodávky zařízení 
pro Gazprom v rámci dohod o deblokaci rus-
kého dluhu. Na konci devadesátých let a v prv-
ních deseti letech nového tisíciletí následovaly 
dodávky pro dominantní telekomunikační ope-
rátory v Moskvě, Ufě, v Jekatěrinburgu. Rusové 
jsou nároční obchodní partneři, osobní jednání 
a dohody jsou nutným předpokladem úspěchu. 
Ačkoliv mladí Rusové pracující v technologických 
firmách mluví obvykle slušně anglicky a dávají to 
ostentativně najevo, znalost ruštiny je výborným 
pomocníkem při dosažení úspěchu. Mnoho se 
hovoří o zázračné moci vodky při obchodních jed-
náních. Zázračnou moc určitě nemá, ale uzavření 
dohody bez podání ruky a přípitku je i dnes téměř 
nemyslitelné. 

Vlajkovou lodí našich současných aktivit v Rusku 
je ale energetika s našimi specifickými zařízeními 
vyvinutými pro tuto oblast, včetně gigabitového 
přepínače pro průmyslové prostředí SGN-Y. 
I v Rusku však zůstává naším hlavním exportním 
produktem PCM30U-OCH, se kterým úspěšně 
soutěžíme především se světovým gigantem 
ABB. U našeho největšího zákazníka FSK (Fede-
ralnaya Setevaya Kompaiya), který je obdobou 
naší společnosti ČEPS, máme dnes už téměř 
tisícovku těchto zařízení. Naši specialisté z Prahy 
společně se zaměstnanci naší dceřiné společnosti 
v Moskvě jsou doma ve Vladivostoku, na Bajkale, 
v Petrohradu… Kromě Slovenska, Ruska a Ukrajiny 
vyvážíme dnes naše zařízení do Polska, Bulharska, 
Egypta, Zimbabwe, Indonésie, Laosu, Peru, celkem 
do téměř třiceti zemí světa. 

Hlavní zahraniční obchodní aktivity vaší společ-
nosti probíhají tedy v Rusku a na Ukrajině. Jak 
hodnotíš tamní společenský vývoj? 

Na tuto otázku se těžko odpovídá, fundovanou 
analýzu nemám po ruce. Nicméně v posledních 

patnácti letech přicházím do styku s řadou 
našich zaměstnanců i zákazníků v obou zemích, 
často také o politické a společenské situaci 
diskutujeme, takže svůj subjektivní názor určitě 
mám. 

Co se týče Ruska, rád bych především zdůraznil, 
že tato země nemá demokracii západního typu 
a v současné době není ani po takové demo-
kracii poptávka. Autokratický prezident se 
snaží vrátit Rusům důvěru v jejich důstojnost, 
tradiční hodnoty a v neposlední řadě ve velmo-
censké postavení země. To se mu zatím dařilo 
a většina Rusů ho i přes současný pokles jeho 
popularity jednoznačně podporuje. Často u nás 
slyším o nostalgii Rusů k sovětskému Rusku. To 
určitě u části ruské veřejnosti platí. Co se ale 
týče samotného prezidenta, tak já si myslím, 
že se snaží směřování Ruska a postoje veřej-
nosti ovlivňovat spíše s ohledem na tradice 
a hodnoty romanovského Ruska. Myslím, že se 
kromě odkazu na obrovské oběti, soudržnost 
a národní hrdost Rusů z období Velké vlaste-
necké války nepřímo hlásí zejména k odkazu 
ruského impéria z přelomu devatenáctého 
a dvacátého století, k odkazu expanzivní poli-
tiky Petra Velikého a Kateřiny II. a k diploma-
tickým aktivitám Ruska v rámci Svaté aliance 
z doby Alexandra I. 

Půjde-li vůbec Rusko cestou západní demokra-
cie, potom mj. s ohledem na slepou uličku svého 
vývoje ve dvacátém století, bude proces přibli-
žování k Evropě trvat mnoho desítek let. Jsem 
přesvědčen, že k přibližování Ruska a Evropy je lépe 
přispět rozumnou spoluprací ve všech směrech, 
než této spolupráci bránit. Je přitom samozřejmé, 
že Evropa musí umět dobře vyhodnotit imperi-
ální zájmy Ruska a případně se proti nim důrazně 
a důsledně vymezit. 

Vyjadřovat se k Ukrajině je těžší než k Rusku. 
Vláda oligarchů, korupce ve všech sférách života 
a současné národnostní rozdělení země nedávají 
mnoho prostoru k rychlému vyléčení. Obecně se 
soudí, že bez cizí pomoci se Ukrajina ze současné 
situace nedostane. To je určitě pravda, já jsem 
ale navíc přesvědčen, že základní podmínkou 
pozitivního obratu na Ukrajině je vznik zatím 
neexistující politické elity, která nad své zájmy 
finanční a mocenské postaví zájmy země, národa, 
obyčejných lidí. Vzhledem k větší kulturní blíz-
kosti Ukrajiny a Evropy a zejména díky historické 
zkušenosti západní Ukrajiny z období habsburské 
monarchie si ale také myslím, že by přechod 
k demokracii našeho typu na Ukrajině mohl být 
kratší než v Rusku. 

Mezi součas-
né vlajkové 
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Vzhledem k vaší bývalé propojenosti s italskou 
firmou MARCONI, S. p.A., existuje ještě dnes něja-
ké obchodní propojení či využíváte produktů této 
firmy? Existuje stále tato firma?

Firma MARCONI, S.p.A. dnes už neexistuje. Nej-
prve se stala na konci minulého století součástí 
globální telekomunikační firmy MARCONI COM-
MUNICATIONS, Ltd. Tato britská firma úzce spo-
lupracovala se švédským Ericssonem, pro kterého 
vyvíjela a vyráběla v rámci OEM smlouvy kom-
pletní portfolio optických přenosových systémů. 
MARCONI COMMUNICATIONS měla největší 
kontrakty na trzích USA, Austrálie, Velké Británie 
a Německa, a to byl také hlavní důvod, proč ji 
společnost Ericsson v roce 2005 koupila, a stala se 
tak i našim novým akcionářem.

Protože se Ericsson v současné době zaměřuje 
převážně na mobilní sítě a usiluje o to být jednič-
kou jako dodavatel v oblasti 4G a zejména 5G sítí, 
rozhodl se soustředit plně na tuto oblast. V návaz-
nosti na to došlo k dohodě o prodeji akciového 
podílu TTC MARCONI, která je od roku 2014 plně 
v českých rukou. Zajímavostí je, že v celém světě 
je TTC MARCONI v současné době jedinou aktivní 
firmou v oblasti ICT technologií, která má ve 
svém firemním jméně odkaz na slavného italského 
vynálezce.

A nyní k první části tvé otázky týkající se obchod-
ního propojení a využívání produktů společnosti 
Ericsson. Jak jsem se už zmínil, Ericsson je dnes 
plně zaměřen na rozvoj mobilní infrastruktury, kde 
je pro naši obchodní spolupráci minimální prostor. 
Nicméně jedno významné propojení existuje. Od 
vzniku TTC MARCONI jsem se snažil, abychom 
měli velmi silné technologické zázemí. Postupně 
u nás vznikla skupina specialistů, která spolu-
pracovala s Italy na vývoji přenosových zařízení, 
od kanálových jednotek 64 kb/s v devadesátých 
letech až po současnou spolupráci na vývoji široko-
pásmového optoelektronického systému určeného 
pro přenos dat mezi základovými a vzdálenými 
rádiovými stanicemi sítí 5G. 

V současnosti spolupracuje s Italy skupina asi 20 
našich vývojářů, která mj. celosvětově zajišťuje 
údržbu zařízení Ericsson SPO 1400. Tato zařízení 
jsou určena pro výstavbu transportních sítí a sdru-
žují v sobě více generací komunikačních technolo-
gií, jmenovitě také SDH (Synchronous Digital Hie-
rarchy) a MPLS-TP (Multi-Protocol Label Switching 
– Transport Protocol), což umožňuje je využívat 
při rozšiřování stávajících sítí tradičních technolo-
gií i při jejich generační obměně. V kontextu této 
generační obměny je pro kritickou komunikační 

infrastrukturu zvláště vhodná technologie MPLS-
-TP, protože kombinuje moderní komunikační 
protokoly a funkce s osvědčenými provozními 
charakteristikami klasických technologií. Dává tak 
provozovateli plnou kontrolu nad poskytovanými 
službami, které jsou chováním deterministické 
a staticky konfigurované s garantovanými para-
metry. My se proto snažíme spolupráci při vývoji 
a údržbě zařízení Ericsson SPO 1400 prohloubit 
a mít tak větší vliv na jeho rozvoj a implementaci 
v sítích kritické komunikační infrastruktury.

Vím, že TTC MARCONI je součástí širší skupiny 
firem sdružených v rámci společnosti TTC HOL-
DING, a. s. Můžeš nám krátce vysvětlit její struktu-
ru a svojí úlohu v této struktuře?

Na pozici generálního ředitele TTC MARCONI 
působí od března tohoto roku František Mikeš, 
který k nám přišel z globální společnosti Schneider 
Electric a má za sebou více než 18 let zkušeností 
zejména v telekomunikacích, energetice a v oblasti 
datových center. Byl bych moc rád, kdyby mohl 
představit v některých z dalších čísel tohoto časo-
pisu strategii rozvoje naší společnosti na „dalších 
25 let“. Já však stále zůstávám jednatelem společ-
nosti a nechci předstírat, že je mi lhostejné, jak se 
společnost bude dále rozvíjet. Moje aktivity se ale 
v současné době přesouvají do společnosti TTC 
HOLDING, a.s., kde zastávám pozici místopřed-
sedy představenstva pro moderní technologie. 
Kromě moderních technologií (dosud jde zejména 
o ICT oblast) rozvíjí TTC HOLDING také realitní 
podnikání. 

Do oblasti moderních technologií patří nejenom 
společnost TTC MARCONI, ale také TTC TELEKO-
MUNIKACE, TTC TELSYS a TTC TELEPORT. 

TTC TELEKOMUNIKACE je dnes zaměřena zejména 
na vlastní výrobu a vývoj specifických zařízení pro 
AČR. Její výrobní divize je zavedenou jednotkou se 
zkušeným a motivovaným týmem, kterou se nám 
podařilo udržet v Praze. Vyrábí nejenom pro TTC 
MARCONI, ale mezi jejími zákazníky je i řada dal-
ších podniků. Pro některé z nich je právě její umís-
tění v Praze velikou výhodou díky velké flexibilitě 
spolupráce, a to zejména u malých výrobních sérií. 
Ještě na konci tohoto roku budeme investovat do 
modernizace výroby více než 5 mil. Kč. 

Další firmou holdingu v oblasti moderních tech-
nologií je TTC TELSYS, zaměřený na instalační 
a servisní práce v oblasti komunikačních systémů, 
vývoj a výrobu elektroniky pro výtahové systémy. 
V současné době také úspěšně rozvíjí aplikační 
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software pro pochůzkové systémy, který dodává 
nejenom významným bezpečnostním agenturám 
u nás, ale také v zahraničí. 

Hlavním produktem společnosti TTC TELEPORT 
jsou kolokační služby, které využívá mnoho 
významných společností. Jde o většinu tele-
komunikačních operátorů působících v České 
republice, energetické společnosti, bankovní 
domy, velké korporace, poskytovatele clou-
dových služeb a své servery tam má také 
řada menších a začínajících společností. Naše 
kolokační centrum působí na trhu již 17 let 
a významně se podílí na internetovém provozu 
v České republice. TTC TELEPORT disponuje ve 
svých dvou kolokačních centrech v Tiskařské 
a Sazečské ulici v Praze 10 celkovou kolokační 
plochou větší než 6000 m2 a je tak největ-
ším neutrálním poskytovatelem housingu ve 
střední a východní Evropě.

Jak už jsem se zmínil, TTC HOLDING podniká 
také v realitách. Toto podnikání nebylo naším 
původním záměrem, v počátcích jsme byli 
zaměřeni zejména na telekomunikace. Potom 
jsme však potřebovali výrobní prostory a koupili 
jsme k tomu vhodný objekt. Ten nám ale brzy 
nestačil, proto jsme koupili větší. Dále jsme 
potřebovali prostory pro naše datové centrum… 
Dnes je realitní byznys v rámci TTC HOLDING 
dalším důležitým směrem našeho podnikání. 
Vlastníme více než desítku objektů po celé 
Praze, v Trutnově a rozhlížíme se i dále. Objekty 
sami udržujeme, uvažujeme také o developerské 
činnosti, příp. i o vytvoření technologického 
byznys centra v Praze. 

Celá skupina podniků TTC HOLDING hospodařila 
v roce 2017 s konsolidovaným vlastním kapitálem 
cca 1,3 mld. Kč a dosáhla konsolidovaného zisku po 
zdanění 80 mil. Kč. Skupina TTC je dnes význam-
nou investiční skupinou s dostatečným kapitálem, 
který je dobrým předpokladem jejího rychlého 
růstu jak v oblasti moderních technologií, tak i na 
realitním trhu. Jsem přesvědčen, že v současné 
době připravované akvizice významně posílí také 
pozici TTC MARCONI doma i v zahraničí. 

Jak oslavíte čtvrtstoletí působení TTC MARCONI 
a 65 let od založení TTC TELEKOMUNIKACE? 

Toto dvojí výročí nás inspirovalo k rebrandingu 
celé skupiny TTC. Z nové vizuální identity je patrná 
nejenom sounáležitost s holdingem, ale také dyna-
mický vývoj, kterým všechny firmy v posledních 
letech procházejí. 

Výročí slavíme zejména s našimi zaměstnanci, se 
kterými si jedinečnou historii firmy připomínáme 
v rámci řady firemních akcí a soutěží. S tradicí a sta-
bilitou firmy seznamujeme také různými formami 
potenciální i nové zaměstnance. V době, kdy si na 
pracovním trhu lidé mají možnost vybrat z mnoha 
nabídek, je pověst zaměstnavatele a hodnoty s ním 
spojené důležitým rozhodovacím faktorem. 

Vyvrcholením oslav bude v listopadu poděkování 
našim obchodním partnerům a zákazníkům formou 
společenského setkání. Představíme na něm nejen 
novou značku, ale také vizi, s níž vstupujeme 
do dalších let našeho působení na českém trhu 
i v zahraničí. 

Josef Šelepa, spoluzakladatel, dlouholetý ředitel a jednatel TTC MARCONI.
Narodil se v Plzni, Elektrotechnickou fakultu ČVUT vystudoval v Praze, kde 
také obhájil disertační práci. Po ukončení studia začal pracovat ve Výzkumném 
ústavu telekomunikací, nejdříve jako výzkumný a později jako vědecký 
pracovník. Od roku 1982 řídil vývoj zařízení přenosové telekomunikační 
techniky, určených pro výrobní podniky koncernu TESLA. Vedoucím sektoru 
přenosové techniky se stal i ve společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o, 
pokračovatele Výzkumného ústavu telekomunikací po jeho privatizaci v roce 
1992.  
Šéfem společnosti TTC MARCONI byl od jejího založení v roce 1993 až 
do konce roku 2015. Firma pod jeho vedením založila dceřiné společnosti 
na Slovensku, Ukrajině a v Ruské federaci. V Moskvě je také od roku 2011 
předsedou správní rady česko-ruského podniku TTC ENERGOSERVIS. 
Dnes je stále jednatelem TTC MARCONI a současně místopředsedou představenstva společnosti TTC HOLDING. 
Na Elektrotechnické fakultě ČVUT je členem Oborové rady studijního oboru Telekomunikační technika. 
Má rád vážnou hudbu, literaturu, výtvarné umění, baví ho chodit po horách, jezdit na kole, lyžovat. 

TTC TELE-
PORT dispo-
nuje ve svých 

dvou kolokač-
ních centrech 

v Tiskařské 
a Sazečské ulici 
v Praze 10 cel-

kovou kolokač-
ní plochou větší 

než 6000 m2 

a je tak největ-
ším neutrálním 
poskytovatelem 

housingu ve 
střední a vý-

chodní Evropě.
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V současné době vrcholí přípravy na vypsání výzvy 
k předložení projektů se žádostí o dotaci. Cílem 
projektů musí být zajištění rychlého přístupu 
k internetové síti v oblastech, kde takovéto mož-
nosti doposud nejsou a ani je soukromí investoři 
neplánují v příštích třech letech vybudovat. Bylo 
identifikováno, že hlavním důvodem proč v těchto 
oblastech potřebná infrastruktura není k dispozici 
a bez podpory ani k dispozici nebude v budoucnu 
vybudována, je nepřiměřeně dlouhá doba návrat-
nosti investice do vysokorychlostního připojení.

Do celého procesu předkládání, hodnocení 
a schvalování projektů budou zapojeny pouze tři 

subjekty, do období po uvedení sítí do provozu pak 
i ti, pro které jsou výsledky projektů určeny, což 
jsou koncoví uživatelé. 

Je zjevné, že těmi nejdůležitějšími v celém projektu 
jsou uživatelé vysokorychlostního připojení k inter-
netu, kvůli kterým byla celá procedura podpory 
výstavby připravena. 

Z pohledu projektového pak tím prvním subjek-
tem, tedy tím z pohledu realizace nejhlavněj-
ším, jsou zpracovatelé a předkladatelé projektu 
a žádosti o jeho podporu, kteří po úspěšném 
absolvovaní hodnotících a schvalovacích procedur 

Kritéria pro výběr projektů 
v rámci programu podpory budování 

vysokorychlostního internetu

Lubomír Bokštefl

Fenomén „Internet“ je velmi obsáhlé téma, které, kdybych měl ambi-
ce jej popisovat podrobně, by zabralo mnoho prostoru. A s dovětkem 
v České republice ještě o mnoho více. Omezím se proto pouze a jen 
na jedno ze současných témat, které s tímto fenoménem souvisí. Tím 
je podpora budování vysokorychlostního internetu. Specificky pak na 
popis způsobu hodnocení a výběru projektů vhodných pro dotační 
podporu. Projekty jsou součástí probíhajícího operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK 2014-2020), 
spolufinancovaného z dotačních prostředků Evropské Unie.

...těmi nejdůle-
žitějšími v ce-
lém projektu 
jsou uživatelé 
vysokorychlost-
ního připojení 
k internetu
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budou projekty realizovat. Přitom žadatelem může 
být každý podnikatel, který je registrován ČTÚ jako 
podnikatel v elektronických komunikacích podle 
ZoEK 127/2005 Sb. 

Druhým subjektem je Agentura pro podnikání 
a inovace (API). Ta bude zajišťovat příjem projektů, 
kontrolu přijatelnosti projektu, kontrolu formál-
ních náležitostí podaných dokumentů a provede 
také ekonomické hodnocení žadatele. Pro každý 
projekt bude nezbytné zpracovat také analýzu 
nákladů a výnosů projektu („Cost-Benefit Ana-
lysis – CBA“). Údaje pro analýzu budou součástí 
předepsaných informací, které žadatel musí zadat 
do podpůrného systému (MS2014+).

Kontrola formálních náležitostí 
a přijatelnosti předkládaného projektu.
Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a při-
jatelnosti vyplývají z obecných požadavků a para-
metrů závazných metodik dotačních programů EU 
a MMR. Kdo v této části požaduje nebo očekává 
velký stupeň volnosti, bude zklamán. V této části 
nelze uplatnit příliš kreativity, neboť jejich obsah je 
detailně popsán v závazných metodikách, včetně 
příslušných postupů a jejich náležitostí. Hodnocení 
této části má formu vylučovací. Výsledkem hod-
nocení mohou být pouze výroky splněno, nespl-
něno nebo nehodnoceno (pro případy, kdy je pro 
vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění infor-
mace od žadatele). V případě nesplnění jednoho či 
více kritérií označených jako kritéria napravitelná, 
bude žadatel vyzván k doplnění (nikoliv k dopraco-
vání) žádosti o podporu. Doplnění je nutné provést 
prostřednictvím MS2014+. Čas na doplnění 
informací je limitován na deset pracovních dnů od 
data doručení výzvy. Poté co žadatel požadované 
informace doplní, hodnotitel znovu ověří přija-
telnost a formální náležitosti projektu v daném 
systému. Vyznačí v něm také, že došlo k doplňo-
vání požadovaných náležitostí. Žádost o podporu 
může být vrácena k doplnění maximálně třikrát. 
Jestliže žadatel ve stanovené lhůtě nepředá žádné 
doplnění, nebude opakovaně k doplnění vyzván 
a celá jeho žádost bude, jak již bylo uvedeno dříve, 
zamítnuta pro nesplnění formálních náležitostí. 

Také v případě nesplnění byť i jediného kritéria 
označeného přívlastkem „nenapravitelné“ bude, 
podle jasných pravidel, žádost o podporu vylou-
čena z dalšího procesu hodnocení.

Může také nastat situace, kdy se kritérium na daný 
projekt nevztahuje a v tom případě bude výrok 
hodnotitele pro toto kritérium znít – nerelevantní.

Jak již bylo uvedeno dříve, výsledky hodnocení 
této části kritérií budou pouze dvojího druhu. Buď 

bude projekt poslán dále do procesu věcného hod-
nocení, nebo bude odmítnut. 

Třetím subjektem, který v procesu navazuje na 
hodnocení kritérií přijatelnosti a formálních 
náležitostí projektu je Řídící orgán programu 
OP PIK, tedy konkrétně Ministerstvo průmyslu 
a obchodu. (MPO). MPO provede věcné hodnocení 
projektu, a celkové výsledné hodnocení projektu 
předá Výběrové komisi zřízené MPO k rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. Jestliže budou splněny veš-
keré náležitosti předepsaného postupu hodnocení, 
bude celý proces završen vydáním právního aktu 
o poskytnutí podpory a předkladatel projektu 
bude moci zahájit jeho realizaci. 

Jak je z předchozího textu zjevné, vše se točí 
okolo zajištění vysokorychlostního přístupu 
k internetové síti v oblastech, kde takovéto mož-
nosti doposud nejsou a ani je soukromí investoři 
neplánují v příštích třech letech vybudovat. Proto 
musí být způsob zajištění vysokorychlostního 
připojení k internetu v předkládaném projektu 
dobře popsán. Hodnocení, jakým způsobem pro-
jekt splňuje veškeré požadované náležitosti, bude 
předmětem věcného hodnocení.

Věcné hodnocení předkládaného 
projektu
Velmi důležitou součástí předkládané žádosti 
o podporu projektu na vybudování vysokorych-
lostního přístupu k internetu je vlastní technické 
a ekonomické naplnění požadavků na nově budo-
vané sítě. 

V rámci věcného hodnocení projektu a žádosti 
o podporu bude hodnoceno podle interních meto-
dik Řídicího orgánu. Kontrolou projde plnění zásad 
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti rozpočtova-
ných prostředků. MPO bude při kontrole hospodár-
nosti žádosti o podporu kontrolovat ceny obvyklé 
jak staveb, tak pořizovaných technologií (čili hmot-
ného majetku). Hodnoceny budou také navrhované 
náklady na pořízení nehmotného majetku, ceny slu-
žeb, nebo i výše odměňování pracovníků. Náklady 
nad obvyklé ceny těchto kontrolovaných kategorií 
výdajů však nebude možné uznat způsobilými výdaji 
podporovaného projektu, tedy nebude možné na 
jejich úhradu použít dotačních prostředků.

Podkladem pro věcné hodnocení bude soubor 
dokumentace projektu, který musí zpracovatel 
a předkladatel projektu a žádosti o podporu při-
pravit podle podkladů uvedených v dokumentaci 
výzvy. 

Kritéria pro věcné hodnocení projektů byla v první 
výzvě (2017) velmi rozsáhlá a velmi kompliko-

Kdo v této části 
požaduje nebo 
očekává velký 

stupeň volnosti, 
bude zklamán.
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a účelnosti 
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prostředků. 
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vaná. To bylo předmětem diskusí i kritiky ze strany 
zástupců potenciálních investorů a provozovatelů 
sítí a služeb elektronických komunikací. 

Výsledkem velmi intenzivní spolupráce 
z počátku tohoto roku mezi MPO a zástupci 
provozovatelů sítí a služeb elektronických 
komunikací bylo vypracování nového způsobu 
věcného hodnocení projektů a žádostí o pod-
poru výstavby sítí vysokorychlostního přístupu 
k internetu. Tato kritéria v květnu tohoto roku 
schválil Monitorovací výbor OP PIK.

Úplný text popisující kritéria a jejich hodnocení 
zabírá asi 17 stránek kompaktního textu a sou-
visejících tabulek. Jeho zveřejnění je nad rámec 
rozsahu tohoto článku. Vlastní text však bude 
pochopitelně součástí dokumentace připravo-
vané výzvy. 

Stojí určitě za to, lehce zmíněná kritéria trochu více 
přiblížit. 

Kritéria pro věcné hodnocení jsou 
rozdělena na tři základní kategorie 
(A-C).
Jednotlivým projektům budou v rámci věcného 
hodnocení přiřazeny body v možném rozpětí 
0–100 bodů. Aby projekt mohl hodnocením 
úspěšně projít, musí dosáhnout minimálně 40 
bodů.

Kategorii A tvoří v její první části ne příliš často 
užívaná kombinovaná kritéria (to znamená, že 
každé kritérium je při jeho nesplnění vylučovací, 
při jeho splnění je pak náležitě bodově ohodno-
ceno). Obsahem kritérií jsou základní požadavky 
na kvalitu technického řešení podle vládou 
schváleného a Evropskou komisí akceptovaného 
„Národního plánu rozvoje sítí příští generace“ 
(NPRSNG). V další části je kladen požadavek na 
zajištění takového rozsahu nové výstavby, aby 
daná oblast při následném hodnocení už nebyla 
považována za oblast s nedostatečně zajištěným 
přístupem k vysokorychlostnímu internetu. 
Jinak řečeno, aby tato oblast nemohla být, 
podle stávajících pravidel, opakovaně zařazena 
do programu podpory výstavby. Další binární 
a zároveň bodovanou součástí kategorie A je 
i hodnocení hospodárnosti projektu doplněné 
několika povinnými prvky, kterými jsou např. 
velkoobchodní nabídka, deklarace poskytování 
definovaného rozsahu služeb koncovým zákaz-
níkům, existence obchodního plánu a podobně. 
Tato kategorie je také doplněna třemi obsahově 
jednoduše uvedenými povinnými binárními 
(ANO/NE) kritérii. V bodovém hodnocení je na 

kategorii A věnováno z celkového skóre celkem 
30 bodů.

Kategorii B je věnováno celkem 8 bodů a v rámci 
této kategorie bude hodnocena očekávaná (na 
základě předchozí praxe a zkušeností) schopnost 
žadatele zajistit realizaci projektu a následné 
úspěšné provozování služeb.

Kategorii C jsou věnovány celkem 62 body. Tato 
kategorie je z celého věcného hodnocení jedno-
značně nejdůležitější a bude v nejvyšší míře rozho-
dovat o výsledném hodnocení projektu.

Skládá se ze tří částí. Druhá a třetí část v této 
kategorii popisují tržní potenciál firmy a jejího pro-
jektu a jeho pravděpodobnost úspěšné realizace. 
To vše za celkem 12 bodů. 

První, nejdůležitější části je věnováno celkem 50 
bodů, tedy polovina celkového možného bodového 
zisku. V hodnotících kritériích je zcela jednoznačně 
matematicky popsán způsob přidělení bodů, 
který vychází z číselných hodnot výše požadované 
dotace, jasně definované úrovně technického 
řešení a z rozsahu navrhovaného projektu. For-
mulace tohoto velmi důležitého bodu hodnocení 
je výsledkem velmi intenzivní spolupráce mezi 
zástupci podnikatelského sektoru a MPO. 

Zadání bylo jednoduché a jednoduchý je i výsle-
dek. Cílem bylo navrhnout jedno hodnotící 
kritérium, které by umožnilo porovnat velké i malé 
projekty se stejnou citlivostí na změny základních 
tří hodnocených parametrů, kterými jsou cena na 
přípojku, technická úroveň řešení a rozsah řešení.

Cenové hladiny požadované výše dotace na 
přípojku jsou pro výpočet hodnocení jednotlivých 
řešení nastaveny od 6 000 Kč do 40 000 Kč. 

Technické parametry řešení pochopitelně musí 
splňovat základní požadavky na vysokorychlostní 
sítě přístupu k internetu definované v „Národ-
ním plánu rozvoje sítí nové generace“. Přístu-
pová síť musí tedy umožnit rychlosti minimálně 
30 Mbit/s v sestupném směru a 10 Mbit /s ve 
vzestupném směru. Současně musí umožnit do 
konce roku 2020 nárůst na 100 Mbit/s v sestup-
ném směru a minimálně 33 Mbit/s ve vzestupném 
směru pouhou výměnou aktivních prvků sítě. Na 
vyšší než základní bodové hodnocení lze dosáh-
nout zvýšením přenosových rychlostí ve vzestup-
ném i sestupném směru. 

Třetím parametrem, použitým pro stanovení 
bodového hodnocení v této části, je procento 
adresních míst obytných budov, kde možnosti 

Zadání bylo 
jednoduché 
a jednoduchý je 
i výsledek. 
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vysokorychlostního přístupu k internetu nebudou 
ani ve tříletém výhledu a které žadatel má zájem 
svým projektem pokrýt.

Pro transparentní způsob výpočtu tohoto údaje, 
bude součástí dokumentace výzvy odkaz na 
seznam jednotlivých adresních míst obyt-
ných budov, která jsou zahrnuta do dotačního 
programu.

Pro větší přehled, související se způsobem tvorby 
seznamu adresních míst obytných budov zahr-
nutých do dotačního programu, by bylo vhodné 
uvést postup jeho tvorby. Základem je sběr dat 
prováděný každoročně Českým telekomunikač-
ním úřadem (ČTÚ). ČTÚ sbírá vždy počátkem 
roku mimo řady jiných údajů i informace o exis-
tenci sítí elektronických komunikací schopných 
zajistit služby vysokorychlostního přístupu 
k internetu, někdy také označovaného jako NGA 
(Next Generation Access). Sbírá je od všech, 
v příslušných kategoriích, u ČTÚ registrovaných 
operátorů sítí a služeb. Základním výstupem 
tohoto sběru, použitého pro popisovaný dotační 
program, je seznam všech adresních míst (ADM) 
v České republice doplněných atributem popi-
sujícím zda v daném místě je k dispozici síť 
schopná poskytnout službu s parametry NGA, 
nebo zda v tomto místě kterýkoli z operátorů 
hodlá v následujících třech letech takovouto síť 
postavit. 

Pro další hodnocení bylo se zástupci sektoru elek-
tronických komunikací dohodnuto, že veškeré další 
úvahy o možnostech použití dotačních prostředků 
budou vázány nikoli na všechna adresní místa – 
ADM, ale pouze na adresní místa obytných budov 
(ADM OB). Těch je v ČR, mimo Prahu, na kterou se 
dotační program této kategorie nevztahuje, více 
než 2,1 milionů. 2,1 milionu adresních míst obyt-
ných budov je příliš velké číslo, aby jej bylo možno 
použít pro detailní stanovení míst vhodných pro 
použití dotačních prostředků. 

Informace o ADM OB byly sdruženy podle základ-
ních sídelních jednotek (ZSJ). Těch je v ČR, mimo 
Prahu, cca 20 248. V dohodě se zástupci sektoru, 
bylo určeno, že k možnému použití dotačních 
prostředků budou vybrány ty ZSJ, ve kterých je 
síť NGA nedostupná minimálně v 60 % ADM OB 
(případně v definovaných případech pak pouze 
v 50 %). Přesný počet ZSJ z vyhodnocení sběru dat 
za rok 2017 bude určen v říjnu tohoto roku. Celý 
seznam ZSJ identifikovaných k použití dotačních 
prostředků ještě pochopitelně projde procesem 
veřejné konzultace, aby byla ověřena pravdivost 
údajů a správnost jejich interpretace. Očekáváme, 
že vybraných ZSJ bude stále relativně hodně, 

a proto budou sdruženy do několika intervenčních 
oblastí (IO).

Je stanoveno, že na jednu intervenční oblast může 
jeden podnikatel předložit pouze jeden projekt. 
Pochopitelně může také předložit samostatné 
projekty třeba i na každou IO. 

Záměrem takovéhoto určení je umožnit úspěšnou 
účast menším i vyloženě malým podnikatelům. 
Způsob hodnocení je nastaven tak, aby šanci uspět 
měl i malý projekt zaměřený třeba na jedinou 
základní sídelní jednotku s několika desítkami 
obytných budov. Navíc v rámci jedné IO má šanci 
uspět i více projektů za předpokladu, že se jimi 
vybrané ZSJ nebudou vzájemně překrývat. V žád-
ném případě však MPO nebude výběr ZSJ a jejich 
zařazení do jednotlivých projektů nějak ovlivňovat, 
nebo koordinovat. 

Jednotlivé projekty budou hodnoceny nezávisle na 
sobě. Hlavním kritériem při tom je získaný počet 
bodů, který musí překročit 40 bodů, aby projekt 
mohl být akceptován k realizaci. 

Mezi sebou budou projekty porovnávány pouze 
tehdy, když budou směřovat do stejné intervenční 
oblasti a navíc se budou teritoriálně překrývat 
alespoň v jedné ZSJ. Jak již bylo uvedeno výše, 
v rámci jedné intervenční oblasti může být 
vybráno více geograficky si vzájemně nekonku-
rujících projektů, tedy projektů směřujících do 
různých ZSJ.

V případě, že hodnocené projekty budou smě-
řovat do stejných, vzájemně se překrývajících 
oblastí, byť bude překryv třeba i v jediné ZSJ, 
bude vítězný projekt vybrán pouze podle výše 
celkového bodového hodnocení. Celý proces je 
navržen tak, aby hodnocení bylo transparentní 
a spravedlivé.

V závěru by bylo vhodné upozornit na některé 
požadavky na návrhy technických řešení. Jedním 
z požadavků daných dotačním programem je 
sedmiletá doba udržitelnosti projektu. Po celou 
tuto dobu musí subjekt, který využil pro jeho 
realizaci dotačních prostředků, zajistit nejen 
provozování vybudované sítě a služeb v kvalitě 
NGA pro všechny koncové uživatele, ale také 
pro velkoobchodní nabídku jiným provozova-
telům služeb. Také tyto subjekty budou vázány 
k poskytování sužeb s parametry NGA, s pod-
mínkami přenesenými od příjemce dotace. Je 
nezbytné také zajistit, že během celé doby udrži-
telnosti projektu nesmí dojít k omezování NGA 
parametrů připojení. Tím je myšleno zejména 
omezování spojené například s růstem počtu 
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koncových uživatelů, nebo spojené se změnou 
chování zákazníků. Horizont sedmi let je rela-
tivně dlouhá doba a změny chování koncových 
uživatelů lze sice velmi těžko predikovat, ale 
určitě k nim bude docházet.

S ohledem na použité technologie jsou požadavky 
na technická řešení projektů technologicky neut-

rální. Rozhodující bude pouze kombinace technic-
kých parametrů řešení, počet budovaných přípojek 
a požadovaná dotace na budovanou přípojku. Lze 
tedy použít technologie optických sítí, metalických 
sítí i bezdrátových sítí, a to včetně jejich kombinací 
i v rámci jediného projektu. 

Odkazy na některé dokumenty:
1.  Národní plán rozvoje sítí nové generace 

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/54816/62619/648732/priloha002.pdf
2.  Soubor informací o současném stavu sítí přístupu k internetu v ČR 

http://www.verejnakonzultace.cz/
3.  CBA – příručka žadatele 

https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2016/12/CBA-příručka-žadatele_1.12.2016.pdf
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Parkování bez hledání

INTERNET VĚCÍ

Doprava a hlavně parkování se drží 
mezi nejdůležitějšími komunálními 
tématy. Stále častější je regulace 
a zpoplatnění, což se ale nemá 
obrátit proti místním ani proti 
motorizovaným návštěvníkům. 
Východisko nabízí varianty konceptu 
chytrého parkování, jehož předním 
dodavatelem je ČD - Telematika. 

CHYTRÁ ŘEŠENÍ

DOPRAVA BEZPEČNOST INFORMACE BUDOVY ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

Obchodní manažer pro chytrá řešení: Dana Marcoňová  I +420 733 691 244  I dana.marconova@cdt.cz   
I www.cdt.cz I poptavka@cdt.cz

   investičně nenáročné řešení vhodné i pro menší obce či firmy
   efektivní a snadné řízení parkovacích ploch s nízkými náklady realizace
   rychlá a jednoduchá instalace během 20 minut
   bezúdržbové řešení s výdrží baterie 5 let bez nutnosti externího napájení
   celý systém pracuje na vyhrazené komunikační síti s celorepublikovým pokrytím

ŘEŠENÍ PRO MĚSTA A OBCE   
ČD - TELEMATIKY PATŘÍ  
MEZI ŠPIČKU 

CHYTRÉ PARKOVÁNÍ  
V PRAXI

Inteligentní Brno
Řešení lepšího parkování nabízené  
ČD - Telematikou aktuálně zvolilo Brno, kam 
firma dodá 120 inteligentních parkomatů. 
„Doprava a parkování jsou pro obce klíčové. 
Jsme přesvědčeni, že segment chytrých řešení 
pro parkování výrazně poroste,“ uvádí Peter 
Hudák z ČD - Telematiky. Parkomaty budou 
připojeny na dohledové centrum dispečinku 
Brněnských komunikací. Pětiletý projekt 
Systém organizace a bezpečnosti dopravy 
města Brna počítá až s 600 kusy automatů.  
ČD - Telematika projekt koordinuje, zajistí 
montáž a servis.

Průkopnické Budějovice,  
bezpečná Plzeň
V Českých Budějovicích nainstalovala  
ČD - Telematika 71 moderních parkomatů  
jako součást inteligentního systému dopravní 
obsluhy. Jsou napojeny na Dohledové 
centrum, což umožní řešit závadu online 
nebo vyslat techniky. 
Plzeň zvyšuje bezpečnost silničního provozu. 
V šesti ulicích bude instalováno zařízení 
pro úsekové měření rychlosti s možností 
vyhledávání odcizených vozidel. 

Projekt Bezpečný Středočeský kraj je zaměřený 
na zvýšení bezpečnosti provozu a prevenci 
obecné kriminality. V obou projektech je  
ČD - Telematika významným subdodavatelem. 

P+R fenomén doby
KORDIS JMK, koordinátor Integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kraje 
s městem Blansko zlepšují informovanost 
o možnosti zaparkovat na parkovišti P+R 
u zdejšího nádraží. Základem je infosystém 
od ČD - Telematiky. Díky němu bude znát 
aktuální stav obsazenosti provozovatel 
i motoristé a ti již nebudou hledat místo 
projížděním mezi parkujícími auty.

Parkováním nabídka nekončí  
Obsluha významné místní firmy může 
zatěžovat dopravu v obci. Zdravou symbiózu 
ukazuje výrobní centrum CS Beton ve Velkých 
Žernosekách vybavené chytrým parkovištěm 
s vyvolávacím systémem včetně detekce dle 
SPZ. Technologii dodává ČD - Telematika 
prostřednictvím TETRONIK, Terezín. Řešení 
zvýší plynulost odbavování v areálu firmy 
a pomůže i dopravě ve Velkých Žernosekách.  

ČD - Telematika koncept Chytrých řešení 
pro města a obce postupně rozšiřuje. Kromě 
Dopravy, kam patří parkování, se věnuje 
i dalším základním oblastem – Bezpečnosti, 
Informacím, Životnímu prostředí a Budovám. 
Připravená řešení se počítají na desítky a jejich 
počet roste. 

180276_Internet_veci_inzerce.indd   1 06.09.18   16:59
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Jak rychlý je 
vysokorychlostní internet?

Jan Brouček

Vysokorychlostní internet – tak často používaný pojem. Víme ale, co 
přesně toto označení znamená? Jaké má souvislosti a jaké má dů-
sledky, když někdo takový pojem použije?
Technický termín „vysokorychlostní internet“ má přesný význam. 
Znamená připojení k internetu s rychlostí nejméně 30 Mbit/s v se-
stupném směru (downstream). Je to služba přístupu k internetu s de-
klarovanou rychlostí stahování (download) aspoň 30 Mbit/s.
Pojem vysokorychlostní internet ovlivňuje nejen technické předpi-
sy, ale i legislativu poskytování služeb elektronických komunikací. 
To znamená, že ovlivňuje podmínky podnikání v oboru ICT možná 
více, než jsme si ochotni připustit.
Od pojmu vysokorychlostní internet je odvozen i pojem vysoko-
rychlostní síť elektronických komunikací. To je taková síť, která je 
schopna poskytovat připojení k vysokorychlostnímu internetu. A už 
tady máme první legislativní novinku, která je přímo vázána na 
definici vysokorychlostního internetu. Jedná se o zákon č. 194/2017 
Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních 
sítí elektronických komunikací. Zákon byl přijat na jaře 2017 a další 

Pojem vysoko-
rychlostní in-
ternet ovlivňuje 
nejen technické 
předpisy ale, 
i legislativu 
poskytování 
služeb elektro-
nických komu-
nikací.



2 0 1 8  |  31 8  | 

Vysokorychlostní internet = rychlost 
+30 Mbit/s. Jaká ale je opravdu 
rychlost?
Internet se zrodil poměrně nedávno. Do České 
republiky přišel zhruba před čtvrt stoletím. Pro-
chází bouřlivým vývojem. Není divu, že podmínky 
jeho užívání se teprve vytváří a hledají. Proto 
se o kvalitativních a přenosových parametrech 
začalo na veřejnosti mluvit poměrně nedávno. 
V roce 2015 Evropská komise připravila a Evropský 
parlament přijal nařízení, které upřesňuje obchodní 
a provozní podmínky pro poskytování služby 
přístupu k internetu [1]. Cílem je transparentní, 
technologicky neutrální, nediskriminační chování 
poskytovatelů ISP (Internet Service Provider) ke 
všem zákazníkům. Jedná se o pokus nastavit a sta-
bilizovat pravidla provozu na sítích elektronických 
komunikací. K tomu patří i definice a garance kva-
litativních parametrů připojení k internetu v rámci 
jednotného evropského digitálního trhu. Hlavním 
kvalitativním parametrem je rychlost.

Podle tohoto nařízení [1] musí všichni ISP uvá-
dět ve svých obchodních podmínkách i ve všech 
smlouvách o poskytování internetu následující 
rychlosti, které jsou k dispozici zákazníkovi pro 
stahování a vkládání (download, upload):

1. Maximální rychlost 
2. Běžně dostupná rychlost
3. Minimální rychlost
4. Inzerovaná rychlost

Ty první tři rychlosti musí mít jasné technické 
definice. Jejich interpretace a význam jsou vysvět-
leny v článku dále. Ta čtvrtá, inzerovaná je mar-
ketingový pojem používaný ve stylu „rychlost až 
500 Mbit/s“ a podobně. Pro inzerovanou rychlost 
platí, že nesmí být větší než uváděná maximální 

rychlost. To je logické. Nemohu nabízet a prodávat 
něco, co není technicky možné.

Rychlost jako argument marketingu
Zrychlujeme, nejrychlejší internet, datový fičák, 
apod., s tím vším se můžete setkat v nabídce 
různých provozovatelů sítí a ISP (Internet Service 
Provider = poskytovatel internetu). Rychlost 
začala být klíčovým prodejním argumentem, na 
který slyší zákazníci. 

V honbě za zákazníkem se proto používají různé 
výrazy: rychlost garantovaná, reálná, skutečná, 
zaručená, spolehlivá, přístupová, dostupná, až 
do… To všechno jsou výrazy, se kterými se můžete 
setkat. Různé výrazy mají různé významy, často-
krát lze jen těžko odhadnout jaké. Kdo se v tom má 
vyznat? Obchod a marketing všech ISP se předhá-
nějí v tom, kdo vyvolá u zákazníků silnější pocit, že 
právě ten jejich nabízený internet je nejrychlejší 
a nejkvalitnější. Samozřejmě při rozumné ceně. Na 
cenu rezidenční klient v ČR slyší především.

Proto je důležité, že do marketingového chaosu 
líbivých slov, vnáší nařízení Evropského parla-
mentu [1] aspoň základní pravidla k rychlosti pro-
vozu na našich internetových dálnicích a veřejných 
komunikacích, a že tato pravidla implementoval 
ČTÚ do pravidel platných v ČR [3], [4], [5].

Jakou má vysokorychlostní internet 
rychlost ve vzestupném směru?
Jak je to ale u služby vysokorychlostní internet 
s rychlostí vkládání (upload)? Kdo si myslí, že rych-
lost je také 30 Mbit/s, bude zklamán. U kategorie 
vysokorychlostní internet se o rychlosti ve vze-
stupném směru (upstream), o rychlosti vkládání 
vůbec nemluví. Rychlost ve vzestupném směru 
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zákony a legislativní úpravy budou přibývat. Například nejnověj-
ší je zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., 
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 
a infrastruktury elektronických komunikací. S pojmem vysokorych-
lostní síť/vysokorychlostní internet se budeme v ICT setkávat poměr-
ně často. V dokumentech Ministerstva průmyslu a obchodu (dále 
MPO), v dokumentech regulátora – Českého telekomunikačního úřa-
du (dále ČTÚ), ale i dokumentech Ministerstva vnitra (MV), vlády 
ČR, orgánů Evropské unie, BEREC- sdružení evropských regulátorů 
atd. 
Podívejme se proto z blízka, co termín vysokorychlostní internet zna-
mená. A zjistíme, že v některých případech to není tak jednoduché, 
jak se na první pohled zdá. Budeme muset přemýšlet.
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může být proto 30 Mbit/s (symetrické připojení) 
ale také jen 64 kbit/s (silně nesymetrické připo-
jení). To záleží na technologii a obchodní politice, 
kterou používá konkrétní ISP.

Mýtus – internet bez agregace
„Jsme tu jen pro Vás“ – je napsáno na obchodě, 
kam chodíme nakupovat. Všem nám dojde, že tím 
majitel obchodu určitě nemyslel, že tu je pouze 
pro nás, pro jednu osobu a nikoho jiného obsluho-
vat nebude.

Rychlost bez agregace, to je obdobné. Jen naivní 
zákazník si může myslet, že síť je vyhrazena pouze 
jemu, s nikým ji nesdílí a s nikým se nemusí dělit 
o přenosovou kapacitu sítě. Bohatý zákazník si může 

samozřejmě v případech zvláštního zřetele vyhra-
zenou kapacitu koupit (příkladem je velkoobchod 
– nákup konektivity ISP). Rezidenční zákazník a malý 
podnik však vždy nakupuje konektivitu s agregací.

Když se podíváme na referenční model sítě NGA/
NGN, který je například uveden v Národním plánu 
rozvoje sítí nové generace (NPRSNG) [2], zjis-
tíme, že k přirozené koncentraci provozu (agregaci 
provozu) dochází v několika uzlech sítě. Důležité 
je si uvědomit, že služba přístupu k internetu, 
vyžaduje celistvou síť od zákazníka, od jeho 
CPE (Customer Premises Equipment, účastnické 
zařízení) až po NIX (Neutral Internet Exchange, 
neutrální internetová ústředna, národní přestup do 
světového internetu). 

Obr. 1   
Referenční schéma sítě nové generace NGN, zdroj Národní plán rozvoje sítí nové generace [2]

Pokud je inzerováno, že služba přístupu k internetu 
je bez agregace, je tím většinou myšleno: bez agre-
gace na prvním aktivním prvku sítě nebo na prvním 
koncentrátoru (nebo agregačním prvku) sítě, který 
je nastaven na 1:1 poměr kapacity uplink : down-
link. Tento prvek „bez agregace“ pak většinou 
bývá umístěn v uzlu AP (Access Point, v NPRSNG 
zaveden výraz soustřeďovací bod) nebo někdy až 
DP (Distribution Point, distribuční bod).

Pojem agregace však pomalu, ale jistě, pro 
zákazníka ztrácí význam. Stává se pro zákazníka 
prázdným pojmem, který nic neříká o dostupnosti 
a skutečné kvalitě poskytované služby přístupu 
k internetu. Ano, je pravda, že míra agregace ovliv-
ňuje dostupnou rychlost a kvalitu poskytované 
služby. Je to však parametr důležitý pro provozo-
vatele sítě a poskytovatele služby. Je jenom na ISP, 
zda zvolí například 1:4, 1:20, 1:50 atd. míru agre-
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gace na prvním koncentrátoru v síti. Každý ISP si 
vytváří vlastní inženýrská pravidla návrhu a dimen-
zování sítě. Je jenom na něm, jak zodpovědně 
k nim přistoupí. Musí přitom zohlednit topologii 
sítě, parametry přenosových cest a kanálů, pře-
nosovou technologii, chování zákazníků, rozložení 
zákazníků po síti a řadu dalších aspektů. Když to 
ISP udělá špatně, jeho síť bude poddimenzována 
a zákazníci na síti přijdou o slibovanou rychlost 
a kvalitativní parametry služby. Proto je důležitější 
i administrativně jednodušší, kontrolovat výsledné 
parametry, zejména běžně dostupnou rychlost 
připojení k internetu. A pravidla designu a dimen-
zování sítě ponechat na zodpovědnosti ISP. Toto 
je i přístup ČTÚ, který od letošního roku v tomto 
duchu aktualizuje metodiku pro měření a kontrolu 
datových parametrů služby přístupu k internetu 
[2], [3]. Agregační funkce už dále nebude ze strany 
ČTÚ předepsána a kontrolována.

Věřme, že v brzké budoucnosti bude 
agregace pro zákazníka a pro marketing 
vyčpělým pojmem bez jakékoli esence 

atraktivity.

Rychlost připojení = TCP propustnost
Teprve v posledních letech se prosadilo pravidlo, že 
reálná rychlost přenosu dat, která je rozhodující pro 
zákazníka, je TCP propustnost sítě. Tato objektivní 
rychlost odpovídá vrstvě L4 referenčního modelu 
ISO/OSI (to se rovná L3 protokolu TCP/IP). V minu-
losti telekomunikační operátoři a poskytovatelé 
konektivity raději uváděli přenosové rychlosti na L1, 
L2. Bylo to pro ně provozně, technicky a obchodně 
jednodušší. Zákazníkovi však informace o tabul-
kové rychlosti rozhraní přípojky na L1 nic neřeknou. 
Nevypovídají o reálné rychlosti přenosu dat, které 
zákazník potřebuje stahovat nebo vkládat v apli-
kaci. Pro zákazníka je naopak důležitý přenos na L7 
aplikační vrstvě modelu ISO/OSI. Pro provozovatele 
sítě, potažmo poskytovatele služby naopak není 
přijatelné garantovat kvalitu přenosu na nejvyšší, 
aplikační vrstvě, protože ta podléhá mnoha subjek-
tivním faktorům. K těmto subjektivním faktorům 
mimo jiné patří HW a SW na zařízení (typicky na 
počítači) u zákazníka, dále aplikace, které má zákazník 
spuštěné atd. Transportní vrstva je proto rozumný 
kompromis, který umožňuje provozovateli sítě mít 
garanci kvality ve své režii. Navíc je tento kompromis 
objektivní a přijatelný pro různé přenosové technolo-
gie, pro kaskádu různých úseků sítě, navíc také v kom-
binaci od různých provozovatelů. Proto rychlost 
připojení ke službě internet = TCP propustnost sítě.

Z referenčního modelu ISO/OSI je patrné, že 
záhlaví a zápatí přidávané na jednotlivých vrst-

vách zmenšuje prostor na přenos užitečných 
dat. Výsledkem toho je, že rychlost přenášených 
zákaznických dat s vyšší vrstvou klesá. Jako příklad 
je v tabulce Tab.1 uveden Fast Ethernet 100BASE-
-TX metalické rozhraní s přenosovou rychlostí 
100 Mbit/s na L1. Potom přenosová rychlost 
zákaznických dat na L4 bude jen 92,4 Mbit/s.

rychlost na vrstvě

(Mbit/s) dle ISO/OSI

92,407 L4 

95,315 L3 

96,931 L2 

100,000 L1 

Tab. 1  Přepočet rychlostí Fast Ethernet 
100BASE-TX na jednotlivých vrstvách modelu 
ISO/OSI

Nutný přepočet rychlosti podle vrstvy 
modelu ISO/OSI
Pokud hovoříme o vysokorychlostním internetu 
+30 Mbit/s, znamená to TCP propustnost ales-
poň 30 Mbit/s. Z toho když provedeme přepočet 
rychlostí, zahrneme záhlaví a zápatí jednotlivých 
vrstev potřebujeme přenosovou rychlost na L1 
minimálně 32,465 Mbit/s, abychom mohli službu 
garantovat. Výsledky jsou v Tab.2.

Obdobně je tomu i pro službu přístupu k internetu 
v kategorii +100 Mbit/s. U takové služby potře-
bujeme přenosovou rychlost na L1 minimálně 
108,217 Mbit/s. 

vysokorychlostní internet +30Mbit/s

rychlost rychlost na vrstvě

(Mbit/s) (Mbit/s) dle ISO/OSI

30,000 100,000 L4 

30,944 103,147 L3 

31,469 104,895 L2 

32,465 108,217 L1 

Tab. 2  Přepočet rychlostí na jednotlivých vrstvách 
L1-L4 pro vysokorychlostní internet +30 Mbi-
t/s (sloupec vlevo) a superrychlý internet  
+100 Mbit/s (prostřední sloupec).

Obdobně lze přepočítat rychlosti pro jednotlivé 
vrstvy v případě jakékoliv služby přístupu k inter-
netu pro upstream i downstream. V obchodních 
podmínkách poskytovatele služby (ISP) musí být 
jednoznačně uvedeno k jaké vrstvě je vztažena 
rychlost minimální/maximální/běžně dostupná/
inzerovaná. ČTÚ kontroluje od léta 2017, zda jsou 
tyto kvalitativní parametry a definice rychlosti 
korektně uvedeny ve smluvní dokumentaci pod-
nikatelů poskytujících službu přístupu k internetu 
[3].
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Hlavní parametr: běžně dostupná 
rychlost
Skutečná, okamžitá rychlost připojení k internetu 
kolísá podle provozní zátěže sítě v daném oka-
mžiku. V době provozní špičky se reálná rychlost 
zpomaluje, tzn. propustnost sítě klesá. Toto běžné 
kolísání propustnosti musí provozovatel sítě 
ošetřit při dimenzování sítě a promítnout do své 
nabídky a obchodních podmínek.

Při určení maximální rychlosti si ISP nemusí dělat 
starosti. Většinou je maximální rychlost co nej-
vyšší číslo, aby uspokojilo, nebo ohromilo zákaz-
níky. Často je proto udávána na vrstvě L1. Také 
často maximální rychlost je jen teoreticky možná 
nebo ideální. Nikdy ji nenaměříte. Je to hodnota, 
která většinou odpovídá rychlosti linkového 
rozhraní u účastníka. Takže pro Fast Ethernet je to 
100 Mbit/s, pro Gigabit Ethernet je to 1 000 Mbit/s, 
pro DOCSIS a kabelové modemy 500 Mbit/s.

Při určení minimální rychlosti je třeba být 
obezřetný. Protože pokud reálná rychlost, tj. 

propustnost sítě poklesne pod tuto hodnotu, 
považuje se to za situaci, kdy služba není vůbec 
poskytována. Se všemi důsledky a sankcemi podle 
sjednané smlouvy. Proto někteří operátoři, kteří 
nemají provoz na síti zcela pod kontrolou, nabízejí 
přípojku k internetu s minimální rychlostí např. 
64 kbit/s.

I když připouštíme kolísání propustnosti sítě (viz 
Obr.2), je vhodné toto kolísání kvantifikovat a dát 
tak zákazníkovi představu, jaké kolísání může oče-
kávat. Přesněji řečeno, kam až může poklesnout 
propustnost sítě. K tomu slouží parametr běžně 
dostupná rychlost. Můžeme si ji představit jako 
rychlost, kterou ISP deklaruje, že ji budeme mít 
na síti za běžných provozních podmínek (mimo 
poruchy, havárie atd.). Pokud reálná rychlost 
poklesne pod hodnotu 50% běžně dostupné rych-
losti, považuje se to za detekovatelnou poruchu 
služby a lze uplatňovat sankce a kompenzace dle 
smlouvy. V tomto případě se nejedná o výpadek 
služby ale o měřitelnou ztrátu kvalitativních 
a výkonnostních parametrů služby. 

Obr. 2  
Interpretace 
maximální, 
minimální, 
běžně dostupné 
a inzerované 
rychlosti [1], [3].

ČTÚ a měření rychlosti na přípojce
ČTÚ je vybaveno a připraveno od podzimu 2018 
měřit kvalitu přípojek k internetu. Takto aktivita 
ČTÚ je v kompetenci Sekce kontroly a ochrany 
spotřebitele. I když metodika ČTÚ [4], [5] a s tím 
související diagnostické nástroje (viz Obr.3) mají 
primárně sloužit pro řešení reklamací od zákaz-
níků, jedná se o zásadní krok, který může přispět 
k nastavení standardů v oboru, a tím přímo 
i nepřímo motivovat ke kvalitě sítí elektronických 
komunikací v ČR. 

Metodika měření rychlosti, tzn TCP propustnosti, 
je založena na referenční metodě IETF RFC 6349.

V uvedeném zapojení je možné měřit podle 
metody ITU-T Y.1564 další přenosové parametry 
pomocí protokolu UDP. Patří k nim zpoždění, kolí-
sání zpoždění a ztrátovost rámců. Lze očekávat, že 
povědomí o kvalitě a o přenosových parametrech 
sítí se bude i nadále zvyšovat. Stejně tak budou 
přibývat nástroje na diagnostiku a monitorování 
těchto parametrů.

Bez služby

mimo 
špičku

špička
mimo 
špičku

špička

čas

Rychlost (Mbit/s) 
TCP propustnost Maximální rychlost

Minimální rychlost (garantovaná)

Provozní zátěž sdíleného segmentu sítě

Reálná rychlost 
(měřitelná!)

Inzerovaná rychlost 
(marketingová)

Až
 d

o.
.

Rychlost mimo špičku

Rychlost 
ve špičce

Běžně dostupná rychlost (garantovaná)

Copyright  AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ ® www.profiber.eu
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Závěr
Vrátíme-li se k původní myšlence v nadpisu článku: 
„Jak rychlý je vysokorychlostní internet?“, je 
vhodné shrnout závěr do věty:

Vysokorychlostní internet je taková služba 
připojení k internetu, která splňuje podmínku 
běžně dostupné rychlosti stahování na vrstvě L4 
modelu ISO/OSI o hodnotě minimálně 30 Mbit/s. 

Nebo jinými slovy:

Vysokorychlostní síť elektronických komunikací 
je taková síť, která v celistvém úseku od NIX 
k zákazníkovi vykazuje v kterémkoliv okamžiku 
TCP propustnost minimálně 30 Mbit/s v sestup-

ném směru (downstream). Jinými slovy „vyso-
korychlostní síť„ je síť s potenciálem běžně 
dostupné rychlosti 30 Mbit/s pro každého 
účastníka.

Trochu krkolomná formulace, bylo by asi těžké ji 
pochopit bez předchozího vysvětlení. Snad si na její 
význam časem zvykneme. 

O rychlostech se budeme bavit v souvislosti 
s internetem čím dál tím více. A už to asi nebude 
jen o 30 Mbit/s. Kategorie označované jako vyso-
korychlostní internet +30 Mbit/s a superrychlý 
internet +100 Mbit/s jsou poněkud idealistické 
a poplatné době kdy vznikly. Za pár let se nad nimi 
budeme jen usmívat.

Obr. 3  
Měření TCP 

propustnosti na 
různých sítích dle 

metodiky ČTÚ
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Nejdříve jsme takto identifikovali 24 zákonů 
a v rámci nich více než 160 ustanovení, které 
by bylo vhodné novelizovat. Samozřejmě, že to 
není konečný výčet. Odstranění všech, dnes již 
z pohledu digitalizace přežitých zákonů, bude trvat 
ještě několik let. Není naší ambicí plošně nahra-
zovat odpovědné veřejné instituce při moderni-
zaci legislativy a ani samozřejmě není v našich 
silách postihnout všechny nutné změny. Proto 
jsme se nakonec soustředili na přípravu alespoň 
návrhů změn zákonů, které vytvářejí rámec pro 
eGovernment. V průběhu prací jsme však zjistili, 
že samotné změny těchto zákonů ke skutečně 
systémové podpoře dalšího skokového rozvoje 
přístupu k digitálním službám nestačí. Analýzy 
a diskuze potvrdily, že chceme-li skutečně skoko-
vou a zásadní změnu v používání digitálních služeb 
občany a podnikateli, je nezbytné posílit práva 
občanů na digitální služby a nastavit právo se 
poskytnutí digitálních služeb domáhat i u soudu. 

Již dnes by totiž podle zákonů mělo být poskyto-
vání digitálních služeb ze strany veřejné správy 
úspěšnější, než tomu je. Zákony již spoustu povin-
ností úřadům stanovují, ale nejsou vymahatelné 
a ani neexistuje způsob, jak sankcionovat jejich 
nedodržení. A to nenapravíme dalšími změnami 
stejných zákonů. Jediné řešení je vytvořit tlak na 
státní instituce ze strany uživatelů digitálních slu-
žeb, tedy občanů, a to právě posílením jejich práv 
a možností se těchto práv domáhat i u soudů.

A tak vlastně vznikl návrh zákona o právech na 
digitální služby. Ten má po všech různých úpra-
vách, vyplývajících z diskuzí a také z připomínek 
uplatněných některými poslaneckými kluby, Radou 
vlády pro informační společnost, Stálého výboru 
pro digitálně přívětivou legislativu a Minister-
stva vnitra pouhých 18 ustanovení. Diskuze stále 
pokračují, a tak je možné, že některá témata ještě 
mohou doznat dílčích změn. Základní principy 

V centru digitalizace 
mají být občané

Již více než 10 měsíců se členové ICTU, ve spolupráci s Hospodářskou 
komorou, Svazem průmyslu a dopravy, Českou bankovní asociací, 
Českou asociací pojišťoven, CACIO, Českou asociací elektronických 
komunikací, Asociací provozovatelů mobilních sítí, NIC.CZ, aktivně 
podílí na přípravě návrhů změn zákonů, které jsme identifikovali 
jako ty nejvíce bránící plošnému a úspěšnějšímu procesu digitalizace.

Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE

Zákony již 
spoustu 

povinností 
úřadům 

stanovují, 
ale nejsou 

vymahatelné 
a ani neexistuje 

způsob, jak 
sankcionovat 

jejich 
nedodržení.

DIGITALIZACE
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i jednotlivá práva by se již však měnit neměla. 
Vzhledem k charakteru a obsahu tohoto zákona je 
jedinou možností, jak takový návrh prosadit, zís-
kání podpory napříč politickým spektrem a předlo-
žení formou poslaneckého návrhu. Kritici naší akti-
vity samozřejmě logicky argumentují tím, že forma 
poslaneckého návrhu není vhodná a správná. 
I my si uvědomujeme, že ideální by bylo, kdyby 
obdobný návrh byl zpracován jako vládní návrh, 
ale vzhledem k dopadům na veřejnou správu nelze 
očekávat aktivní a odpovědnou snahu ze strany 
úředníků. A nelze se této skutečnosti divit. Návrh 
totiž přináší skutečně zásadní změnu, kterou je 
přechod od tradicionalistické vrchnostenské státní 
správy, kdy je úředník v nadřízeném postavení vůči 
občanům, k veřejné službě, kdy úředník „slouží“ 
občanovi.

A v čem ta změna, kterou přinese 
právě zákon o právu na digitální služby, 
spočívá? 
Každý, kdo bude chtít komunikovat se státem 
elektronicky, bude mít právo: 

•  své věci vyřídit přes internet. Výjimku budou 
tvořit jen věci, které přes internet nelze vyřídit 
jako je například technická kontrola vozidla 
nebo fyzické vyzvednutí průkazu, i když žádosti 
o vydání průkazu nebo objednání na technickou 
kontrolu půjde samozřejmě také zařídit přes 
internet;

•  na notifikaci o změně svých údajů nebo o blí-
žící se expiraci platnosti dokladů, či veřejných 
listin. Tedy aby Vám úřad poslal včas upozornění, 
když Vám končí občanka, řidičák, technická nebo 
jakákoli jiná veřejná listina. Úřady už dnes vědí, 
kdy vám jaký doklad končí, takže není žádný 
problém, aby Vám včas poslaly upozornění do 
datové schránky nebo SMS. Jen nemají povin-
nost to dělat, takže to většinou nedělají. Stejně 
tak i při každé změně údajů vedených státem 
v jednotném státním datovém fondu, tedy 
v systému základních registrů a k němu připoje-
ných všech agendových informačních systémů 
veřejné správy. Tento, v Evropě ojedinělý systém, 
obsahuje údaje o každém občanovi ve všech 
životních situacích, daných právním řádem a tyto 
údaje sdílí za přísných bezpečnostních pravidel 
také všichni, na základě zákonných působností, 
oprávnění úředníci;

•  každý z nás bude mít právo na povinné sdí-
lení svých dat, tedy aby se údaje o jeho osobě 
jednoduše sdílely a využívaly mezi úřady, a to 
buď na základě zákona, anebo bude mít každý 
z nás právo dát souhlas se sdílením údajů o sobě. 
Budeme si moci vybrat, zda pouze jednorá-

zově, anebo trvale a také budeme moci kdykoli 
náš souhlas odvolat. Podstatné je, že už nikdy 
nebudete muset dokola vyplňovat jedny a ty 
samé údaje. Stačí, když se přihlásíte občanským 
průkazem, datovou schránkou, přihlašovacími 
údaji do internetového bankovnictví nebo jiným 
zaručeným způsobem. Pokud úřad předem 
nezveřejní elektronický formulář pro podání nebo 
nestanoví předem elektronický způsob jednání 
vůči úřadu, každý z nás bude mít právo učinit své 
podání v jakémkoli formátu, ve kterém můžeme 
posílat zprávy přes datové schránky. Úřady budou 
muset být ve svém zájmu aktivní, aby nemusely 
zpracovávat téměř 30 povolených formátů.

•  každý bude mít právo na zápis svých údajů do 
systému základních registrů. Tedy právo nechat 
si zapsat do registru práv a povinností údaje 
a informace o různých skutečnostech, stavu, či 
událostech, vyplývajících z platné právní úpravy 
jako práva, či povinnosti. Ale i o průkazech, 
dokladech, osvědčeních či jiných veřejných listi-
nách, kterými tyto skutečnosti, stav, či událost 
má stále povinnost prokazovat před orgány 
veřejné moci. Za 5 let, kdy nabude zákon plné 
účinnosti, budeme v peněžence nosit povinně už 
jen občanský průkaz, kterým budeme muset vždy 
prokázat svoji totožnost. Ale všechny další různé 
průkazy, jako je například řidičský průkaz, tech-
nický průkaz, průkaz pojištěnce, průkaz studenta, 
atd. již své místo v peněžence mít nebudou;

•  každý z nás bude mít právo na uchování záznamů 
o našem digitálním právním jednání. A to proto, 
abych mohl kdykoli v případě potřeby prokázat, 
že jsem jednal skutečně já, kdy jsem jednání 
provedl, vůči komu a co bylo obsahem mého 
jednání. Pokud zákon nebo smlouva nestanoví 
jinak, záznam bude muset poskytovatel služby 
vydat po dobu 10 let ode dne, kdy jsem digitálně 
jednal. Když bude mé jednání činěno přes datové 
schránky nebo bude následně do mé datové 
schránky zasláno, bude záznam o mém jednání 
uchovávat stát v datových schránkách;

•  každý bude mít právo se domáhat svých práv na 
poskytnutí digitální služby před soudem. Úřad 
nebo jiný poskytovatel služeb, který bezdůvodně 
odmítne poskytnout digitální službu, bude muset 
před soudem prokázat, že službu nemohl poskyt-
nout, a také se vystavuje riziku zaplacení náhrady 
škody za neposkytnutí digitální služby.

•  Každý, kdo bude komunikovat s veřejnou správou 
digitálně, bude mít právo na slevu ze správních 
a jiných poplatků. Digitální služby šetří peníze 
i čas. Proto jsme přesvědčeni, že poskytnutí 
služby po internetu by mělo být levnější než 

Každý bude 
mít právo ...
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... tato změna 
nepřinese 

přínosy jen 
občanům, 

ale také 
veřejné správě 

samotné.

standardní cestou. Navrhujeme proto snížení 
správního poplatku o 20 %, pokud je služba 
poskytnuta digitálně.

Může se to zdát jako jednostranný krok měnící veřej-
nou správu jen ve prospěch občanů, ale tato změna 
nepřinese přínosy jen občanům, ale také veřejné 
správě samotné. Výše uvedené principy přinesou 
výrazné snížení administrativní zátěže při výkonu 
působností orgánů veřejné moci, posílení důvěry ve 
využívaná data, zásadní posílení transparentnosti 
veřejné správy a zvýšení důvěry občanů ve stát. 

Ano, uvědomujeme si velmi dobře nejen přínosy, 
ale také rozsah a šíři dopadů našeho návrhu na 
celou společnost, ale zejména na veřejný sektor. 
Samotný návrh zákona o právech na digitální 
služby žádné výrazné dopady na stát reálně nevy-
tváří. Podle současné legislativní úpravy máme 
již pro realizaci práv vytvořeny všechny nezbytné 
technické i procesní předpoklady. Jednotný státní 
datový fond bezpečně a kvalitně funguje, a jestli 
některý z úřadů jeho služby nevyužívá, je tedy spíš 
otázkou, proč nerespektuje již platnou legislativu. 
Samozřejmě, že některé náklady naplnění práv 
vyvolá. Zejména vytvoření interaktivních for-
mulářů, dokončení všech služeb Portálu veřejné 
správy, vytvoření prostředků pro uchovávání 
záznamů o digitálním právním jednání, náklady 
vyvolá. Nejedná se však ve skutečnosti o náklady 
vyvolané návrhem zákona o právech na digitální 
služby, ale o dopady změnového zákona, kterým 
je nezbytné upravit stávající zákony, tvořící rámec 
eGovernmentu. A tyto zákony je nutné změnit 
i bez vazby na práva občana. Vždyť ani po tolika 
letech od nabytí účinnosti těchto zákonů, nede-
finuje český právní řád taková témata, jako jsou 
sdílená data, jednotný státní datový fond, autori-
tativní údaje obsažené v agendových informačních 
systémech veřejné správy, plošné notifikace, atd. 

Abychom nezpůsobili kolaps veřejné správy, počítá 
náš návrh s tím, že samotný proces zajištění práv, 
obsažených v návrhu zákona, bude definovat svým 
nařízením vláda České republiky. Ta bude mít povin-
nost do jednoho roku od nabytí činnosti zákona 
zveřejnit Katalog služeb veřejné správy a veřejných 
služeb, poskytovaných občanům a dokončit přípravu 
opatření, nezbytných k zajištění práv (interaktivní 
formuláře, služby PVS, uchovávání informací o digi-
tálním právním jednání, atd). To bude poprvé v naší 
novodobé historii, kdy stát zveřejní seznam všech 
služeb poskytovaných občanům státu na základě 
zákonů bez rozdílu, zda jsou tyto služby poskyto-
vány v osobní, asistované, či digitální formě. Občané 
tak budou mít poprvé k dispozici přehled všech 
veřejných služeb, které jsou oprávněni využívat. 
Následně pak vláda, opět svým nařízením, stanoví 

seznam služeb, obsažených v Katalogu služeb, které 
bude chtít v následujících 12 měsících digitalizovat. 
Bude tedy záležet na vládě, jak aktivní a odpovědná 
v oblasti digitalizace služeb bude. A také bude na 
vládě, jaké procesní, legislativní i finanční podmínky 
pro digitalizaci vytvoří.

Aktuálně je již návrh diskutován v Poslanecké 
sněmovně. Dne 19. září 2018 se uskutečnilo pod 
gescí Výboru pro veřejnou správu a regionální 
rozvoj setkání garantů tématu veřejné správy 
a digitalizace všech parlamentních stran. Před-
mětem tohoto setkání byla prezentace návrhu 
zákona o právech na digitální služby a zároveň 
diskuze k některým aspektům návrhu. Jednání se 
dále zúčastnili zástupci ICT Unie jako zpracovatelé 
návrhu a dále vládní zmocněnec pro ICT a digitali-
zaci Ing. Dzurilla, ředitel odboru Hlavního archi-
tekta MV Ing. Kuchař a další odborníci. V průběhu 
tohoto jednání vyjádřili podporu návrhu všichni 
zástupci poslaneckých klubů. V rámci diskuze 
někteří zcela oprávněně vyjádřili i obavy nad 
dopady tohoto zákona, zejména z pohledu pro-
cesního, personálního a finančního zabezpečení. 
Podporu návrhu vyjádřil ve svém vystoupení vládní 
zmocněnce a potvrdil, že o návrhu je informován 
i předseda vlády, který také návrh podporuje a že 
prostřednictvím nařízení vlády je vláda schopna 
celý proces efektivně a odpovědně realizovat.

V závěru tohoto jednání se účastníci shodli na 
následujícím postupu. Do 3. října 2018 zašlou 
své připomínky k návrhu ICT Unii. Ta zajistí jejich 
vypořádání do 7. října 2018 a odeslání zpět verze 
ve znění akceptovaných připomínek. Následně se 
dne 9. října 2018 v 14.00 uskuteční další jednání 
Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, 
kde by měly být prodiskutovány všechny uplat-
něné připomínky i upravená verze návrhu. Zároveň 
by měla být, a je velkou snahou předsedy výboru, 
aby i za účasti předsedy vlády byla uzavřena 
dohoda napříč politickým spektrem o podpoře 
formou poslaneckého návrhu a jeho začlenění 
do programu některé z dalších schůzi Poslanecké 
sněmovny. Společným snahou je zařadit návrh do 
legislativního procesu do konce letošního roku.

V meziobdobí bude dokončena ICT Unií ve 
spolupráci s renomovanou společností EEIP a.s. 
příprava Hodnotící zprávy o dopadech regulace 
RIA. Zároveň probíhá, ve spolupráci s MV, příprava 
změnového zákona, obsahujícího návrhy změn 6 
vybraných zákonů, vytvářejících rámec eGovern-
mentu, včetně návrhu změny zákona o provozu na 
pozemních komunikacích, prostřednictvím kterého 
budou na konkrétní agendě prakticky prokázány 
přínosy celého návrhu jak pro občany, podnikatele, 
tak i pro veřejnou správu samotnou. 
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První a nejjednodušší částí je konektivita, čistý 
přenos dat. Ta prostě bude všude a velká. Zapo-
meňme na rozdíly mezi technologiemi a na 
fyzikální limity. Základem budou hybridní sítě, 
které budou postaveny na optice a budou kom-
binovat různé technologie pro přístup k síti. Je to 

stále o velkých investicích, takže se bude vyvíjet 
i obchodní model, který přítok investic zajistí.

Druhá část se týká toho, co je na internet „pově-
šeno“. Aplikace, media, koncová zařízení, datová 
úložiště, vše, co internet využívá. Zde bude pokrok 

Internet nikdy nenahradí
skutečný pohled z očí do očí.

Internet, patrně jednoznačně nejvýznamnější fenomén současnosti. 
Přestože existují další vynálezy, které si zaslouží velké uznání, in-
ternet ovlivnil většinu lidí na naší planetě, zasáhl všechny sociální 
skupiny, bez ohledu na jejich vzdělání i věk a zcela změnil celá prů-
myslová odvětví. Náš život by bez internetu vypadal jinak, podstat-
ně jinak. A přitom před 20 lety vůbec nic nenasvědčovalo tomu, jak 
bude náš současný svět fungovat. Tehdy u nás teprve nastupovaly 
první GSM telefony, světu vládla hlasová komunikace s tehdy revo-
lučními SMS zprávami. Vidíme, že cyklus inovací se stále zrychluje.  
Co bude za dalších dvacet let? Pro zjednodušení můžeme budoucí 
vizi rozdělit do tří částí.

Petr Slováček, generální ředitel spol. CETIN. Článek byl uveden na serveru LUPA.CZ

Exkurze Petra Slováčka do blízké budoucnosti.
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největší, počty připojených zařízení, jejich funkce, 
automatizace všeho a sběr údajů ze všech zařízení 
k následnému využití porostou velkým tempem. 
Budoucí skladba služeb a funkcí na internetu se 
bude postupně dělit na část „zábavnou“ a část 
„kritickou“. Tou kritickou částí myslím to, co 
v budoucnu bude pro náš život zcela nezbytné, 
zdravotnictví, řízení infrastruktury, veškerá 
automatizace, řízení provozu a mnoho dalších 
věcí. Je docela možné, že dojde k vývoji „druhého“ 
internetu, který bude používán jen pro tu kritickou 
část, aby se zajistila vyšší spolehlivost, odolnost, 
ochrana, dostupnost. Tyto technologie již sice 
dnes existují, ale nejde o oddělenou infrastruk-
turu. A společně s tím může vzniknout i jiný 
obchodní model, který bude mít zdroj příjmů zcela 
odlišný od současného. S tím je spojena i druhá 
otázka, jakou připustíme vlastní závislost na 
internetu. Průmysl bude vše hnát velkým tempem 
kupředu a za dvacet let (nebo i dřív) zjistíme, že 
tak jako dnes nás může paralyzovat velký blac-
kout energetické sítě, tak stejná obava vznikne 
i s internetem. Závislost poroste a za určitou 
dobu bude případný globální výpadek internetu 
mít za následek, že bez internetu nic nefunguje. 
S postupující automatizací pak dojde k tomu, že 
ani nebudou existovat profese, které by mohly 
zaskočit v nouzi, protože prostě nebudou potřeba. 
Internet nám umožní zjednodušit náš život, ušetří 
mnoho času a zároveň nás vžene do plné závislosti. 
Ne na sociálních sítích, ale na funkcích, které bude 
zprostředkovávat. A každá závislost má i své stinné 
stránky.

Třetí skupina se pak dotýká toho, které věci inter-
net naopak zničí, vymaže z našeho života. I toho 
bude mnoho a některé tradiční věci skončí jako 
předměty sběratelské vášně nebo retro kuriozity. 
Co konkrétně? Dojde k úplné polarizaci mezi 
tradičními kamennými obchody a nakupováním po 
internetu. Domácnosti budou objednávat běžné 
zboží plně automaticky, podle úrovně zásob doma 
a známé rychlosti spotřeby. Obchody nezmizí, ale 
budou hledat důvod, proč je mají lidé navštěvovat 
a budou nabízet služby, které po internetu nabízet 
nelze. Stejně tak budou na ústupu klasická media, 
která nezmizí úplně, ale budou opět hledat to, čím 
budou odlišná od těch elektronických. Bude se to 
týkat tištěných medií, klasického terestriálního 
vysílání TV programů, filmů, hudby, dokumen-
tárních a výukových programů, učebnic. Ve chvíli, 
kdy bude virtuální realita dostupnější, dostane se 
místo klasické výuky i do škol. 

Současná podoba Internetu přesně odpovídá 
společnosti, jejímu diskurzu. Je určována shodnými 
pravidly, zvyklostmi a úředním balastem, jakými 
je utvářena podoba jiných tradičních společen-

ských a ekonomických oblastí a témat. Je-li země 
nesvobodná, je takový i Internet. Je-li země sešně-
rovaná zákony a vyhláškami, nutně takový bude 
i online svět. Internet navíc svou novostí často 
do tradičního chápání světa vnáší zatím neřešené, 
bezprecedentní otázky. Z toho lze vyvodit, že 
Internet je stále velmi nové neprobádané médium, 
které ani zdaleka není na konci svého vývoje, spíše 
naopak. Internet za 20 let ještě ani zdaleka nebude 
dospělý, nebude ani vyčerpán jeho potenciál. 
Přesto bude o hodně dostupnější a rychlejší, a asi 
bude skoro všude a ve všem.

Směr současného vývoje se během následujících 
dvou dekád zásadně nezmění. Vývoj si lze před-
stavit jako bujarou a nadupanou technologickou 
evoluci, jistě složenou z mnoha dílčích revolucí, 
nových fenoménů, ale taky propadáků, praskání 
bublin, až po věci nebezpečné a kriminální. Ač bude 
technologický vývoj rychlý a výkonný, společenská 
odezva bude tradičně zpožděná. Také ještě nepři-
jde okamžik, kdy se Internet promění v něco úplně 
jiného, nebo bude od základu nahrazen jiným 
typem sítí a přenosu informací.

INTERNET V ČESKÉ REPUBLICE
Internet je tady doma. ČR si stojí velmi dobře mezi 
zeměmi s nejrychlejší síťovou infrastrukturou. Není 
důvod předpokládat změnu v rychlosti zvyšování 
dostupnosti vysokorychlostního přístupu k Inter-
netu, ačkoli přístup státu je chaotický a těžko 
předvídatelný, a s usnadněním výstavby nových 
sítí to zrovna také nevypadá. Rozvoj Internetu 
bude poháněn především komerčním zaváděním 
nových generací sítí, jejich zrychlováním, národním 
nadšením pro nové technologie a požadavkem 
vyšší kvality obsahu a v ČR téměř neomezeným 
přístupem ke všem službám. 

Současné průměrné rychlosti připojení se zdají 
být malé. Jde o kumulovaná data z měření, kam 
spadají všechny typy sítí, samo sebou včetně 
těch nejpomalejších. Uživatelé si vesměs neku-
pují nejvyšší dostupnou rychlost na jejich adrese. 
Ve skutečnosti je ale rychlost připojení oproti 
měřením a statistikám o jednotky megabitů vyšší. 
Málokdo totiž provádí měření rychlosti připojení, 
se kterým je spokojený. Podobně tak zařízení pou-
žitá k měření často neumí využít reálný potenciál 
vlastního připojení do Internetu.

Počet uživatelů Internetu v ČR má rezervy, ještě 
nějakou dobu poroste. Především ale poroste 
objem aktivního používání Internetu. Pro mladé lidi 
je nedílnou součástí jejich životů, míra používání 
je jen otázkou geografické či finanční dostupnosti 
připojení. Nejnižší podíl na četnosti používání 
Internetu mají aktuálně lidé nad 65 let. Ovšem za 



3  |  2 0 1 8  |  2 9

20 let budou v této skupině současní čtyřicátníci. 
Ti už Internetu rozumí a aktivně jej denně použí-
vají, Díky dostatku volného času u nich pak míra 
používání Internetu ještě poroste.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A KOMUNITY – MÉNĚ 
GLOBÁLNĚ
Snaha anebo povinnost utvářet pravidla, která 
uspokojí vždy a všechny zájmy, pravděpodobně 
povede k utváření menších skupin v on-line světě. 
Už to nebude jen Facebook a podobné sociální 
sítě. Budou to skupiny národní, členěné podle 
zájmů, jazyka nebo vyznání. Rozsah bude nesmírně 
pestrý, jenom nebude tak multikulturní jako teď, 
a stejně tak komerční zájem nebude jediným důvo-
dem vzniku takových projektů. Bude to prostředí 
s vlastními pravidly, více formováno zdravým 
rozumem a potřebami menší a homogennější 
skupiny lidí. Vývoji odtrhávání od globálna nahrává 
aktuální nemalý zájem o krypto měny a blockchain 
a současně odpor k zásahům úřední moci (např. 
GDPR). Pro spoustu lidí tyto fenomény předsta-
vují životní filosofii, směr konání a bez přehánění 
i budoucí podobu společenského uspořádání. 
Podobné skupiny samozřejmě již dávno existují, 
jejich podíl a význam ale silně poroste. V online 
i offline světě. A rozestup mezi oběma světy bude 
stále menší.

Skupiny lidí okolo těchto služeb budou pořád 
velké, stále budou uspokojovat svou potřebu 
být viděn, nebo se jinak realizovat. A stále bude 
ohromný přetlak obsahu, který bude možné sledo-
vat, čtení ustoupí do pozadí ve prospěch sledování 
videí.

Posuny v online světě nebude živit jen technolo-
gický vývoj nebo poptávka svobodných lidí, ale 
tradičně i státní aparáty. Důvodů pro jejich zásahy 
se najde vždy dostatek. Stále budou existovat 
státy se zakázaným nebo extrémně omezeným 
přístupem k Internetu. Početně spíše narostou 
nestandardní prostředí jako např. v Číně, kde 
navzdory úplné kontrole sítě a zákazu mnoha glo-
bálních služeb, dosahují technologického rozkvětu 
a vzniku silných a samostatných ekosystémů, 
včetně masivního společenského přijetí všeho, co 
je digitální.

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ – SCIFI V REÁLU
Koncová zařízení se vyvinou pomalu k dokonalosti. 
Ta pro osobní užívání budou modernější obdo-
bou dnešních smart telefonů, hodinek, náramků. 
Přibydou senzory v oblečení a třeba špercích. 
Ovladač TV nebo set-top-boxu zastane podstatně 
více funkcí než dnes, bude aktivní součástí sítě. 
Těžko si ale představit hromadné přijetí a použí-
vání implantovaných čipů, na to uvažovaných 20 

let stačit nebude. Doufejme ani žádnému státnímu 
aparátu.

U připojitelných zařízení lze samozřejmě očekávat 
zvyšování výkonu a rychlosti připojení. Reálným 
a určitě nadmíru oblíbeným se stane holografické 
promítání, dokonalé hlasové a gestové ovládání. 
Standardem bude vybavenost zařízení senzory 
pro libovolnou disciplínu: od měření teploty, 
tepu a životních funkcí, napojení na e-health 
a záchranné systémy, zjištění škodlivosti ovzduší 
a konče třeba senzory zjišťujícími emoce člověka, 
aby odeslaná zpráva byla o tento rozměr rozšířena.

Podíl tradičních koncových zařízení jako je TV bude 
stagnovat či dokonce klesat. Kvalita zobrazení 
a nové funkcionality naopak významně poros-
tou. Tradiční obrazovku nahradí obrazovky menší, 
přenosné, dost možná i ohebné. Významnou roli 
na poli zobrazovacích zařízení budou hrát brýle pro 
vizuální vstup do virtuální reality. Možná nastane 
i nová epocha projektorů, tentokráte však i s holo-
grafickou projekcí.

Počet koncových zařízení na obyvatele poroste. 
V nejbližších letech se bude především zvyšovat 
počet osobních zařízení, následně bude připojeno 
všechno ostatní (Internet of Everything), tedy vše, 
co lze a dává smysl na dálku dohlížet nebo ovládat.

VIRTUÁLNÍ REALITA
Virtuální realita je pro technologicky založené 
lidi nebo hračičky splněním jednoho ze snů, co 
má budoucnost přinést. Pro ostatní fantastický 
nástroj využitelný v jakémkoli typu průmyslu, 
zdravotnictví, vědě a vývoji, nebo ve službách. 
Přinese možnost skvěle se bavit, uniknout z běž-
ného života, vyzkoušet nebo se připravit na něco 
v reálném světě nemožného či nebezpečného, zís-
kat těžko uvěřitelné zážitky, nebo čerpat informace 
o místech, kde se právě nacházíte. Vývojáři, inže-
nýři, vědci, architekti virtuální realitu využívají už 
nyní, ač omezeně. A teď si představte, co všechno 
této technologii přinese následujících 20 let.

Obrazně řečeno, ani milion a jedna možnost 
využití virtuální reality, nevystihuje její potenciál. 
Plusy jejího využití určitě převažují, rizikem se 
stane její návykovost. Co když si uživatelé z virtu-
álních světů přinesou do toho skutečného, často 
nebezpečného, lehkovážnost tamního bytí? A co 
když svět skutečný natrvalo nahradí tím virtuál-
ním, nebo se jim mezi světy vytratí hranice, takže 
se ztratí?

Vývoj virtuální reality jako celku kopíruje vývoj 
Internetu. Uplatnění si hledá postupně, nakonec 
však zasáhne do většiny lidských činností. Stejně 
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jako Internet. Cena a dostupnost se postupně 
zlepšují, v mnohem větší míře kolem ní budou 
vznikat nové ekosystémy, firmy, služby, produkty, 
komunity, a vlastně celé světy.

REKLAMA
Kontextovost reklam je otravná, na druhou stranu 
obdiv za obratnost a čilost reklamních algoritmů. 
Ve svobodné zemi si nelze představit Internet bez 
reklam. Těžko si i představit, že během násle-
dujících dvaceti roků bude obchodní model, 
reklama výměnou za obsah, nahrazen něčím jiným. 
Reklama několikrát promění své formáty, pravdě-
podobně zvýší svou všudypřítomnost. Ve spojení 
s umělou inteligencí a virtuální realitou bude 
o hodně přesvědčivější, lépe cílená na potřeby 
zákazníka. Jen si to představte: umělá inteligence 
vybere správný produkt, jak ušitý pro vaše aktuální 
potřeby nabídne ho těmi správnými slovy, zvolí 
optimální způsob komunikace. Atraktivní prů-
vodkyně vás seznámí s každým detailem vašeho 
vysněného auta, domu, dovolené, nebo třeba jen 
ukáže v jak krásné a čisté přírodě vyrostl pytel 
brambor, který se chystáte objednat. Bude stále 
snadnější podlehnout a stále těžší odolat.

CONNECTED (HOME, CAR, MYSELF)
Vize propojit všechno se vším je parádní, navíc 
i uskutečnitelná. K tomu možnost posbírat všechna 
data, analyzovat je, optimalizovat tak nastavení 
a následně učinit provoz zařízení efektivnější 
a bezpečnější. Pomůže to milionům dalších spotře-
bitelů. Skvělá věc, která přinese pokrok a zároveň 
rizika. Není pochyb, že bude běžné být v neustá-
lém kontaktu se svým domem, bytem, autem, 
bezpečnostním systémem nebo prostřednictvím 
některého z chytrých zařízení i se členy rodiny. 
Jenže, když mohu tato zařízení online ovládat já, 
vždy existuje možnost, že je může ovládat i někdo 
jiný, nepovolaný. Navíc všechna připojená udě-
látka o každém člověku, jeho rodině, domácnosti, 
jízdách autem neustále sbírají a vysílají data. Po 
jejich delším sběru vzniká dokonalý obrázek cho-
vání jednotlivce. A to už je jen krůček k predikování 
budoucnosti. Přichází okamžik, kdy stroje o nás ví 
více než my sami. Není to o Internetu budoucnosti 
jako takovém, ale o zařízeních k němu připojeným 
a o způsobu zpracování informací, která o nás zís-
kávají a která jsou výjimečně vzácným podkladem 
pro jakékoliv obchodní rozhodování. Vývoj se může 
ubírat mnoha směry, já věřím, že bude existovat 
způsob, jak nad tím mít kontrolu.

Už dnes si auta sama volají záchranáře, informují 
servis o svém aktuálním stavu, zapnete si topení 
ještě před svým příchodem domů, odečet spotřeby 
plynu se snadno odehraje bez vaší účasti. Význam-
nou měrou tak podléháme benefitům, jedno-

duchosti služeb a usnadnění našeho života, že si 
ohrožení nechceme anebo ani neumíme představit, 
přesto na ně nezapomeňme.

Nelze se splést s předpovědí, že za 20 let budou 
běžně jezdit auta a dopravní prostředky připravené 
k nějakému vyššímu stupni autonomního, nebo 
minimálně asistovaného režimu řízení. Určitě se 
stále budou vyrábět auta a motorky čistě pro 
radost z jízdy. Tedy bez většiny asistentů, ochránců 
a online propojení. Na druhou stranu, díky všem 
těm připojeným zařízením a službám budou 
strženy hranice mezi autem, domovem, kanceláří 
nebo řekněme běháním v lese. Všude podobná 
uživatelská zkušenost se službami, bez výpadků 
nebo omezení spojených se změnou prostředí, sítě 
a zařízení. Všude připojení a schopnost komuniko-
vat, všude dostupné aktuální informace vztahující 
se k místu.

BEZPEČNOST
Je to začarovaný kruh. Čím více se zvyšuje zabez-
pečení online služeb, tím více nám bezpečnostní 
a administrativní mechanismy zasahují do sou-
kromí. Čím více je v online světě uživatelů a služeb, 
tím více roste počet bezpečnostních rizik. Čím více 
je online služba zabezpečená, tím více je zneuži-
telná pro kriminální činnost, právě své perfektní 
zabezpečení. Každé pro i proti má svou pevnou 
logiku.

Nových možností online světa bude přibývat, 
každá nová služba, každý produkt, i ta nejhlou-
pější připojená krabička ovládající krmítko pro 
ptáčky, je nově zneužitelným prvkem ohrožujícím 
bezpečnost.

Teď se sice bráníme stále se rozrůstajícím opatře-
ním pro ochranu osobních údajů a obecně virtu-
ální bezpečnosti, ale až dvě následující desetiletí 
přinesou odpověď na otázku, zda jsme přehnanou 
ochranou naše soukromí úplně zabili, nebo zda 
byla naopak všechna tato opatření prozíravým 
zákonodárným krokem posilujícím svobodu 
a ochranu kohokoliv v přetechnizovaném, propoje-
ném a v mnoha ohledech novém světě. 

SÍŤOVÁ NEUTRALITA A BUSINESS 
MODEL
Další vývoj internetu přinese i další změny 
v obchodních modelech. Nárůst provozu bude 
pokračovat, a spíše exponenciálně než lineárně. 
Stejným způsobem poroste i počet všech zaří-
zení, která budou k internetu připojena. Je zcela 
zbytečné přemýšlet o technologických limitech. 
Historie ukazuje, že vývoj technologií jejich reálné 
používání vždy o několik let předbíhá. Tady limity 
určitě nebudou. Fixní i mobilní přístupové sítě 
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budou zvládat rychlosti 1Gbps, což bude i za 20 let 
dostatečná rychlost. Vyniknou plně integrované 
sítě, jejichž základem bude vždy optika, a až na 
jejich konci se bude druh připojení lišit pro jed-
notlivé pro koncové zákazníky nebo typy zařízení. 
Připojení bude přecházet mezi jednotlivými pří-
stupovými sítěmi bez toho, aniž by si toho uživatel 
všimnul. Tím budou mít operátoři větší možnost 
balancovat a optimalizovat provoz podle aktuál-
ního zatížení. 

Daleko větší úkol ale bude obecně pokrytí dosta-
tečnou kapacitou a dostupnost pro velký počet 
uživatelů a zařízení. Společnosti provozující sítě 
budou muset vyřešit paradox potřeby vysokých 
investic a zároveň snižování cen za připojení i pro-
voz. Současný model, kdy operátor zpoplatňuje 
obecně připojení a v některých případech i objem 
provozu, nemá příliš šancí na přežití. Vývoj bude 
směřovat ke sdílení celkových výnosů z veškerého 
provozu, obsahu a reklam. To nepřímo povede 
i k tomu, že síťová neutralita v současné podobě 
také nepřežije, jinak bude kvalita celé sítě klesat. 
Správné principy neutrality patrně zcela nevymizí, 
ale určitým způsobem umožní velkým přispěvate-
lům k provozu na síti podílet se nejen na investi-
cích do infrastruktury, ale i na ziscích. Další scénář 
může vést směrem k celkové konsolidaci a akvi-
zicím sítí společnostmi, které produkují obsah. 

I to by ovlivnilo síťovou neutralitu a mohlo by 
do určité míry i změnit podobu celého internetu. 
Vzhledem k velkému počtu připojených inteligent-
ních zařízení k síti vzroste ohromným způsobem 
signalizační provoz, který má na investice do sítí 
zcela jiné požadavky než samotný datový provoz, 
a může se objevit snaha zpoplatnit i ten.

BĚŽNÁ MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE ALE 
NEZMIZÍ
Na to, jak bude vypadat komunikace a co po 
internetu poběží za dvacet let asi existují kvalifi-
kované studie a až čas ukáže, zda jsou správné. Já 
věřím v to, že normální komunikace mezi lidmi. 
Komunikace v prostředí sociálních sítí se dostane 
na určitou úroveň, kde bude bohatší o sdílené 
informace, ale dál už neporoste. Limity jsou dané 
tím, co může každý z nás vůbec za jeden den stih-
nout. A tak jako dnes budou mezi námi extrémy, 
od úplného odmítání až po úplné závislosti. 
Zdravý střed bude ale všechny tyto sítě používat 
tak jako dnes. Získávat i poskytovat informace 
o sobě a svém okolí, sdílet zážitky a plánovat 
všechno možné. Ale vždy bude fungovat to, že 
v životě, a zejména v tom soukromém, bude mít 
pohled do očí daleko větší hodnotu než jakýkoliv 
emotikon poslaný po síti. A o hodnotách bude 
i náš život. Internet nikdy nenahradí ty, které 
budeme uznávat za hlavní.

Kniha, která zaujme a přinutí k zamyšlení

MILENCI V ROCE 2042
Může se integrovat islám do sekulární evropské společnosti? Jaké 
jsou limity soužití dvou odlišných kultur? Co vlastně znamená inte-
grace muslimů? Je řešením evropský islám? 

Český architekt a syrský developer realizují společně projekt 
v německém Ludwigshafenu. Integrovaná muslimská rodina projde 
nesmlouvavým testem, když se muslimská dívka beznadějně 
zamiluje do syna otcova českého obchodního partnera. Beznadějně, 
protože muslimská dívka si nesmí vzít nevěřícího. Spořádanou, 
moderní a zdánlivě integrovanou muslimskou rodinu to převrátí 
naruby. Romantický příběh s kriminální zápletkou odhaluje hloubku 
a šířku konfliktu, který vyvrací naivní představy o multikulturním 
světě. 

MILENCI V ROCE 2042, Ladislav Chrudina,  
vydalo nakladatelství Formal Group, Prague 2018

K DOSTÁNÍ  
VE VŠECH DOBRÝCH KNIHKUPECTVÍCH 
A NA KNIŽNÍCH E-SHOPECH
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Skúsenosti z nedávnej minulosti (prírodné katastrofy, rôzne 
technické havárie) ukázali, že digitálne terestriálne rozhlasové 
vysielanie je vhodným prostriedkom pre šírenie varovných 
hlásení širokej verejnosti. Pri takýchto mimoriadnych uda-
lostiach je v prvom rade potrebné dotknutú verejnosť v čo 
najkratšom čase informovať o vzniknutej situácií. V porov-
naní s masovo rozšírenými sieťami mobilných operátorov, 
resp. so sieťou Internet, je sieť terestriálnych rozhlasových 
vysielačov veľmi robustná a odolná voči preťaženiu, ktoré 
pri mimoriadnych udalostiach spravidla nastáva. Moderné 
systémy digitálneho terestriálneho rozhlasového vysiela-

nia T-DAB/T-DAB+ obsahujú všetky funkcionality, ktoré sú 
potrebné pre implementáciu varovných hlásení do rozhlaso-
vého vysielania, vrátane podpory viacjazyčných doplnkových 
textových informácií.

Šírenie varovných hlásení prostredníctvom systému T-DAB/
T-DAB+ vychádza najmä z dvoch významných dokumentov.

Prvým dokumentom je európsky štandard ETSI EN 300 401 
V2.1.1 (2017-01) [1]. Tento dokument predstavuje normu pre 
systémy digitálneho vysielania zvuku a dátových služieb pre 

Šírenie varovných hlásení 
pomocou terestriálneho 

digitálneho rozhlasového 
vysielania T-DAB+ 

Prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD., Žilinská univerzita
Ing. Bohumil Adamec, PhD., Žilinská univerzita

Článok je pokračovaním článku „Šírenie varovných hlásení prostredníctvom 
pozemského digitálneho rozhlasového vysielania“, ktorý bol uverejnený v čísle 
3/2017 časopisu NGN Telekomunikace. 



3  |  2 0 1 8  |  3 3

mobilný a statický príjem pozemných vysielačov 
vo frekvenčnom pásme VHF (30 MHz – 300 MHz). 
Daný dokument definuje predovšetkým:
•  Prenosový signál digitálneho vysielania zvuku 

a doplnkových dátových služieb.
•  Kódovacie algoritmy pre multiplexovanie prená-

šaného audio, video a dátového obsahu.
•  Algoritmy týkajúce sa kanálového kódovania 

a samotnej modulácie prenášaného signálu.
•  Prenos doplnkových dátových služieb s ohľadom 

na celkovú prenosovú kapacitu systému.
Doplnkové dátové služby sa delia do dvoch hlav-
ných skupín:
•  Služby priamo súvisiace s prenášaným audio 

obsahom.
•  Služby nesúvisiace s prenášaným audio obsahom. 

Do tejto kategórie patrí aj prenos varovných 
hlásení.

Druhým dokumentom je aktualizácia európskeho 
štandardu ETSI EN 300 401 [2]. Počas roku 2016, 
komisia World DAB Technical Committee vykonala 
komplexnú revíziu a následnú korekciu štandardu 
EN 300 401, ktorý sa týka prenosu varovných 
hlásení prostredníctvom T-DAB/T-DAB+. Úče-
lom revízie bolo sprehľadnenie a zjednodušenie 
štandardu EN 300 401, identifikácia zastaraných, 
resp. nepotrebných funkcií a služieb. Zmeny, ktoré 
komisia realizovala, sa týkajú nasledovných častí:
• Prenosové módy.
•  Dátové služby súvisiace s prenášaným audio 

obsahom – PAD (Programme Associated Data).
• Paketový mód.
•  Logický prenosový kanál – FIC (Fast Information 

Channel).

V rámci zmien týkajúcich sa logického prenoso-
vého kanála FIC nastali zmeny aj v oblasti prenosu 
varovných hlásení – dátový blok FIG typu 5/x 
týkajúci sa prenosu dát prostredníctvom logického 
kanála FIDC bol zrušený z dôvodu zastaranosti. 
Prenos varovných hlásení je po tejto zmene zahr-
nutý do funkcie AA – Alarm Announcement [2].

Komplexný a účinný systém pre distribúciu 
varovných hlásení verejnosti prostredníctvom 
digitálneho terestriálneho rozhlasového vysielania 
by mal v prípade mimoriadnej udalosti realizovať 
nasledovné:
•  Automatická aktivácia varovného hlásenia na 

všetkých aktívnych (zapnutých) prijímačoch.
•  Automatické zapnutie všetkých prijímačov 

nachádzajúcich sa v režime spánku a následná 
aktivácia varovného hlásenia na týchto 
prijímačoch.

•  Krátka a výstižná textová informácia – DL (Dyna-
mic Label).

•  Audio informácia o vzniknutej mimoriadnej 
udalosti.

•  Podrobná viacjazyčná textová informácia (napr. 
pre sluchovo postihnuté osoby alebo pre zahra-
ničných návštevníkov).

SYSTÉM T-DAB+ S PODPOROU ŠÍRE-
NIA VAROVNÝCH HLÁSENÍ
Základnou časťou systému T-DAB/T-DAB+ 
s podporou šírenia varovných hlásení je centrálne 
monitorovacie a riadiace stredisko CMRS. Úlohou 
tohto strediska je vytvorenie varovného hlásenia 
a jeho následná distribúcia do servera obsahu 
T-DAB/T-DAB+. Zapuzdrenie a prenos varovného 
hlásenia sa realizuje prostredníctvom protokolu 
CAP (Common Alerting Protocol) [3].

Protokol CAP definuje formát a zapuzdrovanie 
správ slúžiacich na prenos a distribúciu rôznych 
varovných hlásení a upozornení, týkajúcich sa 
akýchkoľvek mimoriadnych udalostí. Protokol 
nezávisí od typu distribučnej siete a ani od typu 
systému, v ktorom je aplikovaný. Protokol CAP 
bol vytvorený za účelom simultánnej distribúcie 
konzistentného varovného hlásenia prostred-
níctvom rôznych varovných systémov, čím sa 
výrazne zvýši efektivita varovania obyvateľstva 
a zároveň sa zjednoduší proces vytvárania a distri-
búcie varovného hlásenia. Daný protokol je teda 
možné chápať ako vzor pre vytvorenie a distribúciu 
varovného hlásenia, ktorý je založený na osvedče-
ných postupoch a skúsenostiach z akademického 
výskumu a praxe. Ide o nekomerčný protokol, 
ktorý je kompatibilný so všetkými varovnými 
systémami a prenosovými technikami. Základné 
charakteristiky daného protokolu je možné zhrnúť 
do niekoľkých bodov [3]:
•  Flexibilná geografická identifikácia pomocou 

zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky, resp. pomo-
cou iných geografických mierok slúžiacich na 
identifikáciu polohy v trojrozmernom priestore.

• Viacjazyčné formáty varovných hlásení.
•  Efektívne funkcie na aktualizáciu a zrušenie 

varovného hlásenia.
•  Množstvo preddefinovaných šablón slúžiacich na 

rýchle a účinné vytvorenie varovného hlásenia.
• Kompatibilita s funkciou digitálneho podpisu.
•  Možnosť prenosu digitálneho audio obsahu 

a obrázkov.

Na obr. 1 a obr. 2 je znázornená situácia pri prenose 
varovného hlásenia. Ako je z obr. 1 zrejmé, na 
vstup koncovej vysielacej časti sa okrem dátových 
tokov z rozhlasových štúdií privádza z CMRS aj 
varovné hlásenie a to prostredníctvom protokolu 
CAP. Vybraný dátový tok z rozhlasového štúdia je 
v serveri obsahu nahradený dátovým tokom prená-
šajúcim varovné hlásenie. 
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Prostredníctvom logického prenosového kanála 
FIC (Fast Information Channel) pre rýchle a ser-
visné informácie sa prenáša najmä:
•  Servisná informácia slúžiaca na zapnutie prijíma-

čov nachádzajúcich sa v režime spánku.
•  Servisná informácia slúžiaca na nútené prepnu-

tie prijímačov na program prenášajúci varovné 
hlásenie.

Na obr. 2 je znázornený prenos varovného hlásenia 
prostredníctvom systému T-DAB/T-DAB+. Ako je 
z obr. 2 zrejmé, varovné hlásenie sa prenáša jednak 
prostredníctvom hlavného logického prenoso-
vého kanála MSC (Main Service Channel), ale tiež 
prostredníctvom logického prenosového kanála 
FIC, pre rýchle a servisné informácie. Prostred-
níctvom hlavného logického prenosového kanála 

Obr. 1  
Systém T-DAB/ 

T-DAB+ – vysielanie 
varovného hlásenia
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MSC sa prenáša varovné hlásenie v nasledovných 
formátoch:
•  Varovné hlásenie vo forme zvukovej – audio 

informácie. Ide o akustické hlásenie, prostred-
níctvom ktorého sa informuje dotknuté oby-
vateľstvo o vzniknutej mimoriadnej situácií 
a o dôležitých pokynoch, ktoré je potrebné 
v danej mimoriadnej situácií realizovať.

•  Varovné hlásenie vo forme textovej infor-
mácie. Ide o textovú správu, ktorá je zobra-
zovaná na displeji digitálneho rozhlasového 
prijímača (DL – Dynamic Label a Journaline). 
Táto správa môže byť prenášaná vo viacerých 
jazykoch.

Obr. 2 
Prenos varovného 
hlásenia 
prostredníctvom 
logických 
kanálov MSC 
a FIC v systéme 
T-DAB/T-DAB+

 OGICKÝ PRENOSOVÝ KANÁL MSC 
A LOGICKÝ PRENOSOVÝ KANÁL FIC 
Z HĽADISKA PRENOSU VAROVNÝCH 
HLÁSENÍ

Ako vyplýva z predchádzajúceho rozboru, prenos 
varovných hlásení v prípade mimoriadnej udalosti 
sa v systéme T-DAB/T-DAB+ realizuje prostred-
níctvom dvoch základných logických prenosových 
kanálov. Ide o:
• Hlavný logický prenosový kanál MSC.
•  Logický prenosový kanál pre rýchle a servisné 

informácie FIC.

Prostredníctvom hlavného logického prenoso-
vého kanála MSC sa z hľadiska varovného hlásenia 
prenášajú užitočné informácie pre obyvateľstvo. 
Užitočné informácie sa spravidla prenášajú v dvoch 
základných formách – akustická forma a textová 
forma. Akustická forma je vlastne prenos zvukovej 
stopy, obsahujúcej varovné hlásenie vo formáte 
AAC-Audio (Advanced Audio Coding). Textová 
forma je prenos textových správ obsahujúcich 

varovné hlásenie najčastejšie vo formáte DL 
a Journaline.

Logický prenosový kanál pre rýchle, servisné a signa-
lizačné informácie FIC slúži v prípade prenosu varov-
ného hlásenia najmä na rôzne signalizačné úkony, 
ako je napríklad zapnutie prijímačov nachádzajúcich 
sa v režime spánku, nútené prepnutie prijímačov na 
program prenášajúci varovné hlásenie a podobne.

Na obr. 3 je prehľadne znázornený spôsob zostave-
nia komplexného dátového toku T-DAB/T-DAB+ so 
zvýraznenými blokmi, ktoré sa bezprostredne týkajú 
prenosu varovných hlásení. Z daného obrázku je 
zrejmé, že prostredníctvom logického prenosového 
kanála MSC sa prenáša zvuková stopa vo formáte 
AAC – audio spolu s doplnkovými textovými infor-
máciami PAD (Programme Associated Data).

Prostredníctvom logického prenosového kanála 
FIC sa prenášajú signalizačné informácie a to 
v časti MCI (Multiplex Configuration Information) 
a tiež v časti SI (Service Information).
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Pomocou týchto signalizačných informácií je 
možné realizovať dočasné prepnutie prijímača 
z aktuálne zvolenej rozhlasovej služby na inú 
rozhlasovú službu, ktorá distribuuje varovné hlá-
senie. Varovné hlásenia spadajú v rámci systému 
T-DAB/T-DAB+ do všeobecnej kategórie oznáme-
nia o poplachu AA (Alarm Announcement) [1].

Oznámenie o poplachu je špeciálnym typom 
oznámenia, ktoré je možné aktivovať a deaktivovať 
nastavením príznaku Al flag (Alarm Flag) v dáto-
vých blokoch FIG 0/0.

Dátové bloky FIG 0/0 (Fast Information Group) 
sa prenášajú v rámci signalizačných informá-
cií o konfigurácií multiplexu MCI a spadajú to 
kategórie EI (Ensemble Information) – informácie 
o prenášanom multiplexe. EI obsahujú rôzne ria-
diace mechanizmy, ktoré sú spoločné pre všetky 
služby prenášané v multiplexe. Ide predovšetkým 
o identifikáciu daného multiplexu a o realizáciu 
prenosu varovného hlásenia AA pomocou prí-
znaku Al flag. EI sú prenášané v časti Extension 0 
dátového bloku FIG 0 (FIG 0/0), ako je zobrazené 
na obr. 4.

Obr. 3  
Zostavenie 

komplexného 
dátového toku 

T-DAB/T-DAB+

Obr. 4  
Usporiadanie 

dátového bloku  
FIG 0/0
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Ako je z obr. 4 zrejmé, príznak Al flag je jedno-
bitová informácia, použitá pre signalizáciu či je 
v danom multiplexe podporovaná funkcionalita 
prerušenia a prenosu varovného hlásenia alebo nie:
•  V prípade, ak je bit 13 nastavený na logickú 

úroveň 0, distribuované hlásenie nesmie prerušiť 
akúkoľvek inú službu.

•  V prípade, ak je bit 13 nastavený na logickú 
úroveň 1, distribuované varovné hlásenie preruší 
akúkoľvek inú službu.

V prípade ak je v danom multiplexe povolený 
prenos varovného hlásenia (bit 13 je nastavený na 
logickú úroveň 1 – obr. 4), potom akékoľvek ozná-
menie signalizované dátovými blokmi FIG 0/19 
alebo FIG 0/26 preruší aktuálne služby prenášané 
v danom multiplexe [1].

V časti SI (Service Information) sa prenosu rôznych 
oznámení a varovných hlásení týkajú nasledovné 
dátové bloky FIG:
•  FIG 0/18 – podpora oznámení v aktuálnom mul-

tiplexe (oznámenia nemajú varovný charakter).
•  FIG 0/19 – podpora prepínania v rámci prenosu 

oznámení v aktuálnom multiplexe.
•  FIG 0/25 – podpora oznámení v iných mul-

tiplexoch – OE (Other Ensemble) (oznámenia 
nemajú varovný charakter).

•  FIG 0/26 – podpora prepínania v rámci prenosu 
oznámení v iných multiplexoch – OE.

Funkcia OE sa týka služieb práve prenášaných 
v iných T-DAB/T-DAB+ multiplexoch. Potrebné 
signalizačné informácie pre oznámenia, ktoré 
nemajú varovný charakter a ktoré sú obsiahnuté 
v aktuálnom multiplexe, sú prenášané prostred-
níctvom dátového bloku FIG 0/18. Signalizácia 
pre oznámenia, ktoré nemajú varovný charakter 
a ktoré sú obsiahnuté v iných multiplexoch, sú 
prenášané prostredníctvom dátového bloku FIG 
0/25. Je teda zrejmé, že na prenos signalizačných 
informácií týkajúcich sa oznámení, ktoré majú 
varovný charakter (varovné hlásenia), sa používajú 

dátové bloky FIG 0/19 a FIG 0/26, ktoré budú ďalej 
podrobne popísané.

V prípade, ak je teda podpora prenosu varovných 
hlásení s prepínaním v aktuálnom multiplexe 
aktivovaná, potrebné signalizačné informácie sú 
prenášané dátovým blokom FIG 0/19. Ide predo-
všetkým o nasledovné signalizačné informácie:
• Typ oznámenia.
•  Pozícia súvisiacej audio stopy v multiplexe.
• Určenie cieľov oznámenia.

Je potrebné zdôrazniť, že v prípade prenosu varov-
ného hlásenia, sú signalizačné informácie prenášané 
v dátovom bloku FIG 0/19 relevantné len vtedy, ak je 
príznak Al flag v dátovom bloku FIG 0/0 nastavený 
na hodnotu logickej 1. V prípade, že je v príznaku Al 
flag nastavená hodnota logickej 0, potom všetky 
prijímače ignorujú signalizačné informácie prenášané 
prostredníctvom dátového bloku FIG 0/19 [1].

V prípade, ak je aktivovaná podpora prenosu varov-
ných hlásení s prepínaním v iných multiplexoch 
OE, sú v aktuálnom multiplexe prostredníctvom 
dátového bloku FIG 0/26 prenášané signalizačné 
informácie za účelom upozornenia prijímača na 
vysielanie varovného hlásenia v inom multiplexe. 
Opäť platí, že v prípade prenosu varovného hláse-
nia v inom multiplexe sú signalizačné informácie 
prenášané v dátovom bloku FIG 0/26 aktuálneho 
multiplexu relevantné len vtedy, ak je príznak Al flag 
v dátovom bloku FIG 0/0 nastavený na hodnotu 
logickej 1. V prípade, že je v príznaku Al flag nasta-
vená hodnota logickej 0, potom všetky prijímače 
ignorujú signalizačné informácie prenášané pro-
stredníctvom dátového bloku FIG 0/26.

Po odvysielaní varovného hlásenia sa na všetkých 
prijímačoch automaticky prepne pôvodne zvolená 
služba.

Prenos signalizačných informácií týkajúcich sa 
prepínania v rámci prenosu oznámení v aktuálnom 

Obr. 5 
Usporiadanie 
dátovej časti 
bloku FIG 0
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multiplexe je teda realizovaný prostredníctvom 
časti Extension 19 dátového bloku FIG 0 (FIG 
0/19). Časť Extension 19 sa nachádza v dátovej 
časti bloku FIG 0, ako je zobrazené na obr. 5.

Na obr. 6 je znázornená štruktúra dátového bloku 
FIG 0/19. Význam jednotlivých častí dátového 
bloku je nasledovný:

•  Časť Cluster Id je 8 bitová časť slúžiaca na iden-
tifikáciu daného oznámenia. Pre varovné hlásenia 
nadobúda Cluster Id hodnotu 1111 1111.

•  Časť Asw flags je 16 bitová časť slúžiaca na 
vymedzenie foriem, v ktorých sa varovné hlásenie 
prenáša. Bitová kombinácia bi = 0 pre i = 0 až 15 

znamená, že audio stopa neobsahuje informácie 
týkajúce sa varovného hlásenia. Bitová kombinácia 
bi = 1 pre i = 0 až 15 znamená, že audio stopa obsa-
huje informácie týkajúce sa varovného hlásenia.

•  Časť New flag je 1 bitová časť udávajúca, či je 
dané oznámenie už dlhšie distribuované, resp. je 
novo zavedené. V prípade dlhšie distribuovaného 
priebežného oznámenia je b7 = 0, v prípade novo 
zavedeného oznámenia je b7=1.

•  Časť Rfa je 1 bitová časť vyhradená pre budúce 
použitie. V súčasnosti táto časť nie je použitá a bit 
b6 musí byť nastavený na hodnotu logickej 0.

•  Časť SubChld je 6 bitová časť slúžiaca na iden-
tifikáciu audio stopy, ktorá obsahuje varovné 
hlásenie.

Obr. 6  
Usporiadanie 

dátového bloku  
FIG 0/19

Frekvencia prenosu dátového bloku FIG 0/19 
závisí od toho, či ide o začiatok varovného 
hlásenia alebo o koniec varovného hlásenia. Na 
začiatku sa blok FIG 0/19 prenáša s nasledovnou 
frekvenciou:
•  Prvých 5 sekúnd sa FIG 0/19 prenáša s frekven-

ciou 10 krát za sekundu.
•  Následne, počas ďalšieho trvania oznámenia, sa 

FIG 0/19 prenáša 1 krát za sekundu.

Na konci varovného hlásenia sa blok FIG 0/19 pre-
náša s časťou Asw flags nadobúdajúcou hodnoty 
logickej nuly (bi = 0 pre i = 0 až 15 – audio stopa 
neobsahuje informácie týkajúce sa varovného 
hlásenia) s frekvenciou 10 krát za sekundu počas 
trvania dvoch sekúnd [1].

Prenos signalizačných informácií týkajúcich sa 
prepínania v rámci prenosu oznámení v iných 
multiplexoch je realizovaný prostredníctvom časti 
Extension 26 dátového bloku FIG 0 (FIG 0/26). 
Časť Extension 26 sa rovnako nachádza v dátovej 
časti bloku FIG 0. 

Na obr. 7 je znázornená štruktúra dátového bloku 
FIG 0/26. Význam jednotlivých častí dátového 
bloku je nasledovný:

•  Časť OE Cluster Id je 8 bitová časť slúžiaca na 
identifikáciu daného oznámenia, ktoré je pre-
nášané iným multiplexom. Pre varovné hlásenia 
nadobúda Cluster Id hodnotu 1111 1111.

•  Časť Asw flags je 16 bitová časť slúžiaca na 
vymedzenie foriem, v ktorých sa varovné hlásenie 
prenáša. Bitová kombinácia bi = 0 pre i = 0 až 15 
znamená, že audio stopa neobsahuje informácie 
týkajúce sa varovného hlásenia. Bitová kom-
binácia bi = 1 pre i = 0 až 15 znamená, že audio 
stopa obsahuje informácie týkajúce sa varovného 
hlásenia.

•  Časť New flag je 1 bitová časť udávajúca, či je 
dané oznámenie už dlhšie distribuované, resp. je 
novo zavedené. V prípade dlhšie distribuovaného 
priebežného oznámenia je b7 = 0, v prípade novo 
zavedeného oznámenia je b7=1.

•  Časť Rfa je 3 bitová časť vyhradená pre budúce 
použitie. V súčasnosti táto časť nie je použitá 
a bity b4 až b6 musia byť nastavené na hodnotu 
logickej 0.

•  Časť SCIdS je 4 bitová časť slúžiaca na identi-
fikáciu tej časti služby, ktorá obsahuje varovné 
hlásenie (v inom multiplexe).

•  Časť Target SId je 16 bitová časť slúžiaca na iden-
tifikáciu služby, ktorá obsahuje varovné hlásenie 
(v inom multiplexe).
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V prípade, že sa varovné hlásenie prenáša vo 
viacerých multiplexoch, je prenášaných aj viacero 
dátových blokov FIG 0/26. Frekvencia prenosu 
dátového bloku FIG 0/26 opäť závisí od toho, či 
ide o začiatok varovného hlásenia alebo o koniec 
varovného hlásenia. Na začiatku sa blok FIG 0/19 
prenáša s nasledovnou frekvenciou:
•  Prvých 5 sekúnd sa FIG 0/26 prenáša s frekven-

ciou 10 krát za sekundu.
•  Následne, počas ďalšieho trvania oznámenia, sa 

FIG 0/26 prenáša 1 krát za sekundu.

Na konci varovného hlásenia sa blok FIG 0/26 pre-
náša s časťou Asw flags nadobúdajúcou hodnotu 
logickej nuly (bi = 0 pre i = 0 až 15) s frekvenciou 
10 krát za sekundu počas trvania dvoch sekúnd [1].

Niektoré špecifické pravidlá týkajúce sa signalizá-
cie varovných hlásení, prepínania prijímača a jeho 
odozvy upravuje tiež norma ETSI TS 103 176 [12]. 
Podľa tejto normy je podpora varovných hlásení 
poviná pre všetky prijímače T-DAB+. Prijímače 
T-DAB+ musia spĺnať určité kritériá uvedené v ďal-
šom texte.

Ako už bolo uvedené, podpora varovných hlásení sa 
aktivuje prostredníctvom príznaku Al flag v dáto-
vom bloku FIG 0/0. Ak je teda daný príznak nasta-
vený na logickú úroveň 1, podpora varovných hlásení 
je aktívna a varovné hásenie môže prerušiť akúkoľ-
vek inú službu v danom multiplexe. V prípade, keď 
prijímač dekóduje aktívny príznak Al flag v bloku 
FIG 0/0, automaticky aktivuje sledovanie dátových 
blokov FIG 0/19. Prijímač musí byť schopný zistiť 
zmenu príznaku Al flag v najkratšom možnom čase 
– v jednom z tzv. bodov zisťovania [4].

Samotné varovné hlásenie v aktuálnom multiplexe 
je signalizované prostredníctvom dátového bloku 
FIG 0/19. Na základe tejto informácie sú prijímače 
schopné aktivovať režim reprodukcie varovného 
hlásenia. Signalizácia sa synchronizuje s audio 
stopou s kompenzáciou oneskorenia.

Akonáhle je aktivované monitorovanie prenosu 
varovného hlásenia, prijímač okamžite reaguje na 
časť Asw (bit b0 je nastavený na hodnotu logickej 
jednotky) a na časť Cluster Id (bity nastavené na 
hodnoty 1111 1111). Varovné hlásenie má samo-
zrejme prioritu vzhľadom k iným oznámeniam. 
Odozva prijímača vzhľadom k varovným hláseniam 
je nezávislá na užívateľských nastaveniach prijí-
mača. Prijímač sa okamžite a nezávisle prepne na 
daný subkanál, pričom všetky iné oznámenia sú 
ukončené. Prijímače môžu byť vybavené špeciál-
nymi funkciami týkajúcimi sa reprodukcie hlásení 
s cieľom zvýšenia počuteľnosti a zrozumiteľnosti 
reprodukovaného varovného hlásenia. Ako uvádza 
norma [4], prijímač sa na základe časti Asw prepne 
na cieľový subkanál, prenášajúci varovné hlásenie 
a automaticky aktivuje režim reprodukcie varov-
ného hlásenia. V prípade, keď prijímač zaznamená 
časť Asw nastavenú na hodnotu logickej nuly, 
režim reprodukcie varovného hlásenia je ukončený 
a prijímač sa automaticky prepne na zvolený resp. 
pôvodný kanál.

ZÁVER 
V článku bola vykonaná analýza možností štan-
dardu T-DAB+ realizovať prenos varovných hlásení 
v prípade nutnosti veľmi rýchlo a komplexne infor-
movať obyvateľstvo v danej oblasti o hroziacich 
mimoriadnych udalostiach. V článku je navrhnuté 
využitie protokolu CAP na prenos a zapúzdrenie 
varovného hlásenia. Analýza je urobená pre dve 
situácie činnosti rozhlasového vysielania – situácia 
štandardného režimu a situácia pri prenose varov-
ného hlásenia.

Na prenos varovného hlásenia je navrhnuté 
použitie hlavného logického kanála MSC a tiež 
logického prenosového kanála FIC, pre rýchle 
a servisné informácie. Varovné hlásenie v kanáli 
MSC sa prenáša v dvoch formátoch – zvuková 
informácia (audio signál) a textová informácia 
zobrazená na displeji prijímača (Dynamic Label 
a Journaline).

Obr. 7  
Usporiadanie 
dátového bloku  
FIG 0/26
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Prostredníctvom logického prenosového kanála 
FIC pre rýchle a servisné informácie sa prenáša 
najmä servisná informácia potrebná na prepnutie 
prijímačov z režimu spánku a servisná informá-
cia slúžiaca na nútené prepnutie prijímačov na 
program prenášajúci varovné hlásenie.

V ďalšej časti článku je podrobne rozpracované zosta-
venie komplexného dátového toku T-DAB+ vrátane 
varovného hlásenia. Oznámenie o poplachu je špeci-

álnym typom oznámenia, ktoré je možné aktivovať 
a deaktivovať nastavením príznaku Al flag v dátových 
blokoch FIG 0/0, ktoré sa prenášajú v rámci signali-
začných informácií o konfigurácii multiplexu.
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Úvod
Lidé po celém světě se stále více stěhují do měst, 
což stimuluje městské úřady k využívání inteli-
gentních technologií, které by městům pomohly 
vybudovat udržitelnou infrastrukturu, jenž bude 
zajišťovat inteligentní správu, inteligentní spo-
třebu energii, inteligentní dopravu, inteligentní 
infrastrukturu, inteligentní technologie, inteli-
gentní zdravotní péči a samozřejmě inteligentní 
občany. Koncept inteligentního města (smart 
cities) je jedním ze způsobů, jak mohou vlády 
a obce poskytovat udržitelné služby, které jsou 
nezbytné pro efektivní řešení nárůstu obyva-
tel ve městech. Technologie LoRa, která náleží 
do skupiny technologií LPWAN, je založena na 
protokolu LoRaWAN a je určena pro poskytování 

inteligentní infrastruktury pro připojení růz-
ných senzorů a aktuátorů. To městům dovoluje 
efektivně shromažďovat a analyzovat data z tisíců 
připojených zařízení, aby bylo možné efektivně 
rozhodovat, jaké služby je potřeba nabízet. Sítě 
založené na LoRaWAN umožňují obousměrnou 
komunikaci s dlouhým dosahem, což dovoluje 
pokrytí městských oblastí s minimálními nároky 
na síťovou infrastrukturu. Technologie LoRa 
nabízí řešení, která jsou optimalizována pro inteli-
gentní aplikace napájené z malé baterie s výdrží 
až 20 let. Koncept inteligentního města mění 
způsob, jakým se města, vlády a občané vzá-
jemně ovlivňují a technologie LoRa představuje 
řešení jak tento koncept v praxi efektivně a levně 
realizovat.

Inteligentní města se transformují
 pomocí technologie LoRa

Jaroslav Hrstka

Udržitelný rozvoj měst vyžaduje zavádění inteligentních řešení, která umožní lepší 
správu služeb, zlepšení kvality života a snížení provozních nákladů. Očekává se, že 
kritickým prvkem úspěšnosti pro tyto a další iniciativy bude technologie LoRa, která 
byla vyvinuta pro zajištění levné obousměrné komunikace v rámci Internetu věcí.

Sítě LoRaWAN 
poskytují 
bezpečnou 
obousměrnou 
komunikaci 
s velkým 
dosahem 
i pokrytím.
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Budoucí vývoj a trendy inteligentního 
města
Iniciativy pro budování inteligentních měst 
získávají na významu, protože vládní instituce 
a obce budují rozsáhlé sítě pro sběr dat a využívání 
pokročilých aplikací a cloudových nebo podni-
kových systémů pro zpracování a analýzu dat. 
Tyto v poslední době se objevující sítě se nazývají 
Internet věcí (IoT).

Tyto iniciativy se týkají rozmísťování senzorů a dal-
ších zařízení do klíčových systémů města s cílem 
sbírat data o činnosti aktivních i pasivních prvků, 
které jsou nedílnou součástí obecních či měst-
ských služeb. Tyto informace jsou často detailní 
a měřitelné a pomáhají k lepšímu rozhodování 
a efektivnějším městským službám.

Rozsah aplikací smart city, které v současné době 
přichází v úvahu, je obrovský. Jak zkušební, tak 
zavedené projekty prokázaly měřitelný dopad 
počínaje rychlejším parkováním až po lepší služby 
pohotovostní zdravotní péče. Mezi příklady řešení 
inteligentních měst patří:

–  Parkování: Systémy pro inteligentní parkovací 
ukazují volná parkovací místa ve městě a pomá-
hají snížit dopravní zácpy vytvořené lidmi, kteří 
hledají místo pro parkování.

–  Dopravní provoz: Dopravní zácpy představují 
pro obyvatele města významný problém a inte-
ligentní dopravní systémy mohou monitorovat 
provoz vozidel a chodců, aby lépe nasměrovaly 
vozidla i chodce. To se nyní děje prostřednictvím 
inteligentních semaforů, které monitorují provoz 
a koordinují načasování světelných znamení, 
avšak v budoucnu mohou inteligentní dopravní 
systémy zahrnovat také komunikaci mezi sema-
fory a senzory v automobilech.

–  Pouliční osvětlení: Náklady za dodávky elektrické 
energie pro pouliční lampy představují význam-
nou položku v rozpočtech městských úřadů. Díky 
efektivnějšímu řízení osvětlení mohou města 
ušetřit značné částky a se snížením spotřeby 
současně snížit také emise skleníkových plynů. 
Inteligentní pouliční osvětlení umožňuje městům 
snížit spotřebu elektrické energie při zachování 
kvality osvětlení ulic (obr. 1).

–  Údržba semaforů: Monitorování semaforů dovo-
luje městům rychle reagovat v případě vyhoření 
žárovky, poškození sloupu semaforu při nehodách 
nebo při nesprávné funkci signalizačního zaří-
zení. To může následně pomoci při dopravních 
zácpách, potenciálních nehodách či jiných nebez-
pečných situacích.

–  Prediktivní údržba: Inteligentní systémy pro 
monitorování inženýrských staveb mohou 
poskytovat data pro zajištění správné údržby 

Rozsah 
aplikací smart 

city, které 
v současné 

době přichází 
v úvahu, je 

obrovský.

Obr. 1  
Inteligentní 

osvětlení využívající 
technologii LoRa
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konstrukcí a struktur staveb prostřednictvím 
systému prediktivní údržby. Tyto systémy mohou 
monitorovat vibrace a další fyzické podmínky 
budov, mostů či historických památek.

–  Svoz komunálního odpadu: Svoz odpadu je 
službou, která je nezbytná pro fungování každého 
města nebo obce. Velmi často se však stává, že 
některé odpadní kontejnery jsou poloprázdné, 
zatímco jiné jsou přeplněné. Inteligentní systém 
pro svoz odpadu dovoluje monitorovat napl-
něnost odpadních kontejnerů a optimalizovat 
sběr odpadu efektivním způsobem při nižších 
nákladech.

–  Hluk a znečištění ovzduší: S růstem obyvatel ve 
městech a dalším rozvojem roste také problém 
hluku a znečištění ovzduší. Inteligentní systém 
pro monitorování hladiny hluku a znečištění 
ovzduší (obr. 2) může poskytnout údaje, které 
mohou pomoci zajistit lepší podmínky pro život 
a odhalit systematické zdravotní problémy.

Měřitelné výhody pro města a jeho 
obyvatele
Cílem zavádění technologií pro inteligentní města 
je zlepšit kvalitu života obyvatel, zvýšit efektivitu 
městských systémů, rychleji reagovat při posky-
tování potřebných služeb a efektivněji využívat 
městské zdroje a následně i peníze daňových 
poplatníků. Díky datům o fungování v městských 
systémech a infrastruktuře, které jsou poskyto-
vány v reálném čase, mohou městští zastupitelé 
i občané snadněji vyhodnotit efektivitu městských 

iniciativ a podle potřeby vylepšit. Pro měření 
úspěšnosti iniciativ rozvoje inteligentního města 
existuje již 14 kategorií ukazatelů, které vypraco-
vala Mezinárodní standardizační organizace (Inter-
national Organization for Standardization, ISO). 
Tyto indikátory zahrnují např. oblast vzdělání, 
zdravotnictví, financí a další, nicméně při rychlém 
rozvoji technologií pro inteligentní města lze oče-
kávat, že se tento seznam v nadcházejících letech 
dále rozroste. Pro lepší pochopení uvádím několik 
reálných projektů využití konceptu inteligentního 
města ve světě.

Lepší sběr odpadu s nižšími náklady 
v Soulu v Jižní Koreji
Mnoho velkých měst řeší každodenní nával 
milionů lidí cestujících do práce nebo za dalšími 
záležitostmi a musí se vypořádat s velkým množ-
ství odpadu, který vzniká při pohybu lidí městem. 
V Soulu se odpad stal závažným problémem, 
protože při přeplnění veřejných košů vznikají 
problémy s odpadky, což zvyšuje náklady na 
udržení čistoty města. V minulosti město nemělo 
představu o rychlosti plnění odpadních košů nebo 
o tom, které z nich jsou již plné. Díky instalaci 
inteligentních odpadových košů (obr. 3) je město 
schopno monitorovat úroveň naplnění každého 
koše a rovněž sledovat účinnost sběru odpadu. 
Výsledkem tohoto řešení je méně nepořádku 
a čistší veřejné prostory, přičemž došlo ke snížení 
četnosti svozu odpadu o 66 %, což vedlo ke sní-
žení nákladů o 83 % a zvýšení recyklace o 46 %. 

Obr. 2 
Monitorování 
znečištění ovzduší 
využívající 
technologii LoRa
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Integrace solární energie v Carson City v Nevadě 
Zastupitelé Carson City zjistili, že solární tech-
nologie mohou dodávat pouze tolik energie, kolik 
dovolí klimatické podmínky ve městě. Navíc pro 
efektivní přechod od klasické výroby elektrické 
energie k solárním panelům je důležité zajistit, 
aby byl dostatek energie i případě, že je zataženo 
nebo v noci. Díky zavedení inteligentních techno-
logií umožňující virtualizaci a přístupu ke zprá-
vám přes mobilní počítače bylo možné výrazně 
zefektivnit provoz a správu solární infrastruktury. 
Výsledkem je vyšší efektivita operátorů a řízení, 
včetně snížení obslužného personálu o 15 % 
a zvýšení výkonu solární infrastruktury na téměř 
750 000 kWh čisté energie.

Snížení nákladů na energii v Lyonu 
a v Grenoble ve Francii
Využití IoT pro sledování spotřeby energie posky-
tuje spotřebitelům nástroje pro snížení spotřeby, 
což ušetří peníze a současně to snižuje skleníkové 
emise. Města Lyon a Grenoble spojily síly a vyvi-
nuly platformu pro sledování spotřeby podle typu 
zařízení (tj. elektrická kamna, ohřívač teplé vody) 
se samostatným systémem, který spotřebitelům 
nabízí finanční odměny za snížení spotřeby ener-
gie. Výsledkem bylo snížení nákladů na vytápění 
o 16 %, které vedlo ke spokojenějším a uvědomě-
lejším spotřebitelům elektrické energie, snížení 
dopadu na životní prostředí a možnosti odložit 
budování nákladných konstrukcí pro využití 
nových energií.

Tyto příklady ukazují, že zavádění technologií pro 
inteligentní města má významný vliv na finanční 
prostředky města a jeho občanů, na udržitelný 
rozvoj města i na životní prostředí.

Proč je technologie LoRa vhodná pro 
aplikace inteligentního města
Technologie LoRa společnosti Semtech nabízí 
jak technické, tak obchodní výhody pro zavádění 
inteligentních technologií ve městech. 

Technické výhody:
–  Nízké instalační náklady, a to díky:
 –  Velkému pokrytí, včetně hloubkového pokrytí 

interiérů: Jedna komunikační brána funguje ve 
hvězdové topologii, přičemž senzory mohou 
komunikovat přímo s bránou na vzdálenost až 
20 kilometrů. Senzory mohou být umístěny 
uvnitř nebo venku. Není třeba provádět kom-
plexní analýzu pokrytí, jak je požadováno pro 
jiná síťová řešení.

 –  Snadná instalace: V závislosti na konkrétní 
aplikaci mohou být senzory napájeny z baterie 
po dobu až 20 let. To znamená, že senzory 
nepotřebují, na rozdíl od stávajících řešení 
(GSM, LTE nebo WiFi), napájecí zdroj.

–  Vysoký stupeň zabezpečení: Využívá se šifrování 
AES-128.

–  Otevřený standard: Specifikace LoRaWAN je 
definována a vylepšována v rámci LoRa Alli-
ance, která zajišťuje bezproblémovou a snadnou 
škálovatelnost.

Obr. 3  
Inteligentní svoz 

odpadu využívající 
technologii LoRa

Technologi 
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inteligentního 
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–  Geolokace: Technologie LoRa využívá geolokační 
technologii bez GPS, která nevyžaduje dodateč-
nou energii.

–  Nízké náklady na připojení: Technologie LoRa 
pracuje v nelicencovaném pásmu ISM, což 
znamená žádné nebo velmi nízké náklady na 
spektrum (při využití externího poskytovatele 
služeb může být požadován velmi nízký poplatek 
za připojení).

Obchodní přínosy:
–  V současnosti je k dispozici pro veřejné a sou-

kromé nasazení.
–  Ve srovnání s buňkovými systémy, jako LTE-M 

a NB-IoT, snadné nasazení a nižší provozní 
náklady.

–  Otevřená síť:
 –  Města mají možnost vybrat si z několika 

poskytovatelů síťových služeb, což pomáhá 
snižovat ceny.

 –  Města mohou vybudovat svou vlastní místní 
komunální síť, která může obsluhovat něko-
lik aplikací. Náklady lze minimalizovat díky 
pronájmu přenosové kapacity společnostem ve 
městě, kde lze provozovat vlastní aplikace.

–  Široké využití komunikačních bran: Robustní 
signalizace technologie LoRa umožňuje široké 
pokrytí budov i v hustých městských oblastech. 
Jedna komunikační brána sítě LoRa může poten-

ciálně pokrývat několik budov v okruhu až dvou 
kilometrů.

–  Rostoucí ekosystém: Společenství LoRa Alli-
ance zahrnuje v současné době více než 400 
společností, které využívají řešení založená na 
specifikaci LoRaWAN. LoRa Alliance zahrnuje 
velké průmyslové hráče i mnoho startupových 
společností a provozovatelů sítí. LoRa Alliance 
rovněž certifikuje senzory a další zařízení LoRa 
z hlediska interoperability.

Závěr
Technologie pro inteligentní města umožňují nová 
řešení, která umožňují poskytovat chytřejší a efektiv-
nější městské služby. Základem pro realizaci kon-
ceptu inteligentních měst je mít pro připojení zařízení 
IoT k dispozici dobře škálovatelnou síť s nízkými 
instalačními i provozními náklady. Jedním z možných 
řešení je technologie LoRa založená na specifikaci 
LoRaWAN, která umožňuje obousměrnou komu-
nikaci s nízkou spotřebou mezi vzdálenými senzory 
a aktuátory a centrální komunikační bránou.

Článek byl zpracován podle materiálu společnosti 
Semtech.
LITERATURA
[1] Semtech Corporation: Smart Cities Transformed Using 
Semtech’s LoRa Technology, July 2017. Dostupné z: http://
www.semtech.com/wireless-rf/internet-of-things/downloads/
Semtech_SmartCitiesTransformed_WhitePaper_FINAL.pdf.
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MICOS FTTH RISER
ŘEŠENÍ S PATROVÝMI ROZVADĚČI

Představujeme

FTTH vnitřní řešení s riser kabelem nabízí způsob výstavby optické infrastruktury v ob-
jektech různých velikostí. Primární kabel vždy zafukujeme do hlavního rozvaděče MTeH 
UNI, kde končí nebo jen prochází. Vlákna z příchozího kabelu se provaří na vnitřní riser 
kabely. Napřímo vždy provaříme potřebný počet vláken, který určuje množství připojitel-
ných bytů. Jako vertikální rozvod instalujeme riser kabel do stoupačky nebo nově vybudo-
vané trasy z vkládacích lišt. Pro každých 12 bytů instalujeme na kabel patrový rozvaděč 
MTeH EASY. V kabelu vyřízneme pracovní okno a vytáhneme 12 vláken, které ukončíme 
provařením na pigtaily SC/APC. V nejvyšším patrovém rozvaděči ukončíme posledních 
12 vláken. Pokud nám nějaké vlákna v kabelu zůstanou, uložíme je v tomto rozvaděči 
a další rezervu riser kabelu neinstalujeme. Zákazníky připojujeme pomocí patchcordů, 
které připojíme do patrového rozvaděče a vedeme k zákazníkovi do místa, kde umístíme 
ONT zařízení. ONT zařízení připojíme a případnou rezervu patchcordu ponecháme zde. 
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Takto vybudovaná síť P2P od zákazníka do vnějšího dis-
tribučního bodu, kde je první splitterovací stupeň, umož-
ňuje 100% využití portů OLT zařízení v případě stavby 
GPON. Při zřizování služby je nutné v distribučním bodu 
připojit na splitter port účastníka.

 
1...

Účastnickou zásuvku ORM 1 můžeme osadit 2× 
SC/APC adaptéry. V bytech slouží jako rozdělovací bod 
mezi sítí a ONT zařízením.

 
2...

Jako patrový rozvaděč využíváme MTeH Easy 
s kapacitou 12 SC/APC adaptérů, kterým prochází riser 
kabel, ze kterého vytáhneme 12 vláken. Pro provaření na 
pigtaily obsahuje rozvaděč kazetu až na 24 svárů. Mon-
tážní rezervy vláken upevňujeme do plastových ok, které 
umisťujeme po obvodu boxu. Rozvaděč je nutné doplnit 
krytem konektorů. V případě potřeby lze vybavit splitte-
rem až 1:8 pro SC konektory.

3...
Jako hlavní rozvaděč využíváme MTeH UNI, ve 

kterém provaříme příchozí kabel na vnitřní riser kabel 
v kazetách KM4 s maximální kapacitou 48 svárů. Rozva-
děč umožňuje průchozí kabel bez přerušení vláken a ob-
sahuje oka pro uložení montážních rezerv. Předsunutý 
kryt rozvaděče umožňuje skrytí příchozích trubiček při 
instalaci rozvaděče na průvrt do budovy. V případě po-
třeby lze vybavit splitterem až 1:16 pro SC konektory.

4...
V řešení lze využít dva druhy patchcordů. Stan-

dardní je cenově výhodnější a počáteční náklady tak 
nejsou vysoké. Tyto patchcordy ale nemají žádné 
ochranné prvky. Armované patchcordy obsahují kovo-
vou ochranu, která chrání vlákna velice efektivně. Tato 
volba je na zvážení každého operátora.

7...
Riser kabely s 12 nebo 24 vlákny G.657A2 

v ochraně 0,9 mm mají stejný barevný kód jako pigtail 
set pro snadnější orientaci v patrovém rozvaděči.

Všechny použité rozvaděče umožňují zdvojnásobení ka-
pacity při použití LC konektorů

Praktická ukázka 
prvků v síti

Patrový rozvaděč 

Patrový rozvaděč 

Hlavní  rozvaděč 

2

2A

12×

5B

5A

6×

6B

1

7B

2

2A

12×

5B

5A

6×

6B

3

11B24×

5B

10B

9B

8A

1

4B

4L
6A

6A

TECHNICKÝ POPIS

Řešení na webu Instalační video 1
(MTeH Easy)

Instalační video 2
(MTeH UNI)

ZNAČKY, VÍCE INFORMACÍ  
V TABULCE PRODUKTŮ

MNOŽSTVÍ

OZNAČENÍ KATEGORIE  
PRODUKTŮ (BARVA PRO  
LEPŠÍ ORIENTACI)

OZNAČENÍ PRODUKTŮ 

4...13×

8B9×
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144 vláken

Bytový dům 
max. 48 bytů

Bytový dům 
max. 48–144 bytů

4...

8×

7B

8A

2

2A

6B6×

5A

5B12×

7B

8A

2×

1...

11D

9C 3

3A

10D

48× 5B
11D

9C

4...

8×

7B

8A

2

2A

6B6×

5A

5B12×

7B

8A

2×

1...

8A

2× 7B

6A

6A

•  OPTICKÝ ROZVADĚČ
•  MAX. 48 SVÁRŮ
•  MAX. 24 SC/APC 
ADAPTÉRŮ

•  UZAMYKATELNÝ

3...
MTeH UNI 
hlavní rozvaděč•  OPTICKÝ ROZVADĚČ  

S KRYTEM 
KONEKTORŮ 

• MAX. 24 SVÁRŮ
•  MAX. 12 SC/APC 
ADAPTÉRŮ

2... MTeH EASY 
patrový rozvaděč

MINI 
ZÁSUVKA 
FTTH

1... ORM 1

Značka Objednací číslo Mini zásuvka ORM 1

1 85H4.00/0000F ORM 1
1...

Značka Objednací číslo
Vnitřní optický nástěnný 
rozvaděč MTTH EASY

2 85AX.00/0002F MTTH Easy 24S/12C
2A 85AX.15/0000F Kryt adaptérů

2...

Značka Objednací číslo
Vnitřní optický nástěnný 
rozvaděč MTTH Uni  
a příslušenství

3 85AV.00/0001F MTTH Uni
3A 85SP.02/0000 Stupňovitá průchodka 3-14mm

3...

Značka
Objednací 

číslo Standardní patchcordy

4A 710031 Patchcord SM9/125, SC/APC to SC/APC, 
SX, 2.0mm, 5m, G.657A1, white

4B 710032 Patchcord SM9/125, SC/APC to SC/APC, 
SX, 2.0mm, 10m, G.657A1, white

4C 710033 Patchcord SM9/125, SC/APC to SC/APC, 
SX, 2.0mm, 15m, G.657A1, white

4D 710034 Patchcord SM9/125, SC/APC to SC/APC, 
SX, 2.0mm, 20m, G.657A1, white

4E 710035 Patchcord SM9/125, SC/APC to SC/APC, 
SX, 2.0mm, 25m, G.657A1, white

4F 710036 Patchcord SM9/125, SC/APC to SC/APC, 
SX, 2.0mm, 30m, G.657A1, white

4G 710037 Patchcord SM9/125, SC/APC to SC/APC, 
SX, 2.0mm, 35m, G.657A1, white

4H 710038 Patchcord SM9/125, SC/APC to SC/APC, 
SX, 2.0mm, 40m, G.657A1, white

4...

POZOR!   
Sleduj značky produktů pro lepší orientaci  

v řešení na ostatních stranách 

Značka
Objednací 

číslo Armované patchcordy

4CH 710023 Patchcord SM9/125, SC/APC to SC/APC, SX, 
3.0mm, 5m, G.657A2, white, armored

4I 710024 Patchcord SM9/125, SC/APC to SC/APC, SX, 
3.0mm, 10m, G.657A2, white, armored

4J 710025 Patchcord SM9/125, SC/APC to SC/APC, SX, 
3.0mm, 15m, G.657A2, white, armored

4K 710026 Patchcord SM9/125, SC/APC to SC/APC, SX, 
3.0mm, 20m, G.657A2, white, armored

4L 710027 Patchcord SM9/125, SC/APC to SC/APC, SX, 
3.0mm, 25m, G.657A2, white, armored

4M 710028 Patchcord SM9/125, SC/APC to SC/APC, SX, 
3.0mm, 30m, G.657A2, white, armored

4N 710029 Patchcord SM9/125, SC/APC to SC/APC, SX, 
3.0mm, 35m, G.657A2, white, armored

4O 710030 Patchcord SM9/125, SC/APC to SC/APC, SX, 
3.0mm, 40m, G.657A2, white, armored

TABULKA PRODUKTŮ

48 vláken

4...
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Bytový dům 
max. 48 bytů

8A

7B

•  OPTICKÝ ROZVADĚČ
•  MAX. 48 SVÁRŮ
•  MAX. 24 SC/APC 
ADAPTÉRŮ

•  UZAMYKATELNÝ

3...
MTeH UNI 
hlavní rozvaděč

DISTRIBUČNÍ 
BOD

12 vláken

48 vláken

DISTRIBUČNÍ 
BOD

24 vláken

Bytový dům 
max. 12 bytů

Bytový dům 
max. 24 bytů

3A

10C

48× 5B

3

11C

9B
Podzemní řešení

4...

8×

2

2A

6B6×

5A

5B12×
1...

8A

7B11B9A10B

24× 5B

3

4...6×

11A9A

8A

7A10A

3

2

2A

6B6×

5A

5B12×

12× 5B

6A

6A

1...

•  PATCHCORDY 
V RŮZNÝCH 
DÉLKÁCH

•  STANDARDNÍ
•  ARMOVANÉ

4... PATCHCORDY

 SC/APC

6... ADAPTÉRYSC/APC

5... PIGTAIL SET

•  12 NEBO 24 
VLÁKEN 

•  VLÁKNA G.657A2

7... RISER KABELY

UKONČENÍ 
TRUBIČKY  
V ROZVADĚČI

10...
GAS BLOCK 
ENDCAP

Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení

Značka Objednací číslo Pigtaily, ochrany svárů

5A CN0075 Pigtail set 12x, SM9/125, SC/APC, 0.9mm, 2m, G.657A1, 
tight buffer, LSZH

5B 493521 Teplem smrštitelná ochrana L=45mm, D=2,4mm

5...

Značka Objednací číslo Adaptory

6A CN0002 Adapter SC/APC, SM, SX, green, metal clip, flange
6B CN0004 Adapter SC/APC, SM, DX, green, metal clip, flange

6...

Značka Objednací číslo Riser kabely

7A HT0001 Cable optical, Riser, 12vl, G.657A2
7B HT0002 Cable optical, Riser, 24vl, G.657A2

7...

Značka Objednací číslo Chráničky

8A Na vyžádání Lišta vkládací 40x40  (pro instalaci patchcordů na stěnu)
8...

Značka Objednací číslo Mikrotrubičky

9A Na vyžádání MT Micro, 10/6, HDPE
9B Na vyžádání MT Micro, 12/8, HDPE
9C Na vyžádání MT Micro, 14/10, HDPE

9...

Značka Objednací číslo Gas block endcap

10A 710249 MT Gas block endcap, 10, cable 0.5 to 3
10B 710250 MT Gas block endcap, 10, cable 3 to 6
10C 710252 MT Gas block endcap, 12, cable 3 to 6
10D 710256 MT Gas block endcap, 14, cable 6 to 8

10...

Značka Objednací číslo Optické kabely

11A Na vyžádání Cable optical, Micro duct; 12F, G.657A1, Ø 2.8mm, Z006
11B Na vyžádání Cable optical, Micro duct; 24F, G.657A1, Ø 3.2mm, Z238
11C Na vyžádání Cable optical, Micro duct; 48F, G.657A1, Ø 5.8mm, TM01
11D Na vyžádání Cable optical, Micro duct; 144F, G.657A1, Ø 6.2mm, Z024

11...
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micostelcom.com
MICOS TELCOM s. r. o. 
Háj 365, 798 12 Kralice na Hané, CZ
Tel.: +420 582 307 511 | fax: +420 582 307 688 | email: telcom@micos.cz

MICOS TELCOM JE SAMOSTATNOU FIRMOU

Divize TELCOM společnosti MICOS spol. s r.o. je od 1. 10. 2018 samostatnou firmou. Chce tak 
posilovat své pozice nejen na globálním telekomunikačním trhu.  

Dynamický rozvoj technologií, neustálé změny legislativy a změny ve struktuře pracovního trhu 
vytvořili nutnost modernizace struktury společnosti MICOS spol. s r. o.. V souladu se Zákonem č. 
125/2008 sb. o přeměnách obchodních společností a družstev došlo k 1. 10. 2018 ke vzniku dvou 
nových společností MICOS TELCOM s.r.o. a MICOS FMB s.r.o., do kterých byla odštěpena aktiva 
související s jejich činností. V případě MICOS TELCOM jde o aktiva nezbytná pro výrobní a obchodní 
činnost divize Telcom a v případě MICOS FMB jde o aktiva související se správou nemovitostí.

"Po 28 letech se dřívější divize společnosti MICOS stává dospělou a plnohodnotnou firmou. Jde 
o významný krok pro posílení pozice na globálním telekomunikačním trhu. Musím zdůraznit, že 
bychom tuto změnu nemohli uskutečnit bez kreativity, odbornosti a úsilí našich zaměstnanců ", říká 
Svatoslav Novák, jednatel společnosti MICOS TELCOM.

MICOS TELCOM s.r.o. patří mezi přední výrobce pasivních komponentů pro vysokorychlostní sítě 
elektronických komunikací, zejména optických sítí. Další výrobní oblastí jsou datové skříně, včetně 
zodolněných EMC skříní, nabíjecích stanic pro elektromobilitu. MICOS TELCOM má vlastní vývojový 
tým a exportuje své výrobky do více než 50 zemí světa.

TISKOVÁ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI MICOS TELCOM.
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VOLTDRIVE s.r.o. 
Háj 365, 798 12 Kralice na Hané, Czech Republic
Tel.: +420 582 307 603, Fax: +420  582 307 688
e-mail: info@voltdrive.com, www.voltdrive.com

navštivte náš stánek na 
výstavě e-Salon na PVA v Praze 
ve dnech 15. - 18. listopadu 

ČESKÝ VÝROBCE 
NABÍJECÍCH 
STANIC PRO 

ELEKTROMOBILY

čistá 
technologie 
budoucnosti
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Ještě před třemi roky bylo zřízení, byť třeba jen 
malé elektrárny, pro osobní účely v domku či na 
chatě a její následné napojení do sítě doprovázeno 
složitým byrokratickým procesem, určitou finanční 
zátěží a v neposlední řadě i nutností technické 
způsobilosti. Ve stále nasycenějším prostředí 
rozsáhlejších solárních elektráren navíc bylo 
získání připojení poměrně obtížné. Rok 2016 však 
přinesl zásadní legislativní změnu a pro ty, kteří 

ve svých plánech na rozběhnutí vlastní elektrárny 
do 10 kilowatt výkonu vytrvali, celý složitý proces 
konečně odpadl.

Cesta se tak otevřela i pro plný rozvoj a zvýšení 
povědomí o společnosti FitCraft Energy a jejím 
portfoliu jednotek SAVEBOX, jež plně respektují 
trendy a požadavky současných domácností, 
ale i nároky průmyslových odvětví. „Fakt, že tak 

Konkurence Tesly z Česka pomáhá  
k energetické soběstačnosti  

doma i ve světě
Nejen s horkými letními dny vyvstává otázka, jak ze slunečních pa-
prsků vytěžit maximum benefitů. Energii, kterou nám slunce dává, 
stále více domácností využívá k přeměně na elektrickou energii. Pro-
blematika energetické soběstačnosti a zároveň ekologického přístupu 
k okolnímu prostředí získává stále větší význam a stává se jedním ze 
současných i budoucích trendů. Česká firma FitCraft Energy nabí-
zí řešení, které jde s dobou jak z hlediska technologií, tak i designu 
a variabilnosti využití.

Představujeme

Fakt, že 
fotovoltaické 

elektrárny 
nedokáží 

energii 
uschovat pro 
další využití, 

byl jeden 
z klíčových 

faktorů našeho 
rozhodnutí...
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rozšířené fotovoltaické elektrárny nedokáží získa-
nou energii uschovat pro další využití, byl jeden 
z klíčových faktorů našeho rozhodnutí se do tohoto 
segmentu naplno pustit,“ komentuje první kroky ve 
vývoji Martin Dorazil, spolumajitel a jednatel firmy 
FitCraft Energy, www.fitcraftenergy.cz

Nabíjet lze ze sluneční, vodní či větrné 
energie, ale i hybridně
Moravská firma se sídlem ve Valašském Meziříčí 
své řešení staví na vlastním know how, vývoji 
bateriových modulů s integrovaným balanco-
váním, které je možné de facto zdarma nabíjet 
ze slunce, vody, větru, nebo i hybridně – tedy 
agregáty, nebo přímo ze sítě. Oproti populár-
nější „Powerwall“ americké Tesly navíc obsahuje 
potřebné měniče a nabíječe, čímž se – na rozdíl od 
modulu z dílny Elona Muska – stává elegantním 
all-in-one řešením.

Ačkoliv může celý koncept působit na první pohled 
technicky složitě, SAVEBOX Home, určený pro 
domácnosti a jejich každodenní provoz, dokáže 
i laikovi pravý opak. Jde o vysoce kompaktní, 
a přitom designově vytříbené zařízení, které energii 
nashromážděnou např. ze solární elektrárny na 
střeše domu hromadí a pak přesně dle přání maji-
tele distribuuje dále do domácnosti.

Jednotku SAVEBOX Home je možné 
částečně financovat z dotačních 
programů
Kromě designu a maximální funkčnosti však vývo-
jáři mysleli i na bezpečnost či finance s pořízením 
zařízení spojené. V prvním případě je proti veške-
rým poruchám jednotka SAVEBOX vybavena jiš-
těním a v případě překročení povolených tolerancí 
parametrů elektrické sítě dojde k automatickému 
odpojení, následnému monitorování a opětov-
nému připojení, jakmile je vše opět v pořádku. Na 
jednotku SAVEBOX Home je možné získat dotaci 
z programu Nová zelená úsporám. Svou konstrukcí 
je jednotka pro tento titul plně optimalizována.

V případě využitelnosti nezaostává SAVEBOX 
Home ani na chatě či chalupě. V rámci tzv. „ost-
rovního systému“ dokáže plně nabité zařízení 
pokryt až několik desítek hodin provozu domácích 
spotřebičů či elektroniky a osvětlení.

Produkt budí zájem i daleko za 
hranicemi
Domácí použití hraje pro FitCraft Energy prim 
především v tuzemsku. Nejen plány a vize, ale i již 
realizované projekty však sahají mnohdy i daleko 
za české hranice. Společnost totiž ve svém port-
foliu nabízí i větší, mobilní akumulátorové zdroje 
energie. Jednotky SAVEBOX Industry nachází své 

uplatnění především ve stavebnictví a průmyslu – 
nejčastěji jako optimalizace provozu dieselových 
agregátů. Ty díky nim nemusí běžet nekonečné 
hodiny a znečišťovat tak nemalou měrou ovzduší 
a životní prostředí.

Mezi svými zákazníky má firma z Valašska pře-
devším slovenské a britské klienty, své uplatnění 
a notnou pozornost získala už ale i v jihoame-
rickém Peru, kde po zaslouženém obdivu tam-
ního britského ambasadora vycestovala až do 
3500 metrů vysoko položené horské vesničky. 
„Právě vzdálené trhy jsou těmi, které se pro naše 
výrobky hodí nejvíce, i když hledání prostoru 
v zapadlých končinách světa není jednoduché,“ 
komentuje situaci Dorazil z FitCraft Energy, 
www.fitcraftenergy.cz

I proto FitCraft Energy spoléhá na dobré vztahy 
s britskými partnery, díky nimž již získala celou 
řadu významných kontaktů a možností prezentace 
i uplatnění. Důležitost těchto spojení s Britskými 
ostrovy nyní roste i s nejistou dobou odchodu 
Spojeného království z Evropské unie, a tedy 
i potenciálním ztížením pobytu evropských firem 
na tamějším trhu.

O produktu SAVEBOX od FitCraft 
Energy:
Jednotky SAVEBOX si můžete zjednodušeně 
představit jako zařízení složené z mnoha baterií 
(ale i spousty dalších nezbytných dílů), které plní 
funkci tzv. hybridního systému. Jde o unikátní 
LiFePo4 akumulátory, které vybavené naší elek-
tronikou a systémem v běžném denním provozu 
vydrží více než 6 000 cyklů, což je při jednom 
nabíjecím cyklu denně 16 let.  Jejich primární 
funkcí je akumulace energie, která k nim přichází 
díky slunci, přes fotovoltaické panely umístěné 
např. na vašem domě, nebo v blízkosti vaší továrny 
či jiného provozu, ale i přes jiný zdroj energie-síť, 
větrná či vodní turbína či generátor. Více informací 
na: www.fitcraftenergy.cz.

Právě vzdálené 
trhy jsou těmi, 
které se pro 
naše výrobky 
hodí nejvíce, 
i když hledání 
prostoru 
v zapadlých 
končinách 
světa není 
jednoduché
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EU  Přeshraniční digitální identifikace pro země EU. 
Dnem 29. září vstoupila v platnost celoevropská 

legislativa o elektronické identifikaci (nařízení eIDAS), 
která umožní přeshraniční uznávání elektronického průkazu 
totožnosti a umožní občanům a podnikům sdílet svá 
identifikační data v případě potřeby. Sdíleny budou pouze 
potřebné informace, což významně snižuje riziko jejch zne-
užití. Lidé budou moci používat elektronické identifikační 
údaje (eID), např. průkazy totožnosti, řidičský průkaz, ban-
kovní karty a vyplňování daňových přiznání online, přístup 
k lékařským záznamům a veřejným službám online v celé 
EU ve státech, které splňují podmínky.  
Česká republika mezi nimi není.

EU  Evropská 5G observatoř. Nová online platforma 
5G Observatory, která bude sledovat vývoj sítí 5G 

v Evropě, již funguje. První čtvrtletní zpráva byla představena 
na fóru Techritory 5G , které se konalo v litevské Rize koncem 
září. Vysoce kapacitní mobilní infrastruktura by měla celosvě-
tově ročně operátorům přinést do roku 2025 225 mld. EUR.

EU  Scoreboard testů a zkušebních provozů  
5G v EU 28. 

•  Zahájeno více než 100 5G zkušebních provozů jako sou-
část plánu 5G EU 

•  Zkušební testy probíhají ve 20 městech: Amsterdam, Ave-
iro, Barcelona, Bari, Berlín, Bristol, Espoo, Ghent, L´Aquila, 
Londýn, Mardrid, Malaga, Matera, Miláno, Oulu, Patras, 
Prato, Stockholm, Tallinn a Turín.

•  Otevřeno 10 digitálních přeshraničních koridorů, které 
mimo jiné umožnily uskutečňovat živé testy pro koopera-
tivní připojení a automatizovanou mobilitu 5G

EU  Scoreboard testů 5G  
na mezinárodních trzích. 

USA: Verizon 5G Home test zahajuje 1. října 2018; AT&T 
5G test očekáván později v roce 2018 nebo z počátku 2019; 
Sprint a T-Mobile 1. pololetí 2019 
Čína: China Mobile má náskok, další dva operátoři se zpož-
děním. Test zahájí 2019, 2020 komerční provoz 
Japonsko: Test plánován v srpnu 2020 k Olympijským hrám 
Jižní Korea: Test zahájí v březnu 2019 
Saudská Arábie: Licence vydány v květnu 2018, test zahájí 
ve 2. pololetí 2019 
Katar: Síť 5G OOredoo spuštěna v květnu 2018 
UAE: Omezený 5G provoz zahájen v květnu 2018 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) pracuje na vytvoření 
globálního standardu G5. Očekává se, že úplný normotvorný 
proces nebude dokončen až do počátku roku 2020.

EU  Výběrová řízení pro příděl rádiových kmitočtů pro 
5G v EU.

Zahájená řízení 
Dánsko: 700 MHz, 900 MHz a 2300 MHz

Německo: 2 a 3,6 GHz, Francie-3,5 GHz a 26 GHz,  
Litva-3,5 GHz, Lucembusrsko – 700 Mhz a 26 GHz,  
Malta-700 MHz, Polsko – 700 MHz, 3,5 GHz a 26 GHz, 
Portugalsko – 700 MHz, Rumunsko 700 MHz,  
Slovensko – 26 GHz, Slovinsko 26 GHz, Švédsko 26 GHz 
a Velká Británie: 26 GHz.
Pásmo 3,5 GHz již bylo přiděleno v 7 členských státech: 
Česká republika, Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, Slovensko, 
Španělsko a Velká Británie. Plánované aukce v Q4 2018: 
Rakousko, Finsko, Itálie, Švédsko.

Ukončená řízení
Pásmo 700 Mhz již dříve přiděleno ve Finsku, Francii, 
Německu a Švédsku
Finsko 2. října: Telia Finland vyhrála v aukci o pásmo 
A (3410-3540 MHz), s nabídkou 30.26 milionů EUR; Elisa 
má pásmo B (3540-3670 MHz) s nabídkou 26.35 milionů 
EUR; DNA má pásmo C (3670-3800 MHz) a nabídla 21.00 
milionů EUR.
Itálie 3. října: Italské výběrové řízení na pásmo 5G je ukon-
čeno, částka byla zvýšena na 6,55 miliardy EUR, o více než 
4 miliardy EUR nad minimální rezervou ve výši 2,5 miliardy 
EUR. O kmitočty soutěží v pásmech 694-790MHz, 26,5-
27,5GHz a 3,6-3,8GHz společnosti Telecom Italia (TIM), 
Wind Tre, Vodafone, Fastweb a Iliad – nabídly o 164 procent 
více než nabídly v úvodu aukce 11. září – zvýšení především 
díky poptávce po spektru 3,7 GHz, k dispozici má být od 1. 
ledna 2019 (to získalo celkem 4,35 miliardy EUR).

 Stát chystá digitální mapu České republiky. 
Nevyčerpaných čtrnáct miliard korun, které dostala 

z Evropské unie Česká republika na rozvoj rychlého internetu, 
možná najde uplatnění již za několik měsíců. Předpokládá to 
Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie, která sdružuje společ-
nosti podnikající v informačních technologiích. Klíčové je 
v současnosti podle Zajíčka přesunutí peněz na jiné dotační 
tituly, o čemž už zástupci ministerstev pro místní rozvoj 
a průmyslu začali s Evropskou komisí vyjednávat. Celkem 
by měl projekt vyjít na několik miliard korun. Největší část 
přitom spolkne samotné zaměřování veškerých sítí v Česku.

EU  BEREC připravuje pro trh telekomunikací sadu 
nových dokumentů. BEREC sdělil počátkem října, že 

na základě své střednědobé strategie 2018–2020 vypra-
cuje v létech 2019 a 2020 celkem dvanáct směrnic, příkla-
dem jsou kritéria pro sítě velmi vysoké kapacity za účelem 
posouzení udržitelnosti domácího cenového modelu nebo 
aktualizace směrnice BEREC k síťové neutralitě.

EU  Deutsche Telekom zahájí komerční provoz 5G 
v roce 2020 (Reuters). Deutsche Telekom zahájí 

v Německu komerční provoz 5G v roce 2020, pokud bude 
k dispozici dostatek komerčních zařízení, řekl generální ředi-
tel Tim Hoettges 10. října 2018, a současně obnovil závazek 

Informační servis
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investovat 5,5 miliard EUR (6,32 mld. USD) ročně do budo-
vání vysokorychlostní sítě společnosti Telekom. Německo 
připravuje aukci 5G licencí na počátek roku 2019.

EU  Zavádění FTTH ve Španěsku zrychluje. Španělský 
telekomunikační regulátor CNMC nedávno zveřejnil 

aktuální tržní údaje o vývoji pevného širokopásmového 
připojení v zemi.  
Údaje CNMC potvrzují stálý růst FTTH ve Španělsku: Po 
navýšení 154 000 linek v červnu 2018 dosáhly aktivní 
přípojky FTTH celkově čísla 7,6 milionu a již se pokrývají 50 
% celkového trhu pevných vysokorychlostních připojeni 
v zemi. 

EU  Ukazatele francouzského trhu potvrzují stálý růst 
FTTH. Podle ukazatelů pro francouzský trh teleko-

munikací ve 2. čtvrtletí roku 2018 nedávno zveřejněným 
telekomunikačním regulátorem ARCEP, vývoj počtu přípojek 
FTTH pokračuje stálým tempem. 
Na konci června 2018 představovali účastníci FTTH/B již 
50% vysokorychlostního připojení k internetu, což celkově 
činí téměř 4 miliony připojení. Vláda se také stává hlavním 
spolutvůrcem díky rozumné cenové regulaci. 

EU  Nizozemský trh FTTH přidal dalších 285 000 
domů, zájem investorů roste. Na konci září měla 

přibližně jedna ze tří holandských domácností (36 %) 
přístup k vysokorychlostnímu připojení vláknem. Očekává 
se, že v příštím roce bude dosaženo úrovně téměř 40% 
pokrytí, což je podpořeno zvýšeným zájmem zahraničních 
investorů v zavádění systému FTTH. Aktivními investory 
jsou Antin (Eurofiber), EQT (Delta, CIF), Arcus (E-Fiber) 
a Ancala (Fore Freedom).

EU  Telecom Italia pokrývá 2500 lokalit vysoko-
rychlostním připojením 100 Mbit/s. Společ-

nost Telecom Italia (TIM) oznámila, že její pevné linky 
"ultrabroadband" s rychlostí přístupu od 100 Mbit/s do 1 
Gb/s jsou nyní k dispozici 19 milionům domácností v 2500 
italských lokalitách, což odpovídá 80 procentům země. TIM 
zároveň uvedla, že prostřednictvím sítí FTTH se může rych-
lostí až 1 Gb/s připojit 2,9 milionů domů ve 116 lokalitách.

EU  Zavádění konektivity 5G New Radio. Tento měsíc 
představila společnosti Ericsson společně s firmami 

AT & T a T-Mobile první veřejné datové spojení 5G NR 
over–the – Air (OTA). Přenos se uskutečnil v pásmu 39 GHz 
s technologií Ericsson Radio System AIR 5331 a s platformou 
Intel 5G Mobile Trial. 5G NR je zcela nové rozhraní pro 5G. 
Společnost Ericsson rovněž oznámila, že podepsala smlouvu 
za více než 3,5 miliard USD na podporu celosvětového 
nasazení 5G u společnosti T-Mobile. Ericsson poskytne spo-
lečnosti T-Mobile nejnovější hardware a software 5G New 
Radio (NR) vyhovující normám 3GPP. 

EU  Deutsche Telekom povolává AI na pomoc v plánu 
na zavádění FTTH. Deutsche Telekom oznamuje, 

že pracuje v zájmu efektivity plánování msítě FTTH s umě-
lou inteligencí. Software byl vyvinut výzkumným ústavem 
Fraunhofer FPI. 

EU  Vodafone Deutschland investuje do nasazení 
gigabitového připojení. Operátor oznámil, že 

v rámci společnosti Giga-Business se společnost Vodafone 
Deutschland zaměřuje na 100 000 podniků ve 2 000 loka-
litách s investicí ve výši 1,4 až 1,6 miliardy EUR; společnost 
Giga-Municipality bude ve spolupráci s obcemi investovat 
do rozšíření služeb 1 Gbps pro 1 milion venkovských domů. 
Do roku 2022 hodlá zavést gigabitové vysokorychlostní 
připojení do celkem 25 milionů německých budov.  
Vodafone sdělil, že v České republice, Maďarsku a Rumunsku 
bude vysokorychlostní připojení ve vlastní síti k dispozici pro 
1,8 milionu domácností.

EU  BT přesunul 31 000 zaměstnanců do společnosti 
Openreach. Skupina BT oznámila, že převedla 

31 000 zaměstnanců do Openreach, jejího obchodního 
celku pro přístupovou síť, který byl podroben kontrole ze 
strany konkurentů a britské regulační společnosti Ofcom 
pro potenciálně protisoutěžní praktiky. Převod zaměstnanců 
je poslední částí odpovědi společnosti BT na tvrzení, která 
uvádí, že se jednotka stala samostatnou právnickou osobou, 
nazvanou Openreach Ltd.

EU  Telefonica plánuje prodej svých jednotek v Mexiku 
a Střední Americe. Španělská Telefonica plánuje 

úplný nebo částečný prodej svých dceřiných společností 
v Mexiku a Střední Americe, aby snížila své zadlužení. 
Podle zdrojů jsou rozhovory v pokročilé fázi, s možností uza-
vření dohody v nadcházejících týdnech, uvádí El Economista.

EU  Orange Poland a Huawei spustily základnu 5G 
v Gliwicích. Jedná se o první 5G testy v Polsku pro-

váděné v terénu. Testy prováděné mimo laboratoř umožnily 
firmám posoudit vliv husté zástavby městských budov, 
vysokých budov nebo atmosférických podmínek na spekt-
rum 3,4-3,6 GHz. Technici používají anténu Huawei, která 
podporuje masivní MIMO, skládající se z desítek prvků pro 
vysílání a příjem signálu, která nahrazují anténu pro LTE.

 Počet uživatelů mobilních širokopásmových 
služeb dosáhne do konce roku 2018 počtu 4,4 

miliardy, říká ITU. Podle nové zprávy, kterou dnes zve-
řejnila Mezinárodní telekomunikační unie, agentura OSN, 
která dohlíží na komunikační standardy, iniciativy tele-
density a konektivity – do konce letošního roku bude mít 
celosvětově 4,4 miliardy uživatelů mobilních širokopás-
mových služeb, což je nárůst o 1,1 miliardy vůči posledním 
měřeným údajům před třemi lety.
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"Bez super rychlého internetu jako bychom nebyli... ještě, že nám dělaj ten FTTS*!"

Víte, kde je jsou  
s instalací  
broadbandu  
na nejvyšším stupni?

* Fiber To The Shack = vlákno až do boudy 

(V Nepálu)
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"Bez super rychlého internetu jako bychom nebyli... ještě, že nám dělaj ten FTTS*!"

Registrujte se na webu https://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

 

Přihlaste se na "www.telmag.cz"  

a můžete si číst časopis  

bezplatně v elektronické podobě.
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