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.
Vážení čtenáři,
hned na začátku mého úvodníku bych 
vám rád poděkoval za vaši čtenářskou 
věrnost, popřál krásné časy vánoční 
a pevné zdraví a štěstí v novém roce 2019. 
Trochu úvah na závěr: 
Je tu konec roku 2018, čas běží neúprosně přesně avšak nám 
starším se zdá, že stále nabírá na rychlosti. Přesto nemá srovnání 
s objektivním růstem rychlosti internetu a rychlosti miniatu-
rizace čipů všeho druhu. Rok od roku se zvyšují požadavky na 
zabezpečení vyšších rychlostí připojení k širokopásmovým sítím 
díky službám a aplikacím elektronických komunikací, které se 
stávají nevyhnutelnou položkou našich životů. Je neuvěřitelné, 
co vše lze z našeho života „prošpikovat“ potřebou propojení, 
tvorbou a sdílením dat. O televizích a počítačích nemá ani smysl 
mluvit, ale to, že každé nové auto už má své propojení a váš nový 
dům můžete kontrolovat (pravděpodobně nejen vy…) a ovládat 
odkudkoli, je opravdu „hustý“, jak normálně říkají moje vnučky. 
Jak se asi projevím, když pro mě přijede taxi bez řidiče vůbec 
nevím. Asi normálně tak, jako když se strašně leknu a zakleji po 
svém… Nebo až mi v kanceláři místo Martiny oznámí má nová 
digitální asistentka, že si mám okamžitě odebrat horké espresso 
z automatu a do hodiny se dostavit k digitálnímu obvoďákovi, 
protože se mi nezvykle zvýšil tlak. A ve finále mi oznámí, že zítra 
už nemusím chodit do práce, protože to, co jsem doposud dělal, 
hravě vyřídí za mě. 

Robotizace, digitální průmysl, big data, umělá inteligence a nevím 
co dalšího, je postaveno na 4 aspektech. Tím prvním je neustálé 
vytváření inovací. Moderní, kreativní člověk chce neustále něco 
vymýšlet. Asi většinou proto, že z toho něco bude mít. Dalšími 
aspekty jsou potom již produkty těchto inovací – super čidla, 
totální zvyšování paměťové a výpočetní kapacity součástek 
a zajištění super rychlostní výměny dat. Stavební prvky infor-
mačních technologií lze dál a dál vyvíjet a miniaturizovat, stejně 
jako komunikační prostředí vlastních zařízení. Složitější je to však 
s telekomunikačními sítěmi, na které jsou a budou kladeny čím 
dál tím větší požadavky na zvyšování rychlosti. Protože právě ony 
poskytují výměnu ohromných dat mezi datovým centrem a napří-
klad digitální sekretářkou. Určitě již znáte Alexu od Amazonu či 
Google Home. Samozřejmě tyto komerční asistenti nemohou 
překonat digitálního Winstona z knihy Počátek od Dana Browna. 
Proto super-rychlé síťové propojení kdekoli a kdykoli, bude klíčo-
vým prvkem pro budoucnost všeho digitálního. Nakonec i ve zmí-
něné knize Počátek, super virtuální asistent nic nezmůže, pokud 
prostě nemá připojení. Takže pokud vezmu v úvahu mé před-
cházející věty, je pravděpodobné, že rozvoj podnikání v oblasti 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací má dlouhodo-
bou perspektivu. Alespoň u nás v Čechách, na Moravě a Slezsku. 
Z pohledu rychlosti, kvality, bezpečnosti a pokrytí máme ještě 
mnoho let u nás co dělat. 

A poslední úvaha na závěr mého úvodníku. Je třeba si uvědomit 
jistou podobnost ohně a vyspělé digitalizace. 
V obou případech platí staré přísloví: dobrý 
sluha, ale špatný pán. 

Váš

Svatoslav Novák 
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Otázky pro Zdeňka Vaníčka, 
předsedu ČAEK kladl Svatoslav Novák 

ČAEK – „Spolek žije již dvacet let a má se k světu…“

Zdeňku, jsem velmi rád, že mám tuto příleži-
tost udělat s tebou rozhovor pro časopis NEXT 
GENERATION/TELEKOMUNIKACE. Na úvod 
našeho rozhovoru bych rád poznamenal, že jsme 
společně „profesionálně prožili“ posledních dva-
cet let ve vedoucích pozicích dvou mírně si kon-
kurujících, ale vždy nakonec spolupracujících 
asociacích. Sdružení, ICT UNIE (kdysi APVTS 
a SPIS) a vaše ČAEK se dokázaly v klíčových re-
gulačních situacích spojit a zabojovat za udržení 
tržního prostředí, samozřejmě s jistou ochranou 
vložených investic do podnikání našich členů. 
Vzpomínáš si na některé tyto situace, kdy jsme 
museli spojit síly?

Ano. Například, když nám v Bruselu málem 
uletělo letadlo, protože jsme se zdrželi, když jsme 
spolu jednali se zástupci Evropské komise o mož-
ných dopadech veseloherního projektu s pracov-
ním označením „Internet zdarma“, který v roce 
2006 vymysleli v jednom pražském předměstí. 
ČAEK tradičně, a dá se říci, že od samého počátku 
své existence, spolupracovala s APVTS. Společně 
jsme zastupovali zájmy našich členů v evropské 

asociaci ECTA. K prohloubení naší velmi dobré 
spolupráce došlo, když jsme se ocitli, jak správně 
říkáš, v situaci povinné ochrany vložených 
investic našich členů do podnikání. K tomu došlo 
zejména v souvislosti s rozhodnutím společně 
formulovat připomínky k dokumentu Národní 
plán rozvoje sítí nové generace a postupně 
v rámci objektivní nutnosti časné, správné 
a úplné transpozice směrnice EP a Rady 2014/61/
EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování 
vysokorychlostních sítí elektronických komuni-
kací. Ta měla být transponována do vnitrostát-
ního právního řádu do 1. ledna 2016 a nabýt účin-
nosti dnem 1. července 2016 (stalo se nakonec 
s ročním zpožděním, zákonem č. 194/2017 Sb.). 
Zde je objektivně nutné ocenit naopak práci tvou, 
neboť odtud vedla přímá cesta k jednáním o reali-
zaci výstavby vysokorychlostních sítí elektronic-
kých komunikací nové generace (NGA) a zde jsi 
se jako tehdejší prezident ICT Unie plně osvědčil 
při vyjednávání se státní správou, především 
ministerstvy průmyslu a obchodu a vnitra, a to 
jménem celého odvětví elektronických komuni-
kací, to jest i nás.

ČAEK tradičně, 
a dá se říci, 

že od samého 
počátku své 

existence, 
spolupracovala 

s APVTS.



4  |  2 0 1 8  |  5

Naše asociace nadále úzce spolupracují. Děje se 
tak v rámci jak výstavby NGA v České republice, 
tak v konstruktivní snaze prosadit takové změny 
právních předpisů, které věci skutečně napomo-
hou – příkladem z poslední doby je novela zákona 
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, na jejíž přípravě se ICT Unie a ČAEK 
aktivně společně podílely. Zrychlení výstavby 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 
je totiž nezbytným předpokladem pro digitalizaci 
veřejné i soukromé sféry a zachování konkurence-
schopnosti České republiky, proto se naše asociace 
v této věci angažovaly, ve prospěch věci samé.

Mohu-li ještě něco dodat, naši dlouholetou spolu-
práci v osobní rovině korunovala společná výstava 
obrazů a výtvarných děl v rámci klubového večera 
NEXT GENERATION CLUB 3. října 2017 v Praze. 
V tom bychom měli také pokračovat.

ČAEK vždy v tobě měla a má garanci profesionální-
ho právního pohledu na asociační pozice a výstu-
py. Stále platí tento způsob práce, nebo se musí 
vaše sdružení pouštět i do jiných metod prosazová-
ní požadavků vašich členů? Můžeš porovnat způ-
soby práce oborových sdružení v elektronických 
komunikacích v době liberalizace a nyní?

To je vskutku dost osobní otázka. Jde o kombi-
naci obou prvků – zachováváme důsledně styl 
práce, který jsme zvolili při založení asociace před 
dvaceti roky a jímž jsme se odlišovali od jiných 
obdobných sdružení. Samozřejmě musíme také 
hledat nové metody, ale v zásadě dodržujeme to, 
co jsme si určili jako základní východisko při svém 
vzniku. Například na respektu k právu nelze nic 

měnit – právo buď uznáváme, nebo jím pohr-
dáme, není nic mezi tím.

Vždy jsme respektovali státní správu a své part-
nery; také jsme ale chtěli, aby i státní správa 
a partneři respektovali nás – a zde to nebylo vždy 
plně harmonické a oboustranné. Bylo to dáno 
i tím, že nám hned zpočátku někteří „znalci“ nepřáli 
a prorokovali, že vydržíme existovat maximálně 
půl roku. 

Také jsme postupně využívali a využíváme nové 
technologie, ale ty se nesmějí stát fetišem. Proto 
jsme například vždy tolik dbali a dávali přednost 
osobním setkáváním, proto jsme organizovali, 
často i složitě, konference a odborné semináře, 
dbali jsme na to, abychom nalézali cesty k prezen-
taci svých názorů. Naopak jsme si museli občas 
přebrat různé neotřelé až bizarní názory našich 
partnerů, i z úst či písma nejednoho vysokého 
funkcionáře. Ale nic z toho nezapadlo a nezapadne; 
koneckonců se kromě asociace a malování věnuji 
též psaní humoristických povídek a děkuji ČAEK, 
že mne v tom vždy podpořila, a našemu podnikání 
pak za to, že mi poskytlo řadu námětů.

Ve svém článku v tomto časopise píšeš, že mono-
tématické zaměření jakéhokoli sdružení je vždy 
účelové a především dočasné. Přibývá těchto 
témat nebo naopak ubývá? 

Jeden můj vzácný přítel a kolega, který se podílel 
před dvaceti roky na zrodu ČAEK, tvrdil, že „když 
chceš něco zničit a zlikvidovat, založ na to aso-
ciaci…“. Je to vtipná nadsázka, leč má racionální 
jádro. Asociace, spolek, sdružení právnických 
osob mají mít vizi, cíl a jasné a sevřené představy, 

Vždy jsme 
respektovali 
státní správu 
a své partnery; 
také jsme ale 
chtěli, aby 
i státní správa 
a partneři 
respektovali 
nás

Naši 
dlouholetou 
spolupráci 
v osobní rovině 
korunovala 
společná 
výstava obrazů 
a výtvarných 
děl v rámci 
klubového 
večera NEXT 
GENERATION 
CLUB
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jak toho všeho dosáhnout. Při hledání řešení 
jedné otázky, často jen podružné, nejde o sys-
tematickou a dlouhodobou koncepční činnost, 
ale o pouhopouhý, očividný a málokdy nápaditý 
lobbing a tomu jsme se my vždy úzkostlivě bránili 
a vyhýbali. 

Zjednodušených a monotematických problémů 
bude stále dost; objektivně nutno dodat, že nás 
jimi zásobuje také Evropská komise. Té to ale 
nemůžeme vyčítat, to je její úkol a poslání. Co 
však oprávněně kritizujeme, jsou různé daleko-
sáhlé a očividně nereálné výhledy. Těch pohříchu 
přibývá.

Zájmová sdružení vždy vznikají z potřeby sdělit 
a prosazovat společný názor na věc. Většinou vůči 
státu, regulátorovi či dohlížitele trhů. Vidím, že se 
v poslední době příliš nedaří prosazovat oprávněné 
a možná i logické zájmy mnohem větších sdružení 
než je ČAEK. Příkladem jsou zaměstnavatelské 
svazy a komory ve věci stálého zvyšování minimál-
ních mezd. Jak to cítíš za ČAEK?

V podstatě stejně. Je mi líto, že velké svazy 
a komory mají tendenci „molochovatět“ a v někte-
rých zásadních otázkách toho moc nepřinášejí; 
dokonce se jim vyhýbají nebo se uchylují k obec-
ným deklaracím, které ale nikam nevedou. Podle 
mého soudu existuje určitá hranice velikosti 
a neplatí pravidlo „čím větší, tím zdatnější“; 
zřejmě, když se překročí tato pomyslná hranice, 
kterou ale neumím přesně popsat či vypočítat, tak 
to může vést k úpadku a ztrátě akční schopnosti. 
Kdysi jsem na jedné konferenci prohlásil, že „velké 
je hezké“, teď vím, že jsem neměl úplně pravdu. 
Hezké je to, co se projevuje navenek aktivitou, 
pracovitostí, zdatností a zápalem. Pak na velikosti 
věru nezáleží.

A – nemohu si pomoci – kdysi jsme spolu s dalšími 
kolegy z jiných asociací vytvořili akční a především 
znalý klub, který jsme nazývali „Sektorovou komisí 
pro výstavbu NGA“. Ten toho pro jasné vymezení 
problému a formulaci společných postojů odborné 
veřejnosti, zdůrazňuji, že fundovaných postojů, 
udělal více, než lecjaká komora či svaz. Je poctivé 
tuto skutečnost konstatovat a také uznat tvé 
zásluhy o činnost tohoto grémia, které v podobě 
dobré spolupráce minimálně tří asociací (APMS, 
ICTU a ČAEK) nadále neformálně působí.

Jaká jsou vaše současná klíčová témata?

Ta vyplývají ze spěchu, jímž evropští zákonodárci 
přijímají nové a pro nás zásadní právní předpisy. 

28. listopadu 2018 byla v Úředním věstníku EU 
zveřejněna směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách1. Členské státy mají podle ní povinnost 
uvést v platnost své právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí 
do 19. září 2020. V našem případě půjde o změnu 
zákona o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a zákona o audiovizuálních mediálních 
službách a případně dalších právních předpisů. Jde 
tedy o oblast výsostného zájmu našich členů, kteří 
ve stále větší míře kromě „klasických telekomuni-
kačních služeb“ poskytují také službu převzatého 
vysílání (např. O2 a T-Mobile), takže to bude ČAEK 
zaměstnávat po příští dva roky i déle. 17. prosince 
2018 byla rovněž v Úředním věstníku EU zveřej-
něna klíčová směrnice, která tvoří základ právní 
úpravy zajišťování sítí elektronických komunikací 
a poskytování služeb elektronických komunikací 
jejich prostřednictvím. Touto směrnicí se vyhlašuje 
evropský kodex elektronických komunikací2 a i ten 
má Česká republika za povinnost transponovat do 
svého právního řádu do 17. prosince 2020. Trans-
pozice je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu 
a to již připravuje návrh „velké novely“ zákona 
o elektronických komunikacích a otevřeně deklaro-
valo zájem o spolupráci s odbornou veřejností při 
realizaci přípravy pro náš sektor doslova přelomo-
vého zákona, kterým se elektronické komunikace 
budou řídit – vnitrostátně i nadnárodně – po příští 
roky, určitě však do roku 2022, v jehož druhé 
polovině Česká republika převezme předsednictví 
v Radě EU.

Potom máme na stole návrh dalšího význam-
ného právního předpisu. Po hrůze s tzv. GDPR 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)3 se na 
nás „hrne“ hrůza nemenší, resp. spíše ještě větší, 
a tou je tzv. nařízení ePrivacy.4 Pokud bude tento 
evropský právní předpis přijat, bude se s ním sek-
tor elektronických komunikací muset vypořádat. 
Přiznám se, že nevím jak. Pokud totiž EU skutečně 
leží na srdci respekt vůči soukromému životu, tak 
by neměla tuto oblast upravovat tímto způsobem. 
Právo, říkají znalci, je minimem morálky a i když 
platí také zásada „lex dura, sed lex“ („tvrdý zákon, 
ale zákon“), měli bychom se řídit i zásadou „lex 
non intendit aliquid impossibile“ („zákon nemá 
v úmyslu nic nemožné“) nebo prostě jen zdravým 
a třeba i selským rozumem. Právo opravdu nemusí 
řídit všechny naše kroky, někdy dokonce tak, že to 
může být proti zájmům jedince a obce. Jsme tedy 
připraveni se podílet, bude-li toho třeba, na trans-
pozici tohoto nařízení, ale v zájmu věci by určitě 
bylo, kdyby nakonec schválen raději nebyl. O tom 
by jistě stálo za to napsat samostatné zamyšlení.

V neposlední řadě budeme i nadále spolupracovat 
se státní správou a s kolegy z jiných asociací ve 

1 
Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1808 ze 
dne 14. listopadu 
2018, kterou se mění 
směrnice 2010/13/EU 
o koordinaci některých 
právních a správních 
předpisů členských států 
upravujících poskytování 
audiovizuálních 
mediálních 
služeb (směrnice 
o audiovizuálních 
mediálních službách) 
s ohledem na měnící se 
situaci na trhu (Úř. věst. 
L 303, 28. 11. 2018,  
s. 69—92).

2 
Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady, 
kterou se stanoví 
evropský kodex pro 
elektronické komunikace.

3 
Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se 
zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/
ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních 
údajů) (Úř. věst. L 119,  
4. 5. 2016, s. 1—88).

4 
Návrh nařízení 
Evropského parlamentu 
a Rady o respektování 
soukromého života 
a ochraně osobních 
údajů v elektronických 
komunikacích a o zrušení 
směrnice 2002/58/ES 
(nařízení o soukromí 
a elektronických 
komunikacích), 
2017/0003(COD)  
z 10. ledna 2017.
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společné snaze o realizaci budování vysokorych-
lostních sítí nové generace v souvislosti s při-
pravovanou druhou výzvou dotačního programu 
Vysokorychlostní internet v rámci Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurence-
schopnost. Aktuálně jde například o identifikaci 
potenciálních míst pro možnou dotační podporu 
za účelem rozšíření dostupnosti vysokorychlost-
ního přístupu k internetu a rozvoje sítí 5G tak, aby 
nedošlo k narušení hospodářské soutěže a pro-
středky byly vynaloženy efektivně a účelně. 

Spolek žije již dvacet let a má se k světu. Řeší 
kromě naznačených „státnických“ otázek desítky, 
ba stovky dalších drobných i větších každodenních 
problémů a snaží se být hodnověrným a zdatným 
partnerem všem, kteří o to stojí. Já osobně vidím 
největší přínos ČAEK v tom, že si udržela schop-
nost zpracovávat všechny hlavní otázky obou 
základních pilířů, na nichž od samého počátku 
stojí – elektronických komunikací (telekomunikací) 
a mediální oblasti, především převzatého vysílání 
a s ním spjaté autorskoprávní problematiky.

Jak hodnotíš „projekt 14 miliard Kč pro rozvoj 
vysokorychlostních sítí v ČR“?

Nejdříve mi dovol, abych zamáčkl slzu. Ne snad 
nad věcí samou, tak zlé to není, ale nad spoustou 
času, který jsme spolu marně nad ní v uplynulých 
letech strávili.

Je třeba věc rozdělit do dvou rovin – evropské 
a místní. Evropská rovina je dána tzv. Operačním 

programem Podnikání a inovace pro konkuren-
ceschopnost 2014–2020. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu je podle usnesení vlády České repub-
liky ze dne ze dne 28. listopadu 2012 č. 867, 
k přípravě programů spolufinancovaných z fondů 
Společného strategického rámce pro programové 
období let 2014 až 2020 v podmínkách České 
republiky, pověřeno řízením Operačního pro-
gramu Podnikání a inovace pro konkurenceschop-
nost (OP PIK). Našeho odvětví se týká Prioritní 
osa 4 – Rozvoj vysokorychlostních přístupových 
sítí k internetu a informačních a komunikačních 
technologií. Odtud pocházejí ony miliardy na 
rozvoj, dodnes nevyužité.

Potom tu je rovina naše, domácí. Ačkoli cito-
vané usnesení vlády jednoznačně vymezilo 
Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost do řízení Ministerstvem 
průmyslu a obchodu, nároky na přidělené pro-
středky (415,7 mil EUR) začalo silně nárokovat 
také Ministerstvo vnitra. Spor dvou tehdejších 
ministrů bývalé vlády celý proces značně zpozdil 
a poznamenal negativně nástup do tolik potřeb-
ného rozvoje vysokorychlostních přístupových 
sítí k internetu a informačních a komunikačních 
technologií. Došlo až k tomu, že MPO zrušilo 
kvůli nedostatkům první výzvu (nedošlo tedy 
k výplatě ani jedné koruny) a v současnosti 
připravuje ve spolupráci s odbornou veřejností 
druhou výzvu.

K ní bych rád poznamenal: Nejsem odborník 
na výstavbu sítí elektronických komunikací 
a nemohu a nechci radit. Pracuji ale již téměř 

MPO 
zrušilo kvůli 
nedostatkům 
první výzvu 
a v současnosti 
připravuje 
ve spolupráci 
s odbornou 
veřejností 
druhou výzvu.
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čtvrt století v oboru kabelových komunikací 
(tak se ostatně naše asociace při svém založení 
nazývala). Mají-li se uskutečnit všechny smělé 
až grandiózní plány v kontextu jednotného 
digitálního trhu, kdy internet a digitální techno-
logie mění celý svět, nevystačíme s přístupem 
k výrazně rychlejšímu internetu (nad 30 Mb/s) 
do roku 2020 a s nejméně polovinou evropských 
domácností s internetovým připojením rychlejším 
než 100 Mb/s. Povšiml jsem si, že např. v oblasti 
elektronizace státní správy se jako příklad 
úspěšného rozvoje uvádí Estonsko; já si myslím, 
že dobrým příkladem je také Švédsko a zde mají 
jejich domácnosti zcela běžně k dispozici připojení 
o rychlosti 1 Gb/s. Při vší úctě k jiným technolo-
giím – toto je cesta vpřed a na tu se lze vydat jen 
prostřednictvím optických sítí, optického vlákna 
až do domu, do bytu. Tedy, kdybych snad mohl 
radit, spíše než na hledání již takřka neexistujících 
bílých míst bych se spíše soustředil na výstavbu, 
která by vedla ke skutečně vysokorychlostním 
sítím. Jsem si jist, že o totéž jde i Evropské komisi 
a pokud správně připravíme projekty k zajištění 
tohoto cíle, Komise nás jistě podpoří a své pod-
mínky nám notifikuje. Pak budeme moci přidě-

lené prostředky řádně a účelně čerpat, i když už 
nepůjde o dotazovaných 14 miliard Kč.

Je ČAEK v názorové opozici vůči některým jiným 
asociacím? 

Ne. Máme se rádi a respektujeme se. Měli jsme 
a jistě budeme mít různé názory, dokázali jsme se 
ale vždy dohodnout a naleznout společnou řeč. 
Problém vidím jinde: Na naší vůbec první konferenci 
s významnou mezinárodní účastí v březnu 1999 se 
nechal slyšet tehdejší ředitel jisté instituce a naše 
členy (tehdy šlo výhradně o společnosti, které pro-
vozovaly „kabelovou televizi“) označil – přesně cituji 
– za „dojné krávy“. A tento nonšalantní přístup, 
např. při výkonu kolektivní správy autorských práv, 
přežívá dosud. Těší mě, že zejména v této otázce 
jsem v rámci ČAEK při hledání rozumného řešení 
nejen nalezl podporu, ale mohu se plně spoleh-
nout na o generaci mladší a poučené kolegy, kteří 
si s ním jistě poradí. V nich také vidím záruku, že 
ČAEK zůstane i nadále aktivním, znalým a uznáva-
ným spolkem a že snad i moje dosavadní práce v ní 
nebyla marná a zbytečná.

Zdeněk Vaníček 
Absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.), doktorát 
evropského práva, člen zahraniční učené společnosti (FSCTE), čestný doktorát 
zahraniční univerzity. Pracoval jako právník, analytik a poradce zahraniční 
diplomatické mise, pozorovatel a hostující profesor mezinárodních vztahů 
a práva na zahraniční univerzitě (Kypr). Byl členem Ústavů a kateder Fakulty 
dopravní a Fakulty elektrotechnické ČVUT a spolupracoval též s dalšími 
vysokými školami a zahraničními akademickými institucemi. Věnuje 
se problematice evropského práva v oborech elektronických komunikací 
a mediální problematiky.
Byl jmenován a zvolen členem a čestným členem zahraničních vědeckých 
a učených společností a je držitelem několika zahraničních vyznamenání. 
Uveden v referenčních a biografických publikací („Who´s Who“) v Británii, 
USA a Belgii. V roce 2007 obdržel u příležitosti životního jubilea mezinárodní 
ocenění. Za sbírku básní vydanou v Londýně obdržel v roce 1998 Cenu Karla Hynka Máchy a v roce 2002 Cenu 
císaře Rudolfa II. Nositel ceny Masarykovy společnosti (1997).

Má celoživotní zálibu ve výtvarném umění. Jeho obrazy jsou v mnoha galeriích a soukromých sbírkách po celém 
světě. Autor řady publikací v oboru, několika sbírek básní a knih humoristických povídek.

Měli jsme 
a jistě budeme 

mít různé 
názory, 

dokázali jsme 
se ale vždy 
dohodnout 

a naleznout 
společnou řeč. 
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Dvacet let aktivní činnosti  
ve prospěch progresivního rozvoje 

elektronických komunikací

Zdeněk Vaníček

Česká asociace elektronických komunikací z. s. slaví dvacet let své činnosti. 
Vznikla formálně 18. prosince 1998, kdy ji založili zástupci firem, které posky-
tovaly na českém trhu službu převzatého vysílání („kabelové televize“) – Cable 
Plus, Kabel Net Holding, TES Litvínov, Dattelkabel, Intercable CZ, HBO; brzy 
po založení asociace se k nim ještě připojily KT Ostrava-jih a LICA (tehdejší 
názvy zakládajících členů). S přihlédnutím k charakteru podnikání svých za-
kládajících členů asociace zvolila takový název, který tehdejší charakter čin-
nosti nejlépe vystihoval – Česká asociace kabelových komunikací. Svůj „rodný 
list“ asociace obdržela 15. února 1999, kdy její stanovy podle tehdejšího zákona 
o sdružování občanů registrovalo Ministerstvo vnitra ČR. V letech 2001–2007 
asociace působila pod názvem „Česká asociace kompetitivních komunikací“, 
současně jako národní pobočka evropské asociace ECTA (European Competi-
tive Telecommunications Association); konečně na podzim 2007 asociace při-
jala současný název, který nejlépe tehdy vystihoval, a vystihuje i dnes, měnící 
se právní, regulační a technologické prostředí při zajišťování sítí a poskytování 
služeb elektronických komunikací. Za dvacet let se původní občanské sdružení 
proměnilo v respektovaný spolek (podle úpravy podle občanského zákoníku) 
a především v jednu z hlavních asociaci elektronických komunikací v České 
republice i v širším mezinárodním kontextu, minimálně v regiónu střední a vý-
chodní Evropy.

ˇ ´´ ´
����� ����������� �� ���������� ��������������

������������� �������������� ����������
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Monotématické zaměření jakéhokoli sdružení je 
vždy účelové a především dočasné. Prvotní Česká 
asociace kabelových komunikací vznikla jako volné 
sdružení firem poskytujících služby „kabelové 
televize“ a své úkoly vymezila hesly: „Moderní 
komunikace, evropská spolupráce, liberalizované 
prostředí, úcta k právu, respekt k partnerům“. Šlo 
vesměs o hlavní směry činnosti v období, kdy se 
Česká republika připravovala na vstup do Evrop-
ské unie (resp. do Evropských společenství) a také 
měnila své právní předpisy v souladu s evropským 
sekundárním právem. Pro oblast telekomunikací 
šlo především o tzv. regulační rámec 1998/2000, 
při jehož interpretaci sehrávala asociace od 
samého počátku své existence důležitou roli 
referenčního místa. Základní impuls ambiciózního 
programu liberalizace telekomunikací v Evropském 
společenství vzešel z relevantních ustanovení 
jednoho ze základních pramenů primárního práva 
Evropských společenství – ze Smlouvy o založení 
Evropského společenství. Evropská unie tehdy 
neměla „vzorový“ zákon o telekomunikacích. Tuto 
problematiku upravil až tzv. předpisový rámec 
pro oblast telekomunikací (zkráceně „regulační 
rámec 1998“), který Evropské společenství přijalo 
v letech 1988 – 1998, s významným dodatkem 
z roku 2000 (nařízení o zpřístupnění účastnického 
vedení). Šlo o rozsáhlý soubor právních před-
pisů pro sektor telekomunikací, jehož primární 
úlohou bylo vytvořit dostatečné podmínky pro 
harmonizovaný rozvoj odvětví za situace, kdy se 
telekomunikace překotně rozvíjely, konvergovaly 
technologie a informační ekonomika nabývala 
globální podoby. Byl formulován plně v souladu se 
základními dokumenty primárního práva Evrop-
ských společenství, zejména Smlouvou o zalo-
žení Evropského společenství, cíli této Smlouvy 
a v souladu s povinnostmi Evropského společen-
ství plynoucími ze Všeobecné dohody WTO/GATS 
o obchodu v telekomunikacích, která vstoupila 
v platnost 5. února 1998.1

V této době v ČR sektor telekomunikací upravoval 
zákon o telekomunikacích z roku 1964 po novelách 
z devadesátých let. Asociace (v text dále „ČAEK“) 
se ihned po svém vzniku aktivně zapojila do příprav 
zákona nového a propojila svůj odborný poten-
ciál s činností v rámci odborné výuky a výzkumu 
na Fakultě dopravní ČVUT a také v odborných 
grémiích státní správy. Jak to vyžadovaly směrnice 
přijaté v souladu s článkem 95 Smlouvy ES (článku 
114 podle číslování Smlouvy o fungování Evropské 
unie), Evropská komise provedla v roce 1999 vše-
obecnou revizi tohoto regulačního rámce a stavu 
telekomunikací v Evropské unii. Důvodem tohoto 
zásadního opatření bylo to, že všechny dopady 
konkurence nebyly stále plně zřejmé a proto bylo 
zapotřebí včasné revize všech relevantních sekun-

dárních právních předpisů, aby se předešlo prohlu-
bování nedostatků, vytvořila se možnost upravit 
regulační rámec a přizpůsobit jej měnícím se 
podmínkám na trhu a prudkému technologickému 
vývoji. Značný obsahový rozsah dřívějšího regulač-
ního rámce se týkal zavedení konkurence do trhu, 
kterou charakterizovalo silné postavení státních 
či polostátních telekomunikačních společností, 
zvláště ve službách místního přístupu. Telekomu-
nikační trh je obzvláště citlivý na rychle se měnící 
situaci, pokud jde o nastupující vývoj digitálních 
technologií, zvyšující se globalizaci a konvergenci 
sítí a služeb. Výsledky práce Komise zveřejnila ve 
svém dokumentu Sdělení Komise Evropských spo-
lečenství ze dne 10. listopadu 1999 COM(1999) 
539 final.2

Dokument představoval výsledek celoročního 
úsilí tehdejšího generálního ředitelství Komise ES 
pro informační společnost (od 1. července 2012 
přejmenované na DG CONNECT – Generální ředi-
telství pro komunikační sítě, obsah a technologie). 
Cílem byla zevrubná analýza sektoru telekomuni-
kací Evropské unie se zřetelem na budoucí potřeby 
úprav regulačního rámce a regulačních principů. 
Dokument představil souhrn výsledků revize 
regulačních mechanismů EU v sektoru elektronic-
kých komunikací a přidružených služeb (v tomto 
dokumentu se poprvé objevil termín „elektronické 
komunikace“) a předložil návrhy hlavních prvků 
nového regulačního rámce komunikační struktury 
a přidružených služeb. Dne 26. dubna 2000 Komise 
Evropských společenství zveřejnila výsledky 
veřejné diskuze k závěrům dokumentu z 10. listo-
padu 1999.3

Toto Sdělení Komise ES Radě, Evropskému par-
lamentu, Hospodářské a sociální komisi, Komisi 
regiónů a široké veřejnosti shrnulo výsledky 
veřejné diskuze k dokumentu z 10. listopadu 1999 
a především předložilo návrhy hlavních prvků 
nového regulačního rámce komunikační struktury 
a přidružených služeb. Součástí tohoto Sdělení byl 
také souhrn principů, které tvořily základ nového 
regulačního rámce elektronických komunikací.

Navržený předpisový rámec služeb elektronických 
komunikací se stal základním kamenem kon-
strukce zajišťující přechod k novému hospodářství 
založenému na vědomostech a znalostech, jak to 
předvídalo lisabonské zvláštní zasedání Evropské 
rady 23. – 24. března 2000 (dnes již pro jistotu 
spíše zapomenutého).4 Komise si původně kladla 
za cíl prosadit přijetí nových právních předpisů 
tak, aby byly účinné již od počátku roku 2002, 
později termín „prodloužila“ do konce roku 2001, 
ale ani tento záměr se nakonec nepodařilo splnit 
a čtyři směrnice byly zveřejněny v Úředním deníku 

1 
Podrobněji viz  
VANÍČEK, Z., MATES, 
P., NIELSEN T. Zákon 
o elektronických 
komunikacích. Komentář. 
Praha: Linde Praha a. s., 
2014

2 
The 1999 
Communications 
Review – Towards a new 
framework for Electronic 
Communications 
infrastructure and 
associated services

3 
The results of the public 
consultation on the 
1999 Communications 
Review and Orientations 
for the new Regulatory 
Framework

4 
V Lisabonu se konalo 
zvláštní zasedání 
Evropské rady, které 
rozhodlo o nové 
strategii Unie s cílem 
posílit zaměstnanost, 
ekonomickou reformu 
a sociální soudržnost 
jako součásti znalostní 
ekonomiky. Čelní 
představitelé vlád 
a států EU stanovili 
v jejím kontextu 
ambiciózní cíl pro 
příští desetiletí: 
„Evropská ekonomika 
se měla stát ´nejvíce 
konkurenceschopnou 
a nejdynamičtější 
ekonomikou založenou na 
znalostech na světě“.
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Evropských společenství až dne 24. dubna 2002. 
Platnost (účinnost) nových předpisů tvořících 
nový předpisový rámec elektronických komunikací 
nastala společně 25. července 2003. 

Tato událost byla zásadním momentem v roz-
voji stále obsáhlejší činnosti ČAEK. Ta se nejen 
podílela na expertních činnostech v přípravě 
nového zákona o elektronických komunikacích, ale 
především se otevřela novým podnětům a výzvám, 
především těm, které přinášela postupující kon-
vergence technologických platforem. Postupně se 
měnila z původní asociace „kabelové televize“ ve 
vícestrukturální a progresivní asociaci elektronic-
kých komunikací. ČAEK především posílila mezi-
národní spolupráci (stala se, kromě ECTA, také 
členem Cable Europe a její prezident byl zvolen 
členem představenstva této mezinárodní asoci-
ace) a každoročně vedla konzultace s příslušnými 
pracovišti Evropské komise v Bruselu. Prezident 
ČAEK byl pravidelně zván na konference asociací 
v různých evropských zemích a vystupoval na nich 
k hlavním otázkám, které evropský trh kabelových 
komunikací řešil. Vnitrostátně se ČAEK otevřela 
dalším segmentům elektronických komunikací, 

především mobilnímu, mezi jehož protagonisty 
správně nalezla nové a vlivné spojence i pro oblast 
převzatého vysílání, kolektivní správy autor-
ských práv a dalších souvisejících otázek tehdy již 
společných zájmů. Kromě hlavních společností, 
které svým zákazníkům poskytovaly jednak službu 
převzatého vysílání, jednak - a stále ve větší míře – 
připojení k rychlému internetu, se tak členy asoci-
ace staly postupně T-Mobile, O2 a další. Není roz-
hodně bez zajímavosti, spíše to je symptomatické, 
že hlavním řečníkem společenského podniku k 10. 
výročí ČAEK dne 18. prosince 2008 byl generální 
ředitel společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Podstata dvacetileté úspěšné a záslužné činnosti 
ČAEK spočívá především v tom, že dokázala 
odpovědně reagovat na rychle se měnící tržní 
a technologické změny. Služba převzatého vysílání 
sice tvořila vždy páteř její činnosti, sama o sobě 
ale dlouhodobě stagnuje (početně dokonce klesá) 
a její pokrok a další vývoj tedy spočívá v přidaných 
službách prostřednictvím těchto „klasických“ sítích 
a jejich „tradičních technologií.“ Stačí porovnat 
vývoj počtu zákazníků od roku 2005 a také jej 
porovnat se situací v západní Evropě:5

5 
Kabelové sítě 

dodávají na území EU 
služby 65.8 milionu 

zákazníkům a poskytují 
digitální TV, přístup 
k širokopásmovému 

internetu a telefonní 
služby. Podle odhadu 

v ČR jde o 826 tisíc 
zákazníků.

Czech Republic

Current Selections: Year: 15 of 45, Country: Czech_Republic, Distribution/Technology: Cable, Business Line: Pay TV Source: Ampere Analysis

Time 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cable 23 430 25 780 27 429 28 402 29 573 31 688 33 325 33 445 33 468 33 980 34 757 35 663 36 558 37 314 37 898

TV homes 97 699 100 251 102 754 104 214 106 358 109 435 111 122 113 372 114 210 115 215 116 349 117 460 118 522 119 615 120 694

Cable penetration 
of TV homes

25% 24% 24% 24% 23% 24% 23% 22% 23% 24% 21% 19% 19% 18% 18%

Western Europe

Current Selections: Year: 15 of 45, Region: Western Europe, Distribution/Technology: Cable, Business Line: Pay TV Source: Ampere Analysis

Time 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cable 50 634 51 414 51 865 52 476 52 509 52 721 52 009 50 851 50 147 49 218 47 496 45 694 45 748 44 987 44 635

TV homes 160 402 162 510 165 133 167 052 169 445 171 115 172 872 174 319 175 829 177 081 178 742 180 451 182 121 183 035 184 373

Cable penetration 
of TV homes

32% 32% 31% 31% 31% 31% 30% 29% 29% 28% 27% 25% 25% 25% 24%

Tomuto vývoji ČAEK přizpůsobila nejen členskou 
základnu a složení svých orgánů, ale reagovala 
v podobě citlivého výběru témat pro výroční 
konference. Pořádala je již od roku 2000 a její 
pečlivě volené programy si rychle našly velkou 
oblibu v odborné veřejnosti. Ve formátu spojení 
konferenčního jednání s výstavní částí, a také 
společenskou příležitostí pro setkání podnikatelů 
v oboru a odborníků, se konaly až do roku 2015 
a navázaly na ně neméně úspěšné tematické kon-
ference a semináře na aktuální témata. Poslední 
z nich se konala 31. května 2018, měla výraznou 
mezinárodní účast a soustředila se na vrcholící 
přípravu směrnice Evropského parlamentu a Rady, 

kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické 
komunikace.6

Evropská unie se připravuje na éru připojení s velmi 
vysokou rychlostí a širokým pokrytím, kterou 
s sebou přinesou technologie příští generace, 
jako je například technologie 5G. Unie se proto 
připravuje výrazně změnit dosavadní společná 
pravidla pro regulaci elektronických komunikací 
a učiní tak prostřednictvím „Kodexu pro elektro-
nické komunikace“, který stanoví nová směrnice 
Evropského parlamentu a Rady a nahradí současný 
předpisový rámec pro sítě a služby elektronických 
komunikací v EU. Po schválení směrnice Evrop-

6 
Návrh směrnice viz: 

https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/CS/

TXT/?uri=CELEX% 
3A52016PC0590.
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ským parlamentem 14. listopadu 2018 a Radou EU 
4. prosince 2018 se proces schvalování „Kodexu“ 
dokončil a tento evropský právní předpis předsta-
vovat jednu ze zásadních legislativních a právních 
iniciativ tzv. jednotného digitálního trhu. Jeho 
podoba zásadním způsobem ovlivní rozvoj digita-
lizace v evropském prostoru, například rozvoj 5G 
sítí, Průmyslu 4.0 i dalších oblastí, které s tímto 
úzce souvisí, například Internet věcí, autonomní 
vozidla, smart cities apod. Nová pravidla začnou 
platit na sklonku roku 2020; ale již vyhlášením 
nové směrnice v Úředním věstníku EU začne také 
nová práce pro taková průmyslové sdružení, jakou 
představuje ČAEK.

Do dalších let ČAEK vstupuje jako silné, sebevě-
domé a odborně zdatné podnikatelské sdružení, 
které je připraveno hájit zájmy svých členů a být 
odpovědným partnerem státní správě především 
v oblastech (i) budování vysokorychlostních 
internetových sítí a ve věci dotací v souvislosti 
s operačním programem Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost a v rámci přípravy nového 
Národního plánu pro výstavbu sítí nové generace 
v období po roce 2020 (s přihlédnutím k dota-
cím); (ii) postupu podle nové směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 
14. listopadu 2018 (směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách) s ohledem na měnící se 
situaci na trhu, která je nutná zejména s ohledem 
na technologický pokrok a aplikační praxi regu-
lačních orgánů;7 a (iii) návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o soukromí a elektronických 
komunikacích8 jako součásti komplexní Strategie 
pro jednotný digitální trh. ČAEK se může opírat 
o dosavadní zkušenosti, tuzemský i mezinárodní 
respekt a soustavnou činnost odborných pracov-
ních komisí a skupin, které za tím účelem vytvo-
řila. Spolu s dalšími podnikatelskými sdruženími 
a spolky (APKT, APMS a ICT Unií) utváří fundované 
prostředí a je připravena přispět v maximální 
míře k dalšímu rozvoji sítí a služeb elektronických 
komunikací a vysílání v České republice v době 
příprav na předsednictví ČR v Radě EU v druhé 
polovině roku 20229 a nástupu do období dalších 
změn v klíčovém průmyslu, který se od ostatních 
výrazně odlišuje svým duálním charakterem.

Jaký bude první úkol ČAEK na prahu dalšího 
dvacetiletí? Půjde nesporně o možnou (a určitě 
žádoucí) spoluúčast při transpozici směrnice 
Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví 
evropský kodex pro elektronické komunikace, 
do českého právního řádu, po jejím vyhlášení 
v Úředním věstníku EU 17. prosince 2018. Minis-
terstvo průmyslu a obchodu dokončuje přehled 
daného stavu zákona o elektronických komuni-
kacích a analýzu připravovaného návrhu novely 
tohoto zákona z hlediska transpozice kodexu - tj. 
co zůstane zachováno, co se musí změnit a co je 
třeba doplnit. V únoru až květnu 2019 proběhne 
série odborných setkání na téma postupu při pří-
pravě transpoziční novely a současně konzultace 
s odbornou veřejností a již v polovině roku 2019 
by MPO rádo rozeslalo návrh transpoziční novely 
ZEK do mezirezortního připomínkového řízení 
a tím vytvořilo předpoklad pro včasné dokončení 
transpozice. Společně se směrnicí projde trans-
pozicí také nařízení EP a Rady o Sdružení evrop-
ských regulačních orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC), které však bude vyžadovat 
posouzení i z hlediska posílení pravomocí vnitro-
státních regulačních úřadů pro odvětví elektro-
nických komunikací.10 

Členové ČAEK působí na českém trhu ICT a elek-
tronických komunikací již dvě desítky let. Jde 
o významné podniky, o čemž svědčí např. to, že 
mnozí z nich se již dlouhodobě umisťují na čelných 
místech v žebříčku plátců daní, společně zaměst-
návají velký počet osob a celkem investovaly 
v České republice částky v řádu desítek miliard Kč. 
Sektor, který zastupují, má přitom nezanedbatelný 
význam pro rozvoj celé ekonomiky, neboť před-
stavuje komunikační infrastrukturu pro všechna 
ostatní odvětví národního hospodářství, pro státní 
správu a pro sociální a kulturní život obyvatel. 
Tento jedinečný charakter by měly vlády naší 
republiky, po delším útlumu za předešlých vlád, 
podporovat, neboť nabývá rychle na významu 
v souvislosti s dynamickým technologickým vývo-
jem v posledním desetiletí a zejména s rozvojem 
informačních technologií jako základu pro přechod 
k digitální ekonomice a zajištění konkurenceschop-
nosti národního hospodářství. 

7 
Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1808 ze 
dne 14. listopadu 
2018, kterou se mění 
směrnice 2010/13/EU 
o koordinaci některých 
právních a správních 
předpisů členských států 
upravujících poskytování 
audiovizuálních 
mediálních 
služeb (směrnice 
o audiovizuálních 
mediálních službách) 
s ohledem na měnící se 
situaci na trhu (Úř. věst. 
EU L 303, 28.11.2018,  
s. 69—92).

8 
Návrh nařízení Evropský 
parlament schválil 
koncem října 2017. 
Nařízení si stanovuje 
za cíl revidovat 
a aktualizovat současnou 
unijní úpravu (konkrétně 
směrnici 2002/58/ES 
a její novelizaci směrnicí 
č. 2009/136/ES), která 
dle hodnocení REFIT 
díky nejednoznačnosti 
právních pojmů 
a následným problémům 
s harmonizací v plném 
rozsahu nesplnila 
své stanovené cíle, 
a přizpůsobit jí 
technologickému rozvoji 
v oblasti elektronických 
komunikací.

9 
https://eur-lex.europa.
eu/legalcontent/EN/
TXT/PDF/?uri=CELEX: 
32016D1316&from=EN

10 
Této otázce věnuje NGT 
zvláštní stať v některém 
z příštích vydání.
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Strategie pro zavádění  
optických systémů 40/100 Gb/s

Jean-Sébastien Tassé, EXFO

Porovnání zavádění vysokorychlostních optických přenosových systémů do exis-
tujících nebo nových sítí z hlediska vlivu na kvalitu optického přenosu na základě 
monitorování parametrů podle doporučení ITU-T G. 697 a způsoby, jak snížit 
provozní náklady související s možnými výpadky. Rovněž je provedeno porovnání 
obou přístupů z hlediska přenosové kapacity, škálovatelnosti a vlivu na kvalitu 
služeb (QoS).

Základem 
je správné 
spektrální 
plánování 
a management 
přenosové 
kapacity,

Úvod
Při zavádění vysokorychlostních optických přeno-
sových systémů s kanály 40/100 Gb/s stojí operá-
toři před důležitou otázkou, která se týká spektrál-
ního plánování: Mají využít nové vlnové délky ve 
stávající optické síti, tj. na optických vláknech, kde 
je již nějaký optický přenosový systém provozován 
(přístup brownfield) anebo využít nenasvícená 
nebo nová optická vlákna v rámci nové optické 
sítě (přístup greenfield)? Odpověď na tuto otázku 
bude záviset na konkrétní situaci, typu sítě (přístu-
pové, metropolitní, transportní atd.), požadované 
přenosové kapacitě a dalších faktorech, nicméně 
operátoři by měli mít na paměti, že obě možnosti 
mají své klady a zápory a kladou různé výzvy.

Základem je správné spektrální plánování a man-
agement přenosové kapacity, aby bylo možné 
nejefektivněji eliminovat rušivé vlivy na přenášené 

signály. To se týká zejména polarizační vidové dis-
perze (Polarization Mode Dispersion, PMD), neli-
neárních jevů a mezikanálových přeslechů, které 
budou diskutovány z hlediska vlivu na bitovou chy-
bovost a celkové provozní náklady. Následně bude 
podrobněji zkoumán způsob, jak tyto nevýhody 
analyzovat a snížit jejich finanční dopad. Rovněž 
budou rozebírány možnosti ke zmírnění těchto 
rušivých vlivů, jako využití ochranných pásem, 
plánování vlnových délek apod.

Koherentní a nekoherentní systémy
Nejprve je třeba si říci něco o koherentních a neko-
herentních metodách příjmu a následném zpra-
cování. Koherentní systémy využívají koherentní 
detektory, což jsou detektory, které využívají 
lokální oscilátor (laser), pro správné obnovení sig-
nálu. Koherentní detektory se v současnosti běžně 
používají pro fázově modulované signály, jako 
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kvadraturní klíčování fázovým posuvem s dvojí 
polarizací (Dual-Polarization Quadrature Phase-
-Shift Keying, DP-QPSK) využívané u systémů 
40/100 Gb/s. Použity mohou být také k obnovení 
signálů s amplitudovou modulací u optických sys-
témů s přenosovou kapacitou 200/400 Gb/s. Obr. 
1 ukazuje blokové schéma koherentního detektoru.

Nekoherentní systémy využívají detektory s pří-
mou detekcí, která je založena na měření výkonu 
signálu, který je úměrný čtverci amplitudy signálu. 
Jedná se o metodu detekce využívanou u star-
ších systémů (10 Gb/s), které využívají klíčování 
zapnuto a vypnuto (amplitudová modulace). I když 
jsou na trhu k dispozici i nekoherentní systémy 
100 Gb/s, jejich penetrace je velmi nízká. Zapojení 
nekoherentního detektoru je mnohem jednodušší 
než zapojení koherentního detektoru, protože 
prakticky zahrnuje pouze jednoduchou fotodiodu.

Obě řešení, tj. koherentní a nekoherentní metoda 
příjmu, mají své výhody a nevýhody, které budou 
podrobněji rozebírány v další části.

Zavádění systémů 40/100 Gb/s
Při zavádění vysokorychlostních optických přeno-
sových systémů 40/100 Gb/s je jedním z nejdůleži-
tějších rozhodnutí spektrálního plánování, a to zda 
využít existující síť nebo „prázdné“ optické vlákno. 
I když toto rozhodnutí může na první pohled vypa-
dat jednoduše, je třeba brát v úvahu, že bude mít 
významný vliv na maximální přenosovou kapacitu 
optického vlákna a QoS. Mimoto mohou nastat 
další významné problémy.

Zavádění optických systémů do nové optické 
infrastruktury bude většinou zahrnovat koherentní 
systémy 100 Gb/s a příležitostně také optické 
systémy 40 Gb/s. V případě využití existující sítě 
půjde zejména o souběh stávajících optických sys-
témů 10 Gb/s s nově zaváděnými optickými sys-
témy 100 Gb/s. Méně častými případy pak může 
být souběh klasických systémů 10 Gb/s s kohe-
rentními systémy 40 Gb/s nebo souběh nekohe-
rentních systémů 40 Gb/s s koherentními systémy 
100 Gb/s. Podle průzkumu společnosti Infonetics 
[1] asi dvě třetiny operátorů a telekomunikačních 
společností upřednostňují zavádění systémů do 
existující sítě (obr. 2). Využívání obou přístupů 
spočívá do značné míry na přednostech spektrál-
ního plánování, jak ukazuje tabulka 1.

Nyní si oba přístupy podrobně rozebereme. Využití 
nové sítě poskytuje větší šířku pásma, tj. větší pře-
nosovou kapacitu, protože teoreticky může každý 
kanál podporovat služby 100 Gb/s, zatímco při 
využití existující sítě budou některé kanály posky-
tovat nižší přenosové rychlosti, tj. 10 Gb/s nebo 
40 Gb/s. Navíc využití nové sítě, narozdíl od exis-
tující sítě, nevyžaduje žádné moduly pro potlačení 
vlivu chromatické disperze, která je způsobována 
koherentními systémy. Optické systémy zaváděné 
do nové sítě jsou také odolnější vůči problémům 
s PMD, protože jsou schopny PMD kompenzovat 
díky digitálnímu signálovému procesoru (Digital 
Signal Procesor, DSP). Nicméně je třeba mít na 
zřeteli, že při vysoké nebo rychle se měnící PMD 
dochází v koherentních systémech občas k selhání 
kompenzace PMD, což se děje zejména v případě 

Signál

Místní 
oscilátor

DSPŘízení 
polarizace

Hybrid

Symetrický 
detektor

Symetrický 
detektor

ADC

ADC

Obr. 1   
Blokové schéma 

koherentního 
přijímače

Tabulka 1  
Argumenty pro 

a proti při zavádění 
koherentních 

systémů nové nebo 
existující optické 

sítě

Argumenty pro Argumenty proti

Nová optická síť
(prázdné vlákno)

–  Vyšší maximální přenosová 
kapacita

–  Nejsou potřeba moduly pro 
kompenzaci chromatické disperze

–  Menší problémy s PMD
–  Snadné škálování

–  Vyšší náklady

Existující síť
(využívané vlákno)

–  Není přerušen provoz
–  Průběžné investice
–  Rychlejší implementace
–  Nižší mezikanálový přeslech

–  Vyžaduje ochranná pásma
–  Dochází ke křížové modulaci
–  Horší škálování
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využití venkovních závěsných optických kabelů. 
Nová síť je rovněž snadněji škálovatelná, protože 
není třeba plánovat využití ochranných pásem 
(tento koncept je vysvětlen níže). Vzhledem 
k těmto výhodám se využití nové sítě může pro 
zavádění koherentních systémů jevit jako jedno-
značně lepší. Nicméně nová síť vyžaduje poměrně 
vysoké investiční náklady a především je potřeba 
pokládat nové optické kabely a instalovat další 
zařízení (zesilovače, konfigurovatelné vydělovací 
multiplexory, multiplexy a demultiplexy atd.), 
zatímco v případě existující sítě se využívá již 
instalované optické vlákno, včetně dalších nasaze-
ných optických zařízení.

Využití existující sítě nevyžaduje velké investiční 
náklady, protože hlavní výdaje zahrnují pouze vysí-
lač a přijímač. To znamená, že systémy do existu-
jící sítě lze obecně mnohem rychleji instalovat, než 
v případě výstavby nové sítě. Kromě toho, pokud 
bude v existujících sítích dodržen správný postup 
uvádění nových systémů do provozu, nedojde 
k žádnému přerušení služby. Při využití existující 
sítě rovněž dochází méně často k problémům 
s mezikanálovým přeslechem.

Využití existující sítě má však několik nevýhod, 
které je třeba brát v úvahu. Zaprvé, systémy zavá-

děné do existující sítě vyžadují ochranné pásmo 
(tento koncept ukazuje obr. 3), což znamená, že 
některé kanály zůstávají prázdné, aby se předešlo 
nadměrné bitové chybovosti. Tento požadavek 
vychází ze skutečnosti že:

–  systémy 10 Gb/s jsou kompatibilní  
s nekoherentními systémy 40 Gb/s,

–  systémy 10 Gb/s nejsou kompatibilní  
s koherentními systémy 40 Gb/s,

–  systémy 10 Gb/s nejsou kompatibilní  
s koherentními systémy 100 Gb/s.

Odkaz na snadnou kompatibilitu (souběh) zna-
mená, že dva kanály (např. 10 Gb/s a nekoherentní 
40 Gb/) mohou být provozovány vedle sebe, aniž 
by docházelo k bitovým chybám, zatímco souběh 
kanálu 10 Gb/s s kanálem 100 Gb/s bude způso-
bovat bitovou chybovost a křížovou modulaci fáze, 
čemuž lze předejít díky využití ochranného pásma.

Zadruhé, systémy zaváděné do existující sítě 
budou způsobovat křížovou modulaci fáze. Zatřetí, 
využití existující sítě nedovoluje snadné škálování, 
protože při každém přidání nové vlnové délky je 
třeba brát v úvahu nelineární jevy, zejména křížo-
vou modulaci fáze, což v případě nové sítě není tak 
kritické.
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Vliv zhoršení optického přenosu na 
koherentní systémy
Dalším tématem, které je třeba probrat, jsou 
nejčastější vlivy zhoršující optický přenos 
koherentních systémů a s tím spojené náklady. 
Některé tyto vlivy jsou častější při zavádění 
optických systémů do existující sítě, zatímco 

jiné jsou častější při zavádění optických sys-
témů do nové sítě. Asi nejlepším odkazem na 
toto téma je doporučení ITU-T G.697 v3.02: 
Optical Monitoring for DWDM Systems, které 
uvádí parametry, jež mají nejčastěji vliv na 
zhoršení optického přenosu systémů 10 Gb/s, 
jak ukazuje tabulka 2.

Tabulka 2  
Parametry, které 

mají nejčastěji 
vliv na zhoršení 

optického přenosu

Parametr Četnost Testovací zařízení

Útlum Vysoká OTDR, OLTS, sondy, OSA

Změny výkonu optického kanálu v závislosti na změnách zisku Vysoká OSA

Frekvenční (nebo vlnová) odchylka od normálu Vysoká OSA

Polarizační vidová disperze Střední PMD tester

Čtyřvlnné směšování Střední OSA

Zesílené spontánní emise z optických zesilovačů Střední OSA

Chromatická disperze Střední CD tester

Odrazy Střední OLTS, OTDR, ORL tester

Laserový šum Střední OSA

Mezikanálový přeslech Střední OSA

Interferometrický přeslech Střední OSA

Křížová modulace fáze, automodulace fáze Nízká OSA

Brillouinův rozptyl, Ramanův rozptyl Nízká OSA

Vysoká četnost v tabulce 2 značí „10 případů za 
rok“, střední četnost „jeden případ ročně“ a nízká 
četnost „jeden případ za 10 let“. Tabulka v dopo-
ručení ITU-T G.697 v3.02 zahrnuje pouze první dva 
sloupce, třetí sloupec byl přidán společnosti EXFO, 
aby měli čtenáři lepší představu, jaké testovací 
zařízení je potřeba pro vyhodnocení konkrétního 
parametru.

Význam těchto údajů spočívá v tom, že tento 
seznam nepochází od jednoho poskytovatele slu-
žeb (a netýká se pouze jedné zeměpisné oblasti), 
ale od nezávislé standardizační organizace, jejímiž 
členy jsou poskytovatelé služeb a výrobci zařízení 
ze všech světových regionů. To je důvodem, proč 
jsou tyto údaje charakteristické pro celé odvětví 
telekomunikací.

V tomto doporučení ITU-T se rovněž uvádí: 
„V současné době neexistuje dostatek zkušeností 
pro přípravu podobné tabulky pro optické kanály 
s bitovými rychlostmi až do 40 Gb/s.“ I když by 
bylo lepší mít takovou tabulku i pro systémy 
40 Gb/s a 100 Gb/s, tolik to nevadí, protože tyto 
údaje lze celkem dobře extrapolovat i pro tyto 
systémy.

Většina těchto zhoršení optického přenosu 
nastává se stejnou četností, ať je systém nasazo-
ván do nové nebo existující sítě. Nicméně volba 
nová versus existující síť má výrazný dopad na 
čtyři parametry, a to polarizační vidovou disperzi, 
chromatickou disperzi, mezikanálové přeslechy 

a křížovou modulaci fáze. Chromatická disperze 
byla již diskutována v rámci tabulky 1, takže 
nebude dále rozebírána.

Zbývající tři parametry, které způsobují zhoršení 
optického přenosu, jsou vyhodnoceny z hlediska 
nákladů za výpadek optického systému v důsledku 
zhoršení toho konkrétního parametru.

Pro využití existující sítě budou uvažovány 
systémy s deseti kanály 10 Gb/s a čtyřmi kanály 
100 Gb/s s nechráněnými trasami (to znamená, že 
neexistují žádné alternativní trasy, aby mohly být 
použity jako okamžitá záloha v případě výpadku 
systému). I přes velké úsilí nebylo možné získat 
informace týkající se sankcí vyplívajících z dohody 
o úrovni poskytované služby (Service Level Agree-
ment, SLA) během výpadku sítě. Hlavním důvo-
dem je, že tyto informace jsou pro provozovatele 
sítí z konkurenčních důvodů velmi citlivé.

Místo toho jsou použity odhady nákladů, které 
jsou založeny na nejlepších dostupných informa-
cích, tj. komerční návrhy, které společnost EXFO 
obdržela od poskytovatelů služeb za garantované 
podnikové služby v Kanadě a Velké Británii. Penále 
garantované v rámci SLA za vyhrazenou přenoso-
vou kapacitu bylo vynásobeno penalizací SLA za 
kanál 10 Gb/s. Při výpadku v rozsahu jedné až šesti 
hodin se penále za nedodržení SLA pohybuje v roz-
pětí 5 až 175 tisíc USD, přičemž průměr se odha-
duje na 50 tisíc USD. Při výpadcích delších než 16 
hodin se penále za výpadek kanálu 10 Gb/s pohy-
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buje v rozsahu 50 až 700 tisíc USD, přičemž odha-
dovaný průměr činí 250 tisíc USD.

Je třeba zdůraznit, že tyto výpočty představují 
odhady (aproximace). Čtenářům se proto dopo-
ručuje, aby při využívání naší metody využívali 
vlastní interní údaje.

Parametry ovlivňující optický přenos
Polarizační vidová disperze
Polarizační vidová disperze (PMD) je zkreslení 
přenášeného signálu, které je způsobováno růz-
nými rychlostmi polarizačních složek téhož vidu 
a jejich závislostí na vlnové délce. To se děje díky 
rozdílné délce trasy obou polarizačních složek při 
průchodu deformovaným vláknem. K deformaci 
vlákna dochází díky vlivu prostředí (změny teploty, 
mechanické namáhání apod.) nebo špatné geome-
trii vlákna (jádro je oválné místo kruhové, apod.).

PMD je známým problémem od nástupu systémů 
10 Gb/s před mnoha lety. Obecně lze říci, že kohe-
rentní systémy jsou vůči PMD více odolné nežli 
nekoherentní kanálky 10 Gb/s, a to především díky 
kompenzaci PMD poskytované DSP. Nicméně i to 
má své meze, pokud je rozdílové skupinové zpož-
dění (Differential Group Delay, DGD) velmi vysoké 
nebo pokud se velmi rychle mění, nedokáží vliv 
PMD kompenzovat ani koherentní systémy. Neko-
herentní systémy 10 Gb/ a zejména 40 Gb/s budou 
při zavádění nových systémů do existující sítě 
do značné míry ovlivňovány PMD. Společnost 
EXFO zdokumentovala mnoho případů vysoké 
bitové chybovosti u nekoherentních systémů 
40 Gb/s způsobené PMD u praktických realizací 

v mnoha zemích, včetně USA, Kanady, Německa 
a Číny. Z toho vyplývá následující závěr: Systémy 
zaváděné do existující sítě jsou více náchylné k PMD, 
než systémy nasazované do nové sítě. 

Aby bylo možné odhadnout náklady spojené 
s PMD, budeme předpokládat výpadek v rozsahu 
jedné až šesti hodin (optimistická hypotéza), odha-
dované penále SLA pro jeden kanál 10 Gb/s pak 
bude činit 50 tisíc USD. Podle údajů ITU z tabulky 
2 dochází u systémů 10 Gb/s k výpadku díky PMD 
jednou za rok, což lze předpokládat i pro kohe-
rentní systémy zaváděné do existující sítě. Pokud 
tedy náš vzorový systém bude zahrnovat tři kanály 
10 Gb/s, celkové náklady za penalizaci SLA při 
výpadku vlivem PMD by činily 150 tisíc USD ročně.

Mezikanálové přeslechy
Mezikanálové přeslechy jsou dalším parametrem, 
který může významně ovlivnit kvalitu optického 
přenosu, přičemž jeho vliv závisí na volbě existující 
či nové sítě. Mezikanálový přeslech se týká dvou 
sousedních kanálů, které se ve spektrální oblasti 
částečně překrývají. Obr. 4 ukazuje optický systém 
se šesti kanály 100 Gb/s s kanálovým rastrem 
50 GHz (0,4 nm), což je poměrně obvyklá kon-
figurace. Černá křivka ukazuje systém se všemi 
šesti kanály aktivními, zatímco šedá křivka ukazuje 
stejný systém s vypnutými sudými kanály. Při 
analýze jednoho kanálu (na obr. 4 zvýrazněn 
modře) je jasně vidět, že pokud jsou sudé kanály 
vypnuté, liché kanály zasahují do spektrálního 
prostoru zapnutých kanálů, což ještě zřetelněji 
ukazuje obr. 5. Sousední kanály zasahují šumem 
sledovaný kanál, což je důvodem, proč stínovaná 

všechny kanály aktivní šířka kanálu sudé kanály  
vypnuty

všechny kanály aktivní šířka kanálu sudé kanály  
vypnuty

přeslechový  
šum

šum ASE

Obr. 4  
Mezikanálový 
přeslech

Obr. 5  
Mezikanálový 
přeslech
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oblast je označena jako „přeslechový šum“. Celkový 
šum ovlivňující sledovaný kanál zahrnuje tedy šum 
zesílené spontánní emise (ASE), což je tradiční 
zdroj šumu pocházející z optických zesilovačů 
a přeslechový šum. Mezikanálový přeslech závisí 
především na dvou faktorech: šířce kanálu a kaná-
lové mezeře:

–  menší mezera mezi kanály znamená větší  
mezikanálový přeslech,

–  větší šířka kanálu, znamená větší  
mezikanálový přeslech.

Protože je modulační rychlost kanálů 
100 Gb/s větší než v případě kanálů 10 Gb/s (tj. 
přenosová rychlost je vyšší), je spektrální šířka 
kanálů 100 Gb/s větší než u kanálů 10 Gb/s. Důvo-
dem je Schrödingerův princip neurčitosti, který 
je základním principem kvantové fyziky. Obecně 
platí, že spektrální šířka kanálů 40 Gb/s je větší 
než šířka kanálů 10 Gb/s, nicméně záleží také na 
formátu modulace. Vzhledem k tomu, že systémy 
zaváděné do nové sítě budou obvykle systémy 
s kanály 100 Gb/s, budou se mezikanálové přesle-
chy obvykle častěji vyskytovat při zavádění systémů 
do nových sítí nežli do existujících sítí.

Pro výpočet nákladů na penalizaci způsobenou 
mezikanálovými přeslechy budeme předpokládat 
výpadky delší než 16 hodin. Tento předpoklad je 
opodstatněný, protože požadavky na technické 
znalosti a zkušenosti nezbytné pro rozpoznání 
mezikanálových přeslechů jsou poměrně vysoké, 
testovacích zařízení pro diagnostiku je k dispozici 
málo a náprava problémů způsobených mezika-
nálovými přeslechy je zdlouhavá. To znamená, 
že penalizace SLA za výpadek jednoho kanálu 

10 Gb/s při zavádění systému do existující sítě 
bude 250 tisíc USD. Podle údajů ITU v tabulce 2 
je v případě kanálů 10 Gb/s četnost výpadku díky 
mezikanálovým přeslechům jednou ročně. Jelikož 
kanály 100 Gb/s mají větší spektrální šířku, lze 
předpokládat, že četnost výpadků u koherentních 
systémů bude o něco větší. Proto budeme počítat 
se dvěma výpadky ročně. Pokud tedy mezika-
nálové přeslechy způsobí výpadek dvou kanálů 
100 Gb/s, cena bude desetkrát vyšší než v případě 
kanálů 10 Gb/s.

–  Penalizace SLA způsobená mezikanálovými 
přeslechy bude tedy: 2 výpadky za rok × 2 kanály 
100 Gb/s × 10 × 250 tisíc USD = 10 milionů USD 
za rok.

Toto číslo je pouze přibližné a čtenáři by si měli 
provést vlastní výpočty na základě konkrétních 
údajů v rámci své společnosti.

Křížová modulace fáze
Křížová modulace fáze způsobuje ne tak znatelné, 
ale přesto velmi důležité narušení optického pře-
nosu koherentních systémů zaváděných do exis-
tující sítě. Obr. 6 ukazuje příklad souběhu systému 
s kanály 10 Gb/s, které jsou modulovány klíčová-
ním přerušováním nosné (On-Off Keying, OOK, tj. 
amplitudová modulace) koherentním systémem 
s kanály 100 Gb/s, které jsou modulovány fázovou 
modulací. Klíčování OOK kanálů 10 Gb/s bude 
lokálně zahřívat optické vlákno (v horní části obr. 
6 zobrazeno modře), což bude mít za následek 
změny indexu lomu, díky jeho závislosti na teplotě. 
To znamená, že index lomu se bude měnit v závis-
losti na času a prostoru v optickém vlákně. Jelikož 
index lomu určuje rychlost šíření světla v přeno-

Vysoce výkonný 
systém OOK 10 Gb/s

Koherentní systém 
100 Gb/s

Vysoce výkonný 
systém OOK 10 Gb/s

Koherentní systém 
100 Gb/s

Obr. 6  
Křížová  

modulace fáze
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sovém médiu (v tomto případě sklu) v porovnání 
s šířením světla ve vakuu, budou změny indexu 
lomu způsobovat změnu fáze optických signálů, 
podle toho jak se budou vláknem šířit (viz spodní 
část obr. 6). Tento jev, kdy signál 10 Gb/s interfe-
ruje s dalšími signály, se nazývá křížová modulace. 
V případě kanálů 10 Gb/s nemá tento jev příliš 
velký význam, protože přijímač detekuje ampli-
tudu signálu na regenerovaném signálu, který 
není ovlivněn křížovou modulací. Nicméně křížová 
modulace fáze ovlivňuje kanály 100 Gb/s, které 
jsou fázově modulované. Jinak řečeno, fázová 
modulace způsobuje fázový šum, což vede k vyšší 
bitové chybovosti. Stručně řečeno, křížová modu-
lace fáze ovlivňuje zejména koherentní systémy při 
zavádění do existující sítě.

Výskyt křížové modulace fáze závisí na řadě 
faktorů. Nejhorším případem je, když optické 
signály cestují vláknem stejnou rychlostí, tj. 
pokud jsou jejich vlnové délky blízko sebe (index 
lomu závisí na vlnové délce). Z toho důvodu se 
při nasazování systémů do existující sítě využívají 
ochranná pásma, která zajišťují, že optické signály 
kanálů 10 Gb/s a koherentních systémů nebu-
dou cestovat stejnou rychlostí, čímž se sníží vliv 
křížové modulace fáze. Dalším důležitým fakto-
rem je závislost křížové modulace fáze na úrovni 
signálu, stejně jako v případě dalších nelineárních 
jevů. Tato závislost byla spolehlivě prokázána 
společností Alcatel-Lucent ve spolupráci s ital-
skou univerzitou v Parmě [2]. Při experimentu 
bylo použito 80 kanálů 100 Gb/s s kanálovou 
roztečí 50 GHz a 15 úseků jednovidového vlákna 
o délce 100 km. Následně byly měřeny dvě složky 
celkového šumu, a to:

–  šum z optických zesilovačů, tj. SNRlin;
–šum z nelineárních jevů, tj. SNRNL.

Obr. 7 Nelineární jevy do značné míry závisí na 
výkonu optického kanálu

V grafu na obr. 7 označuje osa x výkonové úrovně 
kanálu a osa y procentuální podíl SNRlin a SNRNL 
z celkového šumu. Je jasně patrné, že, čím je úro-
veň signálu vyšší, tím vyšší je šum z nelineárních 
jevů – při úrovni 5 dBm činí podíl šumu z nelineár-
ních jevů až 70 % z celkového šumu.

Pro výpočet nákladů za výpadek způsobených 
křížovou modulací fáze je třeba brát v úvahu, že 
odstranění této závady trvá déle než 16 hodin. 
Odstranění problémů s křížovou modulací fáze 
je poměrně složité a vyžaduje vysoce kvalifiko-
vaný personál. Proto byla použita penalizace 
SLA pro výpadky delší než 16 hodin, což je 250 
tisíc USD za jeden kanál 10 Gb/s. Podle ITU (viz 
tabulka 2) dochází k výpadku kanálu 10 Gb/s díky 
křížové modulaci fáze jednou za deset let. Nic-
méně, narozdíl od kanálů 100 Gb/s, nejsou kanály 
10 Gb/s křížovou modulací fáze příliš ovlivňovány. 
Z toho důvodu budeme počítat, že v případě 
kanálů 100 Gb/s bude docházet k výpadkům jed-
nou za rok. Pro náš příklad nasazení koherentního 
systému do existující sítě to předpokládá ovlivnění 
dvou kanálu 100 Gb/s. 

–  Penalizace SLA způsobená křížovou modulací 
fáze tedy bude: jeden výpadek za rok × 2 kanály 
100 Gb/s × 10 × 250 tisíc USD = 5 milionů USD 
za rok.

Diagnostika a analýza optického 
přenosu
Tento článek se zaměřuje zejména na PMD, mezi-
kanálové přeslechy a křížovou modulaci fáze, které 
mají největší vliv na volbu mezi existující a novou 
sítí. Jak však tyto parametry efektivně analyzo-
vat? Až do nedávného zavedení řešení založených 
na optickém spektrálním analyzátoru (Optical 
Spectral Analyzer, OSA) bylo možné provádět ana-
lýzu PMD pouze na nenasvíceném optickém vláknu 
(tj. vláknu bez jakýchkoliv optických signálů). Tato 
řešení nabízí jedinečnou výhodu umožňující ana-
lýzu PMD na „živých“ nekoherentních kanálech bez 
rušení provozu. K tomu se využívá WDM Investiga-
tor (obr. 8) od společnosti EXFO (opce OSA), který 
poskytuje uživatelsky přátelské rozhraní.

Rovněž analýzu mezer mezi kanály je velmi obtížné 
provádět bez vypnutí kanálů. Obvykle to znamená 
velmi důkladnou analýzu průběhů na obrazovce OSA 
vyškoleným pracovníkem. Praktičtější způsob, jak 
analyzovat tento parametr, je využití WDM Investi-
gatora od společnosti EXFO, který je podle dostup-
ných informací zatím jediným řešením na trhu.

Pokud se jedná o křížovou modulaci fáze, je 
analýza tohoto parametry pomocí standardních 
testovacích nástrojů v podstatě téměř nemožná. 

Výkonová úroveň kanálu [dBm]
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PNLT

1/SNRlin
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Typické řešení obvykle zahrnuje změny výkono-
vých úrovní provozovaných systémů, dokud se 
neprojeví snížením bitové chybovosti. Alternativou 
je využít WDM Investigatoru ke zkoumání vlivu 
„nelineární depolarizace“.

Polarizační vidová disperze
Jakmile je problém s PMD identifikován, existuje 
několik možností, jak ji kompenzovat. Doporuče-
ným přístupem je testovat vliv PMD na rozšíření 
impulzu nerušivě v různých bodech v sítě, aby 

bylo možné přibližně určit segment 
vlákna, kde k PMD dochází. Jak-
mile je pak provoz převeden na jiné 
vlákno, lze pomocí distribuovaného 
PMD analyzátoru velmi přesně 
lokalizovat segment vlákna (s přes-
ností na metr), který PMD způso-
buje a vyměnit ho. Další možnosti 
řešení PMD zahrnují použití jiného 
vlákna, jiné trasy nebo dokonce 
jiného koherentního systému, který 
je vybaven dostatečně výkonným 
kompenzátorem PMD.

Křížová modulace fáze
Nejobtížnějším aspektem řešení 
problému křížové modulace fáze 

je její identifikace. Jakmile je křížová modulace 
fáze identifikována, existuje několik možností, jak 
její vliv zmírnit. První možností je využití ochran-
ného pásma. Obr. 9 ukazuje ochranné pásmo 
oddělující systém s kanály 10 Gb/s (vlevo) od 
systému s kanály 100 Gb/s (vpravo). Šířka ochran-
ného pásma závisí na mnoha faktorech. WDM 
Investigator lze použít k nalezení minimální šířky 
ochranného pásma, která zajistí spolehlivý provoz 
systému. Je třeba pamatovat, že ochranná pásma 
v rozsahu 200 až 300 GHz jsou poměrně běžná.

Obr. 8  
WDM Investigator 

Interface, opce 
OSA použitá pro 

analýzu PMD, 
mezikanálových 

přeslechů a křížové 
modulace fáze

Obr. 9  
Využití ochranného 

pásma ke snížení 
vlivu křížové 

modulace fáze

Obr. 10  
Oddělení 

koherentních  
a nekoherentních 
kanálů ke snížení 

vlivu křížové 
modulace fáze

Ochranné pásmo

nekoherentní kanály koherentní  kanály
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Křížové modulaci fáze lze předejít také oddělením 
nekoherentních kanálů 10 Gb/s (vlevo na obr. 10) 
od koherentních kanálů 100 Gb/s (vpravo na obr. 
10). Tato dvě řešení se obvykle využívají spo-
lečně. Mimoto, jak již bylo zmíněno, vliv křížové 
modulace fáze závisí na úrovni signálu (obr. 7). 
To znamená, že snížení úrovně signálu bude mít 
za následek snížení vlivu křížové modulace fáze. 
Navíc díky použití jednovidového vlákna s nenu-
lovou chromatickou disperzí lze snížit vliv křížové 
modulace fáze, protože vliv tohoto nelineární jevu 
je menší, když optické signály necestují stejnou 
rychlostí.

Mezikanálové přeslechy
Všechny možnosti pro snížení vlivu mezikanálo-
vých přeslechů se týkají spektrálního plánování, 
což zahrnuje:

–  decentralizovat vlnovou délku kanálu v rámci 
šířky pásma kanálu, tj. vlnovou délku přiděle-
nou kanálu podle mřížky ITU (doporučení ITU-T 
G.694.2) posunout v rámci přidělené pozice 
a přesunout ji dále od sousedního kanálu, který 
způsobuje mezikanálové přeslechy;

–  zajistit, aby sousední kanály neměly stejnou 
polarizaci, protože u kanálů s odlišnou polarizací 
nedochází k mezikanálovým přeslechům;

–  využívat ochranná pásma nebo zvětšit mezery 
mezi kanály; toto řešení by mělo být až poslední, 
jelikož snižuje maximální přenosovou kapacitu 
optického vlákna.

Závěr
Jedním z klíčových rozhodnutí, která musí pro-
vozovatelé při zavádění koherentních systémů 
učinit, je zda využijí existující anebo novou síť. 
I když asi dvě třetiny provozovatelů upřednostňuje 
zavádění koherentních systémů do existující sítě, 
neznamená tato volba jen samé výhody. Například 
využití existující sítě poskytuje nižší úroveň škálo-
vání než nová síť. Na druhou stranu nová síť nabízí 
vyšší maximální přenosovou kapacitu, ale za cenu 
vyšších nákladů (viz tabulka 1).

Při výběru existující anebo nové sítě je třeba brát 
v úvahu čtyři parametry, které různým způsobem 
ovlivňují kvalitu optického přenosu. Zatímco 
problémy s PMD, chromatickou disperzí a křížovou 
modulací fáze je třeba častěji řešit při využití exis-
tující sítě, mezikanálové přeslechy jsou častějším 
problémem u nových sítí. Na základě několika 
předpokladů a následných výpočtů bylo ukázáno, 
jak mohou tyto parametry ovlivňovat kvalitu 
optického přenosu a vyžadovat další náklady ve 
výši stovek nebo dokonce milionů USD ročně. 
Na trhu existuje několik neintruzivních nástrojů, 
které dokáží identifikovat zhoršení těchto para-
metrů, nicméně WDM Investigator (pro měření 
PMD, mezikanálového přeslechu a křížové fázové 
modulace) ve spojení s optickým spektrálním 
analyzátorem od společnosti EXFO představuje 
nejkompletnější řešení pro měření PMD, mezikaná-
lového přeslechu a křížové fázové modulace, které 
je v současnosti na trhu k dispozici. 

Literatura:
[1]  Infonetics, 40G/100G/ROADM Strategies, listopad 2013. Dostupné z: www.infonetics.com/research.asp.
[2]  Vacondio, F., Rival, O., Simonneau, Ch., Grellier, E., Bononi, A., Lorcy, L., Antona, J-Ch., Bigo, S.:On Non-linear Distortions of 

Highly Dispersive Optical Coherent Systems, Optics Express, 4 Jan 2012.

Zdroj: 
http://www.wavelengthsmagazine.com/issue24/40g-100g-deployment.html
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Uložení sítě pod zem patří mezi nejpoužívanější řešení při výstavbě FTTx sítí a to 
zejména pro svou dlouhou životnost a neviditelnost. K výstavbě se používá trubičko-
vých systémů, které usnadňují jak samotnou výstavbu, tak následnou instalaci ka-
belů. Záfuk kabelů můžeme provádět postupně a modifikovat dle požadavků sítě bez 
dalších nákladů na zemní práce. V distribučních bodech sítě jsou instalovány zemní 
komory s boxy, které umožňují spojování vláken v různých konfiguracích.

Micos FTTx podzemní řešení nabízí komplexní pohled na vzájemnou kompatibilitu 
všech prvků v síti. Ukazuje použití komor, trubiček a kabelů na konkrétních příkla-
dech od připojení centrall office z metropolitní sítě, přes velké bytové jednotky až po 
malé rodinné domy. Řešení je určeno pro operátory, montážní firmy, ale i projektan-
ty, kterým může sloužit jako návod při navrhování sítě.

MICOS FTTx PODZEMNÍ ŘEŠENÍ
Představujeme
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144 fibers

 
ø 8,0 mm

max. 
192 fibers

 
ø 8,6 mm

max. 
144 fibers

 
ø 8,8 mm

max. 
216 fibers

 
ø 4,6 mm

max. 
48 fibers

 
ø 5,2 mm

max. 
60 fibers

 
ø 5,8 mm

max. 
72 fibers

ø 2,0 mm
max 4 fibers

 
ø 2,5 mm

max. 12 fibers

 
ø 2,5 mm

max. 12 fibers

 
ø 2,8 mm

max. 12 fibers

 
ø 3,2 mm

max. 24 fibers

ø 3,4 mm
max. 12 fibers

M
IK

R
O

TR
U

B
IČ

K
Y

Z
E

M
N

Í K
O

M
O

R
Y

K
A

B
E

LY

12 /810 /67 /3,5 14 /10 16 /12 40 /33

MUC 160 MUC 250

MUC 315B
MUC 315E*

MUC 425B
MUC 425E*

MUC 600B
MUC 600E*

Popis:

* typ „E“ je prázdná komora. Komoru je možné upgradovat pomocí expansion
pack na typ „B“ až v případě budoucí potřeby.

Pozor! Sleduj barevné značení v celém řešení, znázorňuje průměr 
mikrotrubiček a jejich vzájemnou kompatibilitu s kabely a komorami.

Rezerva mikrotubiček se v komorách neuvažuje, do boxu vstupuje vždy pouze 
kabel.

Kabely menších průměrů je možné zafouknout do trubiček větších průměrů, 
průměr kabelu by měl být 40% až 60% vnitřního průměru trubičky.
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•  MAX. 336 SVÁRU
•  MOŽNOST OSAZENÍ 
PLC SPLITTERU

•  MAX. 81 KABELOVÝCH 
VSTUPU

•  MOŽNOST INSTALACE 
PRŮCHOZÍHO 
KABELU

•  VYUŽÍVÁ PRINCIPU 
ZVONU

•  UZAMYKATELNÁ 
ŠROUBY

•  MOŽNOST VÍKA AŽ 
DO 12,5T/M2

•  ŠIROKÉ SPEKTRUM 
VOLITELNÉHO 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

5... MUC 600B

•  MAX. 192 SVÁRU
•  MOŽNOST OSAZENÍ 
PLC SPLITTERU

•  MAX. 81 KABELOVÝCH 
VSTUPŮ

•  MOŽNOST INSTALACE 
PRŮCHOZÍHO 
KABELU

•  VYUŽÍVÁ PRINCIPU 
ZVONU

•  UZAMYKATELNÁ 
ŠROUBY

•  MOŽNOST VÍKA AŽ 
DO 12,5T/M2

•  ŠIROKÉ SPEKTRUM 
VOLITELNÉHO 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

4... MUC 425B

3...

•  SPOJKY
•  KONCOVKY
•  WATERBLOCKY

12... Příslušenství pro 
trubky HDPE 40

ZNAČKY, VÍCE INFORMACÍ V TABULCE PRODUKTŮ

MNOŽSTVÍ
OZNAČENÍ KATEGORIE PRODUKTŮ (BARVA PRO LEPŠÍ ORIENTACI)

OZNAČENÍ PRODUKTŮ 

4...13×

8B9×

3 6D 6R 8D 8CH

2×

8H

23×

3G

8×

9C 10D

4 6E 6S 8G 8J

2×

4F

4×

12A 11A

9C 10F

8J

2×

5

6I

6S

12F

9D 10J
9B 10E

5 6E 6S 8I

9×

8G

2×

9B 10B

5×

2

2B

8CH

2×

9B 10D

9C 10L

9C 10I

9B 10B

3 6D 6R 8CH

8×

8D

2×2× 2×

CENTRAL 
OFFICE  

RISER ŘEŠENÍ

METROPOLITNÍ SÍŤ
BUDOVY
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•  MAX. 96 SVÁRŮ
•  MAX. 18 SC SIMPLEX
•  MOŽNOST 
LIBOVOLNÉHO PLC 
SPLITTERU

•  MAX. 81 KABELOVÝCH 
VSTUPŮ

•  MOŽNOST INSTALACE 
PRŮCHOZÍHO 
KABELU

•  VYUŽÍVÁ PRINCIPU 
ZVONU

•  UZAMYKATELNÁ 
ŠROUBY

•  MOŽNOST VÍKA AŽ 
DO 12,5 T/M²

•  ŠIROKÉ SPEKTRUM 
VOLITELNÉHO 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

•  MOŽNOST PRÁZDNÉ 
KOMORY MUC 315E

3... MUC 315B
•  MAX. 24 SVÁRU
•  MAX. 2× PLC SPLITTER 
1:8

•  MAX. 18 KABELOVÝCH 
VSTUPŮ

•  VLÁKNOVÝ 
MANAGEMENT

•  UZAMYKATELNÁ 
ŠROUBEM

2... MUC 250

•  MAX. 12 SVÁRU
•  MAX. 1× PLC SPLITTER 
1:8

•  MAX. 9 KABELOVÝCH 
VSTUPŮ

•  VLÁKNOVÝ 
MANAGEMENT

1... MUC 160

•  SPOJKY PRO 
POKLÁDKU DO ZEMĚ

•  KONCOVKY
•  KLIPY

7... Spojky

•  PROPOJOVACÍ
•  KONCOVÉ

8... Gas blocky

3 6D 6R 8H 8J

9C 10I

12×

9A 10A

3 6D 6R 8D 8CH

2×

8H

4×

9C 10I

9A 10A

1 8H

3×
9A 10B

9B 10D

9A 10A

2A 1B 1C 8H 8CH

2× 5×

9A 10A

9A 10A

9B 10A

9A 10A

9A 10A

5× 5×

8D 8CH

2×

8H

23×

9B

10A

6×

6×

8×

9D 10J

10D

8G 8J

2×

4F

4×

RODINNÉ 
DOMY

GPON ŘEŠENÍ
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TABULKA PRODUKTŮ

Značka Objednací číslo MUC 160 a 250 s příslušenstvím

1A 85BD.10/0000F MUC 160 SL 12S PG
2A 85BE.16/0000F MUC 250 SH 24S PG 
1B 494117 Sealing insert for PG 7 3× Ø 1,6 - 2,6 mm
1C 347800 Silicon plug Ø 1,6 - 3,18 mm
2B 85BV.25/0000F PG7 bushing 1× Ø 2,5 - 6,5 mm

1...

2...

Značka Objednací číslo MUC 315 a příslušenství

3 85BF.30/0000F MUC 315 B F-BOX 96S
3A 85BF.31/0000F MUC 315 B F-BOX 48S 18SC
3B 85BF.65/0000F MUC 315 E 
3C 85BF.66/0000F Expansion Pack from MUC 315E to MUC 315B F-BOX 96S
3D 85BF.66/0100F Expansion Pack from MUC 315E to MUC 315B F-BOX 48S 18SC
3E 493924 Chamber base streaight for MUC 315 2× Ø 110 mm
3F 493925 Branching chamber base for MUC 315 4× Ø 110 mm
3G 493811 Composite lid for interlocking pavement B125 (12,5 t/m²)
3H 493808 Composite lid for asphalt B125 (12,5 t/m²)

3...

Značka Objednací číslo MUC 425 a příslušenství

4 85BG.40/0000F MUC 425B F-BOX 192S
4A 85BG.41/0000F MUC 425E
4B 85BG.45/0000F Expansion Pack from MUC 425E to MUC 425B F-BOX 192S
4C 494176 Chamber base streaight for MUC 425 2× Ø 110 mm
4D 494177 Branching chamber base for MUC 425 4× Ø 110 mm
4E 493812 Composite lid for interlocking pavement B125(12,5t/m²)
4F 493809 Composite lid for asphalt B125(12,5t/m²)

4...

Značka Objednací číslo MUC 600 a příslušenství

5 85BR.40/0000F MUC 600B F-BOX 288S
5A Na vyžádání MUC 600E
5B Na vyžádání Expansion Pack from MUC 600E to MUC 600B F-BOX 288S
5C 494221 Chamber base streaight for MUC 600 2× Ø 160 mm
5D 494222 Branching chamber base for MUC 600 4× Ø 160 mm
5E 493810 Composite lid for asphalt B125 (12,5 t/m²)

5...

6... Značka Objednací číslo Průchodkový systém pro MUC 315, 425, 600

6A 85BH.17/0000F Set of 3 sealing inserts Ø 2-3 mm incl. frame and plugs
6B 85BH.17/0100F Set of 3 sealing inserts Ø 3-4 mm incl. frame and plugs
6C 85BH.17/0200F Set of 3 sealing inserts Ø 4-5 mm incl. frame and plugs
6D 85BH.17/0300F Set of 3 sealing inserts Ø 5-6 mm incl. frame and plugs
6E 85BH.17/0400F Set of 3 sealing inserts Ø 6-7 mm incl. frame and plugs
6F 85BH.17/0500F Set of 3 sealing inserts Ø 7-8 mm incl. frame and plugs
6G 85BH.17/1300F Set of 3 sealing inserts Ø 8-9 mm incl. frame and plugs
6H 85BH.17/1400F Set of 3 sealing inserts Ø 9-10 mm incl. frame and plugs
6I 85BH.17/1500F Set of 3 sealing inserts Ø 10-11 mm incl. frame and plugs
6J 85BH.17/1600F Set of 3 sealing inserts Ø 11-12 mm incl. frame and plugs
6K 85BH.17/1700F Set of 3 sealing inserts Ø 12-13 mm incl. frame and plugs
6L 85BH.17/1800F Set of 3 sealing inserts Ø 13-14 mm incl. frame and plugs
6M 85BH.17/1900F Set of 3 sealing inserts Ø 14-15 mm incl. frame and plugs
6N 85BH.17/0800F Set of 4 sealing inserts 4× Ø 2-3 mm incl. frame and plugs
6O 85BH.17/0900F Set of 4 sealing inserts 4× Ø 3-4 mm incl. frame and plugs
6P 85BH.17/1000F Set of 4 sealing inserts 4× Ø 4-5 mm incl. frame and plugs
6Q 85BH.17/1100F Set of 4 sealing inserts 4× Ø 5-6 mm incl. frame and plugs
6R 85BH.17/0600F Grommet M50 76× Ø 1,5-2,6 mm and 2× Ø 2,5-5 mm
6S 85BH.17/0700F Grommet M50 19× Ø 3,2-6,5 mm

3G 3H

3

3E

3F

6C

6N

6R6S
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MUC 315B 
instalační video

Značka Objednací číslo Spojky pro pokládku do země

7A 710131 MT Connector DB, 7 
7B 710130 MT Connector DB, 10 
7C 710129 MT Connector DB, 12 
7D 710189 MT Connector DB, 14 
7E Na vyžádání MT Connector DB, 16 

7... Značka Objednací číslo Mikrotrubičky silnostěnné

9A Na vyžádání MT Micro, 7/3.5, HDPE
9B Na vyžádání MT Micro, 10/6, HDPE
9C Na vyžádání MT Micro, 12/8, HDPE
9D Na vyžádání MT Micro, 14/10, HDPE
9E Na vyžádání MT Micro, 16/12, HDPE

9...

Značka Objednací číslo Koncovky 

7F 710140 MT End Cap, 7
7G 710142 MT End Cap, 10
7H 710133 MT End Cap, 12

7CH 710108 MT End Cap, 14
7I Na vyžádání MT End Cap, 16

Značka Objednací číslo Klipy

7J 710127 MT Locking clip, 7 
7K 710126 MT Locking clip, 10
7L 710125 MT Locking clip, 12
7M Na vyžádání MT Locking clip, 14
7N Na vyžádání MT Locking clip, 16

Značka Objednací číslo Gas block propojovací

8A 710222 MT Gas block connector, 7, cable 0.5 to 3
8B 710224 MT Gas block connector, 10, cable 0.5 to 3
8C 710225 MT Gas block connector, 10, cable 3 to 6
8D 710227 MT Gas block connector, 12, cable 3 to 6
8E 710228 MT Gas block connector, 12, cable 6 to 8
8F 710230 MT Gas block connector, 14, cable 3 to 6
8G 710231 MT Gas block connector, 14, cable 6 to 8

8...

Značka Objednací číslo Gas block koncový

8H 710246 MT Gas block end cap, 7, cable 0.5 to 3
8CH 710249 MT Gas block end cap, 10, cable 0.5 to 3
8I 710250 MT Gas block end cap, 10, cable 3 to 6
8J 710252 MT Gas block end cap, 12, cable 3 to 6
8K 710253 MT Gas block end cap, 12, cable 6 to 8
8L 710255 MT Gas block end cap, 14, cable 3 to 6
8M 710256 MT Gas block end cap, 14, cable 6 to 8

Značka Objednací číslo Mikrokabely

10A Na vyžádání Cable optical, Micro duct, 4F, Z044, Ø 2,0 mm
10B Na vyžádání Cable optical, Micro duct, 12F, Z008, Ø 2,5 mm
10C Na vyžádání Cable optical, Micro duct, 12F, Z339, Ø 2,5 mm
10D Na vyžádání Cable optical, Micro duct, 12F, Z006, Ø 2,8 mm
10E Na vyžádání Cable optical, Micro duct, 24F, Z238 ; Ø 3,2 mm
10F Na vyžádání Cable optical, Micro duct, 12F, AL00, Ø 3,4 mm
10G Na vyžádání Cable optical, Micro duct, 48F, Z021, Ø 4,5 mm
10H Na vyžádání Cable optical, Micro duct, 60F, Z019, Ø 5,2 mm
10I Na vyžádání Cable optical, Micro duct, 72F, TM0I, Ø 5,8 mm
10J Na vyžádání Cable optical, Micro duct, 144F, Z024, Ø 6,2 mm 
10K Na vyžádání Cable optical, Micro duct, 96F, QM0I, Ø 6,5 mm
10L Na vyžádání Cable optical, Micro duct, 144F, Z202, Ø 7,1 mm
10M Na vyžádání Cable optical, Micro duct, 192F, Z108, Ø 8,0 mm
10N Na vyžádání Cable optical, Micro duct, 144F, WM0I, Ø 8,6 mm
10O Na vyžádání Cable optical, Micro duct, 216F, EM0I, Ø 8,6 mm

10...

Značka Objednací číslo Kabely

11A Na vyžádání Cable optical, Duct, 48F, Z079, Ø 10,1 mm
11B Na vyžádání Cable optical, Duct, 72F, Z080, Ø 11,8 mm
11C Na vyžádání Cable optical, Duct, 96F, Z081, Ø 13,1 mm
11D Na vyžádání Cable optical, Duct, 144F, Z082, Ø 16,0 mm 
11E Na vyžádání Cable optical, Duct, 48F, LR0I, Ø 9,2 mm
11F Na vyžádání Cable optical, Duct, 72F, FR0I, Ø 10,6 mm
11G Na vyžádání Cable optical, Duct, 96F, GE0I, Ø 11,9 mm 
11H Na vyžádání Cable optical, Duct, 144F, HE0I, Ø 14,8 mm

11...

Značka Objednací číslo Příslušenství pro HDPE 40

12A Na vyžádání MT DUCT, 40/33, HDPE
12B Na vyžádání PP coupling PLASSON diam. 40 mm
12C Na vyžádání Repair coupling PLASSON diam. 40 mm
12D Na vyžádání PP end-plug PLASSON diam. 40 mm
12E Na vyžádání Simplex Plugs JM 40/31-34,5 mm for cable 5 - 9 mm
12F Na vyžádání Simplex Plugs JM 40/31-34,5 mm for cable 8,9 - 14,5 mm
12G Na vyžádání Simplex Plugs JM 40/31-34,5 mm for cable 13 - 18 mm
12H Na vyžádání Simplex Plugs JM 40/31-34,5 mm for cable 18 - 22,9 mm

12...

POZOR! 
Sleduj značky produktů pro lepší orientaci

v řešení na ostatních stranách. 

MUC 315B 
instalační video 2

Řešení na webu MUC 160 
instalační video

MUC 250 
instalační video
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ŘEŠÍTE PROBLÉMY 
S PARKOVÁNÍM?

 MONITORUJETE VZDÁLENÉ OBJEKTY, 
SLEDUJETE ZÁSILKY, KONTEJNERY 
NEBO JINOU TECHNIKU?

BEZPEČNOST JE PRO VÁS 
NA PRVNÍM MÍSTĚ?

POTŘEBUJETE VYBUDOVAT 
INFRASTRUKTURU?

CHCETE SLEDOVAT SPOTŘEBU 
ENERGIÍ V BUDOVÁCH?

Řešení v rámci konceptu Smart City a Internetu věcí (IoT) 
jsou stále populárnější a velmi rychle se šíří. Správně zvolená 
řešení totiž skutečně pomáhají zlepšovat kvalitu života ve 
vybraných oblastech. Společnost ČD - Telematika je předním 
dodavatelem funkčních inteligentních řešení.

V Českých Budějovicích se rozhodli pro systémové řešení 
nedostatku parkovacích míst na místních komunikacích 
prostřednictvím jednotného systému regulace. 
ČD - Telematika vybudovala Centrální informační systém, 
a navázala tak na stávající systém zón placeného stání, 
pro který dodala 71 moderních parkomatů jako součást 
inteligentního systému dopravní obsluhy.

Ústí nad Labem je dalším z velkých měst, kde zlepšují 
podmínky parkování. Díky technologiím ČD - Telematiky 
řidiči získají na proměnném dopravním značení informace 
o obsazenosti jednotlivých zmodernizovaných lokalit 
a budou k volným kapacitám i naváděni. Proměnné značení 
bude umístěno na třech přístupových trasách do Ústí 
nad Labem, a sice od Lovosic, Trmic a Děčína. 

Řešení lepšího parkování nabízené ČD - Telematikou zvolilo 
také Brno, kam fi rma dodá 120 inteligentních parkomatů. 
Ty 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, zajišťuje 
montáž a servis.

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 znají 
motoristé aktuální stav obsazenosti a již nemusí hledat 
místo projížděním mezi parkujícími auty.

V Plzni se pro zvýšení bezpečnosti provozu ve městě 
rozhodli nainstalovat zařízení pro úsekové měření 
rychlosti. V šesti vybraných úsecích tak bude technologie 
dodaná ČD - Telematikou automaticky měřit průměrnou 
rychlost vozidel a dokumentovat eventuální přestupky 
včetně registrační značky vozidla a tváře řidiče, a to i při 
zhoršených povětrnostních podmínkách či v noci a ve velmi 
vysokých rychlostech. Zařízení také umožňuje vyhledávání 
odcizených vozidel.

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) patří mezi významné 
akademické partnery ČD - Telematiky. Spolupráce zahrnuje 
celkem šest oblastí: vývoj a budování plzeňského Smart 
Campusu, vývoj a testování technologických řešení v rámci 
konceptu Smart City a IoT, vývoj a testování softwaru 
a komunikačních systémů, dále měření a diagnostiku 
mechanických a elektronických systémů, ale i vývoj a testování 
hardwaru a spolupráci při vzdělávání a zavádění výsledků do 
praxe. ČD - Telematika instalovala v areálu ZČU technologie 
pro sledování obsazenosti celkem 10 parkovacích míst, které 
budou především poskytovat data pro studentské projekty. 
V běžném životě tyto technologie nacházejí uplatnění 
například u provozovatelů městských systémů parkování.

ČD - Telematika nabízí v rámci konceptu „chytrých řešení“ 
množství produktů a služeb a její nabídka se neustále 
rozšiřuje. Zájemci nejen z řad měst a obcí, ale i ze soukromého 
sektoru, například provozovatelé areálů nebo logistických 
parků, si tak mohou zvolit nejlepší možné řešení odpovídající 
přesně jejich potřebám.  

KONCEPT SMART CITY NÁM ZLEPŠUJE ŽIVOT STÁLE 
ČASTĚJI. ČD - TELEMATIKA NA ŠPICI DODAVATELŮ 
INTELIGENTNÍCH ŘEŠENÍ

www.cdt.cz

Next_Generation_PR.indd   1 19.11.18   13:50
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Optické vlákno   
nejen jako přenosové médium 

Prof. Ing. Miloslav Filka, CSc.,  
Ing. Milan Čučka,  
Ústav telekomunikací, VUT FEKT Brno

Optické vlákno jako přenosové médium slouží již desítky let. Je nenahraditelnou 
součástí páteřních spojů a rozvoj sítí FTTx nelze zastavit. Výzkum v oblasti za-
bývající se přenosem dat běží již mnoho let. Technologie jsou na špičkové úrovni 
a neustále se rozvíjí, ale nové možnosti využití vlákna jako senzoru se začíná 
naplno využívat až v posledních letech. 

Vlákna jsou 
tvořena 
z velké části 
křemenným 
sklem

Optické vláknové senzory
Nástup nových technologií byl velmi rychlý, 
ale bohužel byl pozastaven z důvodu vysokých 
pořizovacích nákladů optických vláknových 
komponent vzhledem k mechanicko-elektrickým 
senzorům. V dnešní době již optické senzory 
nahrazují konvenční senzory, a to především 
z důvodu vyšší přesnosti (například hydrofony 
a optické vláknové gyroskopy). Výhodou optiky 
je její dielektricita a možnost nasazení v pro-
středí s vysokými teplotami nebo s nebezpečím 
výbuchu. Vzhledem k tomu, že jsou odolné vůči 
elektromagnetickému rušení, je možné prová-
dět instalace v prostředí s vysokým elektrickým 
napětím. Vlákna jsou tvořena z velké části kře-
menným sklem, a to znamená, že jsou chemicky 
pasivní a nepodléhají korozi a nekontaminují 
měřené prostředí. [2]

Nejznámější optické vláknové senzory
Optická vláknová senzorika využívá mnoho prin-
cipů a existuje celá řada možností jejich rozdělení. 
Základní rozdělení je následující: 

– bodové senzory,
– rozprostřené senzory (distribuované systémy),
–  polo-rozprostřené senzory (semi-distribuované, 

kvazi-distribuované).

Dále dělení dle způsobu modulace optického 
signálu:

–  amplitudové,
–  fázové,
–  polarizační,
–  s modulací vlnové délky,
–  s modulací časového rozšíření impulzu. 
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V neposlední řadě je vhodné uvést možnost dělení 
podle použité technologie:

–  reflektometrické (rozptylové jevy, FBG)
–  přímé (interferometry)

Optické senzory využívají mnoha principů modu-
lace světla, a to ve vlnovodu (vlákně) a nebo mimo 
něj. Podle modulace světla je možné dělit senzory 
na senzory s vnější a vnitřní modulací signálu.

Pro další stručný popis senzorických systémů 
a seznámení s jejich funkcemi budou zvoleny tři 
nejvíce využívané technologie. Braggovy mřížky, 
interferometrické senzory a senzory na principu 
zpětně odraženého signálu OTDR. 

Bodové senzory – Braggovy mřížky
Příkladem senzorů s vnitřní modulací jsou napří-
klad Braggovy mřížky. Díky těmto prvkům je 
možné měřit ohyb, tlak nebo teplotu. FBG (Fiber 
Bragg Grating) využívají difrakční struktury, které 
se nacházejí v optických vláknech a jsou charak-
teristické periodickými či kvazi-periodickými změ-
nami indexu lomu, které se tvoří podél osy vlákna. 
Tyto struktury rozptylují světlo, které je závislé na 
rozložení mikrostrukturálních změn indexu lomu. 
Tím jsou vytvářeny minima a maxima při prů-

chodu a odrazu světla vláknem. Braggovy mřížky, 
či mřížky s dlouhou periodou, nakloněné mřížky 
a také podélné struktury ve vlákně jsou předmě-
tem neustálého vývoje. Výroba FBG senzorů je 
možná pomocí UV laseru, který zapíše strukturu 
mřížky do jádra optického vlákna. Struktura 
potom obsahuje více než tisíc period změn indexu 
lomu a tím je také dosaženo velkého rozdílu mezi 
minimem a maximem indexu lomu. Je třeba ale 
také splnit Braggovu podmínku difrakce. Perioda 
změn indexu lomu mřížky musí být rovna polovině 
vlnové délky světla, které prochází vláknem. Tím 
dojde k interakci vláknové mřížky s procházejícím 
světlem, které se odrazí zpět ke zdroji. Braggovu 
podmínku je možné vyjádřit pomocí [5]: 
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kde Nef je efektivní index lomu pro šíření základ-
ního vidu ve vlákně, m je difrakční řád, c je rychlost 
světla, f0 je frekvence optické vlny a ∆G změna 
indexu lomu v jádře vlákna. 

Obr. 1  
Schéma spektra 
signálu v odrazu 
a v průchodu [5]

 Mřížky s dlouhou periodou

Z podobného principu vychází také mřížky s dlou-
hou periodou, odlišný je ale proces výroby. Realizu-
jeme je postupným zápisem změn indexu lomu 
individuálních maxim a minim do vlákna. Díky 
tomu nemusíme využívat fázovou masku, která je 
třeba pro výrobu FBG. Nevýhodou těchto mřížek 
je, že musejí být mnohonásobně delší než FBG. 

Nakloněné mřížky
Další možnou strukturou pro zápis do vlákna 
jsou mřížky nakloněné, kdy se naklání odrazové 
roviny mřížky ve vláknu o velmi malý úhel alfa 
vzhledem k ose vlákna. Výhodou je vyšší přesnost, 
avšak vykoupená složitějším zápisem struktury do 

vlákna. Pro vyhodnocení zpětně navázané energie 
je nutné umístit před mřížku tzv. offset svár, část 
mnohavidového vlákna nebo taper. Podélné struk-
tury v optickém vlákně, které jsou další obdobou 
FBG nabízejí nové možnosti využití mřížek v sen-
zorice. Princip je založen na poklesu optického 
výkonu a zejména také na posuvu fáze, ta nastává 
při odlišném typu natočení multimodové sekce 
vzhledem k ose x jednotlivé sekce. Nejčastějším 
využitím tohoto typu je snímání otáček. Při otáčení 
dochází ke změně vlnové délky. [5]

Interferometrické senzory neboli sen-
zory s fázovou modulací. 
Tento nejcitlivější typ senzoru je schopen měřit 
velmi malé změny dráhy paprsku šířícího se 
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v optickém vlákně. Změna se projeví jako rozdíl 
fáze vlny, která je závislá na délce dráhy L, indexu 
lomu n a na vlnové délce λ [1]: 

λ
πφ nL2= . 

Základem interferometrických senzorů jsou 
modely využívající principů Machova-Zehnderova, 
Michelsonova, Sagnacova a Fabry-Perrotova inter-
ferometru. Využívá se homodynní a heterodynní 

detekce. Je možné měřit velmi malé změny fáze 
vlny, proto tyto senzory dosahují výrazné vyšší 
přesnosti než senzory konvenčního typu. 

Machův-Zehnderův interferometr a Michelsonův 
jednovidový dvouramenný interferometr využívají 
porovnávání fází světla, které vystupují ze dvou 
ramen interferometru. Snímaná veličina se přenáší 
pomocí optického vlákna. Senzorické systémy 
využívající těchto interferometrů jsou převážně 
nasazeny ke sledování vibrací, či teploty pro svou 
vysokou přesnost. [2] 

Obr. 2  
Schéma Machova-
Zehnderova 
interferometru [2]

 Sagnacův interferometr je jednovidový interfe-
rometr s oboustrannou optickou vazbou. Porov-
návají se fáze dvou optických vln, které jdou proti 
sobě v optickém vlákně. Senzory na principu 
Sagnacova interferometru se nejvíce využívají 
v tzv. optických gyroskopech. Jejich přesnost je 
mnohonásobně vyšší, než u konvenčního gyro-

skopu, což mnohonásobně přispívá k bezpečnosti 
například v letectví, kdy je tento interferometr 
schopen vyloučit problémy se setrvačností 
a třením a také odolává teplotním vlivům. Hlavní 
výhodou je také odolnost vůči gravitačnímu 
zrychlení. Díky tomuto faktu je využíván také 
v kosmické technice. [2] 

Obr. 3  
Schéma 
Michelsonova 
interferometru [2]
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Optické vlákno G.652D (standardní telekomu-
nikační) je možné využít pro senzorické systémy 
bez větších úprav. Při potřebě zvýšené citlivosti je 
možné pokrýt povrch vlákna silikonovým kau-
čukem. Pro snížení citlivosti se naopak vlákno 
pokovuje například Niklem. Tohoto materiálu se 
využívá u dvouramenných interferometrů k utlu-
mení referenčního ramene vůči měřicímu. U akus-
tických senzorů se vlákno namotává na gumový 
válec. Využívá se zde radiální deformace válce, 
na který je senzorické vlákno namotáno. Válec je 
umístěn mezi pevnou podložkou a pohyblivým 
závažím. [2]

Senzory na principu OTDR 
(reflektometrické)
Systémy OTDR se již mnoho let používají pro 
vyhodnocování kvality a lokalizaci závad u optic-
kých telekomunikačních sítí. Tyto systémy jsou 

schopny detekce poruchy na optické trase s přes-
ností několika metrů. Optický reflektometr fun-
guje jako radar umožňující úplné skenování vlákna 
z jednoho konce.

Princip OTDR je velmi jednoduchý. Zdroj záření 
(laser) vyšle krátký puls světla do vlákna a analy-
zuje zpětně rozptýlený signál (na základě Raylei-
ghova rozptylu). Signál je pak zobrazen jako graf 
závislosti útlumu na vzdálenosti (vzdálenost je zís-
kána ze známé rychlosti šíření a času). Obdobného 
principu využívají také senzorické systémy – fázově 
citlivé OTDR, které je popsáno později. Blokový 
model systému OTDR je zobrazen na obr.5. 

Metoda využití zpětně odraženého signálu pro sen-
zorické systémy byla poprvé představena Henry 
F. Taylorem a E. Chungem v roce 1993 na Texaské 
univerzitě. 

Obr. 4  
Schéma Sagnacova 
interferometru [2]

Obr. 5  
Blokové schéma 

reflektometru [1]
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Příkladem senzoru pracujícím na principu OTDR 
může být distribuovaný teplotní senzor využí-
vající Brillouinův rozptyl. Princip vyhodnocení 
zpětně odraženého paprsku má senzorický 
systém společný s vyhodnocovacím systémem 
běžného OTDR. Po vyslání paprsku laserem, 
je signál za určitou dobu zpětně odražen od 
anomálie v indexu lomu na optickém vlákně 
a tato změna je vyhodnocena. Výhodou těchto 
senzorů je vysoká přesnost a možnost snímání 
na dlouhé vzdálenosti. Nevýhodou je nutnost 
využití stabilizovaného úzkopásmového laseru. 
Výkonová úroveň zpětně rozptýleného signálu 
je navíc velmi malá, což je jeden z důvodů, 
proč je nutný jeho kompletní postprocessing 
ve vyhodnocovací jednotce a zdlouhavé a slo-
žité zpracování. Jsou vyhodnocovány takzvané 
Stokesovy a Anti-Stokesovy složky. Technologie 
distribuovaných teplotních senzorů je využívána 
například v požárních systémech, v geotechnice, 
či k monitorování VVN napětí. Rozlišení tohoto 
druhu senzoru může být až 200 km s přesností 
100 m. [6]

Finanční vývoj optických vláknových 
senzorů
Senzorické systémy využívající optické vlákno 
jsou na vzestupu již více jak 15 let díky rozšíření 
a větší finanční dostupnosti optických komponent, 
jako jsou optická vlákna, úzkopásmové laserové 
zdroje a detektory. Aplikace senzorických systémů 
je velmi široká. Je možné je využít pro sledování 
teploty v místech, kde jsou konvenční měření 
nemožná z důvody příliš vysokých teplot, napří-
klad v jádrech transformátorů. Další možné využití 
je kontrola pohybu půdy, či hlídání perimetru. 
Optické senzory uložené pod zemí jsou schopny 
klasifikovat, zda se v jejich okolí nachází člověk, 
projíždí auto, nebo zda prolétá helikoptéra. Díky 
pasivním vlastnostem optického vlákna je možné 
je nasadit do kteréhokoliv prostředí. Schopnosti 
snímání se každým rokem zdokonalují díky široké 
oblasti výzkumných skupin po celém světě. Na 
následujícím obrázku je vidět průběh časové 
závislosti ceny komponent a vývoj senzorických 
systémů, který s klesající cenou klíčových kompo-
nent velmi rychle stoupá. [1]

 Využití vláknových senzorů v budoucnosti 
poroste, a to díky trendu chytrých měst, budov 
nebo zapojení v lékařské oblasti. Další mož-
ností, která se otevírá, je využití již stávajících 
uložených vláken, a to v případě, kdy je insta-
lace dodatečného kabelu nemožná, případně 
je drahá. Myšlenka souběhu datového přenosu 

a senzorického systému je jedna z posledních 
trendů doby. [3]

Obrovské množství druhů senzorů v mnoha 
oblastech skýtá vysoký finanční potenciál, jak 
je vidět z grafů o vývoji investic do senzorických 
technologií.

Obr. 6  
Závislost ceny 
komponent na 
vývoji senzoriky [1]
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Graf znázorňuje období od roku 2015 s předpo-
kladem rozvojem do roku 2020. Investice v roce 
2015 byly celkem 2,13 bilionu dolarů, kdežto 
v roce 2020 je odhadovaná investice takřka 
dvojnásobná, a to 3,39 bilionu dolarů. Největší 
zastoupenou oblastí jsou senzory pro sledování 

obrazu, tlaku, pozice, a nemalou část zastupují 
také biosenzory. Další možností je rozdělení 
senzorů podle oblasti ekonomiky a to do ICT, sta-
vebního sektoru, dopravy a letectví. Jak je vidět 
z grafů, senzorické systémy v sobě skrývají velký 
finanční potenciál. [3] 

Graf 1  
Odhad vývoje 

investic do 
optovláknové 

senzoriky v období 
od roku 2015 do 

roku 2020 [3]

Graf 2  
Odhad vývoje 

investic do 
optovláknové 

senzoriky v období 
od roku 2015 do 

roku 2020 [3]
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Vlákno mít, či nemít,    
to je otázka 

Jan Vašátko

Optické vlákno je tahounem rozvoje síťové infrastruktury dneška. V příspěvku 
poukážeme na situace, které často volbu pro vlákno v pevné i mobilní síti podle 
okolností prostě nadiktují. Podívejme se na tuto problematiku z pohledu renomo-
vaných standardizačních institucí např. ITU, ETSI i podle zkušeností získávaných 
praxí v oboru.   

Řada velkých 
operátorů 
v poslední době 
nahrazuje 
starší 
technologii...

Vysokorychlostní připojení založené na platformě 
xDSL způsobilo v období let 2004–2010 globální 
revoluci v růstu internetu a letošní evropská 
statistika ukazuje, že na vysokorychlostní připo-
jení prostřednictvím xDSL se v pevné klasické síti 
doposud spoléhají přibližně tři čtvrtiny občanů EU. 

Efektivita využívání klasických pevných linek se 
v uvedeném období stala klíčovým problémem 
většiny provozovatelů pevných sítí po celém světě. 
S narůstajícím zájmem netradičních investorů 
a provozovatelů o investice do optiky se vyvinuly 
sdílené nebo hybridní modely, které přinesly 
v přístupu k poslednímu kilometru optické sítě 
ukončeném v soustřeďovacím bodu sítě (FTTC) 
parametry přenosu přiměřené novým požadav-
kům i potřebám. Porovnáním s řešením výstavby 
“plného” vlákna do domu (FTTH) se podle dostup-

ných studií zkrátila doba uvedení nových služeb 
na trh přibližně o 6 měsíců. Kvalita připojení se tím 
podstatně zvýšila a díky dalším možnostem pří-
stupu k novým službám vzrostla i jejich zákaznická 
popularita.

Vývoj přenosových technologií a jejich nasazování 
do klasických sítí s měděnými vodiči dále pokračuje. 
Řada velkých operátorů v poslední době nahrazuje 
starší technologii VDSL.2 distribučními body (DPU) 
druhé generace s instalací do rozvaděče (FTTC) 
s využitím technologie G.fast, která má základ 
v novém standardu protokolu ITU-T. S vyšším 
nosným kmitočtem 212 MHz a využitím koordino-
vaného dynamického časového přiřazení (cDTA) je 
G.fast schopen zvýšit rychlost v přístupu na 1Gbps 
i výše, ovšem na krátké vzdálenosti, do 200 metrů, 
což však při průměrné vzdálenosti potřebné pro 
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připojení většiny domácností do 50m většinou 
vyhovuje. V sousedství naší republiky se uvedené 
řešení setkalo s úspěchem např. nasazením v klasic-
kých sítích společnosti Deutsche Telekom.

Variantním výhledovým řešením je režim zavedení 
vlákna do objektu (FTTB) nebo do distribučního 
bodu (FTTdp). Plné řešení přístupu až do domu 
(FTTH) je obvykle přednostně nasazováno až 
na podkladě kladné odezvy v průzkumu zájmu 
domácností v dané oblasti, či za účelem vytvoření 
značky na trhu a přilákání špičkových uživatelů. 

Pojem vlákno se stává synonymem přípojky nové 
generace vysokorychlostního až gigabitového při-
pojení a stratégové sdělují, že je nejvyšší čas inves-
tovat. Tím podporují i zájem soukromého sektoru 
a odhodlání vkládat do vláken vlastní prostředky. 
Někteří analytici se ale zároveň dotazují, zda jsou 
tyto investice rovněž doprovázeny dostatkem 
investic z veřejných peněz. Podle zjištění evrop-
ského Centra pro regulaci v Evropě CERRE získává 
optická infrastruktura méně než 5 % dostupných 
evropských finančních prostředků, ačkoli je stra-
tegickou prioritou pro Evropu a Junckerovu komisi. 
I přes jistý přísun investic z rozpočtů veřejného 
sektoru však oborová zpráva naznačuje, že evrop-
ské vlády nejsou schopny tento benefit ve pro-
spěch kolektivní potřeby využívat. Zpráva zároveň 
uvádí, že “využívání těchto finančních prostředků 
je špatně koordinováno, nedostatečně monitoro-
váno a podléhá pravidlům, která je třeba zjedno-
dušit a aktualizovat tak, aby poskytly i vládám 
členských států silnější pobídky k dosažení těchto 
cílů“. 

Oborová zpráva rovněž naznačuje, že nedostatek 
investic z veřejných prostředků by mohl tlak na 
zavádění optických sítí oslabit. Aktuálním příkla-

dem z našich poměrů může být publikované vyjá-
dření Ministerstva pro místní rozvoj České repub-
liky, které uvádí: „Jako jedna z prvních zemí jsme 
zahájili přesun evropských peněz mezi jednotlivými 
operačními programy. Dali jsme asi moc velkou 
částku na rozvoj vysokorychlostního internetu, 
kterou není v silách České republiky vyčerpat. Část 
peněz proto přesuneme z programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost do Integrova-
ného regionálního operačního programu. Půjdou 
na například na zlepšování zdravotnictví, školství 
nebo životního prostředí ve prospěch zejména 
regionů v rámci takzvané strategie Restart“.1

Zůstatek v objemu sedmi miliard Kč, kterých na 
výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu zůstalo, 
se snad už podaří vyčerpat. 

Příchod služeb sítí 5G a jejich kapacitní 
požadavky
Aktuální příchod síťových služeb páté generace 
přináší větší plasticitu do celého oboru teleko-
munikací. Nové služby na trhu budou bezpochyby 
působit na rychlý růst objemu využívaných dat 
a to bez ohledu na to, je-li uživatelem člověk nebo 
stroj. Asociace GSM (GSMA) v tomto směru oče-
kává, že počet připojení 5G v roce 2025 dosáhne 
1,1 miliardy, tedy přibližně hladiny 12 % z celko-
vých mobilních připojení. Celkové tržby operátorů 
budou růst na úrovni CAGR o 2,5 procenta, a do 
roku 2025 mají dosáhnout 1,3 bilionu USD. 

V technologické oblasti je rámec vývoje komerční 
sítě 5G vymezen novou generací mobilních stan-
dardů IMT (ITU M.2083-0), který předznamenává 
i potenciální přínosy po roce 2020 v řadě oblastí: 

–  připojení získá stejnou důležitost jako přístup 
k elektrické energii – budoucí vývoj systémů pře-

1 
Více na https://www.
e15.cz/rozhovory/klara-
dostalova-pokud-brusel-
pritvrdi-hrozi-investicim-
konec-1354261



4  |  2 0 1 8  |  3 7

nosu podpoří vznik integrovaného odvětví ICT, 
zejména v oblastech sběru, agregace a analýz 
velkých dat, při sdílení libovolného typu obsahu 
prostřednictvím libovolného zařízení bez časo-
vého omezení

–  zvýší energetickou účinnost v celé řadě odvětví 
podporou komunikace mezi člověkem a strojem 
zejména aplikací iniciativ smart grid, inteligentní 
logistiky a dopravy

–  účinnost spektra má být ve srovnání s technolo-
gií mobilního připojení 4G třikrát vyšší, technolo-
gie 5G (dle IMT-2020) má umožňovat v hot spo-
tech provozní kapacitu 10 Mbit/s/m2 a zabezpečí 
hustotu připojení až 106/km2, např. při masívním 
nasazování scénářů pro komunikaci v M2M.2 

V rámci standardu IMT 2020 se připravuje specifi-
kace Release 163, s označením „5G phase 2,” která 

již umožní funkcionalitu vyšší generace, zejména 
5G LAN sítě, satelitní konektivitu a funkce pro 
spojení mezi vozidly ( V2V) Tato specifikace je 
připravovaná k publikaci na konci roku 2019. 

Celkově hluboké změny jsou přirozeně dopro-
vázeny vyššími požadavky na integraci síťových 
řešení. 

Konvergované sítě 
V mobilních sítích budou nadále vynakládány 
investice do obou typů sítí – optických i bezdrá-
tových, jejichž vhodně řešená integrace je s pří-
chodem 5G zásadní. Ve fixních optických sítích již 
nejde jen o pořízení široké infrastruktury přístupu 
ke službám internetu, ale o povýšení možností 
jejich využívání, např. pro řešení nových kapa-
citních požadavků kladených na základní síť 5G, 
přístupu k základní síti (backhaul), a propojení 
s centry s datovým prostorem. 

2 
Zdroj: ITU-R 

Recommendation 
M.2083-0

3 
http://www.3gpp.org/

release-16

4 
ITU: http://news.itu.

int/5g-update-new-itu-
standards-network-

softwarization-fixed-
mobile-convergence/

Další podmínkou pro nasazení 5G je zahušťování 
sítě malými buňkami v dimenzích femto, metro, 
mikro až po piko, určených pro pokrývání malých 
území. Výstavba a připojení buněk jsou často zpo-
malovány různými překážkami. 

Základní síť
Jednou z definujících vlastností sítí 5G je však její 
celková flexibilita4, která bude z velké části záviset 
na celkové úrovni využití prostředků, jimiž mají 
být odděleny základní hardwarové a softwarové 
funkce. Zvýšení tempa inovací i rychlosti vlastní 
transformace sítí bude souviset s cílem zavádění 
síťového softwaru na optických spojích pro NFV 
(network functional virtualization a SDN (soft-
ware defined networking), s využitím síťových 

řezů (network slicing) v optické síti a Cloud-RAN 
(C-RAN).

Přípojné optické sítě backhaul
Základním požadavkem na tuto síť propoju-
jící rádiovou přístupovou síť (RAN) se základní 
sítí je její vysoká přenosová kapacita, svázaná 
s požadavky na nízkou latenci 5G. Pro tyto sítě 
je podstatná dlouhodobá stabilita přenosových 
parametrů a vysoká přenosová kapacita. Z tohoto 
důvodu je zde za nejvhodnější přenosový prostře-
dek považováno připojení optickým spojem. 

Ostatně jako při zřizování malých buněk bude 
zde finální volba mezi pevnou nebo bezdrátovou 
přípojnou sítí často záviset na mnoha dalších 

Obr.   
Příklad konverze 
a zahuštění sítě
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okolnostech. I v tomto případě by měly regulační 
orgány uvažovat o možnostech, které by zřizování 
přístupu v optické síti usnadnily.5

Malé buňkové sítě
Vedle základní mobilní sítě je klíčem v konfigu-
raci sítí 5G hustota rozmístění malých buněk. 
Kritickým momentem mohou být fyzické 
podmínky, které kolem umístění, instalace 
a připojení všech malých buněk různých velikostí 
panují. Průzkum provedený v zemích EU dává 
určitou představu o stavu místních procesů 
povolování a plánování: podobně jako u fixních 
sítí je jejich výstavba a zejména připojení zatí-
žena nadměrnými administrativními a finanč-
ními nároky, dlouho trvajícími povolovacími 
procesy, zdlouhavým procesem zadávání veřej-
ných zakázek, poplatky a zastaralými místními 
předpisy, které přístupu a zejména včasnému 
propojení se základní sítí brání. 

Způsoby a rychlost zahušťování sítě budou nadále 
ovlivňovat i požadavky regulace, výše licenčních 
poplatků, územní řízení, práva přístupu na veřejné 
a využitelné pozemky, které mohou scénáře 
optického nebo mikrovlnného připojení podstatně 
ovlivnit.

Optická síť je páteří sítě 5G, navzájem 
se doplňují 
Infrastruktura optických sítí je základním pro-
středkem k zajištění spolehlivosti a bezpečnosti 
přenosu i garancí očekávané budoucí potřeby 
vysokorychlostního přístupu ke službám, jejichž 
provoz bude na sítí 5G závislý. 

V případech, kdy je přechod na kapacitní optic-
kou síť preferovanou metodou, ale realizace není 
komerčně atraktivní, by podle názoru standardi-
začních orgánů mohla pomoci i regulatorní opat-
ření, která by cíleným přístupem umožnila náklady 
na vybudování optických sítí 5G snížit. 

Významné úspory by při výstavbě přineslo 
například nařízení ke sdílení kabelovodů 
v pevné síti a jejich vícenásobnému využití, 
při jaté pro urychlení výstavby optických pří-
stupových sítí v Anglii. V kontextu opatření 
britského regulačního úřadu Ofcom to znamená 
otevření přístupu do kabelovodů a na stožáry 
firmy Openreach dalším subjektům působícím 
na trhu, což má obecně zaručit ekonomicky 
vyrovnané nákladové podmínky a výstavbu 
optické infrastruktury urychlit. Rovněž stu-
die společnosti Vodafone naznačuje, že režim 
přístupu ke kabelovodům ve Francii, Španělsku 
a Portugalsku je národními regulátory již poo-
tevřen, nicméně oproti komplexním opatře-

ním v přístupu k infrastruktuře SMP mnohé 
z podrobných ustanovení chybí.

K podpoře této úvahy přispívá i nová nabídka 
konvergované architektury výrobců technolo-
gií s komponenty, které lze přizpůsobit širokým 
potřebám a zároveň snižují náklady na pracovní 
sílu. Platforma umožňuje funkcionalitu plug-and-
-play s připojovacími body zabudovanými do 
konstrukce optického kabelu v délkách po 300 
metrech, neboť tím odpadá nutnost montáže 
spojek optického vlákna a snižují se požadavky 
na pokládky nových délek. Připojovací body tím 
umožňují použít ve stejné lokalitě technologický 
mix, určený jednak pro rezidenční a firemní zákaz-
níky, tak zejména pro řešení kapacitních poža-
davků přenosu v pevné i mobilní síti. 

Sociálně ekonomické důsledky 5G 
Doposud bylo publikováno jen několik odborných 
studií které se ekonomickým dopadem investic 
do 5G zabývaly. Proto se zatím k jejich odhadu 
vychází z dostupných odborných prognóz i když ty 
zatím neprošly standardizačními testy. Více zdrojů 
uvádí, že 5G na sebe převezme k roku 2035 12 bili-
onů dolarů světové ekonomické produkce, přičemž 
největší nárůst obchodní aktivity má pocházet 
pro předpokládaný růst výdajů na pořizování 
zařízení 5G z oblasti výroby.6 Následuje růst tržeb 
v odvětví ICT, vyvolaný vyššími výdaji na služby 
komunikací. Očekává se, že další investice v hod-
notovém řetězci vytvoří celosvětově další produkci 
ve výši 3,5 bilionu USD a poskytne do roku 2035 
podmínky pro vznik 22 milionů nových pracov-
ních míst.7 Analýza ICT k tomu přidává svůj názor: 
orgány státní správy a regulační orgány by měly 
brát v úvahu rizika rozevírající se digitální propasti 
a prostřednictvím svých nástrojů podporovat vznik 
komerčních a legislativních pobídek ke stimulaci 
investic do cenově dostupného pokrytí vysoko-
rychlostním přístupem. 

Jak se k 5G připojit 
Odpověď na tuto otázku připravuje více než 20 světo-
vých operátorů a 20 světových výrobců zařízení pro 
5G. Počátkem prosince dal světový výrobce Qual-
comm uživatelům Android vánoční dárek v podobě 
čipu Snapdragon 855, který bude svým vyšším výko-
nem, podporou 5G a zabudovanou umělou inteligencí 
základem většiny vlajkových smartphonů. Jejich pří-
chod na trh se očekává ve druhé polovině roku 2019.

Závěr
Není žádným tajemstvím, že jsme jako druh vysoce 
závislí na našich telefonech a na sítích, které nás 
spojují s obsahem uloženým ve vzdálených dato-
vých centrech. Tato závislost na konektivitě zatím 
nevykazuje žádné známky potlačení, naopak. 

5 
https://www.itu.int/
en/ITU-D/Documents/
ITU_5G_REPORT-2018.
pdf

6 
https://cdn.ihs.
com/www/pdf/
IHS-Markit-2018-
Top-Transformative-
Technology-Trends.pdf

7 
“The 5G Economy”, 
IHS economics and 
IHS technology, 
January 2017: https://
cdn.ihs.com/www/
pdf/IHS-Technology 
-5G-Economic-
Impact-Study.pdf 
Setting the Scene for 
5G: Opportunities & 
Challenges
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S příchodem sítě 5G , která slibuje více než sto-
násobné rychlosti přenosu a více než stonásobné 
zvýšení počtu připojených uživatelů, lidí i strojů 
musí přípojné sítě kapacitně zvládat alespoň 
předvídatelnou budoucnost. Je tedy zřejmé, proč 
operátoři, a nejen mobilní, pokračují v nákupech 
a výstavbě vysoce kapacitních sítí tempem, které 
v letošním roce výrobní kapacitu továren na vlákno 
téměř vyprodaly. 

I když jsou budované sítě nové generace technic-
kým základem, na němž budou stavěny inteli-
gentní služby až během příštích pěti let, lze tento 
příspěvek zakončit populárním výrokem, jehož 
autorem je Wayne Gretzky: „ Naskočte na místo 
kde puk bude, ne tam, kde byl“.

Přípojné sítě 
musí kapacitně 
zvládat alespoň 
předvídatelnou 
budoucnost.
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Projekt MoQoS
Počátek projektu sahá do roku 2015, kdy předseda rady ČTÚ 
inicioval vznik a následně i uzavření memoranda o spolupráci 
mezi ČTÚ a národními regulátory z dalších států EU (Slo-
venska, Slovinska, Chorvatska, Polska, Srbska, Rumunska), 
a také mezi ČTÚ a sdružením CZ.NIC, na které navazovalo 
spuštění aplikace NetMetr (www.netmetr.cz). V následují-
cím roce byl u Evropské komise podán projekt s oficiálním 
názvem „Open crowdsourcing data related to the quality of 
service of high-speed Internet”. Ještě téhož roku byl vybrán 
k financování (program Connecting Europe Facility) a reali-

zace projektu byla naplánována na období od 1. 1. 2017 do 
31. 12. 2018. Hned na začátku si účastníci odsouhlasili použití 
kratšího, pracovního názvu MoQoS (Measurement of Quality 
of Service).

Cílem projektu byla podpora rozvoje otevřených dat v oblasti 
uživatelského měření vysokorychlostního internetu. Dále 
měla být rozvíjena jak mobilní aplikace umožňující koncovým 
uživatelům snadné ověření rychlosti mobilního internetu, tak 
především další související aktivity jako jsou analýzy naměře-
ných dat, publikační činnost a další. Získaná data poté měla 

Analýza naměřených dat   
v mobilních sítích

Problematice vyhodnocování kvalitativních parametrů mobilních sítí se v po-
sledních letech věnuje velká pozornost. Zvláště poté, co vešlo v platnost naří-
zení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/2120 k síťové neutralitě, vznik-
la v organizacích jako je BEREC, ETSI, ITU, ale i přímo v Evropské komisi celá 
řada aktivit a projektů na téma vyhodnocení pokrytí, kvality služeb (QoS), kva-
lity prožitku (QoE) a na ně navazující způsoby analýzy, vizualizace a porovná-
vání naměřených údajů. I mezi koncovými uživateli se tato témata dostávají do 
popředí zájmu. Dnes už většina lidí bere jako samozřejmost, že musí být signál 
mobilních sítí doslova všude a začíná je více zajímat v jaké kvalitě se jim služeb 
těchto sítí dostává. Na vzniku a následné realizaci jednoho z projektů se podílel 
i Český telekomunikační úřad (dále také „ČTÚ“ nebo „Úřad“). 

Ing. Karel Holek, Ing. Karel Tomala, Český telekomunikační úřad
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být publikována na národním i evropském portálu 
otevřených dat (European Open Data Portal).

Vedle správce české národní domény, který je 
lídrem projektu, byli do jeho řešení zapojeni 
národní regulátoři pro oblast telekomunikací 
z České republiky, Slovenska a Slovinska a dále 
rakouská společnost Specure, která vytvořila 
základy mobilní aplikace, ze které vychází i český 
NetMetr.

Detailnější informace lze nalézt na internetových 
stránkách projektu – https://moqos.eu/ (momen-
tálně pouze v anglickém jazyce). Z pohledu ČTÚ 
jsou nejdůležitější aktivity č. 3 a č. 7. Pro prezentaci 
projektu, ale i pro účel tohoto textu je mnohem 
zajímavější aktivita (č. 7) spočívající ve vypraco-
vání srovnávací analýzy porovnávající data získaná 
z uživatelského měření prostřednictvím aplikace 
NetMetr s daty získanými od operátorů či z jiných 
vlastních měření.

Profesionální měření vs. uživatelská 
měření
V dnešní době bývají k měření kvalitativních para-
metrů používány dva způsoby. Jeden z nich mívá 
přívlastek „profesionální“ a u druhého často nara-
zíme na slovo „uživatelský“ (někdy také crowd-
sourcingový). Pouze první z nich může sloužit pro 
účely zákonných povinností ČTÚ, protože splňuje 
podmínky pro reprezentativní měření: garantované 
parametry měřicího serveru a terminálů; garanto-
vaná, nezávislá a dedikovaná národní a tranzitní 
konektivita. Takové měření se vždy opírá o kon-
krétní standard nebo doporučení (v případě ČTÚ 
se jedná o IETF RFC 6349), na které je vhodné 
navázat vhodnou metodikou. ČTÚ používá dvě 
odlišné metodiky pro měření v pevných a mobil-
ních sítích. Obě vycházejí z obecného metodického 
postupu „Měření datových parametrů sítí pomocí 
TCP protokolu“ a standardu ITU-T Y.1564 včetně 
technické specifikace MEF 23.1. Všechny meto-
diky byly tvořeny v souladu s nařízením Evrop-
ského parlamentu a Rady EU 2015/2120 k síťové 
neutralitě a ve spolupráci s akademickou obcí. Po 
jejich dokončení, případně aktualizaci byly vždy 
poskytnuty ke konzultaci odborné veřejnosti. Vždy 
je v nich definován princip měření, jaké parametry 
se měří, na které vrstvě (již zmíněná transportní 
vrstva modelu ISO/OSI) a jak se vyhodnocují 
výsledky měření. V metodikách je zohledněn 
i typ použitých přístrojů a samotného způsobu 
měření (např. u mobilních sítí je definován odlišný 
způsob pro měření na místě a pro měření za jízdy). 
Zároveň je jejich koncept navržen tak, aby byly 
v budoucnu snadno rozšířitelné formou příloh 
o nové technologie, které se momentálně nepouží-
vají. Nevýhodou celého přístupu je vysoká finanční 

nákladnost celého systému a také vyšší nároky na 
přesnost jeho provedení.

Naproti tomu měření koncových uživatelů může 
mít provedení téměř libovolné. Aplikací případně 
„speed testů“ přes webové rozhraní dnes exis-
tuje celá řada. Od velice jednoduchých nástrojů 
fungujících doslova na jedno kliknutí až po velice 
sofistikované aplikace vyžadující zdlouhavé 
nastavování, případně autentizaci. Z těchto variant 
ČTÚ preferuje aplikaci NetMetr, která tak může 
sloužit jako indikativní nástroj pro následná šetření 
pracovníků Úřadu. Samotná měření jsou s ohle-
dem k uživatelské přívětivosti velice krátká a tím 
i nevhodná pro měření některých kvalitativních 
parametrů (typicky např. Jitter nebo Packet Loss). 
Další nevýhodou je velký rozptyl měření a jejich 
složitá agregace. Dále také nutnost používat 
během vyhodnocení maximalizační kritéria (např. 
percentil - 80 %, 50 %) společně s řádnou filtrací 
dat. Nespornou výhodou je snadná a nenákladná 
implementace a možnost vytvoření velkého množ-
ství testů za relativně krátkou dobu.

Analýza (naměřených) dat a jejich 
vizualizace
Vedle projektu MoQoS se ČTÚ zároveň snažil 
zrealizovat systém, který by mu umožnil provádět 
vlastní měření QoS (v mobilních i pevných sítích) 
a následně dokázal efektivně zpracovat naměřené 
výsledky. V rámci tohoto nového významného 
informačního systému s názvem Měřicí systém 
elektronických komunikací (MSEK) bylo nutné 
pořídit případně vyvinout celou řadu HW i SW 
prvků (Servery, datové uložiště, CE router, Fire-
wall…). Dále bylo nutné obstarat místo v datovém 
centru, které má přístup k neutrálnímu peeringo-
vému uzlu v ČR, kterým je NIX.CZ. Měřicí termi-
nály, které ČTÚ využívá jsou od společnosti EXFO 
(pevné sítě) a od společnosti Rohde & Schwarz 
(mobilní sítě). 

Před startem projektu MoQoS a před začátkem 
budování systému MSEK nedisponoval Úřad 
žádným komplexním nástrojem, který by uměl 
efektivně zpracovat a následně zpřístupnit namě-
řená data pracovníků provádějících terénní šetření 
pro účely měření pokrytí nebo kvalitativních 
parametrů ať už v rámci stížností uživatelů nebo 
v souvislosti s kontrolou dodržování podmínek 
kmitočtových přídělů vyplívajících z výsledků aukcí 
realizovaných v předchozích letech. Úřadu chyběla 
zejména databáze výsledků z měření v terénu, 
která by umožnila mnohem snadnější zpracování 
tak, aby nemusel pracovník provádějící měření 
vytvářet všechny výstupy (záznamy, grafy, gridy, 
tabulky…) separátně a bez možnosti alespoň 
minimální automatizace zejména při úkonech, 

V dnešní době 
bývají k měření 
kvalitativních 
parametrů 
používány dva 
způsoby. 
Pouze první 
z nich může 
sloužit 
pro účely 
zákonných 
povinností 
ČTÚ
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které jsou rutinní a stále stejné. Proto se Úřad roz-
hodnul vypsat veřejnou zakázku na vývoj nástroje, 
který by předchozí nedostatky odstranil a zároveň 
poskytoval nové možnosti v oblasti vizualizace 
např. přes webové rozhraní nejen pro pracovníky 
Úřadu, ale v upravené (zjednodušené) podobě i pro 
veřejnost. Tuto zakázku vyhrála na konci roku 2017 
společnost CSmap s.r.o.

V úzké spolupráci s pracovníky ČTÚ musela být 
nejprve nadefinována struktura nově vznikající 
databáze. Hned v úvodu byl zvolen databázový 
systém PostgreSQL s nadstavbou PostGIS, který 
je nejrozšířenější Open Source geodatabází, 
poskytující komplexní uložiště rastrových a vek-
torových geodat a umožňující provádět pokro-
čilé GIS analýzy přímo v prostředí geodatabáze. 
Dále bylo nutné nadefinovat systém samotného 
ukládání naměřených (surových) dat, aby jejich 
následné zpracování bylo jednotné a nezávislé 

na oddělení, ze kterého data pocházejí. Proto byl 
nedefinován jednotný postup i pro pojmeno-
vávání a ukládání souborů s naměřenými daty. 
Následně byl pracovníky společnosti CSmap 
vytvořen rozšiřující nástroj pro aplikaci MapInfo 
(licence už dříve ČTÚ vlastnil), která dokáže 
importovat data ze souborů měření do nové 
databáze právě na základně jejich pojmenování, 
ale i obsahu uvnitř souboru. Zároveň spouští 
během importu celou řadu úkonů, které zahrnují 
mimo jiné filtraci dat, kontrolu a případně opravy 
importovaných dat. V této fázi je naprosto 
nezbytné, aby se do databáze nedostaly chybné 
údaje (Obr. 1). Při úspěšném přenesení dat, je 
původní soubor zkomprimován a přesunut do 
archivu. Na konci importu ještě aplikace vytváří 
log soubor s informací o úspěšnosti přenesených 
dat. V případě neúspěchu je v něm obsažena 
informace, proč se tak nestalo (např. špatný for-
mát, chybějící údaje, málo naměřených bodů).

Obr. 1   
Import a kontrola 

dat

Po vytvoření databáze s výsledky měření je 
narůstající obsah připraven pro potřeby pracovníků 
Úřadu a ve spojení s dalšími databázemi nabízí 
další možnosti práce s daty, které dříve nebyly 
k dispozici. Nyní je možné pracovat se všemi namě-
řenými výsledky naráz a v kombinaci s vhodnými 
nástroji je mnohem snadnější získávat výstupy 
z měření ve formě záznamů o měření, statistik, 
gridů nebo datových sad pro následnou vizuali-
zaci pomocí webového rozhraní, což byl ostatně 
primární úkol původní zakázky. Ukázky z aktu-
ální verze jsou vidět na následujících snímcích. 
Hned ten první ukazuje celkový pohled na úvodní 
stránku, kde je dominantní zobrazení celkového 

náhledu na body měření, zobrazené na podkladové 
mapě nad územím České republiky (obr. 2).

V levé části se nachází hlavní nabídka s volbou 
nastavení zobrazovaných údajů (detail na obr. 3 
a 4). Rozbalovací lišty nabízejí možnost výběru, 
které údaje se na mapě zobrazí, podle předna-
stavených položek (Operátor, Technologie, Typ 
měření…). Pro větší přehlednost jsou vybrané 
parametry viditelné i po jejich zabalení. Pro 
potřeby aktivity č. 7 projektu MoQoS byly přidány 
do aplikace možnosti zobrazení i výsledků z uži-
vatelských měření (záložka NetMetr) a výsledků 
simulací (záložka Pokrytí), které provádí ČTÚ 
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na základě údajů o základnových stani-
cích poskytnutých mobilními operátory. 
Pomocí zaškrtávacích políček je možné 
postupně přidávat výsledky z různých 
zdrojů, které se tím postupně vrství přes 
sebe a nabízí jejich snadné srovnávání. 
U každé volby je možné pomocí posuv-
níků zvolit jejich průhlednost stejně jako 
u podkladové vrstvy, kterou je také možné 
úplně vypnout.

Na obrázku č. 5 je názorná ukázka srovnání 
výsledků simulací (podklad ve světlých 
barvách) s měřením pracovníků Úřadu 
(tmavé barvy), kde je patrná celkem 
slušná shoda mezi těmito dvěma přístupy. 
Tam, kde je špatný signál, podle simulací 
vychází i špatné hodnoty z výsledků měření 
a naopak. Rozdíl je patrný spíše ve způsobu 
zobrazení nepokrytých míst. U simulací 
jsou zobrazena jako prázdná (bílá) místa. 
U měření musí být zbarvena (červená). 
Jinak by nebylo poznat, že byla tato místa 
skutečně měřena. Obě metody využívají síť 
čtverců o velikosti 100 × 100 m. Detailnější 
pohled nabízí obr. 7, kde je zvoleno větší přiblížení 
a bez agregace do čtverců u měřených hodnot jsou 
zde vidět jednotlivé body měření v terénu. Simu-
lace zůstává ve stejném provedení. Ještě výrazněji 
je zde vidět velice slušná shoda mezi výpočty 
a terénním měřením.

 Obtížnější je srovnávání výsledků z profesio-
nálního měření s výsledky uživatelských měření 
(NetMetr), kdy ani jedna z variant (momentálně) 
nenabízí tolik údajů, jako je tomu v případě 
simulací, které umožňují namodelovat výsledky 
najednou pro celé území ČR. Tolik bodů pomocí 
měření nebude možné nikdy získat ani u jedné 

z porovnávaných variant. Navíc se mezi sebou 
prakticky nepřekrývají, proto je srovnávání 
jednotlivých bodů prakticky nemožné a přímé 
porovnání hodnot by bylo velice nepřehledné. 
Proto i tady dochází k agregaci naměřených 
bodů do čtverců 100 × 100 m, kdy jsou výsledné 
hodnoty za celý čtverec srovnány v rámci celých 
intervalů. Jako shodné případně mírně se odchy-
lující jsou vyhodnoceny čtverce s výslednými 
hodnotami ze stejného nebo sousedního inter-
valu. Střední odchylka je přisouzena rozdílům 
o 2 až 3 intervaly a při rozdílu o 4 intervaly už 
je čtverci přiřazena výrazná odchylka. Jednot-
livé body získané různým přístupem jsou od 

Obr. 2  
Vizualizace pomocí 
webového rozhraní

Obr. 3  
Výběr parametrů

Obr. 4  
Výběr zobrazení
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Obr. 5 
Zobrazení výsledků 

simulace pokrytí 
v kombinaci 

s výsledky terén-
ního měření

Obr. 6 
Simulace vs. terénní 

měření s detail-
nějším zobrazením 

měřicích bodů

Obr.  7 
Profesionální 

měření vs. uživatel-
ská měření
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sebe rozlišeny symbolem – profesionální měření 
pomocí koleček a měření z NetMetru pomocí 
trojúhelníků.

 V pilotní testovací fázi je nyní možnost stažení 
vybraných dat. Při změně celkového zobrazení 
pomocí záložky „Data“ (v pravém horním rohu) 
se uživateli naskytne možnost stažení zobraze-
ných dat (v současné době pouze data z terén-
ního měření), které si původně vybral na záložce 
„Mapa“. Z té se zároveň automaticky přenesou 
zvolené parametry. Navíc je zde možnost výběru 
oblasti (celá ČR nebo pouze zobrazená část), 
souřadnicového systému (např. WGS 84) a for-
mátu, do kterého se mají vybraná data připravit. 
Nyní jsou k dispozici formáty: csv, xlsx, tab a kmz. 
Pak už jen stačí kliknout na ikonu „Připravit data“ 
a počkat, než je pro uživatele aplikace automa-
ticky připraví a nabídne ke stažení ve zkomprimo-
vané verzi (zip).

Poslední záložka „Info“ v tuto chvíli nabízí infor-
mace pouze o aktuálně zvolené datové sadě. 
V budoucnu zde přibude celá řada vysvětlujících 
informací, které pomohou porozumět tomuto vizu-
alizačnímu nástroji i neodborné veřejnosti.

Již nyní je celá aplikace připravena na překlad 
do jiných jazyků. V současné době je k dispozici 
česká a anglická jazyková mutace. Zároveň je celá 
aplikace již od počátku vyvíjena v responsivním 
designu, aby ji bylo možné snadno používat i na 
mobilních zařízeních.

Plány do budoucna
Z předchozího textu by se mohlo zdát, že má 
ČTÚ hotovo, ale opak je pravdou. Projekt MoQoS 
a s ním spojené aktivity už sice končí (31. 12. 
2018), ale další rozvoj vizualizačního nástroje se 
přímo nabízí. V nejbližší době dojde (po splnění 
všech bezpečnostních opatření) ke zpřístupnění 
verze pro veřejnost. Z pohledu mobilních sítí 
bude nutné vizualizaci pokrytí připravit na zob-
razení pásem, která se pro využití teprve plánují 
(hlavně pásmo 700 MHz). Určitě bude přidána 
možnost vizualizace výsledků z měření v pevných 
sítí a nebylo by náročné i rozšíření o možnost 
zobrazení dalších telekomunikačních služeb. ČTÚ 
i veřejnost tak v budoucnu získají komplexní vizua-
lizační nástroj, který může uživatelům sloužit jako 
základní pomůcka při porovnávání služeb operá-
torů v momentě, kdy se rozhodnou změnit posky-
tovatele svých služeb elektronických komunikací. 

Obr. 8 
Export a stažení dat
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Pod�tromečkem dárků dosti
a kapra co má málo kostí.

 
Přejeme Vám krásné Vánoce

a šťastný nový�ok 2019
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Informační servis

EU  Předsedou Berec pro rok 2020 byl v Praze 
zvolen Švéd Dan Sjoblom. Berec na 37. plenár-

ním zasedání v Praze konaném dne 6. 12. zvolil svého 
předsedu, kterým se pro rok 2020 stal švédský generální 
ředitel pošt a telekomunikací (PTS) Dan Sjoblom. Na 
tomto zasedání v Praze byli pro rok 2019 jmenováni do 
pozice místopředsedů Tanja Muha (AKOS, Slovinsko), 
Marcin Cichy (UKE, Polsko), Konstantinos Masselos 
(EETT, Řecko), odcházející předseda Johannes Gungle 
(RTR, Rakousko) a Dan Sjoblom. Předsedou Berec pro rok 
2019 je Jeremy Godfrey, z firmy ComReg z Irska.

EU  EU přijala nová pravidla na podporu 5G. Rada 
ministrů telekomunikací EU dne 4. prosince ofici-

álně přijala nové znění zákona o elektronických komu-
nikacích a souvisejících nařízení k působnosti BEREC 
v EU. Úkolem úřadu je vytvořit „investiční a prokonku-
renční rámec, který bude základem pro rozvoj 5G v celé 
Evropě.“  
Pravidla vstoupí v platnost tři dny po zveřejnění 
v Úředním věstníku dne 17. prosince a státy EU budou 
mít dvouleté přechodné období na jejich zavedeni do 
národní legislativy.  
Rada také přezkoumala pokrok v nařízení o soukromí 
a elektronických komunikacích. Cílem návrhu je soulad 
s GDPR a pokrytí aplikací, např. instant messaging, VoIP 
a webové komunikační nástroje. 

EU  EU zintenzivňuje boj s falešnými zprávami na 
sociálních médiích před květnovými parla-

mentními volbami. Evropská komise představila akční 
plán podpory 28 členským státům v boji proti dezinfor-
macím. Plán zahrnuje systém rychlého varování pro sdí-
lení informací a koordinovaných reakcí mezi členskými 
státy EU. Součástí je zvýšení finančních prostředků na 
odhalování dezinformačních kampaní a podporu žurna-
listiky a mediální gramotnosti. Komise uvedla, že také 
pečlivě sleduje postup zavádění kodexu chování dohod-
nutého se sociálními médií ze začátku tohoto roku.

EU  Země EU a Evropská komise budou spolupra-
covat na vývoji evropské umělé inteligence. 

Komise představila 4. prosince koordinovaný plán, při-
pravený společně s členskými státy, na podporu vývoje 
a využití umělé inteligence v Evropě, který vychází ze 
strategie pro rozvoj umělé inteligence přijaté v dubnu 
2018. 
Plán počítá se společnými opatřeními, jež by prohloubila 
a zefektivnila spolupráci mezi členskými státy a Komisí 
včetně Norska a Švýcarska ve čtyřech klíčových oblas-
tech: navýšení investic, zpřístupnění většího množství 
dat, podpora talentů a prohloubení důvěry. 

EU  Dohoda o posílení spolupráce v oblasti 
kybernetické bezpečnosti a 5G v EU potvr-

zena. Zástupci Evropské organizace pro kybernetickou 
bezpečnost (ECSO) a 5G Infrastructure Association 
(5G IA) podepsali 4. prosince ve Vídni memorandum 
o porozumění a spolupráci na vytvoření bezpečného 
a důvěryhodného komunikačního systému pro platformu 
5G v Evropě i pro zabránění roztříštěnosti v zavádění 
technologií napříč hranicemi a sektory.

EU  Deutsche Telekom zveřejnil ambiciózní plány 
na pokrytí venkova signálem 5G. Společnost 

Deutsche Telekom oznámila své ambiciózní plány na 
pokrytí 5G v celé zemi a tvrdí, že do roku 2025 zajistí 
komplexní pokrytí sítí 5G pro 99,3 % populace.

 Americká vládní kampaň proti Huawei zin-
tenzivňuje. Obavy americké vlády týkající se 

případné špionáže prostřednictvím produktů společnosti 
Huawei dosáhly stupně zvýšeného varování. Wall Street 
Journal uvádí, že cestou kontaktů se svými zahraničními 
spojenci vláda pokračuje v úsilí je přesvědčit, aby se 
vzdali používání telekomunikačních zařízení dodávané 
touto společností. Federální komise FCC v letošním roce 
přijala opatření proti dodávkám síťových zařízení od 
firmy Huawei, což vedlo k postupnému odchodu čínské 
společnosti z amerického trhu.

EU  Centrum pro regulaci v Evropě (CERRE) upo-
zorňuje na nízkou úroveň podpory broadbandu 

z veřejných prostředků. Financování rozvoje 
broadbandu z veřejných prostředků je v Evropské unii 
nedostatečné a hrozí, že „ambiciózní“ cíle zavádění 
vlákna do domu nebudou naplněny, uvádí zpráva Centra 
pro regulaci v Evropě (CERRE). 
Studie uvádí, že financování kombinované s veřejnými 
prostředky na podporu zavádění vysokorychlostního 
připojení v období do roku 2020 činí ročně zhruba 7 
miliard EUR a v této míře investic bude Evropa potřebo-
vat téměř 30 let, aby stanovené cíle zavádění sítí FTTH 
splnila. 
CERRE mj. poznamenává, že financování je špatně 
koordinováno, nedostatečně monitorováno a podléhá 
pravidlům, které je třeba zjednodušit a aktualizovat.

EU  Ofcom požaduje „zvýšit úroveň konkurence 
mezi optickými sítěmi v celé zemi“. Ředitel pro 

strategii britského regulátora Ofcom Clive Carter uvedl, 
že se zákazníkům má v celé zemi zvýšit možnost výběru 
poskytovatelů vysokorychlostních služeb, a prohlásil, že 
nedávná rozhodnutí Ofcom by měla pomoci ke zjedno-
dušení procesu pokládky optických kabelů. V kontextu 
Spojeného království to znamená otevření přístupu do 
kabelovodů a na stožáry firmy Openreach, což má podle 
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Ofcom obecně zaručit ekonomicky vyrovnané nákladové 
podmínky a urychlit výstavbu sítí. 
„Náklady na zavádění vláken do domácnosti (FTTH) se 
stále snižují, přičemž čísla naznačují, že ve Velké Británii 
mohou být nižší než 500 liber na nemovitost a na někte-
rých trzích v Evropě jen 200 eur na nemovitost“

EU  ETSI vydal nové specifikace a zprávy o proto-
kolu IP služeb 5G. Evropský orgán pro normali-

zaci v oblasti informačních a komunikačních technologií 
(ETSI) oznámil, že jeho skupina řešící novou generaci 
zveřejnila tvorbu nových specifikací k optimalizaci 
výkonnosti, efektivity a škálovatelnosti nových služeb 
navržených pro 5G,zejména v oblastech síťových řezů 
a spolehlivosti komunikace s nízkou latencí (URLLC).

EU  Deutsche Telekom zahájí výstavbu sítě LTE-M 
v roce 2019. Spuštění sítě LTE-M společnosti 

Deutsche Telekom (Long Term Evoultion for Machines) 
umožní vývoj celé řady řešení IoT. Deutsche Telekom 
uvádí, že v polovině roku 2019 zahájí podle plánu 
zavádění síťové technologie LTE-M ve všech svých sítích 
v Německu, Rakousku, Polsku a v Nizozemí.  
Technologie LTE-M v porovnání s technologií NB-
-IoT usnadňuje využívání aplikací IOT vyšší efektivitou 
a levnějším provozem. Nabízí také zlepšení konektivity 
ve vnitřních prostorech a současně snižuje náklady na 
modul až o 50 %. 
Rovněž francouzská společnost Orange oznámila začát-
kem tohoto měsíce, že kromě své sítě ve Francii v Belgii 
zahajuje provoz i vlastní síť LTE-M v Belgii.

EU  Britská vláda oznámila zahájení zkoušek 
poskytování veřejných služeb autonomními 

vozidly. Zkušební provoz autonomních vozidel bude 
v Británii zahájen na počátku roku 2021. Testována bude 
autobusová služba na trati o délce 14 mil ve skotském 
Edinburghu a zkoušky služby taxi bez řidiče se uskuteční 
v Londýně v rámci projektu Apollo a ServCity (Jaguar 
Land Rover). 
Vláda zároveň oznámila, že uvolnila 20 milionů liber na 
založení výzkumného ústavu UK Mobility Data Institute, 
který shromažďuje, zpracovává a analyzuje přepravní 
data z autonomních a elektrických vozidel.

 Výzkum očekává 1,5 miliardy účastníků 5G 
v roce 2024. Podle výroční zprávy Ericsson 

o stavu mobility se očekává, že do konce roku 2024 
dosáhne úroveň pokrytí světové populace 40 % a připo-
jení 1,5 miliardy účastníků.  
Růst má podle zprávy zajistit potřebná síťová kapacita, 
snižování cen za gigabyte a tlak nových požadavky uži-
vatelů. 
V Západní Evropě má podle předpokladu využívat služby 

5G do konce roku 2024 přibližně 30 % mobilních tarif-
ních účastníků. 
V USA se má podle zprávy uskutečnit do konce roku 
2024 55 % mobilních připojení přes 5G sítě. V severový-
chodní Asii to bude činit 45 procent. 
Ericsson také předpovídá, že zavádění 5G bude ve 
srovnání s předchozími generacemi rychlejší, protože pří-
klady které přináší připojení 5G zvyšují již nyní poptávku.

EU  Deutsche Telekom podepsal strategickou 
smlouvu o poskytování optického připojení 

s jedním z největších německých vlastníků bytů. Dle 
této smlouvy připojí Deutsche Telekom svojí optickou 
sítí (FTTH) cca 10 000 bytů a evidentně dává prioritu 
závádění vlákna až do domu před instalací do rozvaděče 
ve všech nových objektech firmy ABG Frankfurt. 
Deutsche Telekom investuje do výstavby plně optických 
sítí ročně kolem 5 mld. €. Provozuje více než 460,000 
kilometrů vlákna, napříč kontinentem. V letošním roce 
Deutsche Telekom cílí v Německu na vybudování dalších 
60,000 kilometrů optických kabelů.

EU  BT hodlá vyřadit zařízení Huawei z mobilní sítě. 
Podle zpráv z britského odborného tisku zvažuje 

operátor British Telecom vyřazení zařízení Huawei ze 
základní sítě 4G.  
Zpráva ve Financial Times uvádí, že se britský operátor 
chystá seřadit za USA, Nový Zéland a Austrálii tím, že 
oznámí zákaz provozu zařízení Huawei v jádru svých sítí. 

 Samsung a Verizon začnou nabízet 5G smart-
phony v USA v roce 2019, v předstihu plných 

12 měsíců před soupeřem Apple.  Společnost Verizon 
v USA uvedla, že v první polovině roku 2019 začne v USA 
používat mobilní telefony Samsung 5G. Nový chytrý 
telefon bude osazen nejvýkonnějším mobilním čipsetem 
Qualcomm Snapdragon 855. Koncept prototypu smart-
phonu s podporou sítí 5G byl zveřejněn na výroční konfe-
renci společnosti Qualcomm 4. prosince. Bude vyráběn 
7nm litografií, přinese rychlejší AI engine, lepší fotogra-
fické schopnosti a bude se párovat s X50 pro příjem 5G.

EU  Projekt TOOP: snížení byrokracie pro občany 
a podniky. Cílem projektu je zrychlení a zjedno-

dušení výkonu státní správy v celé EU dle zásady „pouze 
jednou“ a je součástí akčního plánu eGovernment EU 
pro roky 2016-2020 hrazený z prostředků EU. Pilotní 
iniciativy probíhají ve třech oblastech: přeshraniční 
elektronické služby, propojení dat obchodních registrů 
zemí EU a převádění listinných certifikátů a dokumentací 
v námořní dopravě na on-line dokumenty. Podle odhadu 
by uplatnění zásady „pouze jednou“ na úrovni EU mohlo 
přinést roční úspory až 5 miliard EUR. Projektu se 
účastní Estonsko (koordinátor), Rakousko, Bulharsko, 

Informační servis
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Dánsko, Německo, Řecko, Finsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, 
Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, 
Švédsko, Slovinsko, Slovensko a Turecko.

EU  EU pokročila s regulací v on-line B2B platfor-
mách. EU pokročila v přípravě nového nařízení, 

které vyžaduje větší transparentnost v on-line B2B 
platformách. Zaměřuje na velké subjekty, např. Ama-
zon a Google, a požaduje na nich vyšší transparentnost 
v podmínkách prodeje a poskytování služeb, a vytvoření 
jejich interních systémů pro řešení stížností zákazníků. 
Výbor pro vnitřní trh Evropského parlamentu tuto 
legislativu schválil a po formálním schválení v celém 
Parlamentu zahájí jednání s Radou a Evropskou komisí 
o konečném znění. Rada svůj kladný postoj k plánu již 
vyjádřila.

 Společnost Nokia nedávno vydala zprávu 
Thread Intelligence pro rok 2019. Internetová 

komunikace je další hranicí pro počítačovou kriminalitu. 
V roce 2018 byly zaznamenány kybernetické hrozby bot-
net v IoT v 78 % případů škodlivého softwaru detekova-
ném v sítích poskytovatelů komunikačních služeb (CSP). 

Toto číslo představuje prudký nárůst z loňských 33 % 
a Nokia varuje, že CSP a operátoři musí být v ochraně 
proti rostoucím úrovním ohrožení aktivní. Kyber zločinci 
se přesouvají z tradičních počítačových a smartphono-
vých ekosystémů a nyní se zaměřují na rostoucí počet 
nasazených zranitelných zařízení IoT, bohužel bezpeč-
nost často bývá jen opožděnou myšlenkou.  
Pokud je zranitelné zařízení nasazeno na internetu, bude 
jeho napadení záležitostí několika minut.

EU  FTTH Council Europe vyzývá k ukončení 
reklamy „falešných vláken“. Asociace FTTH 

Council zveřejnila otevřený dopis vyzývající členské 
státy a telekomunikační regulační agentury, aby pod-
nikly kroky proti zavádějící reklamě na služby optického 
přístupu. V oboru je známo, že operátoři stále častěji 
používají „ optická vlákna“ nebo „ rychlosti optických 
vláken“ v reklamách s nabídkou vysokorychlostního 
připojení v síti na bázi mědi, tedy když produkt není plně 
optickým spojem. Tento stav podkopává některé klíčové 
cíle nového evropského zákona elektronických komuni-
kací, které mají zejména motivovat pro vkládání investic 
do vysoce kapacitních sítí.
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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).

Přihlaste se na "www.telmag.cz"  

a můžete si číst časopis  

bezplatně v elektronické podobě.




