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Vážení čtenáři,
asi jste si všimli, jak laická veřejnost a zejména politikové po 
dlouhé době diskutují téma dalšího čtvrtého operátora. Nejvyšší 
představitelé naší vlády prezentují přicházející novou mobilní 
technologii 5G, jako revoluci v telekomunikacích a vykreslují 
budoucího čtvrtého operátora jako spasitele skutečného kon-
kurenčního trhu v České republice. Kolikátý čtvrtý operátor 
to už v historii telekomunikací asi bude? Co bude tou zásadní 
revolucí? Že budeme moci sledovat na mobilním telefonu 5G 
televizní vysílání v super kvalitě? Jaké budou asi nové aplikace 
pro rychlá mobilní data a jak se uplatní v našem běžném životě? 
Těchto otázek je možné položit určitě mnohem více, ale v žád-
ném případě bych technologii 5G nepřeceňoval. Proto jsme se 
rozhodli, že budeme v našem časopise NEXT GENERATION/
TELEKOMUNIKACE mnohem více prezentovat informace právě 
o této nastupující technologii do mobilního světa telekomu-
nikací. Právě v tomto čísle najdete několik článků, podotýkám 
odborných, které popisují, jak technologie 5G, tak i vše další, co 
se musí při budování těchto sítí zajistit. Jedná se zejména o inves-
tičně náročné instalace optických tras, na které budou připojeny 
základnové stanice. Přenášené datové kapacity budou opravdu 
veliké, takže jiné možnosti přenosových sítí nepřicházejí moc 
v úvahu. Z tohoto hlediska vyvstává opět zásadní otázka exis-
tence služeb 5G v České republice, jak rychle se připraví projekty 
a zejména stavební povolení pro optické trasy. Všichni víte, na co 
narážím, samozřejmě na stavební legislativu a náš stavební zákon. 
A samozřejmě na další legislativní paskvily, které prý umožní 
rychlejší výstavbu sítí nové generace. Pokud kdokoli z vás bude 
mít chuť doplnit naše psaní o technologiích, sítích a službách 5G, 
jste vítání a NG/T rádo bude publikovat vaše odborné příspěvky. 
Určitě ještě stojí za zmínku, že operátoři O2 a CETIN nedávno 
v Kolíně předvedli testovací chod mobilní sítě 5G, a to konkrétně 
na frekvenci 3,5 GHz, kterou mají na měsíc vypůjčenou od ČTÚ. 
Ta se následně také stane předmětem aukce. Na podzim snad 
budou předloženy podmínky k veřejné diskuzi a začátkem roku 
2020 můžeme očekávat aukci.

Další velmi významnou záležitostí, které se chceme věnovat 
v dalších vydáních NG/T, je velice diskutovaná a aktuálně pro-
bíraná směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 
ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro 
elektronické komunikace. Ten nahradí současný předpisový 
rámec pro sítě a služby elektronických komunikací v EU. Nová 
pravidla začnou platit na sklonku roku 2020. Členské státy 
budou tyto předpisy používat od 21. prosince 2020. V tomto čísle 
můžeme zahájit „rozpravu“ článkem pana Zdeňka Vaníčka a věřím, 
že na podzim přineseme širší a zajímavé informace.

Rád bych ještě ocenil příspěvek odborníků z Oddělení kontroly 
datových služeb z Českého Telekomunikačního Úřadu. Jejich člá-
nek Kvalita služby přístupu k Internetu v pevném místě a nava-
zující článek Rychlost přípojky a dotační Výzva II – OP PIK Vyso-
korychlostní Internet Honzy Broučka významně zvyšují odbornou 
úroveň časopisu NEXT GENERATION/TELEKOMUNIKACE.

Tento časopis je o sítích, proto nesmí chybět rovněž informace 
o nových optických technologiích. Příspěvek „NG-PON2 je 
budoucností pasivních optických sítí“, ukazuje, kam se datové sítě 
budou ubírat. 

Nemůžeme v NG/T nevzpomenout na pana 
Ing. Ivana Říčaře, CSc., který nedávno odešel 
do „telekomunikačního nebe“. Proto věnujeme 
stránku vzpomínce na něho.

Váš 
Svatoslav Novák 
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Jak se společnost připravuje na start nové generace 
mobilních sítí v České republice jsme měli možnost 
hovořit s panem Jiřím Ryntem, senior technical manage-
rem Ericsson spol. s r.o. 

Můžete uvést některé aktuální aktivity firmy Ericsson v Čes-
ké republice v souvislosti s 5G? 

V prvé řadě připomeňme akci Barcelona UnBoxed, kterou 
jsme pořádali pro naše zákazníky 24. května v hotelu Penta 
v Praze, jako reflexi naší účasti na MWC 2019 v Barceloně. 
Představili jsme zde duální 5G core – jádrovou část sítě, kdy 

jsme prezentovali schopnosti naší části řídicí vrstvy sítě řídit 
2G, 3G, 4G a 5G radiové sítě z jednoho sdíleného paketového 
jádra. Další částí prezentace byla demonstrace možných 
budoucích scénářů frekvenčního plánování, pro kterou jsme 
zde měli malý 3D model a pomocí datového projektoru jsme 
na něj promítali možnosti frekvenčního plánování včetně 
koexistence sítě 5G se 4G.

Prezentovali jsme také naše řešení problematiky industriál-
ních sítí a dotkli jsme se využití 5G. Jedno z prvních využití 
spočívá v oblasti automobilového průmyslu. Naše firma je 
v kontaktu s různými světovými automobilkami, a to nejen 
co se týče autonomního řízení automobilů. Tyto firmy jsou 

Rozvoji sítí 5G v ČR nic nebrání 
Společnost Ericsson za dobu své existence revolučně ovlivnila oblast komunika-
cí novými systémy ústředen a přepojování, digitálními technologiemi a stala se 
vedoucí silou ve vývoji mobilních telekomunikací. Když byla problematika širo-
kopásového přístupu ještě v plenkách, firma Ericsson už pracovala na technolo-
giích 3G a vyvíjela 4G dlouho před tím, než se smartphone stal naším všudypří-
tomným společníkem. Uplynulo již více než 140 let od doby, kdy malý výrobní 
závod založený Larsem Magnusem Ericssonem ve Švédsku začal šířit jméno fir-
my, která má dnes globální rozsah. Na jejím vzniku a rozvoji se významně po-
dílela také manželka zakladatele, paní Hilda Ericsson. Vše začalo v mechanické 
dílně ve Stockholmu, kde Lars Magnus Ericsson vyvíjel telefony a Hilda Ericsson 
zajišťovala jejich výrobu a související navíjení cívek měděným drátem. Dnes se 
blíží nástup bezdrátových mobilních sítí 5G a Ericsson investuje do vývoje tech-
nologií, které zajistí operátorům vedoucí postavení v této oblasti. 

Rozhovor vedl Petr Beneš

Barcelona Unboxed
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totiž jedny z prvních, u kterých najdeme uplatnění 
5G ve výrobě (Smart Manufacturing). Komuni-
kujeme také s některými automobilkami v České 
republice. Tyto aktivity se týkají i jejich subdoda-
vatelů, nicméně zatím jsme ve fázi vzájemného 
poznávání.

Byli bychom však špatným příkladem, kdyby 
také výroba firmy Ericsson nepoužívala Smart 
Manufacturing. Některé naše továrny, ať už 
ve Švédsku nebo i v Číně, tento princip využí-
vají. Veřejných kontraktů a veřejných zakázek 
je samozřejmě víc, např. ve Švédsku mohu 
jmenovat uhelné doly, kde se využívá mobil-
ních technologií pro logistiku. Nyní zde figurují 
technologie 4G, ale již se plánuje 5G. V pří-
padě Internetu věcí poměrně velmi dlouhou 
dobu velká část aplikací vystačí se 4G. Pak 
však máme kritické aplikace, kdy musíme být 
schopni např. řídit (právě ve zmíněných dolech) 
těžební stroj, a tam už se 4G nevystačíme. 
Potřebujeme totiž velmi rychlou odezvu, aby-
chom byli schopní stroje nebo kritickou infra-
strukturu řídit v reálném čase. Součástí Barce-
lona Unboxed byly i 5G use cases (uživatelské 
případy), na jejichž příkladu jsme prezentovali 
perspektivní využití 5G právě v oblasti auto-
nomního řízení „čehokoliv“, včetně automo-
bilů a těžebních strojů. Další takové případy 
najdeme v oblasti architektury, až po možnosti 
chytrého plánování a údržby budov. Pokud 
máme například velmi přesně zdokumentovány 
elektrické rozvody, vedení potrubí, tak pomocí 
rozšířené reality můžeme při pohledu na zeď 
sledovat, jak je v objektu vedeno elektrické 
vedení, aniž by došlo k jejímu porušení. 

Dále jsme během akce demonstrovali možnosti 
rozšířené reality (Augmented Reality), kdy je obra-
zový vjem doplněn dodatečnými informacemi. Pří-
kladem může být aplikace pomocí níž nás zkušený 
řemeslník navádí na dálku. My mu pomocí brýlí 

sdílíme obraz a on je schopen na dálku poskytovat 
údaje a pokyny pro to, co máme dělat.

Další možností aplikací, i když zatím jen hypote-
tickou, je přenos hmatových vjemů například při 
různých lékařských vyšetřeních, kdy umožníme 
špičkovým specialistům na dálku zprostředkovat 
v rámci diagnostiky hmatový vjem. V případě 
tohoto výzkumu firma Ericsson spolupracuje na 
přenosu haptických vjemů přes síť 5G s britskou 
univerzitou King‘s College London. Speciálně v této 
oblasti přenosu dotyků v rámci „vzdálené chirurgie“ 
(Remote Surgery) jsou schopnosti 5G sítí absolutní 
nutností, ať už pro šířku pásma, latenci (zpoždění) 
nebo případně další možnosti, např. zálohování sítí.

Budoucnost 5G je spojována rozvojem IoT, jak si 
můžeme tuto budoucnost představit?

Jak jsem již řekl (obr. 1), velká část toho, co si před-
stavujeme pod pojmem IoT, bude ještě dlouho pro-
vozována na 4G. Jedná se o oblast Internetu věcí, 
pro kterou jsou charakteristické velké i extrémně 
nízké objemy dat, nízké náklady, časově omezená 
komunikace a nízká spotřeba energie – oblast MTC 
(Machine Type of Communication). Masivní rozvoj 
aplikací MTC představují oblasti Smart Agriculture, 
Smart Metering, oblast logistiky nebo fleet man-
agement. Kritickou infrastrukturu MTC pak vyžadují 
sektory průmyslu, dopravy a zdravotnictví. Využití 
5G vidíme v prvních aplikacích u privátních industri-
álních sítí. Uveďme příklad, kdy nejmenovaná auto-
mobilka při výrobě elektromobilů přestane používat 
posunovací pás, ale v prvním okamžiku výroby osadí 
šasi akumulátorem a toto auto se poté již samo 
pohybuje po výrobní lince. To by bez komunikace 
5G nebylo možné. 

Industriálních sítí 4G/5G z hlediska reálného nasa-
zení zatím není velké množství. Na druhou stranu 
při univerzitě v Aachen existuje DemoFactory 
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a každý z dodavatelů si v rámci ní může svá zařízení 
vyzkoušet. Je to rovněž velmi zajímavá líheň pro 
privátní sítě 5G. Společnost Ericsson je v Demo-
Factory také zapojena. Jsme v této oblasti velmi 
aktivní nejen globálně, ale snažíme se i o lokální 
aktivity. Výhodou je samozřejmě to, že například 
automobilový průmysl, automobilky, a mluvím 
o celém tom řetězci subdodavatelů, mají své 
mateřské firmy v západní Evropě a tyto inovace se 
tak snáze dostávají do praxe v ČR.

Stejně jako se u operátorů v západní Evropě, 
u nichž se každý rok přibližně zdvojnásobí datový 
přenos, platí to samé v řadě procesů. Obecná 
informace nevztažená k jakékoliv konkrétní 
automobilce říká, že velikost softwaru v součas-
ných automobilech je přibližně 300 MB. Za tři až 
čtyři roky se odhaduje, a to nemluvíme o elek-
tromobilech, že se zvýší na cca 3 GB. Výrobci 
automobilů na výrobní lince jednoznačně 
preferují bezdrátové nahrání software, protože 
dočasné fyzické připojení není dostatečně flexi-
bilní. Téměř všechny automobilky již poměrně 
masivně využívají Internet věcí, a to hlavně 
na bázi WiFi. V současné době však již začínají 
právě s WiFi narážet na problémy. Mobilní sítě 
5G dokážou poskytnout zcela jiné, spolehlivější 
parametry pro přenos, a to zejména z pohledu 
kapacity a zpoždění. 

Bude zajímavé sledovat další vývoj, protože napří-
klad v Německu telekomunikační úřad vyčlenil 
v pásmu 3,7 GHz 100 MHz pásmo pro privátní 
industriální sítě. Toto pásmo není určeno operá-
torům, je vyhrazeno budoucím provozovatelům 
privátních industriálních sítí. Například každý, kdo 
vlastní nějaký pozemek, si může za určitý popla-
tek toto pásmo v dané oblasti pronajmout. Je mu 
určena šířka pásma a další parametry, a samo-
zřejmě pak záleží na něm, jestli privátní síť vybu-
duje sám nebo zda přijde za operátorem, aby mu ji 
vybudoval, případně i provozoval.

Podle zveřejněných odhadů předpovídá Ericsson, 
že 5G dosáhne do roku 2024 pokrytí více než 
40 % populace a 1,5 miliardy předplatitelů, což ji 
učiní nejrychleji se rozvíjející generací mobilních 
komunikací v globálním měřítku. Bez ohledu na 
to, kdy bude 5G zavedena v ČR, lze tento trend 
a dynamiku rozvoje očekávat i na našem teleko-
munikačním trhu?

Ze zásady nemůžeme komentovat kroky operátorů 
a jejich strategii. Technologicky jsme připraveni. 
V tomto roce bude Ericsson globálně nabízet 
řešení 5G NSA – NonStandAlone Architecture. 
To znamená připojení základnové stanice 5G 

na jádrovou síť 4G prostřednictvím 4G radiové 
sítě. Existují země, které začínají mít problém 
s frekvenčním přídělem ve 4G, a tudíž nemají 
dostatečnou kapacitu pro své zákazníky. Mluvíme 
o Číně a dalších lidnatých zemích. Z pohledu 3GPP 
předběhla standardizace radiové sítě jádrovou část 
a kvůli tomu mohlo spuštění 5G nabrat zpoždění 
2–3 roky. Z tohoto důvodu vznikl jakýsi mezikrok, 
kdy 4G jádrová síť je „dočasně“ schopna řídit 5G 
rádiovou síť, u níž je signalizace přenášena přes 
4G. Nicméně uživatelská data putují přes 5G – to 
je 5G NSA. Následovat bude Standalone (SA) 
architektura, tedy skutečná 5G architektura, která 
je úplnou novinkou, a která už počítá výhradně 
s implementací na cloud. Tato architektura bude 
k dispozici již od počátku příštího roku. To, co 
vidíte (obr. 2), to jsou živé sítě 5G a devatenáct 
veřejně oznámených kontraktů. Co se týče ČR 
a rozvoje 5G nemáme k dispozici žádný odhad. 
Jak víte, významná část licenčního spektra bude 
teprve procházet aukcí. Pásmo 700 MHz je důleži-
tým podkladem pod pásma 3,5 a 3,7 GHz, protože 
bez sedmistovkového pásma se bude velmi špatně 
dosahovat pokrytí uvnitř staveb. Proto se dá zatím 
těžko něco odhadovat. Nevíme, jak dlouho bude 
aukce trvat, neznáme strategii operátorů. Jsou 
země, kde operátoři nutně potřebují situaci řešit, 
protože kmitočtové pásmo, které v minulosti zís-
kali přidělené, je již nedostatečné. To zatím pořád 
ještě není případ České republiky.

Můžete uvést některé pilotní projekty Ericsson 
v oblasti 5G a zkušenosti, které přinesly?

Mohu jmenovat jen veřejné kontrakty a pilotní 
projekty. V České republice tedy zatím žádné. 
V Evropě spolupracujeme s Vodafone Group, 
kde jsme kromě „klasických“ pilotních projektů 
například také poprvé demonstrovali 5G roaming. 
Během této akce hráli dva známí mobilní hráči, 
přičemž jeden byl v tu dobu ve Španělsku a druhý 
v Portugalsku. Vodafone Group je velmi aktivní 
v projektech 5G, stejně tak skupina Deutche Tele-
kom, Telenor s centrálou v Norsku a další. Samo-
zřejmě je třeba zmínit také trhy, které jsou vždy 
relativně nejpokročilejší, to je Japonsko (Softbank), 
Jižní Korea a USA. Pilotní projekty běžely u Korea 
Telecom a u AT&T. Všechny velké skupiny a všichni 
významní operátoři spolupracují s více dodavateli. 
Nemohou si dovolit, bez ohledu na jejich „státní“ 
příslušnost nebo geografické umístění, s předními 
dodavateli nespolupracovat. 

Některé pilotní projekty již skončily kontraktem 
a komerční instalací sítí 5G. Pilotní projekty zkou-
šely většinou end-to-end schopnosti sítě, jiné 
ověřovaly možnosti tzv. slicingu, kdy se v dato-
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vých centrech zjišťovaly schopnosti vytvořit tzv. 
slice jádrové části sítě uzpůsobený specifickým 
požadavkům. Představme si dopravní firmu 
působící po celém území, která má svůj „slice“ – 
typ jádrové sítě vyladěný pro její potřeby. Nízká 
latence nebude vyžadována, ale může být nutný 
přenos velkého objemu dat. Další oblastí, která se 
testovala, byl tzv. Edge Computing, to znamená 
v kontextu minimalizace zpoždění využití edge 
datových center, například pro instalaci jednotli-
vých slice.

Významným příkladem v Evropě je Swisscom, 
který již 5G implementoval – udělal veřejný roll-out 
a zavedl 5G v 54 městech. Dovolil bych si tvrdit, že 
po Jižní Koreji a USA je Swisscom prvním evropským 
operátorem, který spustil plošnou síť 5G – a ne 
náhodou s použitím technologie Ericsson. 

Pro úplnost na závěr uveďme, že ještě před 
deseti lety firma Ericsson vyráběla i optické 
kabely a měla tak víceméně zcela kompletní 

portfolio telekomunikací. Optické kabely 
dodávala i do České republiky. Podle nedávno 
zveřejněné studie odborníků z CEVRO insti-
tutu je právě rozvoj pevných optických sítí 
základem úspěšného fungování sítí 5G a klíčem 
k propojené budoucnosti. Je 5G bez optické 
infrastruktury nerealizovatelná, mohl by se 
stav rozvoje optických sítí v ČR stát překážkou 
nástupu mobilních sítí 5G?

V principu ne, alespoň ne v dohledné době. Je to 
zpráva stará ani ne tři týdny, kdy jsme (ve spolu-
práci se skupinou Deutche Telekom) na vzdálenost 
větší než 1,5 km opakovaně dosahovali na mikro-
vlnném spoji přenosové rychlosti přes 100Gbps. 
Širokopásmová komunikace se dá řešit i jiným 
způsobem než optikou. Neříkám, že na optickou 
infrastrukturu nedojde. Samozřejmě optika je 
optika, nic lepšího nemáme, ale nemyslím si, že 
optické spoje budou všude nutným předpokladem 
pro počáteční instalaci 5G. Menší rozšíření optické 
infrastruktury zatím není překážkou rozvoje 5G 
v ČR, zatím.

Obr. 2 
Globální stav 
aktivních sítí 5G 

Jiří Rynt,  
senior technical 
manager Ericsson 
spol. s r.o.

Jiří Rynt se narodil v roce 1967 v Praze. Vystudoval ČVUT FEL, Katedru 
telekomunikační techniky, jejíž studium zakončil v roce 1990.
Ve společnosti Ericsson spol. s.r.o. působí od roku 1994. Začínal na 
pozici projektového manažera, ze které se přes technického manažera 
transportních a přístupových sítí a architekta pro řešení mobilních 
sítí vypracoval až na pozici seniorního technického manažera, kterou 
vykonává od roku 2018. Od roku 2011 je také tiskovým mluvčím 
společnosti Ericsson spol. s r.o.
Mobilním komunikacím se věnuje už od roku 2000, přičemž se v poslední 
době intenzivně zabývá budoucím nasazením sítí 5G.
Je ženatý a mezi jeho záliby patří modelářství nebo literatura faktu.
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Co vás vedlo k založeni společnosti 365Internet.

Příběh založení 365internet je taková kombinace školního 
projektu a řešení situace, kdy dostanete výpověď v korporaci. 
Vše se sešlo v době, kdy CETIN uvedl na trh Mass Market 
Offer (MMO), tedy svoji velkoobchodní nabídku. Existovala 
již dříve, ale po rozdělení O2 vzniklo na trhu něco nového.

Nejprve v rámci seminární, později mé bakalářské práce 
vznikl dokument, jenž popsal podmínky, za nichž lze MMO 
profitabilně implementovat. Nu a když se nachýlil můj čas 
v telco společnosti, oslovil jsem několik investorů a rozjeli 
jsme přípravu 365internet. To se psal červen 2016. V září 
začal testovací provoz, v prosinci jsme spustili provoz 
komerčně a v únoru 2017 jsme měli první stovku zákazníků.

Jaké služby poskytujete?

Od začátku se zaměřujeme na fixní služby, tedy Internet, 
televize a telefonní volání. Kromě páteřní infrastruktury, 
propojení do CETIN a housingu serverů nevlastníme a nebu-
dujeme žádnou jinou infrastrukturu. Základem je MMO 
od CETIN, nad kterou stojí služby nakoupené od dalších 

dodavatelů a vzniká tak univerzální stavebnice. Zaměřu-
jeme se na domácnosti a menší firmy. Základní DNA je mít 
služby bez závazku s tím, že dopředu zákazníkům říkáme, 
kdy a za co jim dáme slevu – za roční platbu nebo dob-
rou platební morálku. Zkrátka: „Buďte s námi, plaťte včas 
a slevu získáte.“ Základem je, že stávající zákazník nikdy 
nemá horší podmínky než nově příchozí. Připravovali jsme 
i nabídky v mobilním segmentu, ale jak asi i ostatní hráči 
na trhu vědí, nad velkoobchodní nabídkou síťových operá-
torů nelze postavit rozumnou nabídku pro koncové zákaz-
níky. Uvidíme, třeba se něco změní po analýze trhu ČTÚ. 
Ale ta disproporce na trhu domácností, firem a operátorů 
mobilních virtuálních sítí MVNO (Mobile Virtual Network 
Operator) je obrovská.

A co sděluje název Vaší firmy a její a logo uživatelům – Va-
šim klientům?

Název vychází z toho, že naše služby poskytujeme po 
celý rok, Internet je každodenní potřeba. Tak snad jen 
v přestupný rok na den vypnete :-). Logo evokuje typický 
„měřák“ rychlosti, jeho upravenou verzi máme nasazenou 
i jako 365tv logo.

S Internetem celý rok aneb jak 
fungují alternativní operátoři

O startu a prvních zkušenostech zástupce nové generace poskytovatelů „telco“ 
služeb jsme měli příležitost pohovořit s panem Janem Ivanko, jednatelem start-
up společnosti s příznačným názvem 365internet. 

Rozhovor vedl Svatoslav Novák
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Jaké technologie používá vaše firma pro vysoko-
rychlostní sítě?

Zkusím stručně odpovědět, podrobněji a přesněji 
popisuje vše samotná smlouva MMO. Od CETIN 
máme k dispozici všechny pevné přípojky v ČR. 
Využíváme VDSL, v nových developerských pro-
jektech některou z variant optické sítě (nejčastěji 
GPON) a někde stále ještě i ADSL. Laicky někdy 
popisuji nezasvěceným, že je to jako bychom měli 
k dispozici celou vodovodní soustavu. Trubky nám 
poskytne CETIN a my si zajistíme čistou pitnou 
vodu (konektivitu), vodárny (housing serverů) 
a krásné kohoutky do domácností (modemy 
a routery). CETIN nám tu naší vodu (konektivitu, 
Internet) ve své síti dopraví k zákazníkům. Není 
tajemstvím, že pro domácí i zahraniční konektivitu 
máme jiného partnera než CETIN. Od začátku 
také disponujeme velkou šíří koncových zařízení, 
která dodáváme zákazníkům nastavené, a rovněž 
umožňujeme, aby si zákazník zapojil svůj vlastní 
modem/router. Hlavní výhoda infrastruktury 
CETIN je, že máme k dispozici síť techniků, dohled 
sítě a vlastně i investice do zrychlení, které 
bychom jako malý ISP nikdy neměli. Velmi rychle 
implementujeme změny, jako první jsme měli 
reálné zákazníky na 250 Mb/s VDSL i na optických 
sítích 1 Gb/s. Nyní se velmi těšíme na terminá-
tor (nový typ zásuvky spojující dva páry) a v naší 
zákaznické základně máme hodně klientů, kterým 
tento terminátor pomůže zrychlit.

Jakou máte strategii v rozšiřování Vaší působnos-
ti v ČR a v nabídce?

My už nyní působíme v celé ČR, sledujeme nové 
developerské projekty i obce, kde se zrychluje 
připojení. Pro naši 365tv máme nyní k dispozici 
nový set-top-box, který brzy nasadíme, a novinkou 
je též dostupnost pro Apple TV. A jak jsem uváděl, 
stále sledujeme mobilní trh, zda i zde vznikne nějaká 
zajímavá nabídka s technologií LTE nebo 5G.

A jak vnímáte regulaci elektronických komunika-
cí v ČR a jaký má vliv na Vaše obchodní aktivity?

Intuitivně bych asi odpověděl, že regulace není 
dobrý způsob, ale nutno přiznat, že regulace trhu 
fixního připojení vytvořila podmínky, které vedly 
až k MMO. Stačí porovnání se zmíněným trhem 
mobilních služeb. Sice existují podmínky nabíd-
nout LTE infrastrukturu, ale když je prostudujete, 
zjistíte, že komerčně nedávají smysl. Takže férová 
odpověď je, že regulace fixního trhu nám i dalším 
umožnila vznik společnosti nebo rozšíření nabídky 
a zákazník si tak může vybrat na DSL svého operá-
tora a je vidět, že to zákazníci využívají, a přechodů 
mezi fixními operátory není málo.

Jak vnímáte úroveň konkurence v poskytování 
služeb elektronických komunikací v ČR – na lokál-
ní úrovni?

Trh připojení pro domácnosti je velmi konkurenční. 
Mnoho šikovných lokálních ISP poskytuje služby 
na „bezdrátu“, ti ještě šikovnější „zakopali optiku“. 
To je pochvala a zároveň popis naší konkurence. 
Tím, že máme k dispozici všechny fixní linky nás 
na druhou stranu netrápí, že neumíme konkuro-
vat v konkrétním místě. Zároveň s některými ISP 
spolupracujeme a v lokalitách, kde nemají pokrytí, 
umíme na klíč dodat přípojku DSL. U zákazníků 
vnímáme poptávku po rychlém (50 Mb/s+) a sta-
bilním připojení – a tady už s fixní infrastrukturou 
umíme „bezdrátu“ konkurovat velmi dobře.

Setkal jste se s některými zásadními problémy či 
zbytečnostmi ve svém telco podnikání – ze strany 
státu, municipalit, nekalé konkurence?

Pravidelně na konci března bych Vám odpověděl, 
že jsou to výkazy ČTÚ, formuláře pro státní správu 
atd. –zkrátka administrativa šílená, duplicitní – zná 
to každý podnikatel. Vše je ale řešitelné, konku-
rence, opisování, přebírání zákazníků nefér nabíd-
kami... Říkám svému týmu, úspěšní budeme, když 
zvládneme tohle všechno a nevzdáme to. Na konci 
dne rozhoduje, kolik zákazníků je s vámi spokoje-
ných a zůstává s námi, i když je nemáte přivázané 
smlouvou na desítky let.

Trh připojení 
pro domácnosti 
je velmi 
konkurenční. 
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Bez optiky žádná 5G 
Nová konvergence pevné a mobilní sítě  

Petr Beneš

Internet věcí (Internet of Things – IoT) propojuje vše se 
vším a představuje tak pro sítě významnou výzvu. Velké 
šířky pásma, jakož i ultrakrátké a vysoce spolehlivé reakční 
doby v síti jsou předpokladem pro řízení a kontrolu částečně 
vysoce komplikovaných systémů v reálném čase. Zejména 
autonomní řízení vozidel, aplikace pro virtuální realitu 
a zážitky tzv. rozšířené reality (Augmented-Reality) vyžadují 
mnohem větší rychlost a kapacitu než dosavadní, rovněž 
výkonná infrastruktura.

Proč je konvergence sítě tak důležitá?
Nový mobilní standard páté generace (5G) spojuje technologie 
pevné a mobilní sítě a umožňuje mnohem více než jen razantní 
rychlost surfování a vysoké datové rychlosti v hustě osídlených 
oblastech: Zvyšuje spolehlivost, zabezpečení proti výpadku 
a dostupnost, zkracuje latenční doby a přizpůsobuje je, aby byly 
optimální požadavkům jednotlivých aplikací. Pátá generace 
Internetu zmnohanásobuje propustnost dat a kmitočtové kapa-
city, snižuje spotřebu proudu připadající na jeden bit, zlepšuje 
zpracování signálu, stabilitu sítě a spojení bez přerušení. Techno-
logie 5G je navíc až stokrát rychlejší než dnešní nejrychlejší sítě 
LTE. Proto jsou požadavky na 5G rovněž vysoké. 

Pro cílové datové rychlosti vyžaduje 5G dostatek vhodných 
rádiových kmitočtů, v dnes identifikovaných a přidělených 
kmitočtových pásmech pro mobilní sítě nejsou k dispozici. 
Volné kmitočty jsou omezené, protože mobilní sítě se musí 
dělit o omezené elektromagnetické spektrum s jinými tech-
nologiemi, jako například policejními bezdrátovými sítěmi. 
I když dnešní pásma mobilních sítí budou dále intenzivně vyu-
žívána a v budoucnosti flexibilně pro 5G nasazena, je nad to 
ale požadováno mnohem více doplňkového spektra. Hustota 
mobilních stanic se musí rovněž téměř nepředstavitelným 
způsobem nesmírně rozšířit. Navíc pátá generace klade výji-
mečné požadavky také na přenosové technologie. Vyžaduje 
kmitočty nad 6 GHz s fyzikálně odlišnými vlastnostmi, než 
vykazují v současnosti používaná pásma mobilních sítí. Tyto 
požadavky strukturu sítě zásadně změní. Při splývání pevné 
a mobilní sítě, tedy konvergenci sítě, bude v nových síťových 
strukturách hrát rozhodující roli optické vlákno.

V architekturách pro rádiové přístupové sítě RAN (Radio 
Access Networks) napomáhá pochopení významu síťové kon-
vergece odbočka. Na vysílacích stožárech s anténami mobilní 
sítě se nacházejí zpravidla dva síťové komponenty: Rádiový 

Běžní uživatelé a podniky očekávají dostupnost budoucích šířek pásma bez ome-
zení, kdykoliv a kdekoliv. Provozovatelé musí proto svoji infrastrukturu zahus-
tit, virtualizovat a optimalizovat. Dříve od sebe odloučené infrastruktury pevné 
a mobilní sítě splynou v jednu velkou konvergovanou síť.
Optické vlákno zde bude hrát centrální roli, protože nabízí potřebné kapaci-
ty pro vysoká množství dat, která přicházejí v úvahu. Jak je možné tuto síťovou 
konvergenci realizovat a před jakými výzvami stojí provozovatelé sítí?
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transceiver – Remote Radio Unit nebo Remote 
Radio Head (RRU nebo RRH) a jednotka základ-
ního pásma (Base Band Unit – BBU). Jednotka 
BBU spravuje uživatele a zpracovává data, zatímco 
transceiver vysílá a generuje rádiové signály, které 
jsou přenášeny anténami. Při této architektuře 
spojuje páteřní spojení, mluví transportní spo-
jení mezi rozloženými a centrálními uzly sítě, na 
nadřazené síti základnových stanic ve stanovišti 
buněk s mobilními ústřednami (Mobile Telephone 
Switching Offices – MTSO). Nyní zde dominují 
ještě bezdrátová spojení, ovšem do roku 2020 
bude většina všech páteřních spojení realizována 
prostřednictvím optických vláken, měděný kabel, 
který byl dosud rovněž využíván pro připojení 
mobilních stanovišť, ztratí pak svůj význam díky 
limitovanému datovému přenosu 2 Mb/s.

Důležitým aspektem implementací sítí 5G se stane 
virtualizace sítí. Potřeba bezdrátové konektivity 
překonává prostředky současných sítí, protože 
budou potřebná přídavná stanoviště mobilních 
antén – především pro hustě propletené sítě. 
Proto provozovatelé sítí pátrají po možnostech, 
jak funkce základních stanic na okrajích sítě (Edge) 
virtualizovat a centralizovat.

Jak jsme popsali, architektura RAN slouží pro 
bezdrátové spojení mezi centrem bezdrátové sítě 
a koncovým zařízením, například Smartphone 
nebo IoT semzory.

Centralizovaná RAN-Architektura
Jednou z možností pro budoucí sítě je centrali-
zovaná RAN-Architektura (Cloud nebo Centrali-
sed Radio Access Network – C-RAN). Umožňuje 

spravovat různé virtualizované funkce a aplikace 
rozmanitých rádiových stanic na jedné společné 
hardwarové platformě na jednom centrálním 
místě. C-RAN mění tradiční architekturu sítě tak, 
že tato architektura řízení bezdrátových funkcí 
rozděluje a centralizuje, aby optimalizovala výkon, 
kvalitu a náklady.

C-RAN se může lépe přizpůsobit potřebě rostoucí 
šířky pásma, jakož i různým modelům provozu 
mobilních zařízení a nových aplikací pro Internet 
věcí. Příznivci C-RAN architektury vidí řadu před-
ností: lepší výkon díky inteligentnímu znovuvyužití 
šířek pásma, sníženou latenci pro kritické aplikace, 
nízké investiční náklady (Capex) a rovněž malé 
provozní výdaje (Opex), protože prostorové a ener-
getické požadavky v místě vzdálených rádiových 
stanic jsou redukovány a provoz je zjednodušen.

Virtuální RAN-Architektura
Virtuální RAN-Architektura (Virtual Radio Access 
Networks – V-RAN) se stane dalším vyšším 
stupněm vývoje sítí. Tato virtuální bezdrátová 
signalizace odpovídá splnění požadavků zpracování 
v reálném čase, inteligentního zvýšení kapacity 
a drastického snížení nákladů.

Proč optické vlákno?
Zatímco v současné době je optický kabel 
nasazován hlavně v páteřní síti, bude se prosa-
zovat nový směr výstavby flexibilních mobilních 
sítí, kde budou optická vlákna využívána rovněž 
pro spojení základní stanice až k anténě. Tento 
postup je označován jako fronthaul. V takové 
architektuře C-RAN budou všechny základnové 
stanice se stejnou vzdáleností stanovišť svých 

Důležitým 
aspektem 
implementací 
sítí 5G se stane 
virtualizace 
sítí.
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buněk přemístěny k jedné mobilní centrále. 
Takže musí být překonány větší vzdálenosti mezi 
základními stanicemi a rádiovými vysílači. Podle 
toho je vyžadována centralizace spojení RAN-
-funkcí s malou latencí a velkou šířkou pásma 
mezi stanovištěm rádiové buňky a centralizova-
ným řídicím bodem. Komunikace se uskutečňuje 
prostřednictvím digitálních základních rozhraní. 
Nejčastěji je v architektuře C-RAN používáno 
společné veřejné rozhraní CPRI (Common Public 
Radio Interface) mezi distribuovanými a centra-
lizovanými funkcemi. Toto rozhraní přenáší data 
na vzdálenost desítek kilometrů a je kompatibilní 
s SFP/SFP+-Plugin-Optikou a nejrozšířenějšími 
optickými transceivery (např. Ethernet a Fiber 
Channel). Mimoto podporuje datové rych-
losti CPRI-rozhraní 2,458; 3,072; 4,915; 6,144 
a 9,830 Gb/s. Tyto rychlosti jsou relativně vysoké 
v porovnání s nejnižší 1 Gb/s, která je zpracována 
z páteřních linek, neboť CPRI používá primárně 
technologii D-RoF (Digital Radio over Fiber). 
Optický signál je modulován přímo rádiovým sig-
nálem a následně je přenášen optickým vláknem.

Tyto vysoké šířky pásma ve spojení s požadavky 
na velmi krátké latenční doby jsou základem, proč 
architektura fronthaul a RAN-architektura mohou 
být realizovány jen prostřednictvím optického 
vlákna. Díky optickému vláknu je komunikace mezi 
buňkami ve fronthaul připojení rovněž V-RAN-
-způsobilá. Mimoto zamezuje interferencím mezi 
rádiovými buňkami a stará se o efektivní využití 
spektra, které je k dispozici – a to při vysokém 
datovém provozu mezi základními stanicemi. 

Dva principy
Hustotu optických vláken v rádiových přístu-
pových sítích určují dva principy: počet vláken, 
vyhrazená jakož i optimalizovaná vláknová spojení. 
Pro 2G, 3G, 4G a LTE jsou používána fronthaul 
spojení s vyhrazenými spojeními bod-bod mezi 
základní stanicí a rádiovým zařízením – až do 40 
vláken. Jiná koncepce je řešení s multiplexem, 
kdy více základních stanic současně přes jedno 
vlákno na jeden směr – drátové spojení, rádiové 
nebo jiné vlny – komunikuje. Při multiplexu WDM 
(Wavelenght Division Multiplexing) jsou signály 
přenášeny pomocí světlovodičů přes jediné světlo-
vodné vlákno na jeden směr. S touto technologií 
je možné světlovodná vedení pro datový přenos 
použít vícenásobně a jsou tak předpoklady pro 
konvergenci sítí. Přednosti multiplexních technik 
jsou v hospodárnosti, zlepšené kmitočtové eko-
nomice a zvýšení datových přenosových rych-
lostí – a je to jedna z nejlepších metod pro jedno-
duché rozšíření kapacity sítě. Rovněž pokud ještě 
aktuálně započítáte vyhrazená spojení rádiových 
buněk, budou nejpozději s přicházející technologií 
5G potřebné přídavné buňky, které budou muset 
být rovněž napojeny spolehlivě, širokopásmově 
a s nejmenší možnou latencí. Protože do roku 2025 
budou vypnuty mobilní sítě generací 2G a 3G, má 
z hlediska energetické účinnosti smysl již dnes 
přizpůsobit spojení bod-bod. Kombinace techno-
logií bod-bod a bod-multibod se přitom nemůže 
bez investic ve vlastním optickém kabelu nebo 
přídavném multiplexeru vlnových délek realizovat. 
V budoucnosti budou různé segmenty sítě srůstat. 
Konvergence sítí bude poptávku po optickém 
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sítích určují 
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nová spojení. 
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vláknu na základě architektur na bázi světlovod-
ných vláken dále stimulovat. 

Společně využívat zdroje
Dosud žily pevné a mobilní sítě nezávisle na sobě, 
používaly velmi omezeně společnou infrastruk-
turu. Vzhledem k rostoucí potřebě optických vlá-
ken díky centralizovaným RAN-architekturám je 
paralelní pokládání z důvodu enormních objemů 
investic nehospodárné. Smysluplnou alternativou 
je optický přístup sjednotit, aby pevná, stejně 
jako mobilní síť mohly zdroje v jedné konvergo-
vané síti společně využívat. To snižuje náklady 
a je to efektivnější. První praktické využití kon-
vergence se odehrává hlavně na úrovni aplikací 
a úrovni služeb u IP-služeb a IMS (IP-Multimedia 
Subsystem). Zde se již stírá hranice mezi pevnou 
sítí a mobilní sítí, přičemž uživatel své mobilní 
přístroje spojuje s pevnými přístupovými body 
a naopak. Příkladem je mobilní širokopásmový 
přístup laptopu.

Zajisté nebude provozovatel sítě všechny svoje 
rádiové buňky převádět do centralizovaných 
struktur, protože to znamená dodatečné inves-
tice. Dále budou místa s malými požadavky na 
šířku pásma a latenci vrácena zpět na decen-
tralizované RAN-struktury. Tato spojení se 
uskutečňují opticky, elektricky a bezdrátově. Při 
vysokých datových rychlostech a malých latenč-
ních dobách se provozovatel sítě opírá ovšem 
o centralizované struktury s optickým vláknem. 
V budoucnosti budou decentralizované a centra-
lizované struktury existovat paralelně.

Přesto je nehospodárné paralelní struktury 
v přístupové síti budovat a provozovat. Právě 
při připojení optickým vláknem až ke koncovým 
zákazníkům prostřednictvím sítě FTTH (Fiber to 
the Home) je inženýrská stavba jeden z největších 
nákladů. To je jeden ze zásadních důvodů, proč 
síťové struktury přístupových sítí z optických 
vláken by v budoucnu měly být koncipovány 
a používány konvergovaně. Provozovatelé sítí 
musí investice koncipovat s výhledem do budouc-
nosti a vyvíjet investiční strategie pro pevnou 
a mobilní síť. Provozovatel dojde k tomu vložit 
do sítě přídavná optická vlákna, která později 
budou moci býti využita jako spojení bod-bod. 
Právě migrací k architekturám „Fronthaul pro 5G“ 
budou konvergence sítí mezi pevnou sítí a mobilní 
sítí poháněny vpřed. Konsolidace telekomuni-
kačních společností, které obě služby nabízejí, to 
dodatečně podpoří. Flexibilní architektura sítě to 
umožní uživatelům, podnikům a všem ostatním 
účastníkům prostřednictvím inteligentního rozdě-
lení sítě podle aktuální potřeby, kterou příslušná 
vrstva sítě nabízí.

Dvě formy konvergence sítí
Provozovatel sítě bude z poskytnutí a provozu 
jednotné infrastruktury převážně profitovat. Mys-
litelné přitom jsou dvě různé formy síťové konver-
gence: funkční a strukturální konvergence sítí. 
V případě funkční konvergence bude vytvořena 
generická síťová funkce, aby podobné cíle v růz-
ných typech sítí – pevné, mobilní a bezdrátové síti 
byly dosaženy. Strukturální konvergence svazuje 
resp. používá pro tyto různé typy společné síťové 
a infrastrukturní zdroje. Pod ně spadá kabel, roz-
dělovač, budova, místa, vybavení a technologie. 
Strukturální konvergence je z obou možností ta, 
jejíž účinek na vývoj optických sítí bude větší.

Ale 5G nefunguje jednostranně ze strany pro-
vozovatelů sítí. Na cestě ke konvergenci jsou 
některé výzvy, které je třeba splnit. Nejprve 
musí provozovatelé sítí zvýšit počet antén, které 
budou pro integraci pevné a mobilní rádiové 
sítě potřebné. Jen tak může vzniknout solidní 
základna pro datovou dálnici, která je předpo-
kladem digitalizace. Při této výstavbě nebudou 
dále detailně budovány jednotlivé přípojky, nýbrž 
zpřístupňovány plošné sítě s optickými vlákny 
pro velká území. Tuto výstavbu rychle a efektivně 
zvládnout, je druhou výzvou. Pouze s pečlivým 
plánováním všech zúčastněných subjektů může 
být takový úmysl bezproblémově urychleně 
splněn. Vedle technologie optických vláken jsou 
při provozování sítě rozhodující koordinace inže-
nýrských prací a optimalizace interního průběhu 
prací.

Inovativní řešení jsou přitom nepostradatelná. 
Aby se vyhnuli nedostatku kapacit a dlouhotr-
vající výstavbě, testují provozovatelé sítí nové 
metody pokládky. Příkladem řešení, především 
v hustě osídlených venkovských oblastech, 
je povrchová kabeláž na elektrickém vedení. 
Používá se rovněž Trenching technologie, kdy se 
optický kabel nepokládá do hlubokých příkopů, 
ale namísto toho je do země vyfrézována drážka, 
do které je vložena prázdná trubička. Po skon-
čení zemních prací je do této trubičky obsahující 
minikanálky vefouknut speciální optický kabel 
s extrémně malým průřezem. Provozovatel sítě 
usiluje, aby svoje zdroje nasadil hospodárně 
a s nákladově příznivou kombinací síťového 
spektra komprimoval a optimalizoval investice 
do výstavby rádiové sítě. Pro nákladově účinnou 
a spolehlivou přípravu optických sítí se proto pro-
zíraví výrobci soustředí na příští generaci optic-
kých kabelů a hardwaru. 
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Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ 
(CEPT) ve svém dokumentu z listopadu 2018 s názvem „ECC 
Recommendation (15)03 Provision of Comparable Informa-
tion on Fixed Retail Internet Access Service Quality“ definuje 
QoS parametry, které s ohledem na Vyjádření Českého tele-
komunikačního úřadu k vybraným otázkám přístupu k ote-
vřeného internetu a evropským pravidlům síťové neutrality 
a také s ohledem na platné metodické postupy můžeme 
zapsat ve tvaru:

a) minimální rychlost (Rmin),
b) maximální rychlost (Rmax),
c) běžně dostupná rychlost (BDR),
d) inzerovaná rychlost (Rinzer),
e) zpoždění rámců/paketů (FTD/IPTD), případně latence,
f)  kolísání zpoždění rámců/paketů (IFDV/IPDV), případně 

kolísání kvality přenosu,
g) ztrátovost rámců/paketů (FLR/IPLR).

V dokumentu CEPT/ECC/REC (15)03 je dále uvedeno, že 
vzhledem k Nařízení EU 2015/2120 a navazujícímu doku-

mentu BEREC BoR (16) 127 by přinejmenším měly být pro 
každou službu přístupu k internetu uvedeny QoS parametry 
ve formě minimální, maximální, běžně dostupné a inzero-
vané rychlosti, a to numerickými hodnotami v Mb/s nebo 
kb/s pro každý směr zvlášť (download/upload). Tyto QoS 
parametry můžeme označit jako minimální závazné. Ostatní 
QoS parametry, tj. zpoždění rámců/paketů, kolísání zpoždění 
rámců/paketů a ztrátovost rámců/paketů, můžeme označit 
jako doplňkové, nicméně s ohledem na evropský kodex elek-
tronických komunikací je nutné s nimi do budoucna počítat 
v podobě dalších uváděných QoS parametrů s cílem dosažení 
lepšího přehledu o kvalitě nabízených služeb přístupu k inter-
netu v pevném místě. Cílem tohoto článku je ukázat, že výše 
uvedené doplňkové QoS parametry nelze brát jako bonus 
pro koncové uživatele, který s minimálními závaznými QoS 
parametry nesouvisí, ale právě naopak jako klíčové faktory, 
které výslednou výkonnost služby reprezentovanou tzv. sku-
tečně dosahovanou rychlostí (SDR), tj. aktuální měřitelnou 
rychlostí (technicky správně TCP propustností), výrazným 
způsobem ovlivňují.

Kvalita služby přístupu  
k internetu v pevném místě
Kvalitu služby přístupu k internetu si lze představit v podobě kvalitativních da-
tových parametrů (QoS parametrů), které patří do skupiny aktuálně řešených 
otázek služeb přístupu k internetu, a to nejen s ohledem na připravovanou 
transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/1972 s názvem ev-
ropský kodex pro elektronické komunikace, ale i v souvislosti s kontrolou plnění 
povinností stanovených Nařízením EU 2015/2120 ve smyslu dopadu na výsled-
nou výkonnost služby. 

Ing. Petr Koudelka, Ph.D. a Ing. Karel Tomala, Oddělení kontroly datových služeb, Český telekomunikační úřad
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Mezi významné indicie vlivu doplňkových QoS 
parametrů na výslednou výkonost služby patří 
článek z roku 1997 s názvem „The Macroscopic 
Behavior of the TCP Congestion Avoidance Algo-
rithm“, v rámci něhož byla prezentována rovnice, 
nazývaná často jako tzv. Mathis Formule, která 
aproximuje vliv ztrátovosti paketů a jejich zpoždění 
na výslednou TCP propustnost (TCP Conges-
tion Control Tahoe, Reno a New Reno). Daleko 
přesnější výsledky TCP propustnosti v závislosti na 
doplňkových QoS parametrech lze dosáhnout pro-
střednictvím matematického modelu uvedeného 
ve standardu ITU-T Y.1541, konkrétně v Appendixu 
IX „Effects of network QoS on end-to-end data 
transmission performance using TCP“, vycháze-
jícího z doporučení IETF RFC 2001 (TCP Reno). 
Na základě tohoto matematického modelu bylo 
stanoveno 7 QoS tříd, které specifikují konkrétní 
limitní hodnoty zpoždění paketů IPTD, kolísání 
zpoždění paketů IPDV a ztrátovost paketů IPLR. 
I když tento matematický model zahrnuje vliv 
velikosti TCP okna, odpovídá ovšem situaci z roku 
2011, pro kterou je typický operační systém 
Windows 7 s TCP Congestion Control Reno, což 
z pohledu současných požadavků na výkonost 
služby přístupu k internetu lze charakterizovat 
jako nedostatečné. V praxi se ukázalo, že za daleko 
přesnější hodnoty doplňkových QoS parametrů lze 
považovat informace uvedené v technické specifi-
kaci MEF 23.1. Pojďme si ukázat proč.

Jako příklad použijme v současné době často zmiňo-
vané limitní hodnoty doplňkových QoS parametrů 

odpovídající MEF 23.1 PT 2 (Regional) CoS M (pra-
covně ČTÚ QoS třída 2), které definují, že zpoždění 
rámců FLR ≤ 75 ms, kolísání zpoždění rámců IFDV 
≤ 40 ms a ztrátovost rámců ≤ 0,1 %. Pokud takto 
definované limitní hodnoty nastavíme na našem 
testovacím MSEK Polygonu a následně podrobíme 
měřicím procesem dle platných metodických 
postupů, tzn. dle doporučení RFC 6349, doplně-
ným o standardní nástroj iPERF3 (F-Tester ČVUT), 
můžeme konstatovat, že metoda ČTÚ RFC 6349 
a metoda iPERF3 (Cubic) vykazuje téměř totožné 
výsledky. Problém nastává v případě metody iPERF3 
(Reno), zde je znatelný značný pokles. Například 
pro situaci, kdy se TCP propustnost rovná běžně 
dostupné rychlosti BDR = 80 Mb/s, je relativní 
chyba měření pomocí iPERF3 (Reno) δ ≈ 15 %. Když 
se zpátky vrátíme ke standardu Y.1541 a definova-
ným QoS třídám, tak reálná TCP propustnost pro 
nejnižší třídu 0 se bude pohybovat někde kolem 25 
až 30 Mb/s, což prakticky odpovídá TCP propust-
nosti jen málo vyšší než při limitních hodnotách 
definovaných MEF 23.1 PT 2 (Regional) CoS L (ČTÚ 
QoS třída 3). Je nutné podotknout, že TCP Conges-
tion Control Cubic odpovídá dnes nejčastějšímu 
operační systému Windows 10.

Často se setkáváme s otázkou, jaký je vliv kolísání 
zpoždění rámců/paketů (jitteru), případně proč pro 
limitní hodnoty doplňkových QoS parametrů dle 
MEF 23.1 PT 2 (Regional) CoS L není specifikováno. 
Ukázalo se, že pro nízké hodnoty TCP propust-
nosti, ovlivněné mimo jiné vyššími hodnotami 
zpoždění rámců/paketů a ztrátovosti rámců/

Obr. 1  
Výsledná TCP 
propustnost 
v závislosti na limit-
ních hodnotách 
doplňkových QoS 
parametrů dle MEF 
23.1 PT 2 (Regional) 
CoS M
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paketů, např. FTD ≤ 125 ms a FLR ≤ 0,1 %, je 
dopad kolísání zpoždění rámců, respektive paketů, 
minimální, jak je uvedeno na obr. 2.

 V případě vyšších hodnot TCP propustností, např. 
v kontextu limitních hodnot doplňkových QoS 
parametrů dle MEF 23.1 PT 2 (Regional) CoS M, 
je dopad kolísání zpoždění rámců/paketů značný, 
jak je uvedeno na obr. 3. Například pro vstupní 

hodnotu odpovídající definované maximální rych-
losti Rmax (L 1) = 150 Mb/s se bavíme o rozdílu ≈ 
37 Mb/s. Právě z těchto důvodů je v případě MEF 
23.1 PT 2 (Regional) CoS H maximální přípustná 
hodnota kolísání zpoždění rámců pouze 8 ms.

Jak je vidět z výsledků měření, má kvalita služby 
přístupu k síti internet významný dopad na 
výslednou výkonnost služby. Na druhou stranu 

Obr. 3 
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propustnost 
v závislosti na 

kolísání zpoždění 
paketů IPDV při 

limitních hodnotách 
doplňkových QoS 

parametrů dle MEF 
23.1 PT 2 (Regional) 

CoS M
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lze tyto konsekvence využít pro stanovení 
minimálně závazných QoS parametrů služby. 
Doplňkové QoS parametry by měli odpovídat 
situaci, kdy skutečně dosahovaná rychlost (SDR), 
tj. TCP propustnost, se rovná hodnotě běžně 
dostupné rychlosti BDR, což je rychlost, kterou 
může koncový uživatel předpokládat a reálně 
dosahovat při stahování a odesílání dat v době, 
kdy danou službu používá (např. 95 % dne, nebo 
90 % během provozní špičky). Pokud jsou tyto 
doplňkové QoS parametry známé, měřením 
stanovené (např. metodou dle ITU-T Y.1564), je 
možné následně minimální závazné QoS parame-
try služby reálně určit.

Z námi zjištěných výsledků vyplývá, že při 
dodržení limitů doplňkových QoS parametrů 
definovaných technickou specifikací MEF 23.1 
můžeme odhadnout rozsah uplatnitelnosti běžně 
dostupných rychlostí BDR. Ukázka výsledků pro 

MEF 23.1 PT 2 (Regional) CoS M je uvedena na 
obr. 4. V rámci tohoto výsledku je operováno se 
dvěma variantami vztahu mezi hodnotou běžně 
dostupnou rychlostí BDR, konkrétně BDR = 75 % 
Rmax a 60 % Rmax. Hodnota odchylky od běžně 
dostupné rychlosti, od které se rozsahy uplatnitel-
nosti stanovují, je – 5 %.

Cílem tohoto článku bylo ukázat, že kvalita služby 
přístupu k síti internet má významný dopad na 
výslednou výkonost služby a že minimální závazné 
QoS parametry a doplňkové QoS parametry 
spolu vzájemně souvisejí a ovlivňují se. Těžko lze 
u doplňkových QoS parametrů odpovídajícím 
limitům MEF 23.1 PT 2 (Regional) CoS M očeká-
vat TCP propustnosti ≈ 1 Gb/s. Je nutné na závěr 
podotknout, že výše uvedené konsekvence platí, 
pokud poskytovatel služby přístupu k internetu 
neuplatňuje metody nepřiměřeného řízení provozu 
dle Nařízení EU 2015/2120, Článek 3.

Obr. 4  
Výsledná TCP 
propustnost 
v závislosti na 
limitních hodno-
tách doplňkových 
QoS parametrů 
dle MEF 23.1 PT 2 
(Regional) CoS M, 
dopad na odchylku 
od hodnoty běžně 
dostupné rychlosti
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Stručně shrnuto, pojem „vysokorychlostní internet“ je 
taková služba připojení k internetu, která splňuje pod-
mínku běžně dostupné rychlosti stahování na vrstvě L4 
modelu ISO/OSI o hodnotě minimálně 30 Mbit/s [2], [3], 
[4]. Z toho je odvozeno i označení „vysokorychlostní sít 
elektronických komunikací“, kterou si můžeme představit 
jako síť s potenciálem běžně dostupné rychlosti stahování 
dat 30 Mbit/s pro každého účastníka, který odebírá službu 
internet. Znamená to, že vysokorychlostní síť elektronických 
komunikací je taková síť, která po celé trase od NIX (Neutral 
Internet Exchange) až ke koncovému bodu sítě u zákazníka 
vykazuje v běžném stavu TCP propustnost v sestupném 
směru (downstream) minimálně 30 Mbit/s.

Právě pro podporu výstavby a modernizace sítí je určen 
dotační program OP PIK Vysokorychlostní internet, jehož 

druhá výzva byla vyhlášena 7. 2. 2019 [5]. Dotaci mohou 
čerpat provozovatelé veřejných sítí elektronických 
komunikací a poskytovatelé připojení k internetu. Cílem 
je pokrýt co nejvíce dosud nezasíťovaných adresních míst 
obytných budov. To znamená obytných budov, včetně 
rodinných domů, kde není ještě zaveden vysokorych-
lostní internet. Žádosti o podporu mohou zájemci podá-
vat do 8. 7. 2019 [5]. K žádosti je nutné doložit kromě 
běžných formálních náležitostí také projekt, ze kterého 
bude zřejmé, na kolik jsou cílové parametry Výzvy II 
splněny. Za hlavní výkonnostní a technické parametry 
projektu jsou stanoveny – míra pokrytí a rychlost nově 
zřízených přípojek. Společně s požadovanou výší dotace 
na přípojku rozhodují tyto tři hlavní kritéria o přidělení až 
50 bodů z celkového počtu 100 bodů, které může projekt 
maximálně získat.

Rychlost přípojky     
a dotační Výzva II – OP PIK 
Vysokorychlostní internet 

V podzimním čísle časopisu Next Generation Telekomunikace [1] byl podrob-
ně popsán význam rychlosti, která je hlavním parametrem přípojky k internetu. 
Rychlost určuje kvalitu přípojky i cenu za připojení. Rychlost stahování dat je 
rozhodujícím kritériem k definici pojmů vysokorychlostní internet nebo vysoko-
rychlostní síť elektronických komunikací.

Jan Brouček, AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ®, PROFiber Networking s.r.o.
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Cílem je zasíťovat co nejvíce obytných 
budov dosud nepokrytých vysokorych-
lostním internetem
Přirozené je, že hlavním hodnoticím kritériem je 
zasíťování co nejvíce obytných budov v dané inter-
venční oblasti. Body jsou přidělovány za % pokrytí 
dosud nepokrytých adresních místech obytných 
budov z celé intervenční oblasti. Počet všech dosud 
nepokrytých obytných budov v intervenční oblasti 
přestavuje cílovou kvótu 100 %. Podle toho, kolik 
z těchto budov hodlá žadatel o dotaci nově pokrýt 
svým projektem, tolik činní jeho % pokrytí z cílové 
kvóty a podle toho mu je přiděleno bodů podle 
následující tabulky 1 [5]. Hodnota pokrytí je navíc 
vážena koeficientem podle rychlosti disponibilní 
přípojky [6] na každém nově zasíťovaném adres-
ním místě. Hodnota pokrytí je také je korigována 
koeficientem podle výše dotace na přípojku. Výši 
dotace na přípojku si určuje žadatel sám a dokla-
duje ji v projektu. Splnění kvóty pokrytí v % je 
tedy váženo rychlostí přípojky a dotací na přípojku 
a výsledkem je takzvaná hodnota efektivního 
pokrytí intervenční oblasti. Přidělení bodů za 
plnění tohoto parametru je v tabulce1.

Příděl bodů podle logaritmické stupnice 
vyhovuje malým i velkým projektům
Bodové ohodnocení v tabulce 1 odpovídá logarit-
mické stupnici. Logaritmická stupnice poskytuje 
jemné rozlišení a velký dynamický rozsah. Rozli-
šení v 0,1 % je zapotřebí pro hodnocení malých 
projektů. Velký dynamický rozsah je potřeba pro 
hodnocení od malých projektů v řádu 1 % pokrytí 
až po velké projekty blížící se 100 % pokrytí cílové 
kvóty. Stupnice se dá přibližně vyjádřit:

Příděl bodů = 25 x log (efektivní pokrytí) + 50 [body]

Mezi výhody takovéto stupnice patří: 
•  Umožňuje vzájemně porovnávat malé i velké 

projekty. Například bodový rozdíl mezi 100 a 120 
zasíťovanými budovami bude stejný jako bodový 

rozdíl projekty s počtem 1 000 a 1 200 zasíťova-
ných budov. 

•   Vyhovuje velkým i malým intervenčním oblas-
tem. Pokud bude mít intervenční oblast kvótu 
k zasíťování pouze 100 budov nebo až 5 000 
budov a více, lze stupnici úspěšně použít k hod-
nocení projektů.

Tabulku bodového hodnocení připravili zástupci 
sektoru elektronických komunikací společně 
s pracovníky Ministerstva průmyslu a obchodu. 
Představuje dobrý kompromis a shodu na tom, jak 
motivovat žadatele o dotaci, předkladatele malých 
i velkých projektů.

Zasíťovat znamená vybudovat disponi-
bilní přípojku
Zasíťovat rozhodně neznamená připojit všechny 
zákazníky v domě. Zasíťovat znamená v případě 
Výzvy II vybudovat do domu nebo na hranici 
pozemku síť s dostatečnou kapacitou. Dát k dis-
pozici všem zákazníkům v domě rychlé a kvalitní 
připojení. Dle označení geografického sběru dat 
ČTÚ [6], který mapuje pokrytí ČR vysokorych-
lostním internetem, se jedná o vybudování tzv. 
disponibilních přípojek na dané adrese. Tím je 
zajištěna možnost rychlé a snadné aktivace přípo-
jek v případě zájmu zákazníků v domě.

Rychlost připojení nově zasíťovaných 
budov je důležitá
Každé nově zasíťované adresní místo přispívá 
do celkové kvóty předepsané k zasíťování podle 
koeficientu, který koriguje jeho příspěvek podle 
rychlosti přípojky – viz tabulka 2. Nejvíce ceněny 
jsou nejrychlejší přípojky (násobeno koeficientem 
1,0) dosahující rychlosti downstream/ upstream 
o hodnotě 500/100 Mbit/s a více. Naopak nej-
méně (násobeno koeficientem 0,6) jsou ceněny 
přípojky dosahující minimální povinné rychlosti 
pro poskytnutí dotace, a to je rychlosti o hodnotě 

Zasíťovat 
rozhodně 
neznamená 
připojit všechny 
zákazníky 
v domě.

Hodnota 
efektivního 

pokrytí 
bodů

1,0 % 1
1,2 % 2
1,3 % 3
1,4 % 4
1,6 % 5
1,7 % 6
1,9 % 7
2,1 % 8
2,3 % 9
2,5 % 10
2,8 % 11
3,0 % 12
3,3 % 13

Hodnota 
efektivního 

pokrytí 
bodů

3,6 % 14
4,0 % 15
4,4 % 16
4,8 % 17
5,2 % 18
5,8 % 19
6,3 % 20
6,9 % 21
7,6 % 22
8,3 % 23
9,1 % 24

10,0 % 25
11,0 % 26

Hodnota 
efektivního 

pokrytí 
bodů

12,0 % 27
13,2 % 28
14,5 % 29
15,8 % 30
17,4 % 31
19,1 % 32
20,9 % 33
22,9 % 34
25,1 % 35
27,5 % 36
30,2 % 37
33,1 % 38
36,3 % 39

Hodnota 
efektivního 

pokrytí 
bodů

39,8 % 40
43,7 % 41
47,9 % 42
52,5 % 43
57,5 % 44
63,1 % 45
69,2 % 46
75,9 % 47
83,2 % 48
91,2 % 49

100,0 % 50

Tabulka 1 
Příděl bodů podle 
efektivního pokrytí 
všech dosud 
nezasíťovaných 
obytných budov 
v celé intervenční 
oblasti.
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30/10 Mbit/s. U těchto přípojek nejnižší kategorie, 
tj. s minimální povinnou rychlostí 30/10 Mbit/s, 
musí být po 31. 12. 2020 splněn závazek, že 
každá tato přípojka musí být schopna poskytovat 
rychlosti 100/33 Mbit/s a to pouhou výměnou 
aktivních prvků, tzn. bez podstatného zásahu do 
kabelové infrastruktury.

Rychlost disponibilních přípojek v obytném domě

downstream/ upstream 
Váhový 

koeficient

500/100 Mbit/s 1,00

300/100 Mbit/s 0,95

200/66 Mbit/s 0,90

100/33 Mbit/s 0,85

30/10 Mbit/s (upgrade 
100/33 Mbit/s po 31. 12. 2020)

0,60

Tab.2  Koeficienty pro výpočet efektivního pokrytí, 
které je vážené podle rychlosti připojení.

Rychlost v tomto případě vystihuje technickou 
úroveň předkládaného projektu. Váhový koeficient 
dává preference moderním kabelovým řešením 
s velkou rychlostí, jako jsou FTTH (Fiber to the 
Home) a FTTB (Fiber to the Building). Další v řadě 
preferovaná řešení jsou FTTC (Fiber to the Curb) 
s vyspělými kabelovými technologiemi xDSL nebo 
DOCSIS, a dále pak vyspělé bezdrátové techno-
logie s optickým vláknem do distribučního bodu 
nebo přístupového bodu, často označované jako 
FTTA (Fiber to the Antenna). 

Na obr. 1 je vidět, jak úroveň technického řešení, 
to znamená rychlost přípojky, ovlivňuje výpočet 
efektivního pokrytí a to pak má vliv na celkový 
příděl bodů. Nutno podotknout, že graf předsta-
vuje ideální situaci, kdy celá intervenční oblast je 

pokryta pouze jednou technologií. Přesněji řečeno 
pouze technologiemi, které dávají obdobné výkon-
nostní parametry a spadají do stejné výkonnostní 
kategorie dle tabulky 2. V praxi však bude každý 
větší projekt kombinací několika technologií, které 
mohou spadat do různých kategorií.

Malá rychlost za nízkou cenu nebo 
vysoká rychlost za vysokou cenu?
Kromě pokrytí a technické vyspělosti projektu 
(dle rychlosti viz výše) má na hodnotu efektivního 
pokrytí vliv i průměrná požadovaná dotace na 
jednu přípojku. Tato průměrná dotace na přípojku 
je počítána z celkové požadované dotace na pro-
jekt a z počtu všech disponibilních přípojek, které 
budou v rámci projektu nově zřízeny (bez ohledu 
na jejich rychlost).

Požadovaná dotace na disponibilní přípojku 

(průměr za projekt) Váhový koeficient

do 6 000 Kč 1,00

do 8 000 Kč 0,95

do 12 000 Kč 0,90

do 20 000 Kč 0,85

do 30 000 Kč 0,80

do 40 000 Kč 0,75

nad 40 000 Kč 0,70

Tab. 3  Koeficienty pro výpočet efektivního 
pokrytí, které je vážené podle průměrné dotace na 
přípojku

Z tabulek 2 a 3 je patrná snaha vyvážit technicky 
vyspělá, avšak cenově náročná řešení na jedné 
straně a cenově dostupná řešení, ovšem s hor-
šími přenosovými parametry, na straně druhé. 
Tímto způsobem jsou motivováni příznivci různých 
technologií a zastánci rozmanitých technických 

Obr. 1  
Příděl bodů podle % 
plnění kvóty pokrytí 

všech dosud neza-
síťovaných obyt-

ných budov v celé 
intervenční oblasti 

(parametrem je 
technická úroveň 
řešení = rychlost 

přípojky)
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řešení. Obě totiž mohou vést k cíli – zvýšit pokrytí 
vysokorychlostním internetem.

Co je rychlost disponibilní přípojky?
Český telekomunikační úřad ČTÚ sbírá každým 
rokem v termínu do 15. března od podnikatelů 
v elektronických komunikacích údaje za předešlý 
rok o disponibilních přípojkách i aktivních přípoj-
kách na každém adresním místě. Tento geografický 
sběr dat (GSD ČTÚ) je základem pro analýzy trhu 
připojení k internetu v České republice. Na základě 
geografického sběru dat ČTÚ bylo vyhodnoceno 
pokrytí vysokorychlostním internetem, identifi-
kována bílá místa a navrženy intervenční oblasti 
Výzvy II – Vysokorychlostní internet. Proto je GSD 
ČTÚ důležitým referenčním dokumentem pro 
tuto dotační výzvu a pro všechny žadatele, kteří se 
chystají podle této výzvy připravit projekt.

ČTÚ v geografickém sběru dat zavádí pojem dis-
ponibilní přípojky k internetu na daném adresním 
místě. Disponibilní přípojky mají význam zasíťova-
ných domácností, kde je přípojka připravena a lze 
ji snadno a rychle zřídit (obdoba světově zavede-
ného označení HP – Home Passed). V anglickém 
jazyce je rovněž používán termín HC – Home 
Connected, což odpovídá připojené domác-
nosti, kde je přípojka zřízena, končí účastnickou 
zásuvkou, nebo termín HA – Home Activated, 
kde nejenže je přípojka zřízena, ale je na ní navíc 
aktivována služba přístupu k internetu. Obdobou 
Home Activated je v GSD ČTÚ zavedeno označení 
aktivní přístup ke službě internet.

Disponibilní přípojky vykázané dle ČTÚ tak zahr-
nují jak ty aktivované přípojky (aktivní přístupy), 
tak ty dosud neukončené v koncovém bodě sítě 
a neaktivované. ČTÚ rozlišuje disponibilní přípojky 
podle efektivní rychlosti stahování dat. 

GSD ČTÚ tak zavedl pojem efektivní rychlost dis-
ponibilní přípojky, což odpovídá běžně dostupné 
rychlosti aktivované přípojky, to znamená služby 
připojení k internetu, pokud je tato služba na 

přípojce následně poskytována. Provozovatelé 
a vlastníci sítí pak elektronicky jednou za rok ode-
vzdávají data o počtu disponibilních přípojek na 
každém adresním místě jak ukazuje tabulka 4.

Rychlost disponibilních 
přípojek na adresním 
místě

Počet disponibilních 
přípojek na adresním 
místě

Downstream (Mbit/s)

od 100 Mbit/s (včetně)

od 30 Mbit/s (včetně)  
do 100 Mbit/s

do 30 Mbit/s

Tab. 4  Kategorizace disponibilních přípojek dle 
rychlosti

Jak dokladovat a garantovat rychlost 
na dotované přípojce?
Pro žadatele o podporu podle Výzvy II OP PIK 
Vysokorychlostní internet je důležité připravit 
v krátkém čase projekt tak, aby byl věcně správný 
a přehledný. Proto může být pro příjemce dotace 
zajímavý některý z následujících tipů:

•  V předkládaném projektu je vhodné uvádět počet 
projektovaných disponibilních přípojek na jednot-
livých adresních místech v kategoriích rychlosti 
podle tabulky 2 a vykazovat je v obdobné struk-
tuře jako je formulář GSD ČTÚ ART 182 [6]. 
Z takové dokumentace lze snadno spočítat nebo 
zkontrolovat efektivní pokrytí a přidělený počet 
bodů.

•  Následně po rozhodnutí o přidělení dotace 
a úspěšném zahájení projektu je vhodné v násle-
dujícím roce při GSD ČTÚ [6] vykázat disponibilní 
přípojky v projektu plánované i také přípojky již 
realizované. Stejně tak vykazovat již zasíťovaná 
adresní místa a vybudované disponibilní přípojky 
v rámci monitorovacích zpráv pro poskytovatele 
dotace.

•  Je povinnost zveřejnit velkoobchodní nabídku 
a nabídnout v nově zasíťovaných lokalitách 

Obr. 2 
Screenshot  
z portálu MPO  
k intervenčním 
oblastem

Zdroj:  
http://www.verej-
nakonzultace.cz/
sber-dat/mapa/
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službu přístupu k síti internet s běžně dostupnou 
rychlostí [2] dle tabulky 2 na stejných adresních 
místech tak, jak se příjemce dotace zavázal v pro-
jektu a v žádosti o dotaci.

•  Je povinnost aktivovat přípojky a poskytovat 
služby se stejnými nebo lepšími parametry jak 
se příjemce dotace zavázal v projektu a v žádosti 
o dotaci. Aktivní přípojky vykazovat jako aktivní 
přístupy v následujícím roce při GSD ČTÚ a třídit 
je dle příslušné kategorie ČTÚ [6].

•  V případě pochybností, zda byla dotovaná pří-
pojka zřízena, lze snadno provést administrativní 
kontrolu z odevzdaných dat [6], fyzickou kont-
rolu na místě, a bude-li to nutné u aktivovaných 
přípojek, lze měřením [2] určit skutečnou rychlost 
a přenosové parametry sítě.

Jedná se o poměrně snadné a transparentní 
způsoby vykazování cílů a výsledků projektu. 
Navíc jsou založeny na standardech a v oboru 
zavedených pravidlech. Neměly by proto pro 
příjemce dotace představovat zbytečnou admini-
strativní práci a zatěžovat jej nad rámec běžných 
povinností.

Závěr – kde všude je a bude disponibilní 
přípojka k dispozici?
Myšleno disponibilní přípojka k vysokorychlost-
nímu internetu. To znamená přípojka s potenciá-
lem běžně dostupné rychlosti aspoň 30 Mbit/s. Na 
kterých adresních místech v České republice jsou 
takové přípojky skutečně k dispozici? Kteří zákaz-

níci mají tu možnost si takovou službu vysokorych-
lostního připojení objednat a zřídit v krátké době, 
přitom za rozumný poplatek? A jak je to s vyššími 
rychlostmi? To zajímá všechny subjekty, které 
od oboru ICT něco požadují, nebo v oboru ICT 
podnikají. Bez rychlé konektivity se prostě nedá 
podnikat, nemluvě o domácnostech, kde obyva-
telé stále silněji vnímají, že bez rychlého internetu 
jejich životní styl a komfort trpí.

Kde všude je vysokorychlostní internet k dispozici, 
to nám může indikovat oficiální výsledek sběru dat 
ČTÚ. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 
za účelem bílých, šedých a černých míst přehledný 
portál [7] viz obr. 2. A o svých přípojkách se snaží 
aktivně informovat i někteří poskytovatelé služeb.

Více se však každý dozví, pokud sám začne určitou 
službu ve své lokalitě poptávat. Realita bývá někdy 
jiná, než oficiální informace. Rozhodně dostup-
nost kvalitní konektivity všechny zajímá, údaje 
se budou zpřesňovat, chyby opravovat. Motivace 
podnikatelů je nabízet a využívat služby kvalitního 
připojení. Jak k tomu přispěje dotační Výzva II – OP 
PIK Vysokorychlostní internet, to uvidíme velmi 
brzy. Kolik vznikne nových disponibilních přípojek 
vysokorychlostního internetu díky Výzvě II, půjde 
snadno spočítat [5], [7]. K tomu probíhá intenzivní 
výstavba z privátních finančních zdrojů. Vše se točí 
kolem rychlosti. Věřme, že k tématu rychlosti se 
budeme často vracet. A nejenom u dotovaných 
sítí. A asi poměrně rychle.

Bez rychlé 
konektivity se 

prostě nedá 
podnikat, 

nemluvě o do-
mácnostech, 

kde obyvatelé 
stále silněji 
vnímají, že 

bez rychlého 
internetu jejich 

životní styl 
a komfort trpí.
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kontrolních měření na pevných i mobilních sítích. Dokument Čj. ČTÚ-74 900/2014-620 ze dne 1. října 2018 
https://www.ctu.cz/mereni-rychlosti-prenosu-dat
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7.2.2019 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/
vysokorychlostni-internet-_-ii--vyzva--243474/

[6]  Geografický sběr dat a formulář ART182 prostřednictvím systému Elektronického sběru dat ČTÚ 23.1.2019  
https://www.ctu.cz/elektronicky-sber-dat-esd-elektronicke-komunikace

[7]  Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního 
připojení k internetu v rámci programu OP PIK  
http://www.verejnakonzultace.cz/
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Právní úprava pravidla  
„must carry“ podle evropského 
kodexu pro elektronické  
komunikace

Zdeněk Vaníček

Ve svém článku v posledním čísle NGT „Co přináší právo elektronických komunikací 
do procesu rychlých tržních a technologických změn“1 jsem se zabýval dvěma evrop-
skými právními předpisy, které Evropský parlament a Rada schválily ke konci mi-
nulého roku. Jedním z nich byla velice diskutovaná a aktuálně probíraná směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se 
stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace. Směrnici zveřejnil Úřední věst-
ník EU 17. prosince 2018; nahradí současný předpisový rámec pro sítě a služby elek-
tronických komunikací v EU.2 Nová pravidla začnou platit na sklonku roku 2020; 
podle článku 124 směrnice členské státy přijmou a zveřejní do 21. prosince 2020 
právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Členské 
státy budou tyto předpisy používat od 21. prosince 2020.

Článek 114 kodexu
V dnešním pojednání bych chtěl věnovat pozornost zdánlivě 
okrajovému ustanovení článku 114 evropského kodexu pro 
elektronické komunikace (dále jen „kodex“), který podle nad-
pisu v české verzi upravuje „povinnosti ve veřejném zájmu“. 
V anglické verzi jde přímo k věci (‘Must carry’ obligations) 
a rovněž francouzská verze nenechává nikoho na pochybách 
(Obligations de diffuser («must carry»), co je obsahem 
úpravy. Jde vskutku o velmi staré pravidlo „must carry“, 
které – zejména v našem vnitrostátním pojetí – postupně 

dospělo až k „veseloherní“ podobě (konkrétně v souvislosti 
se zákonem č. 304/2007 Sb).3

Jak toto nové ustanovení zní (v českém překladu):
Článek 114 Povinnosti ve veřejném zájmu
1.  Členské státy mohou uložit přiměřené povinnosti ve 

veřejném zájmu ohledně přenosu určeného rozhlasového 
a televizního vysílání a souvisejících doplňkových služeb, 
zejména služeb v oblasti dostupnosti, aby byl umožněn 
vhodný přístup koncovým uživatelům se zdravotním 
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postižením, a v oblasti dat na podporu slu-
žeb televize s internetem a elektronických 
programových průvodců; tyto povinnosti 
mohou uložit podnikům ve své příslušnosti, 
které zajišťují sítě elektronických komunikací 
a poskytují služby elektronických komunikací 
používané pro veřejné šíření rozhlasového či 
televizního vysílání, pokud tyto sítě a služby 
využívá významný počet koncových uživatelů 
jako hlavní prostředek pro příjem rozhlasového 
a televizního vysílání. Uvedené povinnosti se 
ukládají pouze tehdy, jsou-li nezbytně nutné 
k dosažení cílů obecného zájmu jasně vyme-
zených každým členským státem, a musí být 
přiměřené a transparentní.

Článek 114 ještě obsahuje další dva odstavce, jeho 
podstata však spočívá v tomto odstavci prvním. 
Podle něho tedy „členské státy mohou (tedy 
nemusí) uložit přiměřené povinnosti ve veřejném 
zájmu ohledně přenosu určeného rozhlasového 
a televizního vysílání a souvisejících doplňkových 
služeb, zejména služeb v oblasti dostupnosti, aby 
byl umožněn vhodný přístup koncovým uživatelům 
se zdravotním postižením.“ Předmětné ustanovení 
patří mezi výjimky z věcné úpravy zákona o elek-
tronických komunikacích,4 protože se spíše než 
službami souvisejícími s přenosem signálu zabývá 
službami obsahu. Ukládá uvedeným podnikate-
lům povinnost zahrnout do programové skladby 
určené rozhlasové či televizní programy a služby 
s nimi související. Řečenou povinnost „must 
carry“ v obecné rovině upravuje právo Evropské 
unie. V minulosti to bylo směrnicí č. 89/552/
EHS o koordinaci některých právních a správních 
předpisů členských států upravujících provozo-
vání televizního vysílání, tu nahradila směrnice 
č. 2010/13/EU o koordinaci některých právních 
a správních předpisů členských států upravujících 
poskytování audiovizuálních mediálních služeb 
(směrnice o audiovizuálních mediálních službách) 
a konečně 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.5 Vnitrostátní regulační orgány 
mohou podle nové směrnice ukládat podnikům 
v nezbytné míře povinnosti poskytnout přístup 
k zařízením, a to zejména k rozhraním pro aplikační 
programy (API) a elektronickým programovým 
průvodcům (EPG), s cílem zajistit pro koncové 
uživatele přístupnost nejen ke službám digitálního 
rozhlasového a televizního vysílání, ale i k souvi-
sejícím přiřazeným službám. Tyto přiřazené služby 
by mohly zahrnovat služby týkající se programu, 

jež jsou koncipovány se specifickým cílem zlepšit 
přístupnost pro koncové uživatele se zdravot-
ním postižením, a televizní služby s internetem 
týkající se programu. Pravidla hospodářské soutěže 
nemusí sama o sobě vždy stačit k zajištění kulturní 
rozmanitosti a mediální plurality v oblasti digi-
tální televize. Vývoj technologií a trhu si vynucuje 
pravidelné přezkoumávání povinností poskytovat 
podmíněný přístup za spravedlivých, přiměřených 
a nediskriminačních podmínek členským státem 
na vnitrostátním trhu, zejména s cílem určit, zda 
je odůvodněné rozšířit povinnosti na elektro-
nické programové průvodce (EPG) nebo rozhraní 
pro aplikační programy (API), v rozsahu, který je 
nezbytný pro zabezpečení přístupnosti koncovým 
uživatelům k určitým službám digitálního vysílání. 

Směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách 
Malý, leč potřebný úkrok stranou: Problema-
tiku pravidla „must carry“ nelze posuzovat bez 
přihlédnutí k současně probíhající transpozici 
citované směrnice o audiovizuálních mediál-
ních službách.6 Členské státy by totiž měly mít 
možnost stanovit služby digitálního vysílání, ke 
kterým má být zajištěn koncovému uživateli pří-
stup tím, že přijmou veškerá právní nebo správní 
opatření, která považují za nezbytná. Trh audio-
vizuálních mediálních služeb prochází, podobně, 
srovnatelně a neméně energicky jako odvětví 
elektronických komunikací, výraznými a rychlými 
změnami v důsledku pokračujícího sbližování 
televizních a internetových služeb. Technický 
vývoj umožňuje nové typy služeb a uživatelských 
zkušeností. Sledovací návyky se významně mění, 
zejména u mladších generací. Přestože hlavní 
televizní obrazovka zůstává i nadále důležitým 
zařízením umožňujícím sdílení audiovizuálních 
zážitků, řada diváků se při sledování audiovizuál-
ního obsahu přesunula k jiným, přenosovým zaří-
zením. Tradiční televizní obsah se na průměrné 
denní době sledování dosud podílí významnou 
měrou. Vzrostl však význam nových typů obsahu, 
jako jsou videoklipy nebo obsah vytvářený uživa-
teli, a v současné době již existují dobře zavedení 
noví účastníci trhu včetně poskytovatelů služeb 
videa na vyžádání a platforem pro sdílení video-
nahrávek. Toto sbližování médií vyžaduje aktu-
alizovaný právní rámec, který zohlední vývoj na 
trhu a zajistí rovnováhu mezi přístupem k on-line 
službám poskytujícím obsah, ochranou spotřebi-
tele a konkurenceschopností. 

Dne 6. května 2015 přijala Komise sdělení nazvané 
„Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě“. 
V něm Komise zdůraznila, že při zvažování poli-
tických řešení uváží jak regulační, tak neregulační 
prostředky v souladu s komunitou pro sdílení prak-

...aby byl 
umožněn 

vhodný pří-
stup koncovým 

uživatelům se 
zdravotním 
postižením.
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tických postupů a se zásadami pro lepší samoregu-
laci a koregulaci. Řada kodexů chování zavedených 
v oblastech koordinovaných směrnicí 2010/13/EU 
se ukázala být dobře koncipována právě v souladu 
se zásadami pro lepší samoregulaci a koregulaci. Za 
důležitý faktor úspěšnosti při podpoře dodržování 
kodexu je považována existence zákonné pojistky. 
Stejně důležité je to, aby tyto kodexy chování 
stanovily konkrétní cíle umožňující pravidelnou, 
transparentní a nezávislou kontrolu vyhodnoco-
vání cílů, na které jsou zaměřeny. Tyto kodexy 
chování by měly rovněž stanovit účinné prosazo-
vání. Zkušenosti ukazují, že nástroje samoregulace 
a koregulace, prováděné podle různých právních 
tradic členských států, mohou hrát důležitou 
úlohu při poskytování vysoké úrovně ochrany spo-
třebitele. Opatření zaměřená na dosahování cílů 
obecného veřejného zájmu v rozvíjejícím se odvětví 
audiovizuálních mediálních služeb jsou účinnější, 
jsou-li přijímána s aktivní podporou samotných 
poskytovatelů služeb.

Samoregulace je typem dobrovolné iniciativy 
umožňující hospodářským subjektům, sociálním 
partnerům a nevládním organizacím a sdruže-
ním přijímat společné pokyny pro sebe samotné. 
Odpovídají za vypracování monitorování a vymá-
hání dodržování těchto pokynů. Členské státy by 
měly v souladu se svými právními tradicemi uznat 
úlohu, kterou může hrát účinná samoregulace jako 
doplněk právních předpisů a zavedených zákono-
tvorných, soudních a správních mechanismů, a její 
přínos k dosažení cílů směrnice 2010/13/EU. Ačkoli 
však samoregulace může být doplňkovou meto-
dou provádění některých ustanovení směrnice 
2010/13/EU, neměla by nahrazovat povinnosti 
vnitrostátního zákonodárce. Koregulace ve své 
minimální podobě poskytuje v souladu s právními 
tradicemi členských států právní vazbu mezi samo-
regulací a vnitrostátním zákonodárcem. V kore-
gulaci sdílejí regulativní úlohu zúčastněné strany 
a vláda nebo vnitrostátní regulační orgány nebo 
subjekty. Úloha příslušných veřejných orgánů zahr-
nuje uznání režimu koregulace, audit jeho procesů 

a financování tohoto režimu. Koregulace by měla 
ponechávat možnost, aby stát zasáhl v případě, 
že cíle nejsou plněny. Aniž jsou dotčeny formální 
povinnosti členského státu, pokud jde o provedení 
směrnice ve vnitrostátním právu, podporuje směr-
nice 2010/13/EU používání samoregulace a kore-
gulace. To by ale nemělo členské státy zavazovat 
k zavedení režimů samoregulace nebo koregulace, 
případně obojího, a ani by se tím neměly rušit nebo 
ohrožovat stávající iniciativy týkající se koregu-
lace, které již v členských státech existují a účinně 
fungují.

Zpátky ke kodexu
Článek 114 kodexu obsahuje ještě dva další 
odstavce. Druhý se týká přezkumu: 
  „2. Do 21. prosince 2019 a poté každých pět let 

členské státy přezkoumají povinnosti  
uvedené v odstavci 1, ledaže takový přezkum 
provedly během předchozích čtyř let.“

Přezkumu do 21. prosince 2019 lze snadno porozu-
mět a jde o správnou povinnost. Ale „poté každých 
pět let“ už je vzhledem k prudkému vývoji tech-
nologie a tržních a obchodních změn irelevantní 
a naprosto neadekvátní. Toto ustanovení tak lze 
přiřadit k obvyklé „právotvorné rutině“ v podání 
Evropské komise a členské státy mají dvě mož-
nosti – vyrovnat se s touto povinnosti po svém, 
nebo ji odložit, protože v roce 2024 již nebude 
relevantní a patrně i platné.

Třetí článek se týká pravomoci členských států 
stanovit odpovídající případné úhrady, přičemž 
musí být současně zajištěno, aby neexistovala 
žádná diskriminace ve vztahu k poskytovatelům sítí 
a služeb elektronických komunikací. Toto usta-
novení je naopak značně relevantní. Jde o citlivé 
stanovení týkající se případné úhrady a zde se 
v minulosti soustavně řešilo, jak bude toto pravi-
dlo znít a hlavně, jak se bude vykládat. Formulace 
„oboustranně bezúplatně“ nebyla nikdy příliš 
praktická. Proto ji musí regulátor jasně a zřetelně 
definovat.

Tyto kodexy 
chování by 
měly rovněž 
stanovit účinné 
prosazování. 
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Závěr
Právní opora koncepce povinností ve veřejném 
zájmu podle článku 114 kodexu vyplývá z principu 
kompetenčních ustanovení zákona č. 231/2001 
Sb.,7 když z konstrukce jeho § 5 vyplynula původní 
působnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
(RRTV) pro stanovení obligatorních programů 
a souvisejících služeb k šíření ve veřejném zájmu 
(z hlediska pravidla „must carry“). V souvislosti 
s rozvojem právní úpravy dle zákona o elektro-
nických komunikacích (ZEK) byla v tom směru 
dána součinnost RRTV s ČTÚ ve formě závazných 
stanovisek regulátora obsahu ohledně povinnosti 
„must carry“ (od roku 2012 v intencích § 72 ZEK).  
Sdílená působnost RRTV a ČTÚ v oblasti rozho-
dování o ukládání povinnosti šířit určený program 
(dále též „povinnost must carry“) vychází podle 
dosavadní právní úpravy zejména v následujících 
ustanoveních právních předpisů: 

•  § 5 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., o provozo-
vání rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 
„Rada stanoví programy a služby přímo souvi-
sející s těmito programy, které mají být povinně 
šířeny ve veřejném zájmu prostřednictvím sítí 
elektronických komunikací pro rozhlasové a tele-
vizní vysílání, přezkoumává trvání potřeby jejich 
povinného šíření a předkládá Českému teleko-
munikačnímu úřadu závazná stanoviska pro účely 

uložení nebo zrušení jejich povinného šíření podle 
zvláštního právního předpisu.“

•  § 54a zákona č. 231/2001 Sb.: „Rada při zjiš-
ťování, zda je dán veřejný zájem či zda veřejný 
zájem trvá, bere v úvahu zejména zastoupení 
pořadů ve veřejném zájmu a pořadů vlastní 
tvorby, multimodální zpřístupnění vysílaných 
pořadů osobám se zrakovým a sluchovým posti-
žením (zvukový popis obrazu, český znakový 
jazyk, titulkování s indikací neverbální zvukové 
složky děje, snadno srozumitelná orientace 
v nabídce pořadů) a vhodnost programu provo-
zovatele pro vysílání neodkladných oznámení 
podle § 32 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 
Sb.“ 

•  § 72 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 
ve znění pozdějších předpisů: „(1) Úřad podnika-
teli, prostřednictvím jehož veřejné komunikační 
sítě je poskytovaná služba šíření rozhlasového 
a televizního vysílání, kterou využívají koncoví 
uživatelé jako hlavní prostředek příjmu rozhla-
sového a televizního vysílání, uloží rozhodnutím 
povinnost šířit určený rozhlasový nebo televizní 
program a s tímto programem související služby. 
(2) Úřad povinnost uvedenou v odstavci 1 uloží 
jen na základě zvláštního právního předpisu.“ 

Právní opo-
ra koncepce 

povinností 
ve veřejném 
zájmu podle 

článku 114 
kodexu vyplý-
vá z principu 

kompetenčních 
ustanovení 

zákona...
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Další právní rámec v tom směru daly novelizace 
„vysílacího zákona“ v procesu digitalizace TV 
vysílání, a to zejména zákon č. 235/2006 Sb., 
a obzvláště zákon č. 304/2007 Sb.,8 přičemž už 
původní právní konstrukce (v době tehdejších tech-
nických a technologických možnostech šíření) nevy-
lučovala následnou aplikaci „must carry“ v oblasti 
nových přenosových prostředků resp. systémů 
v případě provozovatelů vysílání s licencí (vč. pro-
vozovatelů převzatého vysílání), což jednoznačně 
spadá do kompetencí regulátora obsahu (tj. RRTV)

 Z hlediska účelnosti právní úpravy povinností 
ve veřejném zájmu ohledně přenosu určeného 
rozhlasového a televizního vysílání a souvisejících 
doplňkových služeb by bylo vhodné svěřit pravo-
moc ukládání těchto povinností pouze Radě pro 

rozhlasové a televizní vysílání s odpovídající úpra-
vou zákona č. 231/2001 Sb., o provozování roz-
hlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, tj. 
v rámci transpozice kodexu též aktuálně posoudit 
účelnost dosavadního společného postupu RRTV 
a ČTÚ při výkonu sdílené působnosti.9 

Především je ale nutné dbát na přesnou, zároveň 
ale účelnou a na dlouholetých osvědčených zku-
šenostech založenou transpozici všech ustanovení 
kodexu, tj. směrnice (EU) 2018/1972, včetně i těch 
zdánlivě „podružných“ nebo těch, které se dotý-
kají kompetencí více orgánů státní správy, jak to 
popisuje toto pojednání o ustanovení článku 114 
kodexu.

Poznámky:
1  Časopis TELEKOMUNIKACE & ICT - NEXT GENERATI@N Telekomunikace, číslo 1/2019, On-line ISSN 2336-8055, str. 27–30, vyšlo 

20. března 2019.
2  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11 prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektro-

nické komunikace (Úř. věst. L 321, 17. 12. 2018, s. 36). Transpozice podle článku 124 proběhne v ČR novelou zákona o elektronic-
kých komunikacích.

3  Viz autorovy články, např.: Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu 
zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, Právní rozhledy, časopis pro všechna právní odvětví, 
číslo 18/2007, 15. ročník, 21. září 2007, str. II, ISSN 1210-6410; Otevřená diskuse kolem povinnosti „must carry“, Právní zpravodaj, 
měsíčník pro právní praxi, ročník VIII., 10/2007, říjen 2007, str. 10, ISSN 1212-8694; „Must carry“ ne – zapláče české právo, Strate-
gie, týdeník o médiích, reklamě a marketingové komunikaci, č. 43, 22. října 2007, str. 22; aj.

4  Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komuni-
kacích), ve znění pozdějších předpisů. Podrobněji viz: VANÍČEK, Z., MATES, P., NIELSEN, T. Zákon o elektronických komunikacích. 
Komentář. Praha: Linde Praha, a.s., 2014, str. 308 a násl. Aktualizace komentáře: VANÍČEK, Z., MATES, P., NIELSEN, T. Zákon 
o elektronických komunikacích. Komentář. Praha: Linde Praha a.s., 2014, počet stran 560, ISBN 978-80-7201-944-1 – pro Wolters 
Kluwer, 2018.

5  Úřední věstník EU L 303, 28. 11. 2018, str. 69.
6  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).

7  Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8  Zákon č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního 

vysílání na zemské digitální televizní vysílání. Jeho úpravu „must carry“ napadli 3. března 2008 hlavní provozovatelé převzatého 
vysílání v ČR stížností podanou Evropské komisi.

9  https://www.ctu.cz/spolecny-postup-rrtv-ctu-pri-vykonu-sdilene-pusobnosti
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osvědčených 
zkušenostech 
založenou 
transpozici 
všech ustanove-
ní kodexu.
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Musíme ale překonat mnoho překážek. Nebudeme říkat, 
že to nejde, protože se vždycky najde někdo, kdo to dokáže 
a udělá z nás hlupáka. Budeme to brát jako výzvu, velkou 
výzvu. Máme tu dnes mnoho pojmů, jako chytrá města, 
Internet věcí, průmysl 4.0 a další, které se skloňují v různých 
pádech. 5G je tedy nevyhnutelná evoluce, která musí přijít 
a všem těmto pojmům umožní vzkvétat. Jak tedy na to?

S ohledem na to, co musí 5G splňovat, víme, že každá buňka, 
nezávisle na své velikosti, musí být připojena optickým 

kabelem a musí mít napájení. Tady startuje naše výzva. Jako 
první a logický krok se jeví osazení technologie na stávající 
BTS. Eliminujeme tím spousty různých překážek, zejména ty 
byrokratické a můžeme si říct, že bychom ve velice krátkém 
čase postavili aspoň něco. Narážíme zde ale na první problém 
a to, že v současnosti je optikou připojeno jen něco kolem 
40 % BTS, protože v mnoha případech není možné přivést 
optiku až k anténám. (obr. 1)

5G prakticky
V telekomunikacích jedno z nejdiskutovanějších témat dneška – „5G“. Mobilní 
síť, která je super rychlá se super malou latencí pro miliony zařízení. Jako uživa-
tel spousty „smart“ zařízení a milovník nových technologií se těším, až si u nás 
na vesnici koupím svůj první 1Gbps tarif s latencí 1ms a nezruinuje to domácí 
rozpočet.

Petr Kabilka, MICOS TELCOM, s.r.o.

Obr. 1   
Možné způsoby připojení BTS ve 4G síti.

CORE NETWORK

PoP

Microwave  
To The Antenna

Copper  
To The Antenna

Fiber  
To The Antenna
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Z hustoty současných BTS a jejich způsobu při-
pojení je patrné, že tohle nebude cesta, která nás 
dovede do cíle s uspokojivým pokrytím. Bude tedy 
nutné stavět nové vysílače a ty připojovat optic-
kými vlákny. Budeme ale potřebovat velké množ-

ství vláken. 5G si žádá dvě vlákna pro každé RRH 
(remote radio head). Když ale pronásobíme počet 
sektorů s možnými frekvencemi a s možností až 
třech operátorů, velice snadno se dostaneme na 
desítky potřebných vláken. (obr. 2)

RRH

Příliš mnoho vláken

BBU

Obr. 2 
Jedno vlákno pro 
každé spojení mezi 
BBU (baseband 
unit) a RRH (remote 
radio head)

Ne všude bude možné vést nové kabely s vel-
kým počtem vláken. Máme tu případy, kdy jsou 
v budově jen velmi malé rezervy, řádově jednotky 
vláken. Nebo přípojné trasy, kde jedinou šancí jak 
zvýšit počet vláken je výměna kabelu. Kde tedy vzít 
stovky potřebných vláken? Je třeba se na to podívat 
reálně. Bude třeba začít využívat celý potenciál 

přenosového spektra optického vlákna. Jako velice 
výhodné se jeví využít WDM a po vlákně posílat 
několik WDM kanálů. Příslušné RRH osadit vždy SFP 
s příslušnou lambdou. Rázem se nám počet potřeb-
ných vláken smrskne na dvě pro jednu buňku. Jedna 
lambda je schopná přenosové rychlosti 10Gb/s. 
Tohle by mohlo dávat smysl. (obr. 3)

RRH

TP

TP

TP

λ1

λN

λ2

TP

TP

TP

λ1

λN

λ2
BBU

WDM spojení

MUX/DEMUX MUX/DEMUX TP: Transponder

Obr. 3 
WDM pro 5G 

Nutno říct, že takto bychom dokázali sdílet sítě 
v jednom kabelu, protože by na stejném vlákně 
vedle sebe mohly existovat různé typy technolo-

gií. Jak se to má s přenosovými technologiemi na 
optickém vlákně v současnosti? (obr. 4)
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V současnosti v sítích FTTH vládne GPON. Časem 
prověřená a cenově dostupná technologie pro připo-
jování koncových účastníků. Na ní navazující XGPON, 
která v současné chvíli pomalu začíná dávat smysl, 
ale je vymyšlena jako upgrade současné GPON pou-
hou výměnou některých prvků v síti, zvyšuje přeno-
sovou kapacitu několikanásobně. Někde uprostřed 
spektra máme WDM systém, který by nám mohl 
pomoci ve výstavbě 5G sítě. Je možné výstavbu FTTH 
a 5G takto spojit? Rozhodně ano. Potřebná hustota 
buněk v 5G síti je vlastně takové jiné FTTH. Tohle 
bude ta správná cesta - stavět FTTH společně s 5G 

a vyždímat z vláken všechen potenciál, který se tam 
skrývá. Jak by to mohla vypadat taková síť, můžeme 
vidět na obrázku č. 5.

Takovéto sdílení vlákna nám umožní zapnout 
buňku 5G tam, kde je v rezervě malý počet vláken. 
Na přípojné trase mezi SDF a PoP také nebude 
zapotřebí stovek vláken. NG-GPON může běžet 
v souběhu s klasickou GPON viz obr. 5. S využitím 
vlnového multiplexu na NG-GPON se nám rozši-
řují možnosti jak 5G postavit.  
Bude to cesta?

Obr. 4   
Používané vlnové 

délky jednotlivých 
technologií 

v optickém vlákně 
v dnešní době

XGPON 
US

GPON 
US

GPON 
DS

TWDM-PON 
US PtP WDM RF 

Video
XGPON 
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TWDM-PON 

DS O TDR
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Každá vlnová délka 10 Gb/s

Frekv.

PoP

XGS-PON může být
cesta vývoje

Rozvaděč Obytné Firemní

DAS Mobilní síť

GPON
OLT

BBU
- ...

DAS
host unit

NG-GPON2
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CE

Všechny vlnové délky 
jsou kombinované na
stejné optické vlákno 

(GPON, NG-PON2)

Signál je rozdělen  
a distribuován

Obr. 5 
Sdílení s PON 

architekturou na 
jednom vlákně 

(DAS Distributed 
antenna systém)

S využitím 
vlnového 

multiplexu  
na NG-GPON  

se nám 
rozšiřují 

možnosti jak 
5G postavit. 

Bude to cesta?
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NG-PON2 je budoucností 
pasivních optických sítí

Jaroslav Hrstka

Hlavní hnací 
silou je široká 

dostupnost 
sofistikovaných 

připojených 
zařízení.

Úvod
Společně s růstem využívání služeb na Internetu, 
rostou také nároky uživatelů na přenosovou 
kapacitu. Hlavní hnací silou je široká dostupnost 
sofistikovaných připojených zařízení, jako laptopy, 
smartphony, nositelná elektronika a rostoucí počet 
domácích zařízení a senzorů, které vyžadují různé 
typy připojení zahrnující nízkou latenci, velkou 
přenosovou kapacitu, garantovanou propustnost 
a vysokou spolehlivost. Poskytovatelům služeb 
přináší široké přijetí těchto nových technologií 
obrovské možnosti růstu, ale staví to před ně také 
významné výzvy.

Jednou z těchto výzev je omezení existujících 
technologií, jako jsou DSL nebo gigabitová pasivní 
optická síť (GPON), které neposkytují dostatečnou 
kapacitu pro podporu nových služeb a aplikací. 
Odpovědí je nejnovější verze standardu PON, kon-
krétně příští generace pasivní optické sítě 2 (NG-
-PON2), která poskytuje nové výkonné funkce, jenž 
poskytovatelům služeb umožní uspokojit bezprece-
dentní požadavky na jejich sítě. Článek poskytuje 
přehled hlavních vlastností a výhod technologie 
NG-PON2, a dále se zaměřuje na důležitá hlediska 
pro poskytovatele služeb, kteří je nasazují.

Vývoj pasivních optických sítí
Optické přístupové sítě (Optical Access Network, 
OAN) byly typicky nasazovány pomocí jedné ze 
tří různých topologií: bod-bod (P2P), bod-více 
bodu (P2MP) nebo kruh. Z těchto tří topologií 
PON je mezi operátory, kteří zavádí přípojky 
FTTH, nejčastěji využívána P2MP. Hlavní důvo-
dem je, že vyžaduje nejnižší náklady na infra-
strukturu. Sdílené vlákno P2MP přivádí provoz do 
rozbočovacích prvků (spliterů), jejichž uspořádání 
může být jednostupňové nebo vícestupňové, 
aby se dosáhlo požadovaného poměru rozbočení. 
Díky tomu není nutné z OLT zavádět samostatné 
optické vlákno ke každému uživateli. Tato archi-
tektura byla poprvé standardizována v doporu-
čení pro ATM-PON (ITU-T G.983.1), které bylo 
vydáno v roce 1998. Od té doby jsou specifikace 
pravidelně aktualizovány, aby vyhověly stále 
rostoucím požadavkům na přenosovou kapacitu. 
To v průběhu let vedlo k různým implementacím 
PON, přičemž poslední standardy ITU-T i IEEE 
umožňovaly sdílenou přenosovou kapacitu až 
10/10 Gb/s. Tabulka 1 ukazuje vývoj a základní 
parametry PON, včetně nejnovější verze NG-
-PON2 schválené letos ITU-T a verze NG-EPON 
připravované IEEE.



2  |  2 0 1 9  |  3 3

Od GPON k NG-PON2
Za standardizací PON stojí zejména aliance FSAN 
(Full Service Access Network) sdružující hlavní 
telekomunikační operátory a výrobce systémů 
a telekomunikační sektor Mezinárodní telekomu-
nikační unie (ITU-T). Během let se zaměřovali na 
vývoj specifikací pro řadu systémů PON, které 
poskytovaly stále větší přenosovou kapacitu 
a lepší možnosti podpory pro služby. Po dokon-
čení specifikace GPON v roce 2004, která posky-
tuje přenosové rychlosti 2,5/1,25 Gb/s se FSAN 
soustředila na PON s ještě vyššími rychlostmi. 
Výsledkem byla specifikace XG-PON, která pod-
poruje 10/2,5 Gb/s a byla dokončena v roce 2010. 
V roce 2015 následoval návrh nové generace archi-
tektury – NG-PON2, která díky využití vlnového 
multiplexování umožňuje přenosové rychlosti až 
40/40 Gb/s (v budoucnu až 80 Gb/s), a to pomocí 
využití několika vlnových kanálů 10/10 Gb/s po 
jednom optickém vláknu. O rok později byla 
schválena symetrická verze XG-PON umožňující 
přenosové rychlosti 10/10 Gb/s. V lednu letošního 
roku pak byla schválena verze NG-PON2.

NG-PON2 nabízí poskytovatelům služeb oproti 
technologii XG-PON významné výhody. XG-PON 
využívá jeden vlnový kanál (optický kanál na jedné 
vlnové délce), přes který uživatelé v závislosti 
na poměru rozbočení sdílí určitou přenosovou 
kapacitu. Díky jednoduchosti – je využíván jeden 
optický signál na pevné vlnové délce – jsou optické 
prvky levnější. NG-PON2 je na druhou stranu více-
kanálový systém, který nejenže čtyřikrát zvyšuje 
dostupnou přenosovou kapacitu na optickém 
vláknu, ale díky možnosti přeladění optických 
síťových jednotek (ONU) poskytuje také bezkon-
kurenční výhody provozovatelům i uživatelům.

To zahrnuje lepší výkonnost a dostupnost služeb, 
možnost využití modelu pay-as-you-grow (tj. 
přidávat vlnové kanály jak je potřeba), přepínání 
ochrany vlnových kanálů, bezproblémovou aktu-
alizaci softwaru i hardwaru v centrální jednotce 
či možnosti úspory energie. Díky této flexibilitě 

a lepší výkonnosti bude stále více poskytovatelů 
služeb zavádět NG-PON2, což časem umožní sní-
žení ceny optických prvků.

Možnosti NG-PON2
Systémy NG-PON2 nabízí několik nových mož-
ností, které výrazně zvyšují flexibilitu výstavby 
a provozování PON. Systémy NG-PON2 umožňují:

–  Podporu modelu „pay as you grow“, který posky-
tovatelům služeb umožňuje přidávat nebo odebí-
rat vlnové kanály podle aktuálních požadavků na 
přenosovou kapacitu.

–  Bezproblémovou aktualizaci služeb díky využití 
přeladitelných optických prvků.

–  Sdružení (bonding) až čtyř vlnových kanálů 
s celkovou přenosovou kapacitou až 
40/40 Gb/s (v budoucnu se počítá se sdružením 
až osmi vlnových kanálů s celkovou kapacitou až 
80/80 Gb/s).

–  Zpřístupnění optického vlákna (fiber unbundling) 
dalším poskytovatelům služeb prostřednictvím 
přidělení vlnového kanálu.

–  Konvergenci služeb zahrnující širokých rozsah 
služeb pro domácnosti, podniky i další poskyto-
vatele služeb, jako např. připojení základnových 
stanic k páteřní síti (fronthaul i backhaul).

Poskytovatelé služeb musí být vzhledem k silné 
konkurenci na trhu připraveni rychle poskytovat 
nové služby a aplikace, které je budou odlišovat 
od konkurence. Zavedení systémů NG-PON2 jim 
umožní velmi rychle reagovat na požadavky větší 
přenosové kapacity, konvergovat široký rozsah 
služeb v rámci jedné PON a využít nové inovativní 
způsoby pro zvýšení celkové flexibility a snížení 
nákladů PON.

Architektura NG-PON2
Standard pro příští generaci pasivních optických 
sítí 2 (NG-PON2) dovoluje konvergenci služeb 
několika sítí v rámci jedné ODN. To umožňuje 
významné snížení celkových nákladů na vlast-
nictví (TCO) a současně zavedení nové efektivní 

Tabulka 1  
Standardy pro 
pasivní optické sítě

Typ Standard Vydání
Přenosová 

kapacita
Poměr rozbočení Dosah

APON ITU-T G.983.1 1998 622/155 Mb/s 1:32 20 km

BPON ITU-T G.983.3 2001 622/155 Mb/s 1:32 20 km

GPON ITU-T G.984 2003 2,5/2,5 Gb/s 1:64 20 km

EPON IEEE 802.3ah 2004 1,25/1,25 Gb/s 1:64 20 km

10G-EPON IEEE 802.3av 2009 10/10 Gb/s 1:32 20 km

XG-PON ITU-T G.987 2010 10/2,5 Gb/s 1:64 20 km

XG-PON ITU-T G.987.2 2016 10/10 Gb/s 1:64 20 km

NG-PON2 ITU-T G.989 2019 40/40 Gb/s 1:64 20 km

NG-EPON IEEE 802.3ca 2020 50/50 Gb/s – –
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architektury, kterou lze upravovat podle aktuál-
ních požadavků zákazníků. obr. 1 ukazuje základní 
stavební bloky NG-PON 2. To zahrnuje:

–  Optická linková zakončení (Optival Line Ter-
minals, OLT), tj. linkové jednotky podporující 
kompatibilní vlnové plány. Linkové jednotky 
poskytují konkrétní vlnové kanály (λ1 až λ 4) 
s vyměnitelnými transceivery.

–  Optické síťové jednotky (Optical Network Units, 
ONU) s přeladitelnými lasery, optickými filtry 
a přijímači pro podporu kompatibilních vlnových 
plánů, dovolující vlnovou mobilitu.

–  Vlnové multiplexory (Wavelenght Multiplexer, 
WM), což jsou pasivní vlnové multiplexory, 
které sdružují čtyři vlnové kanály NG-PON2 do 
jednoho optického vlákna (v budoucnu až osm 
vlnových kanálů).

–  Společné prvky (Co-existence Element, CE). 
Jedná se pasivní vlnové multiplexory, které 
sdružují několik technologií PON do jednoho 
optického vlákna.

NG-PON2 využívá multiplexování s časovým 
a vlnovým dělením (Time and Wavelenght Division 
Multiplexing, TWDM), které umožňuje až čtyři 
vlnové kanály (λ1 až λ 4) nebo v budoucnu až osm, 
v závislosti na tom, jak porostou nároky na přeno-
sovou kapacitu. NG-PON2 je první standard PON, 
který využívá přístup s několika vlnovými kanály. 
Jednotlivé vlnové kanály mohou poskytovat tři 
různé kombinace přenosových rychlostí: obou-
směrně 10 Gb/s, 10 Gb/s k uživateli/2,5 Gb/s od 
uživatele a 2,5 Gb/s obousměrně. Pro směr k uži-
vatelům se využívá vlnové pásmo 1596–1603 nm 
s kanálovou roztečí 100 GHz. Směrem od uživa-
telů jsou specifikovány tři vlnová pásma: široké 
1524–1544 nm, snížené 1528–1540 nm a úzké 
1532–1540 nm s kanálovou roztečí 50 GHz, 
100 GHz nebo 200 GHz.

Vlastnosti NG-PON2
Vlnová mobilita
Vlnová mobilita umožňuje ONU přijímat všechny 
vlnové délky v rámci ODN a poskytuje schopnost 
využívat přeladitelné optické prvky v ONU pro 
příjem jakéhokoliv dostupného vlnového kanálu. 
Vlnová mobilita poskytovatelům služeb dovoluje 
vytvořit pravidla, jak se ONU může přelaďovat 
mezi různými vlnovými kanály např. v případě 
údržby nebo velkého provozního zatížení sítě PON. 
Vlnová mobilita poskytovatelům služeb umožňuje:

–  Zvyšovat přenosovou kapacitu podle aktuálních 
požadavků (model pay-as-you-grow).

–  Poskytovat redundanci, tj. ONU se může připojit 
na jinou OLT, pokud ta stávající má poruchu.

–  Optimalizovat provozní zatížení, díky lepší flexi-
bilitě provozního nastavení PON.

–  Nastavit poměr rozbočení, tj. ONU se může pře-
ladit na jiný vlnový kanál, efektivně snížit poměr 
rozbočení na jednom vlnovém kanálu a zvýšit 
poměr rozbočení na jiném vlnovém kanálu.

–  Funkci ochrany, tj. použití dalšího vlnového 
kanálu jako zálohy v případě výpadku stávajícího 
spojení.

–  Bezproblémovou údržbu a modernizaci, tj. během 
údržby nebo modernizace sítě lze ONU přeladit 
na vlnový kanál jiného systému.

Sdružení vlnových kanálů
Sdružování vlnových kanálů umožňuje přidělit 
několik vlnových kanálů, které jsou podporovány 
ODN pro jednu ONU. Například, pokud podnik 
bude potřebovat přenosovou kapacitu více než 
10 Gb/s, může poskytovatel služby přidělit k jedné 
ONU více vlnových kanálů.

Konvergence služeb
Využití několika vlnových kanálů poskytovatelům 
služeb umožňuje také podporovat konvergenci slu-

Obr. 1 
Základní stavební 

bloky NG-PON2
GPON

OLT

W
M

1 Spliter 

NG-PON2 OLT

Obrazové 
služby

C
E

NG-PON2 
laditelná ONU

NG-PON2 
laditelná ONU

NG-PON2 
laditelná ONU

NG-PON2 
laditelná ONU



2  |  2 0 1 9  |  3 5

žeb a nabízet v rámci ODN mnoho různých typů 
služeb, např.:

–  Oddělit služby pro domácnosti, podniky a pro-
pojení s páteřní sítí do různých vlnových kanálů, 
přičemž jsou využívány různé jednotky OLT.

–  Snížit náklady na provoz a údržbu díky využití 
jednoho vlákna a vlnového multiplexoru pro 
různé typy samostatných služeb.

Aplikace NG-PON2
Změny v oblasti telekomunikací jsou stimulovány 
zejména rychle se měnícími požadavky na komuni-
kaci a neustále rostoucími nároky na přenosovou 
kapacitu. Odpovědí jsou systémy NG-PON2. 
Poskytovatelé služeb z celého světa proto již začali 
zavádět systémy NG-PON2 do svých sítí, příkla-
dem jsou společnosti Verizon, SK Broadband, Por-
tugal Telecom, Northpower Fibre (Nový Zéland) 
a několik dalších.

Systémy NG-PON2 umožňují díky konvergenci 
služeb v rámci jedné ODN také výrazné snížení 
nákladů na vlastnictví. Možnost poskytovat pře-
nosové rychlosti 10 Gb/s (nebo více) jednotlivým 
uživatelů, nabízí poskytovatelům služeb široký 
rozsah maloobchodních a velkoobchodních služeb 
a aplikací pro domácnosti, podniky, různé komu-
nity, další telekomunikační operátory, inteligentní 
města či inteligentní budovy.

–  Služby pro domácnosti. Koncovým uživatelům lze 
poskytovat vysokorychlostní přípojky s přenoso-
vou rychlostí až 10/10 Gb/s nabízet služby Triple 
Play (tj. telefon, IPTV a přístup k internetu). 
Takové služby jsou poskytovány např. v Japonsku, 
Švédsku, Švýcarsku, USA či Singapuru, přičemž 
cena je pod 100 USD měsíčně. V případě, že jsou 
koncoví uživatelé blíže k OLT lze využít vyšší 
poměr rozbočení (splitery 1:256), což dovoluje 
snížit náklady na uživatele. Zajímavou aplikací je 
také připojení větších bytových domů prostřed-
nictvím optického vlákna ukončeného v DSLAMu 
pro G.Fast a k jednotlivým domácnostem jsou 
pak přípojky vedeny přes metalické kabely.

–  Služby pro podniky. Vyšší přenosová kapacita 
systémů NG-PON2 (10 Gb/s až 40/80 Gb/s) 
umožňuje flexibilně reagovat na rostoucí nároky 
podnikových zákazníků. To zahrnuje rovněž nové 

aplikace včetně poskytování redundance či služeb 
založených na vlnových kanálech, které dovolují 
poskytovat vyšší SLA.

–  Služby pro operátory. Jedná se obvykle služby 
typu point-to-point v rámci velkoobchodní 
nabídky. Nejčastější využití lze očekávat při 
přechodu na malé buňky v rámci mobilních sítí 
4G a 5G. To zahrnuje optické připojení základ-
nových stanic (backhaul) a vzdálených rádiových 
jednotek (fronthaul) v rámci páteřního propojení 
mobilních sítí. Tato spojení budou vyžadovat 
vysoké přenosové rychlosti, nízkou latenci 
a vysokou spolehlivost, takže systémy NG-PON2 
jsou ideálním kandidátem. Zajímavou aplikací 
může být také připojení privátních sítí LTE/5G pro 
průmyslové využití. Systémy NG-PON2 obecně 
podporují nabídku velkoobchodních služeb přidě-
lením vlnového kanálu zákazníkovi. 

–  Další služby a aplikace. Možnosti NG-PON2 
umožňují také připojit místní sítě LAN různých 
subjektů, jako jsou univerzity, nemocnice, hotely, 
letiště apod. Díky kombinaci nízké latence, 
vysoké přenosové rychlosti a vysokého poměrů 
rozbočení lze systémy NG-PON2 využít i pro 
aplikace v inteligentních budovách (např. dohle-
dové kamerové systémy) a pro různé aplikace 
v rámci inteligentního města.

Závěr
Technologie NG-PON2 nabízí poskytovatelům 
telekomunikačních služeb mnoho výhod při posky-
tování spolehlivých služeb pro zákazníky. Předně 
nabízet přenosové rychlosti, které vyžadují služby 
a zákazníci s vysokými nároky na přenosovou 
kapacitu, a to jak z hlediska samotné přenosové 
kapacity, tak z hlediska nízké latence a spolehli-
vosti. Architektura NG-PON2 dovoluje poskytova-
telům služeb významně zvýšit výkonnost a flexi-
bilitu svých sítí, a při tom snížit provozní náklady. 
Modernizace může být realizována bez toho, aby 
byly jakkoliv ovlivněny služby stávajících uživa-
telů, takže síť může být rozšiřována v závislosti na 
aktuálních požadavcích (model pay-as-your-grow). 
Navíc přenosová kapacita může být v sítí snadno 
předisponována jak je potřeba, díky přidělování 
různých vlnových kanálů uživatelům. Mimo pro-
vozních výhod poskytuje standard NG-PON2 také 
podporu pro mnoho různých nových konvergova-
ných služeb pro domácnosti, podniky i mobilní sítě 
po jednom optickém vláknu.
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Ing. Ivan Říčař se narodil v Praze, kde také prožil většinu svého života. 
Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT a v rámci studia absolvo-
val šest semestrů na prestižním Moskevském energetickém institutu. Po 
ukončení vysoké školy působil rok na západoněmecké Technické univerzitě 
v Darmstadtu. Od konce šedesátých let minulého století pracoval v tehdej-
ším Výzkumném ústavu telekomunikací jako výzkumný a později vědecký 
pracovník. Disertační práci obhájil začátkem sedmdesátých let na ČVUT, 
kde také získal vědeckou hodnost. V Československu patřil mezi uznávané 
specialisty v oboru konstrukce měřících přístrojů pro telekomunikace. V této 
oblasti také spolupracoval s Institutem pro sdělovací techniku v Berlíně 
a společností Siemens v Mnichově. Řadu let působil na elektrotechnické 
fakultě ČVUT v oborové komisi pro obhajoby doktorských disertačních prací. 

Po sametové revoluci zvítězil ve veřejném výběrovém řízení na pozici ředitele 
státního podniku Výzkumný stav telekomunikací. Měl výrazný podíl na jeho 
pozdější privatizaci, přeměně na standardní výrobní podnik a úspěšném 
startu obchodních aktivit pod novým názvem TTC TELEKOMUNIKACE.

Ivan Říčař zásadním způsobem přispěl také k založení TTC MARCONI, 
společného podniku TTC TELEKOMUNIKACE a firmy MARCONI z italského 
Janova. Obě společnosti, TTC TELEKOMUNIKACE i TTC MARCONI, měly 
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grátory ve střední a východní Evropě. Ivan Říčař se také významně podílel na 
formování a rozvoji celé skupiny TTC. Po ustavení TTC HOLDING, a.s., v roce 
2007, se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem. 

Nezastupitelnou roli měl Ivan Říčař také ve vytváření stabilních vztahů 
s partnery a zákazníky doma i v zahraničí. Mezi svými spolupracovníky si vždy 
získával přirozenou autoritu nejenom díky svým znalostem a zkušenostem, 
ale zejména rozvahou a nadhledem, se kterými uměl řešit obtížné situace 
a hledat smysluplné kompromisy. Pro své kolegy byl nejen uznávaným šéfem 
s přirozenou autoritou, ale také člověkem schopným a ochotným pozorně 
naslouchat ve všech vrstvách mezilidské komunikace, člověkem, který byl 
v případě potřeby vždy připraven pomoci, člověkem chápajícím a laskavým. 
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DMEA (Digital Medical Expertise & Applications) 
je tedy nástupcem conhIT (Connecting Heal-
thcare IT) a sleduje tak další strategický vývoj 
s cílem vyobrazit v budoucnosti úplný řetězec 
digitální zdravotní péče ve všech jeho krocích. 
DMEA bude postupně budována jako plat-
forma pro všechny digitální obory, které se dnes 
a v budoucnosti budou týkat aktérů systému 
zdravotnictví. DMEA se zaměřuje na rozhodující 
osoby ze všech oborů zdravotnické péče – od 
obchodního vedení nemocnic po politiky ve 
zdravotnictví a experty z vědy a výzkumu. Jako 
integrované setkání zahrnující kongres, veletrh, 
akademický sektor a společenský networking 
nabízí účastníkům možnost se informovat 

o aktuálním vývoji a produktech digitální zdra-
votní péče, vzájemně propojit kontakty v oboru 
a vzdělávat se na vysoké úrovni. 

Pořadatelem DMEA je Bundesverband Gesund-
heits-IT, bvitg e.V. (Spolkový svaz zdravotnické 
informatiky – organizace přiléhající ke společnosti 
Messe Berlin). Navíc spolupracuje s oborovými 
svazy GMDS (Deutsche Gesellschaft für Medizinis-
che Informatik, Biometrie und Epidemiologie) e.V., 
BVMI (Berufsverband Medizinischer Informatiker) 
e.V. a podílí se na obsahové spolupráci s KH-IT 
(Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterin-
nen/Leiter) e.V. a CIO –UK (Chief Information 
Officers – Universitätsklinika). 

Z 
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R
Ů Digitalizace ve zdravotnictví  

made in Europe
Uprostřed rozpačitého mlčení okolo „elektronizace českého zdravot-
nictví“ se uskutečnil počátkem dubna v Berlíně první ročník evrop-
ského kongresu DMEA s podtitulem Connecting Digital Health. Ten 
plynule navázal na dlouholetou tradici výstavy conhIT, jež získala 
v Berlíně, a díky Česko-německé obchodní komoře také v České re-
publice. Účastník jistě ocenil německy věcnou diskuzi obecného stavu 
digitalizace ve zdravotnictví představenou v širších souvislostech. Ně-
které závěry a názory přitom připomínají stav v ČR. 
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Jens Naumann, předseda představenstva Bun-
desverband Gesundheits-IT – bvitg e.V. a Jens 
Heithecker, ředitel Messe Berlin, představili nové 
uspořádání kongresu DMEA, ke kterému náleží 
široké spektrum témat – od umělé inteligence 
a elektronické karty pacienta, přes digitalizaci 
v lékařské péči, telematiku a bezpečnost IT, až 
k tématu „regenerace“. Nová značka veletrhu 
DMEA odpovídá oslovení široké cílové skupiny 
a lepší provázanosti různých vnějších stakeholderů 
přes obvyklé hranice odvětví zdravotnictví. „Cílem 
je podpořit výměnu odborných informací s přesahem 
do různých odvětví, a tak digitalizaci ve zdravotnictví 
popohnat kupředu“, vysvětlil Jens Naumann.

V navazující diskuzi expertů poskytla Jana Aulen-
kamp, doktorandka na Ruhr-Universität Bochum, 
informace ze svého pohledu pracovního dne 
budoucí lékařky: „Problémy spočívají hlavně v tech-
nice“, zjišťuje Jana Aulenkamp. Neexistuje stálá 
dostupnost WLAN ve všech prostorách, kde je 
poskytována péče, rovněž operační systém občas 
vypadává, takže do žádných záznamů pacienta 
není možné v ten okamžik nahlížet. Přes všechny 
tyto výzvy převažuje její mínění, že digitalizace má 
šanci. Nasazení umělé inteligence může „při-
spět k rychlejší a přesnější diagnóze“, soudí Jana 
Aulenkamp.

Rovněž pro Christophera Schmeltera, člena před-
stavenstva bvitg, převažují přednosti digitalizace 
v lékařské péči. „Se zdravotnickými IT je možné 
mnoho dosáhnout“, říká Schmelter. Předpokladem 
pro to je ale potřebná právní bezpečnost, která 
musí být vytvářena prostřednictvím politických 
rozhodnutí, doplnil Schmelter. Kromě toho je důle-
žité, aby stát silněji investoval do informačních 
technologií ve zdravotní péči.

Žádoucí je především stavět hodnotu digitalizace 
silněji do popředí, získávat důvěru a odbourávat 
výhrady zaměstnanců ve zdravotnictví, shodli se 
diskutující u kulatého stolu.

Nezbytnost digitální transformace
Spolkový ministr zdravotnictví, Jens Spahn, zahájil 
konferenci DMEA důrazným apelem na větší 
tempo při vývoji digitálních řešení ve zdravotnictví: 
„Je mým překvapením, že máme jeden z nejlepších 
zdravotnických systémů na světě, ale, že máme na 
mnoha místech problémy “, řekl politik CDU. Jde 
o to, znovu získat v tomto systému důvěru a spo-
lehlivost – a nenechat se v tématu Digital Health 
vyřadit.

Ten, kdo chce přidanou hodnotu ve zdravotnictví 
v Německu udržet musí realizovat digitální trans-
formaci, zdůraznil ministr: „Alternativa neexistuje, 
ať projde nebo neprojde; buď ji provedeme nebo 
ztroskotáme.“

Když vidí, jak intenzivně americké a čínské kon-
cerny investují do zdravotnických IT a že přitom 
způsob zacházení s daty pacienta z evropského 
pohledu nemá obdobu, pak by Německo mělo být 
schopno vyvinout svoje vlastní řešení s vlastními 
představami ochrany dat a vlastními strukturami 
zacházení s daty – a to obratem. Často je mi vytý-
káno, že postupujeme příliš rychle, řekl Spahn, ale: 
„Věřím, že za dva roky pokročíme tak vpřed, že to pak 
už bude jedno. Jsme v době, kdy velmi záleží na tom, 
že doháníme, co jsme v uplynulých letech ztratili.“

Také při zavádění elektronické karty pacienta klade 
Spahn důraz na tempo. Po tom, co elektronická 
zdravotní karta neučinila po 15 letech „samoor-
ganizace“ špičkovými sdruženími žádný pokrok, 
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přebírá spolkové ministerstvo k 1. květnu většinu 
ve společnosti Gematik (Gessellschaft für Telema-
tikanwendungen der Gesundheitskarte mbH). To 
sice skrývá „určité riziko“, ale je v tom také „šíleně 
velký potenciál“ v elektronické kartě pacienta 
zdůraznil ministr. To bude výzvou pro zdravotní 
pojišťovny nejen urychlit zavedení elektronické 
karty pacienta, ale také prostřednictvím jejích 
jádrových aplikací vypracovat uživatelskou nabídku 
pro pojištěnce, která jej bude provázet chronickými 
chorobami nebo mu bude nápomocna při prevenci. 
„Zažijeme ohňostroj kreativity a nápadů“, uzavřel 
ministr. Podle dnešního stavu nesmíme dělat 
závěry pro návrhy na prevenci nebo rehabilitaci. 
Stejné platí pro zdravotní pojišťovny. „Google ví 
o pacientovi víc než smí vědět zdravotní pojištění.“ 
To ukazuje, že: „Musíme mít chuť do této digitální 
transformace.“ Jen pak je šance ji provádět.

Perspektivní změny v Health IT
Kdo to vlastně bude stimulovat implementaci 
řešení digitálního zdravotnictví? Lékaři, farmaceu-
tické firmy nebo Amazon a Google? 

Na tuto otázku se při zahájení kongresové sekce 
„Perspektivní změna: Kdo bude v budoucnosti 
utvářet Health IT?“ pokusil odpovědět Dr. Markus 
Müschenisch, předseda Spolkového svazu Interne-
tového lékařství (Bundesverband Internetmedizin 
e.V.). Zdravotnické app nejsou již žádné hračky, 
dělají „skutečné“ zdravotnictví – od prevence, přes 
diagnostiku, až po terapii. Příkladem může být 
lékařsky certifikovaná migrénová app M-Sense 
nebo chatbot Babylon Health, který se pacientů 
dotazuje na symptomy a nabízí online ordinační 
hodiny s lékaři. Dochází tak ke spojení umělé 

inteligence s lidským věděním. Ale ne jen start-upy 
digitálního zdravotnictví, rovněž technologické 
giganty jako Google, Amazon, Apple nebo Wal-
mart, pronikají do odvětví zdravotnictví, například 
s vlastními analytickými nástroji jako In-Ear slu-
chátky měřícími životní parametry nebo posky-
tujícími zdravotní předpovědi prostřednictvím 
Amazon Alexa. „Konkurence a rozpočet lékařů jsou 
otevřeny“, zdůrazňuje Markus Müschenisch.

To, že mnoho lékařů, zejména ve venkovských 
oblastech, je od tohoto poznání doslova na 
míle vzdáleno, je zkušenost Christine Becker. 
Tato socioložka vyvinula společně se starostou 
a zástupci zdravotní péče pro bavorský Odenwald, 
který aspiruje na satus modelového regionu, kon-
cepci, využívající smart technologie. „Nástroje jako 
telemedicína mohou tyto oblasti trvale připravit pro 
budoucnost“, říká paní Becker.

O svých zkušenostech z britského metropolit-
ního regionu Wirral západně od Liverpoolu mluvil 
Paul Charnley z Wirral University. V modelovém 
projektu podporovaném Cerner shromažďoval 
data z oblasti zdravotnictví a oblasti sociální péče 
s cílem vyvarovat se duplicitních vyšetření a zdra-
votnický systém jako celek zefektivnit a snížit 
jeho náklady. Přehledný Tool sdružuje výsledky 
vyšetření pro kliniky, lékařské ambulance a další 
zařízení. K dispozici jsou kromě toho doporučení 
pro další opatření. „Znát zdravotní situaci člověka, 
vést v tom směru úspěšnou akci a výsledky použít 
pro zlepšení zdravotnického systému, to je součást 
našeho projektu“, říká Paul Chamley. Výsledky jsou 
zřejmé: Prostřednictvím projektu je možné ročně 
ušetřit 1 270 701 liber.
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Berndhard Geist, vedoucí produktového man-
agementu Compu Group, označuje pacienta 
jako nadále nedoceněného „účastníka digitální 
transformace“. Studie ukazují, že více než polo-
vina pacientů, před tím než jdou k lékaři, zjišťuje 
svoje symptomy na Googlu. „Pacienti chtějí být 
intenzivněji zahrnuti do svého léčení“, zaznamenal 
Berndhard Geist. Lékaři připadá navíc role navi-
gátora v léčebné péči, který spolu s pacientem 
určuje další kroky. S pohledem na švédský systém 
zdravotní péče spatřuje Geist budoucnost v inter-
disciplinárních skupinách léčebných postupů. 
Tuto tendenci musí vykazovat také informační 
systémy, aby mohly pacienta na jeho cestě pro-
vést všemi kroky.

Umělá inteligence versus bezpečnost
Přirozeně je ochrana dat důležitá, zdůraznila 
ve své keynote na DMEA Dorothee Bär, státní 
ministryně pro digitalizaci na Spolkovém kancléř-
ství. Avšak Německo potřebuje při tématu Digital 
Health více odvahy, aby se využily enormní šance 
digitálních aplikací v lékařství a usnadnil se život 
chronicky nemocných, pacientů a starých lidí 
vyžadujících péči. 

Použití digitálních aplikací je před námi, jako na 
dlani, a Německo se dostává na přední místo. 
Před přednáškou mluvila paní Bär se zastupujícím 
ministrem hospodářství Nového Zélandu. Ukázal 
jí svůj osobní „Digital Health Index“ – se všemi 
jeho daty a v případě nehody s jejich plnou trans-
parencí pro všechny zúčastněné. Bezpečnost dat? 
Jak to, data jsou již bezpečná, řekl jí novozéland-
ský ministr, a v případě pochybností, je pro něho 
jeho zdraví důležitější.

Trochu více z tohoto postoje bych si přála také 
pro Německo, řekla Bärová. „My už jsme toho tolik 
namluvili, přála bych si, abychom přešli trochu více 
k aplikacím.“ Přirozeně ochrana dat je důležitá, 
ale ona doufá ve větší odvahu pro nové aplikace. 
Možná je pro to potřeba „jiný mindset“ a při-
pravenost se při vší opatrnosti pustit „více do 
pozitivních věcí“.

Neboť právě pro chronické nemoci, snad i diabe-
tiky, pacienty vyžadující péči a staré lidi skrývá 
digitální zdravotnictví ohromné šance: S digita-
lizací domácností prostřednictvím inteligent-
ních senzorických rohožek nebo automatického 
vypínání topení mohou lidé žít déle ve vlastních 
„čtyřech stěnách“. Analýza hlasu pomáhá rozpo-
znávat nebezpečí pádu a riziko záchvatu mrtvice. 
Umělá inteligence může zlepšit diagnostiku, 
uvolnit lékaře a pacienty podporovat optimální 
medikací.

Právě ve zdravotnictví je to v podstatě jedno-
duché přesvědčit lidi o přednostech digitali-
zace. Přesto se často setkává se skepsí. Přitom 
je důležité, „že my, jako Němci a Evropani jsme 
tvůrci, že na umělé inteligenci spolupracu-
jeme“, říká Bär. Německo má jednu výhodu: 
Uvedli jsme v život datovou etickou komisi. Ta 
zkoumá, zda se musí změnit vše, co je tech-
nicky možné změnit. Je to jinak než v Číně, 
„kde možná není středem pozornosti člověk“: 
Máme zde šanci, že můžeme stanovit stan-
dardy. S trochu větší odvahou a sebedůvěrou 
má Německo dobré možnosti. „To je mé přání: 
Umělá inteligence made in Germany, a ještě 
lépe: made in Europe.“
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Rozpoznávání řeči a služby pro klinickou dokumentaci

Se zaváděním telematické infrastruktury a novou legislativou pro eHealth se německé zdravotnictví 
vydalo na cestu digitalizace. Od začátku letošního roku by tak měl být zaváděn eArztbrief (elektro-
nická lékařská zpráva), která umožňuje rychlé a bezpečné předávání lékařských informací; následo-
vat bude eRezept. Spolu s tím sázejí nyní nemocnice ve velkém stylu na rozpoznávání řeči – neboť 
na počátku každé digitalizace je sběr informací. Poptávka dosáhla v roce 2018 rekordní úrovně. 
Každá druhá nemocnice v Německu používá digitální zpracování a rozpoznávání řeči firmy Nuance 
Healthcare. Mezitím se pro toto řešení rozhodly i tři největší poskytovatelé zdravotní péče a téměř 
všechny univerzitní kliniky.

Vývoj ve Švýcarsku probíhá právě tak jednoznačně jako v Německu. Poptávku dále posílí nastávající 
zavedení elektronických záznamů pacienta, které od začátku roku 2020 bude ve všech kantonech 
připraveno.

„Dříve bylo rozpoznávání řeči používáno především na odborných odděleních s vysokým podílem lékař-
ských nálezů, například na radiologii nebo patologii, v posledních osmi až desíti měsících se rýsuje trend 
směřující k dalšímu nemocničnímu nasazení rozpoznávání řeči,“ řekl Martin Eberhart, generální ředitel 
zdravotní péče DACH u společnosti Nuance. 

Vedle všeobecné digitalizace zdravotnictví zvýšilo zájem o využívání rozpoznávání řeči nasazení 
umělé inteligence. Neuronové sítě a Deep Learning dosahují dříve nedosažitelné rozpoznávací schop-
nosti a kvantového skoku v přesnosti.

„Kdysi futuristické rozpoznávání řeči je dnes technologií všedního dne; během čtyř až pěti let bude ve 
zdravotnictví patřit k základní infrastruktuře. Na základě toho pak můžeme nabídnout nová řešení, 
například v oblasti infrastruktury cloudu nebo klinických asistenčních systémů lékařů. Ty se těší již dnes 
velkému zájmu v USA a také v Evropě mohou brzy učinit pracovní prostředí lékařů bezpečnější a pohodl-
nější.“, tolik Martin Eberhart. 

Aby se tento cíl přiblížil, provozuje Nuance Healthcare v oboru největší výzkumné a vývojové 
oddělení s více než dvěma tisíci expertů po celém světě. Vedle provázání v inovačních výzkumných 
projektech v oblasti péče, jako například MoreCare nebo Sprint-Doku, se Nuance angažuje v Němec-
kém výzkumném centru pro umělou inteligenci DFKI (Deutschen Forschungszentrum für Künstliche 
Intelligenz), zabývá se tam výzkumem spolu s dalšími globálními společnostmi jako jsou Microsoft, 
Airbus, Google, IBM, SAP nebo BMW.

Současně Nuance Healthcare spolupracuje s velkou sítí výrobců zdravotnických informačních sys-
témů (Health-IT), aby bylo zajištěno přímé a plynulé svázání rozpoznávání řeči s klinickými systémy; 
k těmto výrobcům patří mimo jiné Agfa Healthcare, Cerner, GE Healthcare, medavis nebo medatixx. 
Široká síť navázaná na certifikované specialisty prodává řešení Nuance Dragon Medical a podporuje 
zákazníky při implementaci na místě; k té patří Grundig, 4voice, Maris Healthcare, EGS, Voelter, 
VoicePoint nebo Bicom.
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Konektivita, umělá inteligence, ovládání hlasem 
a 5G jsou velké trendy, které v letošním roce řídí 
inovace pro spotřební elektroniku a domácí spo-
třebiče, a bude možné se s nimi seznámit v rámci 
celé sítě globálních akcí, které jsou připravovány 
jako součást aktivit IFA v letošním roce – od nej-
větší světové výstavy IFA Berlin po akce jako CE 
Week v červnu v New Yorku a CE China v Guang-
zhou v září.

Ve svém úspěchu pokračuje silným růstem ino-
vační hub IFA Next na IFA Berlin. V letošním roce 
oznámil IFA Next, že se prvním oficiálním glo-
bálním inovačním partnerem (Global Innovation 
Partner) výstavy stává Japonsko.

IFA rovněž oznámila jména svých dvou keynote 
řečníků na IFA Berlin 2019, kterými budou Richard 
Yu, CEO společnosti Huawei, a Christiano Amon, 
prezident Qualcomm.

IFA získala také svého prvního IFA Global Audio 
Partnera. Stala se jím společnost Sennheiser, která 
na výstavě IFA vystavovala pravidelně posledních 
69 let. Sennheiser bude podporovat klíčové akce 
výstavy IFA svým vybavením a žurnalisty vybaví 
audiozařízením a technickou podporou.

Průmysl technologií se neobešel v průběhu posled-
ních let bez významných změn. Technologický 
sektor spotřební elektroniky lze v této souvislosti 
považovat za nejspolehlivější průmyslové odvětví, 
i když zákazníci již hluboce přemýšlení o tom, 
jak nové technologie ovlivní jejich budoucnost, 
řekla Margot Edelman, která na IFA Global Press 
Conference prezentovala výsledky globální zprávy 
Edelman Trust Barometer.

Generální ředitel Messe Berlin, Dr. Christian Göke 
vyzdvihl důvody jedinečného mezinárodního úspě-
chu IFA. Více, než kdykoliv před tím je „spolu-ino-

IFA 2019 – vše o inovacích
Světová výstava IFA se uskuteční v Berlíně v letošním roce ve dnech 
6. až 11. září. Koncem dubna se v autonomním společenství Andalu-
sie uskutečnila letošní IFA Global Press Conference, která umožnila 
nahlédnout do zákulisí přípravy špičkové světové technologické vý-
stavy IFA Berlin 2019 vytvářející společnou platformu  pro maloob-
chod, výrobce, inovátory, média a spotřebitele ze sektorů spotřební 
elektroniky a domácích spotřebičů.
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vace” praktickým jádrem IFA, řekl: „Žádné odvětví 
nepracuje v izolaci, ale pouze na IFA můžete vidět 
skutečnou šíři, protože spolu-inovace neznamená, že 
společnosti v oblasti elektroniky si spolu vzájemně 
konkurují. Chytré domácnosti (Smart Homes) zítřka 
jsou dnes inovovány společnostmi ze sektoru spo-
třební elektroniky, oblastí péče o zdraví, bílého zboží 
a mnoha dalších – a jediným místem, kde je můžete 
vidět všechny pohromadě je IFA Berlin.”

Inovace, řekl Dr. Göke, potřebuje platformu 
jako výkladní skříň, aby se mohla spolehnout, že 
inspiruje ostatní, aby ji ostatní inspirovali, a aby ji 
viděli lidé, kteří by se s ní a její inovací jinak nikdy 
nesetkali: „A to je přesně to, co IFA je a co dělá: jsme 
osvědčená platforma, která tím roste a posiluje růst 
všech svých partnerů.”

„IFA je nyní součástí globální sítě spojující maloob-
chod, media a zákazníky jako žádná z jiných spole-
čenských událostí v našem průmyslu,” řekl Dr. Göke.

Klíčem je konektivita
Hans-Joachim Kamp, předseda dozorčí rady gfu 
Consumer & Home Electronics, organizátora IFA, 
řekl, že „průmysl spotřební elektroniky a průmysl 
domácích spotřebičů se trvale soustředí na konek-
tivitu. Více a více produktů používá umělou inteli-
genci, která jim umožňuje zlepšit jejich výkon v čase. 
Kromě toho, sysfémy ovládané hlasem zvyšují schop-
nosti zařízení a rozšiřují jejich možnosti použití. Obě 
odvětví průmyslu jsou tedy vysoce inovativní, jak 
IFA Berlin opět ukáže. Na jednom z nejdůležitějších 
veletrhů spotřební elektroniky a domácích spotře-
bičů budou vystaveny všechny inovace. Mimoto je 
bezvadnou společnou platformou pro průmyslová 
odvětví, obchod, návštěvníky a media neboť vyka-

zuje vynikající objem objednávek v objemu více než 
4,5 milliard EUR.”

“V roce 2018 světový trh TSG (Technical Consumer 
Goods) poprvé generoval obrat více než jeden bilión 
EUR, což představuje nárůst 3,3 %. Pro rok 2019 
očekáváme opět nárůst obratu o 1 % na 1,052 bilión 
EUR. Zvláště Evropa, Severní Amerika, Střední Východ 
a Afrika jsou růstové trhy. Pro spotřební elektroniku 
předpovídáme stabilní vývoj, zatímco pro domácí 
spotřebiče se očekává opět růst”, uzavřel Kamp.

S japonskými technologiemi k Society 5.0
Ve dnech 28. a 29. června 2019 se lídři G20 setkají 
v Osace, kdy Japonsko uvítá svůj vůbec první G20 
Summit. V průběhu svého prezidentství G20 
Summit, je japonská vláda rozhodnuta uplatňovat 
silnou vedoucí úlohu při zajištění postupu diskuzí, 
při rozhodování nesčíslného počtu problemů, 
s nimiž je kofrontována mezinárodní komunita. 
Aby podtrhlo tuto obnovenou dynamiku, bude 
Japonsko prvním IFA NEXT Global Innovation 
Partnerem v historii.

„Japonsko je země, jež byla hlavní vedoucí silou, 
která utvářela svět spotřební elektroniky, jak dnes 
víme, a stala se znovu “senzačním” centrem pro 
průmyslový výzkum, leadership myšlení a start-up 
inovaci,” řekl Dr. Christian Göke.

Keita Nishiyama, generální ředitel Kanceláře 
obchodní a informační politiky na japonském 
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), 
na IFA Global Press Conference oslovil media 
na téma klíčových otázek investic vedoucích do 
budoucnosti, speciálně pokud přicházejí do nových 
modelů řízení dat (data governance). Doprovázeli 

Dr. Christian Göke, CEO Messe Berlin
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ho Genichiro Shimada, ředitel odboru Cross Value 
Innovation Project External Relations společnosti 
Panasonic Corporation a Takashi Sato, ředitel 
Unipos Europe. 

„Osaka G20, jak řekl náš předseda vlády, utkví 
dlouho v paměti jako summit, který odstartoval 
celosvětovou data governance”, řekl pan Nishiy-
ama. „Čas pro to uzrál, protože digitální data budou 
řídit naši ekonomiku.“

S více než 2,5 kvintilióny (1030) bajtů digitálních 
informací cirkulujícími každý den, volal pan Nishiy-
ama po ustavení „DFFT“ – Data Free Flow with 
Trust, pro „non-personal“ data. Řekl, že, zatímco 
osobní data a intelektuální vlastnictví musí zůstat 
pod pozornou ochranou, na druhé straně volnému 
proudu lékařských, průmyslových, dopravních 
a dalších vysoce účelných ne-osobních dat musí 
být povoleno volně proudit.

Výsledkem bude Society 5.0 – Společnost 5.0, 
která tuto čtvrtou průmyslovou revoluci vyvolá, 
částečně díky nové spolupráci mezi entitami jako 
OECD, WEF a G20.

Dr. Göke řekl „jsme partnery s Japonskem, protože 
chceme poskytnout našim návštěvníkům hlubokou 
dynamiku ve vysoce inovativní průmyslovém centru 
(industry hub), které, jako dosud nikdy, zahrnuje pod-
nikatele a vizionářské řečníky i svět start-up firem.“

Nové technologie musí získat důvěru
Důvěra je jedním z největších témat, s nímž je 
konfrontován průmysl technologií v roce 2019, 
a Margot Edelman, viceprezidentka společnosti 
Edelman v Silicon Valley, největší světové PR 

(public relation) firmy, zdůraznila křehké základy 
důvěry v průmyslu.

V době, kdy technologický sektor je nadále nejdů-
věryhodnější na světě, veřejnost je skeptická, co se 
týče širokého sortimentu nových technologií – od 
technologie blockchain a umělé inteligence, po 
autonomní vozy a robotiku. „Důvěra dává firmám 
svobodu podnikat,“ řekla paní Edelman, ale celkově 
se „mnoho lidí cítí předstiženo krokem inovací“, 
47 % lidí, které jsme zahrnuli do průzkumu, věří, 
že technická inovace probíhá příliš rychle a povede 
ke změnám, které nejsou dobré pro ‚člověka, jako 
jsem já‘. Technologické firmy nyní mají jasný man-
dát hrát větší roli ve společnosti, především pomá-
hat lidem získávat kvalifikaci v nových oborech.

Jasné majáky inovací
Řada vstoupení zástupců průmyslu po té přinesla 
první informace o některých klíčových inovacích, 
které budou představeny na IFA 2019. Tuto před-
premiéru zahájil Jens Heithecker, výkonný vice-
prezident skupiny Messe Berlin a výkonný ředitel 
IFA: „Toto je „coast of light“ –chceme zde zachytit 
některá jasná světla přicházející z průmyslu!“

A zde jsou signály některých majáků inovací:
Philips
Poprvé se mohli novináři setkat s novou ředitelkou 
trhu Philips Personal Health pro evropské německy 
mluvící země, tedy Německo (D), Rakousko (A) 
a Švýcarsko (CH) – DACH, paní Marlies Gebet-
sberger, která nastínila, jak je její firma inovativní 
v oblasti pohledu na zdraví z hlediska zpracování 
dat. Philips je na špičce se svojí rozsáhlou kvalifi-
kací v konektivitě, big data a umělé inteligenci AI 
(Artificial Intelligence) a na IFA GPC představila 

Jens Heithecker, výkonný ředitel IFA, na letošní IFA GPC



2 0 1 9  |  2

Z 
JI

N
Ý

C
H

 O
BO

R
Ů

4 6  | 

firma Philips řešení Sonicar Teledentistry Soluti-
ons. Služba Philips Sonicar Teledentistry poskytuje 
pacientům vzdálené dentální konzultace licenco-
vaných zubních specialistů po celých 24 hodin. 
Philips Sonicare app pracuje jako „virtuální hub“ 
pro osobní zdravotní péči o ústní dutinu. Uživa-
telé mohou provádět kompletní každodenní péči 
v ústech a sdílet data spojená s čištěním zubů se 
svými lékaři, a „mít tak v malíčku“ personalizovaný 
přístup a rady.

TCL
Čínská značka TCL nastínila svoje ambice stát se 
v průběhu příštích tří let v Evropě hlavním subjek-
tem v kategoriích TV, audio a klimatizace. Marek 
Maciejewski, ředitel vývoje produktů (Product 
Development Director) TCL Europe řekl, že 
obchodní aktivity se zaměřují na přední tři pozice 
v Evropě do roku 2020 a přední tři pozice pro audio 
a klimatizaci do roku 2022. Dodal, že společnost 
míří do více zemí, začala v květnu Nizozemím, 
které bude následováno Portugalskem, Irskem, 
Švýcarskem, Rakouskem a zeměmi v oblasti 
Balkánu. Nové televizory TCL budou pracovat 
s mini-LED v 1000 zónách – což je 20 000 LED – 
přičemž super-tenké TV mají tloušťku menší než 
1 cm. V červenci uvede TCL Europe na trh svoje 
první řady sluchátek – celkem čtyři řady – a také 
samostatnou zvukovou tyč (sound bar). 

Haier
IFA 2019 Global Press Conference byla první tiskovou 
akcí, které se po akvizici Candy Hoover Group zúčas-
nil CEO Haier Europe, Yannick Fierling. V průběhu své 
prezentace pan Fierling zdůraznil záměr firmy Haier 
sloužit, díky její multioborové strategii, široké škále 
zájmů zákazníků. Firma, která je dnes hodnocena 
jako pátá v západní Evropě z hlediska kombinova-
ných výnosů, směřuje k tomu, stát se v horizontu 
roku 2022 jednou ze tří vedoucích skupin. Haier již 
byla světovou jedničkou v domácích spotřebičích 
deset let po sobě, kdy firma stavěla svůj úspěch na 
strategickém závazku k inovaci, propagování značky, 
výzkumu, vývoji a inteligentní výrobě.

Metz
Po úspěšném uvedení globální značky Metz blue 
v Německu, Indii, Hong Kongu, jakož i ve velkých 
částech východní a jižní Evropy, představil Dr. 
Norbert Kotzbauer, CEO Metz Blue, budoucí plán 
globální strategie značky pro mezinárodní publikum.

Safera
Firma Safera mění obor smart cooking uvedením 
Safera Sense, „prvního zcela smart senzoru vaření“. 
Safera tak rozezná různé události vzniklé při vaření 
a nastavuje automaticky časovače, monitoruje 
kvalitu vzduchu a informuje, kdy je čas ventilovat, 

spouští alarm, pokud byl sporák nešťastnou náho-
dou ponechán zapnutý. Erkka Suvikumpu, CEO 
firmy Safera přivítal všechny smart šéfkuchaře na 
celém světě v nové éře smart cooking.

Hisense Gorenje (DACH)
Julian Lietzau, marketingový ředitel Hisense 
Gorenje (DACH) oznámil, že v rámci sponzorství 
šampionátu Euro 2020 firma zviditelní jak značku 
Hisense, tak Gorenje. Sponzorství Euro 2020 tak 
pokrylo následující sortiment produktů firmy: 
TV, ledničky, mrazničky, myčky, smart telefony, 
tablety, klimatizaci a SDA. Zahrnulo také loga 
značek na tabulích zobrazujících skóre na všech 
zápasech a Hisense byla exkluzivním dodavatelem 
technologie displejů na všech stadionech turnaje. 
Pan Lietzau představil novou řadu Hisense U9 
ULED Premium TV, která bude uvedena na trh na 
výstavě IFA v září: „Jedná se o kvantitativní skok 
k tomu, co přijde,“ řekl. „S 33 milióny 177 tisíci 
a 600 pixely je 75U9E televizí s jedním z největších 
rozlišení, která je dnes vyráběna.“

Klíčové trendy
Organizátoři IFA oznámili, že Richard Yu, CEO 
Consumer Business Group společnosti Hua-
wei přednese na IFA 2019 zahajovací keynote. 
Vystoupení se uskuteční v pátek 6. září. CEO 
společnosti Huawei, Yu, se podělí o výsledky prů-
zkumu firmy zaměřeného na budoucnost konek-
tivity a strategii v oblasti AI, 5G, IoT a nových 
smart zařízení.

„Huawei se zaměřuje na vyprecizování smart zaří-
zení do podoby inteligentních systémů vytvořením 
koncových schopností, které podporují koordino-
vaný vývoj zařízení. Konečným cílem je poskytnout 
plný scénář inteligentního řešení a poskytnout lepší 
uživatelskou zkušenost spotřebitelům v budoucím 
inteligentním světě,“ říká Yu v očekávání své ote-
vírací řeči na IFA v Berlíně v září. Jens Heithecker, 
výkonný ředitel IFA, dodává: „AI bude tmelem, 
který drží naše propojené životy dohromady. 
Těšíme se, že uvítáme pana Yu na pódiu při jeho 
vystoupení, aby nám ukázal fundamentální sílu 
mobilní AI.“

Richard Yu začal svoji kariéru v Huawei téměř před 
dvěma desetiletími v roce 1993. Od té doby byl 
držitelem několika titulů, včetně CTO výzkumu 
a vývoje bezdrátových systémů a ředitel technic-
kého úseku prodeje GSM/UMTS. V roce 2006 byl 
jmenován prezidentem produktové řady bezdráto-
vých sítí Huawei a v roce 2008 byl nominován na 
prezidenta Evropského regionu.

První klíčoví partneři Shift AUTOMOTIVE jsou 
společnosti smart a Fujitsu.
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Shift AUTOMOTIVE, dvoudenní konference na 
veletrhu IFA 2019 zaměřená na to, jak budoucnost 
mobility ovlivní způsob našeho myšlení, života i řízení 
vozu, se uskuteční ve dnech 10. a 11. září 2019.

„Fujitsu se zúčastní této mimořádné události jako 
jedné z klíčových výstav a poskytne prožitek, který 
by mohl dopomoci návštěvníkovi ke kvalifikovanému 
pohledu na budoucnost propojené mobility. Bude 
stručně představena a popsána myšlenka kvantové 
výpočetní techniky a uvažovaných kvantových 
počítačů, spolu s technologií hlavních existujících 
kategorií a jejich vztahů. Klíčová přednáška poskytne 
pohled na podnětné výpočetní problémy v různých 
průmyslových odvětvích a následně dá prostor k dis-
kuzi o dostupnosti zařízení a algoritmů zaměřených 
na tyto praktické scénáře průmyslových aplikací“, 
řekl Dr. Joseph Reger, CTO CE ve Fujitsu EMEA.

Kirsten Ehrlich, ředitel prodeje smart v Německu 
zmínil: „V expozici Shift AUTOMOTIVE je budouc-
nost mobility přímo hmatatelná. Jsme rádi, že se 
můžeme zúčastnit, protože značka smart vždy pro-
vázela vůz budoucnosti. Od roku 2020 míří odvětví 
ke změně: smart bude znamenat plně elektrický. 
Na Shift AUTOMOTIVE rovněž představíme naši 
myšlenku ready to services (připraven sloužit), 
která podstatně rozšíří městskou mobilitu ¬ můžete 
například snadno sdílet svůj vlastní vůz s jinými 
vozy a svá zavazadla doručit do svého vlastního 
vozidla místo domů“.

Keynote společnosti Qualcomm na IFA se sou-
středí na příští vlnu mobilních inovací vyvolanou 
technologiemi 5G. Prezident společnosti, Cris-
tiano Amon, upozorní na to, jak komercializace 5G, 
začínající právě v roce 2019, hluboce změní odvětví 
mobilní komunikace a změní globální ekono-

miku. Přednáška se uskuteční v pátek 6. září 2019 
odpoledne.

„Jsem vzrušený a těším se na svoji IFA Keynote v Ber-
líně. Komercializace 5G vyznačuje příchod nového 
věku invence, která navždy změní zařízení, na kterých 
jsme každý den závislí, a obohatí naše životy v roce 
2019 a v dalších letech. Věřím, že to bude pro zákaz-
níky a technické nadšence po celé světě skutečně 
významný okamžik,“ říká Cristiano Amon.

Jens Heithecker, výkonný ředitel IFA při ohlášení 
keynote společnosti Qualcomm dodává: „Brzy 
budeme mít sítě 5G, které rozpoutají rozvoj datových 
přenosů, jaký jsme si zatím vůbec neuměli představit. 
Máme tu čest přivítat na naší scéně Cristiano Amona, 
aby uvedl nové desetiletí v mobilní komunikaci.“ 

IFA byla vždy vizionářská, již od dnů, kdy jí adreso-
val svoje vystoupení Albert Einstein, a stala rovněž 
základní výkladní skříní pro audio technologie. 
Proto IFA a Sennheiser oznámily na letošní IFA 
Global Press Conference oficiální partnerství „Offi-
cial Audio Partnership“.

Jako oficiální IFA Global Audio Partner se firma 
Sennheiser nebude pouze účastnit IFA Berlin, ale 
bude také podporovat mezinárodní dosah výstavy, 
řekl Dr. Andreas Sennheiser, Co-Chief Executive 
Officer společnosti Sennheiser: „Se stále rostou-
cím trhem v Číně se Sennheiser těší na účast na CE 
China a příležitosti, které můžeme získat v tomto 
energickém prostředí,“ říká Dr. Sennheiser. „Na IFA 
v Berlíně nás zvláště vzrušuje stát se součástí IFA 
Next, kde budeme předvádět naše AMBEO aplikace 
na poli virtuální reality a rozšířené reality (Virtual 
Reality a Augmented Reality) – což je jedno z trendo-
vých témat letošní výstavy IFA.“

Albert Einstein zahajuje výstavu IFA 1930
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Laboratoř je určena pro studenty a spolupracující 
firmy. Navrhnout desky plošných spojů, osadit 
je součástkami, implementovat komunikační 
technologie a na závěr dotvořit design produktu 
za pomoci 3D tiskárny. Nejen to mohou studenti 
Fakulty elektrotechniky a komunikačních techno-
logií VUT díky Innovation Laboratory. 

„Studenti si v laboratoři vymyslí a zrealizují svůj 
vlastní projekt. K dispozici jim jsou mimo jiné vývo-
jové soupravy dílů předních světových výrobců, 
jakým je například i společnost AT&T v oblasti 
Internetu věcí (IoT), a Průmyslu 4.0 bezdrátové 
komunikační moduly, sady senzorů, měřicí praco-
viště či 3D tiskárna. Zájemci si tak ověří funkčnost 
svého nápadu v praxi,“ nastínil hlavní cíl laboratoře 
doc. Petr Číka z Ústavu telekomunikací. Součástí 

laboratoře jsou také chytré měřicí systémy, demo 
verze prvků chytré domácnosti nebo autonomní 
dron. Právě na vývoj autonomních budov a chyt-
rých technologií z oblasti nově nastupujících tele-
komunikačních systémů se bude tato laboratoř 
zejména zaměřovat.

Za novou laboratoří stojí dlouholetá vzájemná 
spolupráce mezi americkou telekomunikační spo-
lečností AT&T a Ústavem telekomunikací. Společ-
nost AT&T se podílela na financování IT systémů, 
hardwarových součástí a také vybavila laboratoř 
vývojovými soupravami dílů z oblasti IT. 

Brněnská pobočka AT&T poskytuje zákaznickou 
podporu a síťové inženýrské funkce pro téměř 
2000 nadnárodních firemních zákazníků. Společ-
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chytrého města Brna
V dubnu byla slavnostně otevřena nová vědecko-výzkumná laboratoř 
na Ústavu telekomunikací, Fakulty elektrotechniky a komunikačních 
technologií VUT v Brně. Nová Innovation Laboratory je výsledkem 
úspěšné spolupráce  americké společnosti AT&T a Ústavu telekomu-
nikací FEKT reprezentovaného jeho vedoucím, prof. Jiřím Mišurcem. 
Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT zastupoval 
při slavnostním ceremoniálu její děkan, prof. Vladimír Aubrecht. 
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Pohled do nově otevřené Laboratoře 
inovací UTKO FEKT VUT Brno
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nost se mimo jiné snaží pomáhat mladým lidem 
rozvíjet jejich profesní kariéru, poskytovat stu-
dentům příležitosti prozkoumat nové technologie 
a sdílet zkušenosti zaměstnanců AT&T.

„Jsme rádi, že máme možnost podporovat Vysoké 
učení technické v Brně a jeho nově otevřenou 
laboratoř pro inovace. Touto podporou pokra-
čujeme v našem závazku pro rozvoj a odborné 
vzdělávání jak studentů, tak i našich zaměstnanců. 
Specialisté z firmy AT&T každoročně poskytují 
studentům FEKT kontakt s praxí v podobě stáží 
či odborných přednášek,“ popsal úzké propojení 
s univerzitou ing. Ladislav Venc, ředitel AT&T 
Czech Republic.

Odborníci z FEKT pracovali na zprovoznění Ino-
vační laboratoře přes půl roku. Ta bude nyní sloužit 
hlavně studentům studijních programů Teleko-
munikační a informační systémy a Informační bez-
pečnost, kteří zde budou moci testovat moderní 
komunikační technologie využívané zejména 
v oblasti Internetu věcí a Průmyslu 4.0.

Středem pozornosti této významné události se stala 
diskuze u kulatého stolu zaměřená na reálné téma 
„Jak mohou město Brno, vysoké školy a podniky spo-
lupracovat na zvyšování kvality a počtu studentů ICT 
oborů“, která proběhla pod záštitou Markéty Vaň-
kové, primátorky města Brna a Americké obchodní 
komory (AmCham) reprezentované jejími členskými 
společnostmi z oboru ICT – Moderátorem diskuze 
byl Michal Klimeš předseda rady Americké obchodní 
komory (AmCham) Brno, zastupující rovněž společ-
nost Hewlett Packard Enterprise.

Východiskem Americké obchodní komory v ČR 
pro diskuzi se stala premisa, že prosperita Brna 
v současnosti i do budoucna významně závisí 
na pracovní síle v oborech ICT, které podle 

Regionální inovační strategie Jihomoravského 
kraje (RIS4, JMK) patří mezi klíčové hospodářské 
domény. Informační a komunikační technolo-
gie lze v JMK rozdělit do těchto produktových 
skupin:

–  software pro speciální účely/bezpečnostní soft-
ware (AVG, Safetica, InveaTech, TNS/Moravia IT, 
Zoner, Lingea);

–  software pro podnikovou ekonomiku (Y Soft, 
Cígler Software, Kentico, Vema, NetSuite, AIS 
Software);

–  IT nástroje (Honeywell, Sewio Networks, Anect, 
Aura, SolarWinds, ANeT, IBA CZ, Navisys, 
Allium);

–  outsourcing IT služeb (AT&T, IBM, Lufthansa, 
Natek, RWE IT, DSG International, SkyNet).

Brno je navíc možno označit za významné centrum 
firem v oblasti informačních a komunikačních, 
které přinášejí rozhodující know-how.

Například v oblasti IT bezpečnosti vznikla 
v posledním desetiletí řada technologických firem, 
přičemž některé se věnují vývoji technologií, jež by 
mohly vést k inovacím, které jsou nové pro celý 
trh, v JMK jsou aktivní např. InveaTech a Safetica. 
V Brně najdeme také mezinárodně kvalitní vědecká 
pracoviště, která spolupracují s náročnými globál-
ními zákazníky vyžadujícími nejnovější poznatky, 
sídlo mají v Brně i desítky firem zabývající se 
vývojem podnikového softwaru. Jedná se jak o tzv. 
IT integrátory vyvíjející softwarová řešení na míru 
podniků, tak firmy vyvíjející krabicový software. 
K rozvoji celého oboru silně přispívá prostředí a pří-
tomnost vývojových center globálních technolo-
gických lídrů Red Hat a NetSuite.

Představu o počtu velikosti a zaměření firem aktiv-
ních v regionu města Brna nabízí tabulka 1. 

Slavnostní otevření Laboratoře inovací se uskutečnilo pod 
záštitou JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky města Brna  
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Obraťme však pozornost zpět na univerzitní 
sektor. Počet studentů v oborech se zaměřením 
na ICT k 31. 12. 2018 dosáhl 7228, což je cca 12% 
z celkového počtu 61 770 studentů v Brně. Na 
tomto stavu se podílely:
–  Fakulta elektrotechniky a komunikačních techno-

logií VUT v Brně s 3015 studenty,
–  Fakulta informačních technologií VUT v Brně 

s 2214 studenty,
–  Fakulta informatiky MUNI 1999 s studenty.

Významné zázemí pro další rozvoj inovací předsta-
vují zavedená vědecko-výzkumná centra Masary-
kovy univerzity (MUNI) a VUT v Brně:
– CEITEC 
–  CERIT Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací 

pro ICT (Fakulta informatiky MUNI);

–  České centrum excelence pro kyberkriminalitu 
C4e (Fakulta informatiky MUNI);

– SIX Research Centre (VUT).

V širším kontextu dalšího technologického rozvoje 
má Brno již dnes jasné plány v oblasti smart techo-
logií na období let 2019 až 2028. Prioritou Agendy 
Smart City je vytvořit strategický dokument Smart 
City Brno 2050, který popíše veškerou problema-
tiku města s cílem dosáhnout vysoké kvality života 
a udržitelného rozvoje. A v této souvislosti je třeba 
ocenit potenciál, který tomuto úsilí s podporou 
města Brna a vedoucích globálních technologic-
kých hráčů nově otevřená Innovation Laboratory 
nabízí.

Tabulka 1: ICT firmy aktivní v regionu města Brna 
Počet firem 
s obratem  

100+ mil. Kč

Počet firem 
s výdaji na VaV 

5+ mil. Kč
Firmy s významnými VaV kapacitami

Vývoj SW a HW 21 43

IT bezpečnost, 
kognitronika a hry

 5  9
AVG, Honeywell, Camea, Zoner Software, Trust-Port, AEC, 
Safetica Technologies, GiTy, Phonexia

Vývoj SW, zejména 
podnikový

16 19
Red Hat, NetSuite, Y Soft, IBA CZ, Home Credit International, 
US Software, Cígler Software, AutoCont CZ, Vema, Navertica, 
Cleverlance Enterprise Solution, TurboConsult, DC Concept

Při příležitosti otevření Innovation Laboratory jsme položili několik 
otázek panu prof. Jiřímu Mišurcovi, vedoucímu Ústavu telekomuni-
kací FEKT VUT Brno, v jehož rámci tato významná mezinárodní 
aktivita vznikla. 
Vážený pane profesore, co je dnes synonymem 
technologické špičky v oblasti, kterou se zabývá 
Ústav telekomunikací pod Vaším vedením?

Ústav telekomunikací má historicky široké pole 
působnosti v oblasti vědecko-výzkumné činnosti 
od moderních komunikačních technologií, přes 
zpracování multimediálních signálů, až po vývoj 
a implementaci algoritmů strojového učení. Pokud se 
zaměříme na oblast bezdrátových systémů a Inter-
netu věcí, na které je zaměřená i právě otevřená 
Inovační laboratoř, tak zde patří mezi aktuální 
výzkumné problémy zejména 5. generace mobilních 
sítí (5G) a také nízko-energetické komunikační sítě 
s dlouhým dosahem (Low-Power Wide Area, LPWA) 
určené primárně pro přenos dat mezi autonomními 
zařízeními (senzory) v koncepci IoT. Obě témata jsou 
poměrně rozsáhlá a proto se při vlastním výzkumu 
rozpadají na dílčí problémy. Na Ústavu telekomuni-
kací se tedy momentálně věnujeme např. výzkumu 

mobilních 5G základnových stanic instalovaných na 
bezpilotních letounech (dronech), přenosu dat ve fre-

prof. Jiří Mišurec
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kvenčním pásmu 60 GHz (pásmo milimetrových vln), 
nebo návrhu vlastních LPWA zařízení (např. chytrých 
měřičů energií elektrické energie) a optimalizaci jejich 
energetické náročnosti. Uvedené technologie spolu 
s dalšími tvoří technologický základ celé koncepce 
Smart City či Digitální společnosti.

Dlouhodobá spolupráce Ústavu telekomunikací 
FEKT, VUT v Brně na různých projektech s průmy-
slovými firmami, vyústila např. ve vznik StartUp 
projektu „IQ Smart Solution”. Jedním z projektů 
tohoto StartUpu je iMobiliář, který se zaměřuje 
na vývoj a výrobu vlastních prvků městského mo-
biliáře koncepce “Smart City”. Jaká chytrá řešení 
iMobiliář nabízí? 

IQ Smart Solution je stále živý projekt, který 
reflektuje současnou poptávku chytrých měst. 
Z produktů iMobiliáře v současné době nabízí 
iSloupek, iNabíječku, iPanel a iZastávku. Zmíněné 
produkty mají za cíl pomoci občanům ve městech 
například s dobitím mobilních telefonů, elektrokol, 
získání informací o městské dopravě, městě a jeho 
akcích, ale také například o kvalitě ovzduší.

Brno má dlouholetou tradici výstavního a vele-
tržního centra ČR v rozvoji průmyslu. Jak mohou 
chytré technologie v oboru telekomunikací 
podpořit rozvoj průmyslové výroby, jehož syno-
nymem jsou odborné výstavní akce AMPER Brno 
a Mezinárodní průmyslový veletrh Brno?

Chytré technologie jsou široký pojem a na 
Ústavu telekomunikací je veden výzkum 
v mnoha oblastech, jako jsou senzorové sítě, 

informační technologie, operační technolo-
gie, kybernetická a kryptografická bezpečnost, 
komunikační technologie a další. Tyto oblasti 
výzkumu pak napomáhají nejen zefektivnit 
samotné průmyslové a výrobní procesy, ale 
také zvyšují bezpečnost práce či kybernetickou 
bezpečnost vůči kriminálním aktivitám. Jedním 
z hlavních příkladů může být startup, který 
vzešel z našeho ústavu, firma Sewio, se kterou 
Ústav telekomunikací intenzivně spolupracuje, 
mj. i na řadě národních projektů. Jejich řešení 
pomáhá svou bezdrátovou lokalizační platfor-
mou ke zvýšení bezpečnosti a to např. v průmy-
slových firmách jako Volkswagen, Budějovický 
Budvar, Pirelli, Matador, Toyota Peugeot Citroën 
Automobile Czech, ŠKODA AUTO a další.

A jakou pozici má Ústav telekomunikací VUT 
Brno v mezinárodním kontextu aktivit Vědy 
Výzkumu a Inovací (VVI)?

V mezinárodním kontextu lze zmínit naše akti-
vity v rámci prestižních projektů v programu 
H2020 jako například SPARTA, zabývajícím se 
kryptografickou a kybernetickou bezpečností 
společně s úzkým zaměřením na vzdělávání; 
AQUAS, zabývajícím se převážně otázkami 
a výzkumem v rámci celého produkčního cyklu 
v různých aplikacích v letectví, železniční 
dopravě, průmyslu, a zdravotnictví; či RUGGE-
DISED, zabývajícím se výzkumem v oblasti 
chytrých měst, resp. řešeními podporujícími 
tuto koncepci.

Přejeme hodně úspěchů! 
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V roce 2019 bude mít téměř 
80 % z celkových 3,8 milionu 
přípojek v síti CETIN dostupnou 
minimální rychlost 50 Mbit/s.

Tereza Gáliková, manažerka komunikace a marketingu CETIN

Platí 
jednoduché 

pravidlo: čím 
kratší metalické 

vedení, tím 
vyšší rychlosti.

Před 4 lety jsme si v CETIN vytýčili jasný cíl – být 
synonymem pro Stabilní rychlý internet. Za dobu 
svého fungování jsme navýšili své investice do 
mobilní i fixní sítě z původně plánovaných 22 na 27 
miliard korun tak, aby došlo ke zrychlení pevného 
připojení pro uživatele po celé ČR. Plošné zrych-
lení připojení pro co nejvíce českých domácností 
v co nejkratším možném čase jsme se rozhodli 
realizovat prostřednictvím masivní výstavby FTTC, 
tedy zavádění optiky do předsunutých DSLAMů – 
uličních rozvaděčů, kterých CETIN za dobu svého 
fungování postavil již více než 5200. Cílem je 
zkrátit délku metalického vedení od uživatelského 
modemu k rDSLAMu, který je umístěn v rozvaděči 
napojeném na optiku. Platí jednoduché pravidlo: 
čím kratší metalické vedení, tím vyšší rychlosti.

Ke zvyšujícímu se počtu zrychlených domácností 
kromě výstavby FTTC přispívá nemalou měrou 
i zavádění nových technologií. V září 2018 jsme na 
vybraných předsunutých DSLAMech začali nasazo-

vat technologii vectoringu. Jedná se o technologii 
podobnou té, která se využívá k rušení okolního 
hluku ve sluchátkách. Snížení rušení na lince pak 
vede ke zvýšení dostupné rychlosti v řádu desítek 
procent. Další zlepšení přináší od letošního roku 
také DSL bonding. Zjednodušeně se jedná o sloučení 
dosažitelné kapacity více fyzických DSL linek, čímž 
dojde ke znásobení kapacity připojení. Sdružení 
dvou linek o přibližně stejné linkové rychlosti může 
nabídnout téměř dvojnásobek rychlosti jedné linky.

V současné době díky kombinaci výstavby 
a nasazení nových technologií v síti více než 40 % 
přípojek dosáhne na rychlost alespoň 100 Mbit/s, 
což je třikrát více ve srovnání se stavem před 
dvěma roky. Na dalších 30 % přípojek je pak 
k dispozici rychlost alespoň 50 Mbit/s. Díky 
pokračování výstavbových plánů by v roce 2019 
měly mít čtyři pětiny z celkových 3,8 milionu pří-
pojek dostupnou rychlost minimálně 50 Mbit/s. 
Rychlost přesahující 100 Mbit/s pak bude ke 
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konci roku 2019 dostupná na 54 % přípojek v síti 
CETIN, a budou ji tak moci využívat více než 2 
miliony českých domácností.

K vyšším rychlostem v síti ale přispívá jednoduše 
i fakt, že čím více nových předsunutých DSLAMů 
budujeme, tím více se snižuje vzájemné rušení 
přípojek v původních “tlustých” kabelech. Dalo 
by se to přirovnat k tomu, že zhuštění silniční sítě 
vede k lepší propustnosti původních hlavních tras 
a zvýšení možné rychlosti na nich (obr. 1).

Pro koncové zákazníky může být zajímavý i fakt, 
že do budoucna plánujeme, že naše infrastruktura 
nebude zakončena telefonní, ale ethernetovou 
zásuvkou. Chystané zařízení, kterému říkáme 
CETIN Terminátor, bude stabilnější a výkon-
nější než průměrný dnešní modem. Umožní nám 
řádově lepší diagnostiku a dohled, a bude proto 
také bezpečnější a méně náchylné k poruchám. 
V neposlední řadě je toto řešení výhodné z finanč-
ního hlediska. Jednotliví zákazníci nebudou muset 
investovat do dražších routerů s podporou xDSL, 
bude jim stačit náš Terminátor.

Budoucnost je v optice
Dalším logickým krokem technologického vývoje 
je přivedení optiky až ke koncovým uživatelům. 
Chceme, aby optika nekončila někde na rohu, ale 
aby vedla přímo domů. Z pohledu investic jde 
o úplně jinou disciplínu. V optickém připojení až do 
domu, tzv. FTTH, je ale jednoznačně budoucnost 
internetu, a ne příliš vzdálená. 

Výstavba optiky je relativně pomalá a také drahá, 
a vyžaduje mnoho souhlasů majitelů domů 
a pozemků pro výstavbu sítě. I proto zatím není 
v České Republice nikdo, kdo by optiku stavěl plošně 
po celém území. Tam, kde mají provozovatelé zajiště-
nou návratnost svých investic, vznikají menší lokální 
optické sítě. Pokrytí domácností optikou je proto 
u nás hodně fragmentované a Česká republika je se 
14 % procenty pokrytých domácností technologiemi 
FTTH/FTTB v žebříčku evropských zemí na 21. místě. 
Samotnou FTTH technologii mají 4 % domácností, 
což je přibližně 180 tisíc (obr. 2). 

Jak již bylo uvedeno, CETIN začal před čtyřmi 
lety s modernizací své metalické přístupové sítě, 

Obr. 1 
Plošně zrychlujeme 
a budujeme 100M+ 
fixní síť

Obr. 2  
FTTH/FTTB žebříček 
evropských zemí
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což umožnilo rychlé a plošné násobné zvýšení 
rychlostí internetu a zajistilo služby s rychlostí až 
250 Mbit/s. Tyto služby budou pro většinu domác-
ností po několik dalších let dostačující. Do nových 
velkých staveb dnes CETIN optiku zavádí auto-
maticky. Většinou rovnou společně s IPTV, aby se 
nemusel tahat druhý rozvod pro společné televizní 
antény. Právě na IPTV se chceme více zaměřit 
a napomoci jeho dalšímu šíření, televizi totiž 
umíme nabídnout na všech svých linkách. V dal-
ších investicích půjde CETIN již cestou výstavby 
překryvné optické sítě FTTH na co největším území 
v celé České Republice.

Velké investice zrychlují dostupné 
připojení a odborná veřejnost to umí 
ocenit
Stabilní rychlý internet po pevné lince přestává 
být poslední záchranou, ale naopak často první 

volbou. I proto jsme se na podzim roku 2017 
rozhodli spustit web www.zrychlujemecesko.cz, 
který pomáhá uživatelům zjistit, jakou rychlostí se 
mohou na své domovské adrese připojit, a jestli se 
mohou v horizontu několika příštích měsíců těšit 
na lepší parametry připojení. Za rok a půl fungo-
vání má web na kontě více než 2,5 milionů ově-
ření rychlosti. Zájemci mohou na webu najít také 
spoustu informací o tom, jak celý projekt probíhá, 
jak funguje po technické stránce i vše potřebné 
o našich velkoobchodních partnerech, jejichž 
prostřednictvím si lze Stabilní rychlý internet v síti 
CETIN objednat a jejichž počet stále roste.

Rozsáhlé investice do infrastruktury i způsob infor-
mování o zrychlených lokalitách ocenila i odborná 
veřejnost v prestižní ceně českého internetu 
Křišťálová lupa a nominovala projekt Zrychlujeme 
Česko v kategorii Projekt roku 2018.

Web www.
zrychlujeme-

cesko.cz pomá-
há uživatelům 

zjistit, jakou 
rychlostí se 

mohou na své 
domovské adre-

se připojit.
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Konzultace

Pomůžeme vám správně svítit!

HiTES CE s.r.o. – konzultace, návrhy, dodávky, implementace a servis 
technologií pro moderní optické sítě (GPON, DWDM, IP).

Návrhy

Dodávky

Implementace 

Servis

HiTES CE s.r.o.
K Červenému dvoru 25a/3269
130 00  Praha 3, Czech Republic
Tel.: +420 242 418 331

Provozovna Prostějov
Olomoucká 116a
796 01 Prostějov
Tel: +420 582 307 411

info@hites.cz 
www.hites.cz
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KONFERENCE „PRAXE V SÍTÍCH  
aneb na samotě u lesa“ 

Rád bych vám ukázal povedenou edukační akci, která 
vznikla na základě dohody několika firem podnikajících 
v oblasti telekomunikací. Jedná se konferenci, která 
přirozeným a nekomerčním způsobem spojuje 
odborníky na výstavbu sítí elektronických komunikací, 
zejména optiky. Impulzem pro vytvoření takové 
akce byla skutečnost, že profesionální organizátoři 
konferencí hledají aktuální a horká témata, na které 
pak seženou lidi z firem, které ještě „položí na stůl“ 
organizátorů nemalé peníze. Odborníci z těchto firem 
pak ve svém vlastním čase musí odpracovat přednášky 
a v podstatě celou organizaci konference. Takže „naši 
telekomunikační soudruzi dali hlavy dohromady“ 
a vymysleli konferenci, kterou si sami organizují 
a předkládají témata, která jsou opravdu jasně cílená 
a aktuální. Konference je otevřená (samozřejmě za 
jistý nákladový poplatek) dalším lidem z oboru. 
Vzhledem ke krásnému prostředí Vysočiny a jistému 
zrcadlení stavebních témat z fenomenálního filmu Na 
samotě u lesa, vznikl název konference „Praxe v sítích 
… na samotě u lesa“.

V druhém ročníku této akce byla v popředí 
problematika projednávání vstupů optických 
přípojek do budov, ze které vyplynulo, že pro 
úspěšné projednání vstupů je nutný osobní přístup 
místního operátora znalého prostředí, a to zatím velcí 
operátoři neumí. Zajímavým tématem byly i vnitřní 
rozvody a diskuze o skutečnosti, že každý stavitel 
má povinnost zajistit fyzickou infrastrukturu pro 
telekomunikační sítě. V druhé polovině se hodně času 
věnovalo diskuzi nad možným dohledem montážních 
techniků a způsobu jejich práce pomocí chytrých 
technologií, jako je online reportování provedených 
prací dohledovému supervizorovi, který hlídá kvalitu 
provedených prací. Systém je chytrý v tom, že 
generuje databázi podkladů pro další vzdělávání 
nových techniků a umožňuje jim se důsledně připravit 
před příjezdem na místo. Celý systém kontroly 
a evidence pak umožňuje nasadit do terénu méně 
kvalifikovanou pracovní sílu. Posledním nosným 
tématem byly dotace sítí, a to zejména možnost tzv. 
voucherů pro domácnosti, kde o dotaci žádá samotný 
zákazník nebo skupina zákazníků, kteří operátorovi, 
který jim zřídí NGA přípojku, tyto peníze za přípojku 
zaplatí.

Sepsal očitý svědek akce: Svatoslav Novák
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Je třeba pochválit osobně organizátory Jana Jirku, Petru Kopáčkovou, Davida Kuldu, Ilonu Špilarovou, Pavla Černého, 
Jana Gregora, Petra Plodíka, Jana Broučka, Barboru Hladíkovou, Petra Šamalíka a Petra Kabilku, kterým nechybí humor, 
který s radostí vnášejí i do seriózních odborných problematik budování sítí nové generace. Současně uvádím i probíraná 
témata a firmy, které byly současně i sponzory konference:
SITEL – Projektování a výstavba sítí
MICOS TELCOM – Pasivní optická infrastruktura a její díly
PROFiber – Měření kvalitativních parametrů optické 
infrastruktury
JON – Aktivní prvky GPON
4NET.TV – Distribuce IPTV kontentu
PRO ISP – Vztahy se zákazníkem

Myslím, že tato konference je velmi dobrým příkladem, jak 
si firmy mohou samy zorganizovat projednávání odborných 
témat týkajících se všech, přestože jsou sami sobě někdy 
i konkurenty. Příští rok se bude konat další setkání 
28. 5.–29. 5. 2020 na stejném místě. Podívejte se na www.praxevsitich.cz/ 
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Vyberte si z komplexní nabídky nabíjecích stanic pro elektromobily  
– domácí, veřejné i smart řešení –

www.voltdrive.com

Budoucnost je pro nás stará.
České nabíjecí stanice vyrábíme již téměř 10 let.
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Informační servis

EU  Swisscom je na cestě k pokrytí 90 % obyvatel-
stva sítí 5G do konce roku 2025 má dosáhnout 

dvojnásobku. (NZZ am Sonntag) Urs Schaeppi, CEO 
Swisscom, sdělil, že společnost může do konce roku pokrýt 
90 % švýcarského obyvatelstva sítí 5G.  
V první fázi chce Swisscom dosáhnout co nejrychlejšího 
pokrytí celého území, pro které nebude nutné budovat 
mnoho nových antén. Zákazníci mohou standardně 
používat 5G v rámci svého aktuálního předplatného, i když 
s omezením rychlosti. Ve druhé fázi by docházelo k zahuš-
tění sítě, případně by se zvyšoval limit, aby bylo možné 
nabídnout rychlejší spojení. 

EU  Británie je v současné době v optice na konci 
evropské ligy. V redakčním článku publikovaném 

v The Daily Telegraph Boris Johnson řekl, že kdyby byl 
zvolen novým lídrem Konzervativní strany, garantoval by 
100 % pokrytí domácností vysokorychlostní sítí FTTH do 
roku 2025. 
Vláda UK v současné době slibuje, že 100 % pokrytí sítí 
FTTH splní do konce roku 2033 a v tomto kontextu jde 
podle Johnsona o cíl "směšně neambiciózní". 
Komentáře v odborném tisku k tomu dodávají, že slib 
společnosti BoJo 2025 nemá žádnou oporu ve skutečnosti: 
„Být ambiciózní je v pořádku, ale kvalifikovaná většina by 
doufala, že ambiciózní lidé žijí ve světě reality“. 

 Ruský ministr navrhuje přenesení čínské produkce 
5G a zařízení IoT do Ruska. (Cnews. Ru) Ruský 

ministr komunikací Konstantin Noskov navrhl přenesení 
čínské výroby zařízení 5G a IoT do Ruska, uvádí Cnews. ru, 
a cituje Noskovo stanovisko předané čínskému protějšku 
Miao Wei. Zařízení by bylo určeno pro ruský trh.

EU  UEFA buduje platformu OTT a spolupracuje 
s německou fotbalovou ligou. Zástupci Unie 

evropských fotbalových asociací uvedli, že Unie vyvinula 
novou platformu pro vysílání streamů (Over The Top, OTT) 
nazvanou UEFA.tv. Zpočátku bude nabízet originální pro-
gramy založené na materiálech z fotbalových archivů, živé 
přenosy soutěží mládeže a obsah ze zákulisí a rozhovory. 
Diváci se mohou zaregistrovat zdarma.

 Operátor O2 představil síť 5G spuštěnou v reál-
ném prostředí. O2 představil 20. června 2019 

v Kolíně síť 5G spuštěnou v reálném prostředí. Testuje ji 
společně se společností CETIN a technologií od společnosti 
Ericsson. Technologii operátor spustil na pronajaté tes-
tovací frekvenci 3,5 GHz doplněné o technologie Massive 
MiMo 64T64R a 256QAM.

EU  Evropa uveřejnila výběr osmi lokalit pro nasazení 
superpočítačů světové třídy. (EK) EU vybrala pro-

střednictvím EuroHPC (European High-Performance Com-

puting ) osm lokalit pro první superpočítačová centra, která 
budou budována v členských státech. Centra budou sloužit 
v evropských výzkumných pracovištích průmysl a podniky 
při vývoji nových aplikací v širokém spektru oblastí, od 
navrhování léčiv a nových materiálů až po boj proti změně 
klimatu. Tím by se Evropa zařadila ke špičkovým superpo-
čítačovým globálním hráčům. Hostitelské servery budou 
umístěny v Sofii (Bulharsko), Ostravě (Česká republika), 
Kajaani (Finsko), Bologni (Itálie), Bissenu (Lucembursko), 
Minho (Portugalsko), Mariboru (Slovinsko) a Barceloně 
(Španělsko).

EU  BT posiluje operace kybernetické bezpečnosti 
napříč Evropou. BT podpořila své operace v oblasti 

kybernetické bezpečnosti v Evropě novým centrem bez-
pečnostních operací (SOC) v Paříži a modernizací svých 
zařízení v Madridu a Frankfurtu. 
Pařížský Cyber SOC bude poskytovat pokročilé zjišťování 
incidentů, zpravodajské služby, orchestrační a automati-
zační služby. Byl také speciálně navržen tak, aby splňoval 
požadavky směrnice PDIS i evropské směrnice NIS, což by 
umožnilo společnosti BT, aby se kvalifikovala jako poskyto-
vatel služby detekce bezpečnostních incidentů. 
Bezpečnost se vyšším využíváním podnikových aplikací 
v cloudu a nasazováním IoT zařazuje mezi priority rozvoje. 

EU  Zákaz Huawei a ZTE 5G by mohl zatížit obor tele-
komunikací 62 miliardami dolarů. (Bloomberg) 

Odepření přístupu k čínským síťovým technologiím společ-
ností Huawei Technologies Co. A ZTE Corp. nové generace 
by mohlo zatížit evropské operátory mimořádnými náklady 
v objemu 55 miliard eur (62 miliard dolarů). Celoevrop-
ská implementace 5G by tím mohla být opožděna až o 18 
měsíců, uvádí zpráva asociace GSMA z května t. r.  
Huawei, a v menší míře ZTE ovládají 40 % evropského trhu 
s telekomunikační technologií. 

 Huawei očekává v příštích dvou letech ztrátu 
tržeb ve výši 30 miliard dolarů v důsledku zákazu 

technologií a připravuje se na zhroucení prodeje smart-
phonů. (Shenzhen) Šéf Huawei připustil, že oproti pro-
gnózám se sníží příjmy společnosti v příštích dvou letech 
o 30 miliard dolarů a to v důsledku současného zákazu 
technologií a snahy vlády USA odradit západní spojence 
od používání produktů společnosti, řekl zakladatel a CEO 
Ren Zhengfei 16. června v rámci panelové diskuse v sídle 
společnosti Shenzhen. Ren dodal, že společnost „udělá 
však během této doby mnoho výrazných změn v tech-
nických verzích produktů a do roku 2021 bude firma jako 
znovuzrozená“.

EU  FTTH Council Europe zvolila nové představitele 
a stanovila strategie pro rok 2019. Rada FTTH 

Council Europe oznámila, že novým prezidentem společ-
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nosti bude Kees de Waard ze Skyplane Optics. De Waard 
byl zvolen do funkce po dokončení druhého funkčního 
období Ronana Kellyho. 
Jednou z klíčových priorit nového vedení bude podpora 
jednotného postoje členských států EU k problematice 
vypínání klasických měděných sítí. K této otázce Rada 
vypracuje návrhy postupů pro odstranění regulatorních 
překážek, které brání tomu, aby se Evropa stala plnohod-
notným kontinentem vláken.

EU  Telia Finsko odstavuje pevnou telefonní síť. Telia 
Finland uvedla, že na začátku června zahájila odsta-

vování své pevné telefonní sítě z provozu. Některé telefony 
již byly nečinné, ale polovina účastníků podle sdělení používá 
své staré pevné číslo portované do mobilní sítě. Ukončení 
provozu pevné metalické sítě bylo oznámeno v lednu.

EU  Aukce 5G spektra přinesla Německu 6,6 miliardy 
eur. (Reuters) Aukce frekvenčních bloků 5G skončila 

ve středu 12. 6. večer po 497 kolech a trvala asi tři měsíce. 
Výsledek je vysoko nad očekáváním odborníků. Německo 
by nyní mělo získat čtvrtou mobilní síť.  
Deutsche Telekom, který získal 130MHz spektra za to zaplatí 
celkem 2,17 miliardy eur. V otázce stanovení cen spektra 
byl nejotevřenější CEO společnosti Deutsche Telekom Tim 
Hoettges: „Vytváří se umělý nedostatek veřejných zdrojů, 
který může zvýšit cenu,“ řekl, jak oznámila agentura Reuters. 
„Nakonec na výstavbu nezbydou peníze,“ dodal. 
Vodafone Německo zaplatil celkem 1,88 miliardy eur za 
90MHz spektra 3,6 GHz a dalších 40MH ze spektra 2100MHz. 
Licence pro oba bloky spektra bude platit do roku 2040. 
Telefonica Deutschland, třetí největší MNO v Německu, 
utratila celkem 1,42 miliardy eur za 90MHz spektra, čímž zís-
kala 20MHz spektra 2100 MHz a 70 MHz v rozsahu 3,6GHz. 
Nováček aukce, 1 & 1 Drillisch, získal 50MHz z pásma 
3.6GHz a 20MHz v pásmu 2100MHz.

EU  Vlády a regulátoři musí podle GSMA dohlédnout 
na zajištění racionální míry návratnosti investic 

do 5G spíše, než na aukci vydělávat. Odvětvová orga-
nizace GSMA varovala, že vlády musí odolávat nutkání pou-
žívat své aukce 5G spektra jako zdroje příjmu. GSMA uvádí, 
že by vlády umělým zvyšováním nákladů na spektrum pro 
krátkodobý finanční zisk mohly ohrozit budoucí profitabi-
litu svých digitálních ekonomik. 
GSMA k tomu v květnu vydala svůj dokument „ Auction 
Best Practice“. GSMA odhaduje, že 5G bude mít v příštích 
15 letech socioekonomický dopad 2,2 bilionu USD. Před-
pokládá také, že do roku 2025 bude 5G tvořit 30 % všech 
spojení na klíčových trzích, zejména USA, Číny a Evropy. 

 FCC uvolňuje 166,8 milionu USD na vysokorych-
lostní připojení venkova. (STATESCOOP) Federální 

komunikační komise 10. 6. schválila 166,8 milionu dolarů 

na financování vysokorychlostního připojení ve venkov-
ských oblastech ve 22 státech USA. 
Poslední autorizace jsou součástí programu o hodnotě 1,49 
miliardy dolarů pro zlepšení konektivity pro přibližně 700 
000 lokalit během desetiletí.

EU  Ericsson: 5G roste rychleji, než se očekávalo. Podle 
zprávy společnosti Ericsson o mobilitě se očekává, že 

počet účastníků v síti 5G v roce 2024 dosáhne 1,9 miliardy. 
Předpokládá se, že do roku 2024 pokrytí dosáhne 45 % 
světové populace, a Ericsson odhaduje, že by mohlo dosáh-
nout až 65 %, protože technologie sdílení spektra umožňuje 
nasazení 5G na frekvenčních pásmech LTE. 
Do konce roku 2019 se s rostoucí dostupností dostanou na 
trh chytré telefony pro všechna hlavní pásma spektra 5G 
s odhadovaným počtem účastníků překračujícím 10 miliónů.  
Očekává se, že přírůstek účastníků 5G bude nejrychlejší 
v Severní Americe, přičemž v tomto regionu se v roce 2024 
očekává již 63 % mobilních účastníků 5G.  
Celkový mobilní datový provoz v prvním čtvrtletí 2019 
dále globálně rostl, meziročně o 82 %. Předpokládá se, že 
do konce roku 2024 bude dosahovat měsíčně 131 exabytů 
(EB), kdy se předpokládá, že 35 % přenesou 5G sítě. 

 IoT směřuje v roce 2023 k vrcholu 1,1 bilionu 
dolarů – IDC. IDC vydala průvodce internetem věcí, 

který naznačuje, že globální výdaje na IOT by mohly v roce 
2023 dosáhnout 1,1 bilionu dolarů. 
K růstu pravděpodobně nejvíce přispějí segment výroby 
diskrétních prvků, ucelených výrobních procesů a dopravy, 
které dohromady představují třetinu celkových světových 
nákladů.  
Zajímavým trendem pro telekomunikační operátory je růst 
výdajů spotřebitelského trhu a zájem o nové služby IOT. 
Po roce 2023 by se měl stát spotřebitelský trh největším 
segmentem. 

 V Jižní Koreji je 1 milion účastníků 5G. (Pixabay)
Operátoři se zaměřili na start služby 5G v oblastech 

s velkým provozem v hlavních městech země. Jihokorej-
ské zpravodajské servery uvádějí, že jihokorejští operátoři 
společně dosáhli 1 milionu účastnických přípojek dne 10. 
června. Uvedený mezník byl dosažen za pouhých 69 dní 
od zahájení komerčního provozu 5G v zemi, přičemž míra 
naplnění tohoto mezníku v síti 4G Jižní Koreje v roce 2011 
trvala 80 dní.

 Iridium spouští přenosné satelitní push-to-talk 
rádio. Společnosti Iridium Communications a part-

ner Icom Incorporated oznámily komerční dostupnost tzv. 
prvního specializovaného satelitního push-to-talk (PTT) 
rádia na světě. Zařízení bude dostupné prostřednictvím 
kombinace stávajících partnerských sítí společnosti Iridium 
a Icom.

Informační servisInformační servis
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EU  Evropské fondy investují do projektů sítí FTTH ve 
Slovinsku. (EK) Fond Connecting Europe Broadband 

Fund (CEBF) uzavřel dohodu ve Slovinsku o poskytnutí 
investičních prostředků na výstavbu vysokorychlostní sítě 
FTTH ve venkovských oblastech Slovinska, jejímž cílem je 
pokrytí více než 240 000 lokalit. Jedná se již o třetí úspěšně 
uzavřený projekt fondu.

EU  Telefonica cílí na „100% pokrytí vláknem“ do 
roku 2024. (Movistar) Telefonica zveřejnila plán, 

který má zajistit pokrytí optickým připojením celé španěl-
ské populace, včetně lokalit s méně než 5 000 obyvateli 
během příštích 5 let. Společnost má nyní největší síť FTTH 
v Evropě. Koncem března bylo v dosahu sítě 21,8 milionů 
objektů. Maloobchodní prodej vláken se meziročně zvýšil 
o 13 procent na více než 4 miliony. Společnost nedávno 
také oznámila plány na uzavření více než 1 200 spojovacích 
uzlů ADSL.

EU  Vodafone zapnul 15. června ve Španělsku síť 5G 
v 15 městech. Vodafone Španělsko potvrdil, že 15. 

června zahájí provoz prvních komerčních sítí 5G v 15 měs-
tech. Počet startovacích měst je více než dvojnásobkem 
původně oznámeného počtu společností v minulém měsíci. 
Realizace přinese zákazníkům rychlost až 1 Gbit/s v Mad-
ridu, Barceloně, Valencii, Seville, Malaze, Zaragoze, Bilbau, 
Vitorii, San Sebastianu, La Coruna, Vigo, Gijon, Pamplona, 
Logrono a Santander. Ke konci roku se rychlost zvýší 
na 2 Gbit/s, což je přibližně desetinásobek současného 
maxima 4G, přičemž latence se v ideálních podmínkách 
sníží na méně než 5 milisekund.

 Apple chce přesunout výrobní kapacity. (Nikkei) 
Pokračující obchodní spor mezi Spojenými stáry 

a Čínou způsobil, že společnost Apple přehodnotila svoji 
výrobní závislost na Číně – kde se vyrábí 90 % výrobků 
Apple – jako riskantní a společnost hledá způsoby, jak 
diverzifikovat svůj dodavatelský řetězec.  
Nikkei uvádí, že Apple požádal významné dodavatele, 
aby prověřili náklady na přesun 15 % až 30 % své výrobní 
kapacity z Číny do jiných zemí, zejména do jihovýchodní 
Asie a Mexika.  
Očekává se, že proces přesunu téměř třetiny výrobní 
kapacity společnosti Apple do dalších zemí bude trvat až 
tři roky.

 Huawei připravuje roll-out OS Hongmeng. (Reu-
ters) Huawei je v procesu potenciálního spouštění 

vlastního operačního systému Hongmeng (OS), který 
nahradí operační systém Android, jak sdělil zástupce 
společnosti pro komunikaci listu Reuters. Společnost si 
již nechala zaregistrovat ochrannou známku Hongmeng 
v řadě zemí. Jedním z důvodů je pokračování kauzy kolem 
společnosti Huawei, kterou mnohé technologické giganty 

odstřihly od některých svých služeb. 
Hongmeng má být připraven „v řádu měsíců“ pro případ, že 
se napětí rozšíří na plnohodnotnou obchodní válku.

EU  Ofcom potvrzuje, že vysokorychlostní uni-
verzální připojení (USO) vstoupí v platnost 

od března 2020. (OFCOM) Britský telekomunikační 
regulační úřad Ofcom oznámil, že od 20. března 2020 
budou moci rezidenční a obchodní zákazníci požadovat 
připojení k vysokorychlostní univerzální službě (USO). 
Za poskytovatele služby byly označeny společnosti BT 
a KCOM. Tito dva poskytovatelé budou přijímat žádostí 
o připojení k USO a odpovídat za výstavbu nezbytné 
infrastruktury. V rámci systému USO mohou zákazníci, 
kteří nemají přístup k „slušnému“ připojení požádat 
o účastnictví v USO v „rozumném časovém rámci“. Stan-
dard je v současné době určen vládou Spojeného králov-
ství jako rychlost stahování alespoň 10 Mbit/s a upload 
1 Mbit/s. 

EU  BT konsoliduje svá pracoviště v U.K., prodává 
90 % svých nemovitostí. (BBC) Nové „budoucí“ 

pobočky budou vybaveny 5G konektivitou a optickým 
připojením, řekl BT.  
Finančně zatížená společnost BT bude v příštích pěti 
letech zavírat 270 ze svých 300 úřadoven napříč U. K. 
v naději, že ušetří přibližně 1,5 miliardy liber (1,9 mili-
ardy dolarů) na výdajích. Společnost plánuje otevření 
pouze 30 poboček a prodej asi 90 % svých současných 
nemovitosti. 
Prvních osm poboček v rámci akce „Better Workplace“ 
bude umístěno v Belfastu v Severním Irsku; Cardiff ve 
Walesu; Edinburgh ve Skotsku; Bristol, Birmingham, 
Manchester a Ipswich v Adastral Park, Londýn. 
BT také plánuje přemístit své londýnské sídlo z budovy 
sv. Pavla, kterou společnost užívala od roku 1874. Spo-
lečnost BT předpokládá, že program „Lepších pracovišť“ 
bude dokončen do konce roku 2023. 
BT také snižuje mzdové náklady u 13 000 zaměstnanců, 
z nichž dvě třetiny budou pocházet z britských pracovišť.  
Společnost se v posledních letech potýká s rostoucí 
konkurencí na britském trhu, a různými skandály. 
Gavin Peterson, bývalý generální ředitel společnosti BT 
a 14letý veterán společnosti, byl v říjnu 2018 odvolán 
akcionáři a nahrazen Philipem Jansenem.

EU  Daimler a Telefonica Deutschland spolu-
pracují na zavedení 5G do výroby aut.  (Reu-

ters – daimler ag) Výrobce Mercedes-Benz a Telefónica 
Deutschland zavádí světově první síť 5G do rutinní 
výroby automobilů. Vnitřní mobilní síť pro industriální 
komunikaci pracuje s přenosem v řádu Gbit/s a je určena 
pro digitalizovanou montáž vozidel v továrně Mercededs-
-Benz Sindelfingen.



2 0 1 9  |  26 2  | 

Pokud máte zajímavé fotografie telekomunikačních 
zařízení nebo situací z našeho oboru, pošlete nám je. 
Rádi je zveřejníme se jménem autora.

Ročník: LVI 
Číslo: 2/2019

Vydává CNG s.r.o.

Redakce 
Ing. Svatoslav Novák 
RNDr. Petr Beneš 
Ing. David Stádník

Editor 
Mgr. Tomáš Sedláček

Adresa vydavatele 
K Červenému dvoru 25a/3269,  
130 00 Praha 3

Produkce 
DTP L.A. \Liberal Agency 
Cornovova 52,  
618 00 Brno

ilustrační fotografie  
PROMO PLANET, s.r.o. 
Shutterstock.com 

© CNG s.r.o.  
Tištěná verze: ISSN 2570-8570 
Evid. číslo MK ČR E 19024

On-line verze: ISSN 2570-8589 
Evid. číslo MK ČR E 19024

Distribuce  
adresný direct mailing 

Příjem inzerátů 
K Červenému dvoru 25a/3269, 
130 00 Praha 3 
redakce@casopis-telekomunikace.cz

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

Toto číslo vychází 26. 6. 2019

Časopis je recenzovaný.  
Nevyžádané rukopisy redakce 
nevrací. 

Přetisk a publikace zveřejněných 
článků povolen jen se souhlasem 
redakce.

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

Cena: Neprodejné

„Jardo, má se  
u těch novejch hledaček kopat při 

diskriminaci  'fiber optic'?!“

„No, já jsem pro 
zavedení té optické 

linky. Navíc právě dnes 
jsme  

i schválili že posílíme 
pevnou linku z města  

do Prahy.“

Závěrem  
vtipnou  
optikou
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 *** Cena bez DPH. Navíc zahrnuje VIP balíček – inzerci 2× A4 strana inzerce 
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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.



...umění optické komunikace

• TESTERY NGA SÍTÍ

PROFiber Networking CZ s.r.o. WWW.PROFIBER.EU

• Měření dle metodiky ČTÚ

• Certifikace kvality připojení internetu

• Prokazování kvality veřejné i neveřejné sítě

• Jak kontrolovat kvalitu sítě a služby      • Odborné konzultace a expertní měření      • Zápůjčky/pronájmy  

www.nga-tester.eu

Dodavatel technologicky vyspělých produktů

• Děkujeme účastníkům, partnerům a přednášejícím, díky nimž se akce i letos sešla s velkým úspěchem
• Blahopřejeme vítězům v Mistrovství světa v mikrotrubičkování
• Příští ročník se bude konat 26. - 27. 3. 2020

Pavel Lafata/Jiří Vodrážka

V eshopu společnosti PROFiber Networking - https://www.profiber.eu/cz/prislusenstvi/literatura/

Právě vychází aktualizované a významně doplněné vydání oblíbené knihy.
Optické přístupové sítě FTTx a NGA

2. vydání, 360 stran

Optická vlákna patří neodmyslitelně k sítím elektronických komunikací. Sítě nové generace NGN 
pronikají až do poslední míle a vzniká tak nová kategorie přístupových sítí nové generace NGA. 

Publikace poskytuje komplexní přehled o optických přístupových sítích, jejich vývoji a parametrech, 
jejich plánování, výstavbě a měření i perspektivních směrech dalšího vývoje. Obsahuje tak ucelené 
informace pro aktuální rozvoj optických přístupových sítí, přípojek FTTx a sítí NGA.
Odborná kniha poslouží nejen studentům, odborníkům a pracovníkům z oblasti ICT a telekomunikační 
techniky, ale i dalším zájemcům, kteří se chtějí seznámit s touto technologií.

Kniha vyšla v březnu 2019 v Nakladatelství ČVUT

Optické přístupové sítě  
FTTx a NGA
Pavel Lafata | Jiří Vodrážka

 

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ
®

iSAM = EtherSAM RFC 6349+

Sítě FTTx v roce 2019 

Přednášky ze semináře jsou volně ke stažení na našich webových stránkách 
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