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COVID-19 … odchod do „věčných lovišť“?
Termín publikování časopisu NEXT GENERATI@N TELEKOMUNIKACE
se neobvykle přesně shoduje s událostmi týkajícími se (výstižně řečeno),
krize COVID-19. První číslo tohoto roku vyšlo těsně po vyhlášení nouzového stavu. Druhé číslo, které máte právě v rukou, vychází v době tzv.
postupného rozvolňování všech možných opatření a bohužel i v době
nástupu ekonomických potíží globálního rozsahu. Proto můžeme s jistou
přesností hodnotit následky této virové krize se čtvrtletním odstupem.
Jak v rozhovoru Juraje Šedivého, generálního ředitele společnosti CETIN,
tak v anketním pohovoru Zdeňka Vaníčka s regulačními odborníky o síťové
neutralitě během pandemie, zaznívají důležité informace o provozním
zatížení v době krize COVID-19. Jsem velmi rád, že velká nepříjemná
překvapení se nekonala s ohledem na mé osobní nedobré technologické
zkušenosti právě v tomto období, kdy mi odešel do „věčných lovišť“ můj
systém inteligentního domu HAIDY, dva OLED televizory LG (naštěstí
v záruční době), monitor u počítače, protiproud v bazénu a plynový kotel.
Krize COVID-19 nám připravila události, které naše současné generace v podstatě nikdy nezažily. S výjimkou omezení cestování, které pro
nás lehce starší bylo odepřeno v době ČSSR. Lze konstatovat, že vlády
mnoha zemí si vyzkoušely, jak mohou ovlivňovat, přikazovat a manipulovat. V mém úvodníku se nechci pouštět do hodnocení jednotlivých
opatření a zákazů, ale jisté předvídavosti bych se chtěl dopustit. Je dobré,
že se země vrací do normálu a věřím, že nezvratně. Lze předpokládat, že
pandemie různého druhu opět mohou přijít. Zvláště, když nám teď tají ty
ledovce, ve kterých prý dřímají neznáme druhy virů. Jak se však zachovají
naši náčelníci? Nemůže jejich urputná starostlivost o zdraví národa, která
stejně vychází z udržení politických pozic, zahnat státy do neuvěřitelné
vzájemné izolace? Uzavření hranic pro moderní globální obyvatelstvo
nebude jen násilným způsobem rozbití rodin a přátelských vazeb, ale
způsobí neuvěřitelné škody na jejich majetcích a hospodářstvích nyní
propojených ekonomik. Pravděpodobně export a import by v jisté míře
mohl fungovat, ale to jen do té chvíle, než se zjistí, že virus se přenáší i přes
výrobky či potraviny. Země by musely začít být soběstačné, což asi není
možné. Strašná představa. Mezinárodní letecké a jiné transportní společnosti by zanikly, mezinárodní obchod by zanikl, továrny nadnárodních
firem by musely významně redukovat svou činnost nebo se přeorientovat
na rostlinnou či živočišnou výrobu. V takové nehezké době by pozitivní
efekt mělo snad jen pár věcí. Možná zlepšování životního prostředí a zastavení migrace (těmi dvěma si však nejsem úplně jist...) a komunikační
technologie. Ty jediné by lidem umožňovaly se virtuálně setkávat, mluvit
navzájem, studovat, zkoumat a předávat zkušenosti. Ale i komunikace
mají své meze. Do té doby, než je začnou monopolně zneužívat mocní lháři
a mystifikátoři. Snad je tento děsivý scénář vhodný jen pro knížku či film…
Ale zpět k našim českým telekomunikacím. Přestože operátoři nehlásili
žádné fatální selhání jejich sítí v období krize COVID-19, je nutné nepodceňovat modernizaci sítí a kvalitu služeb. Jsem ve velkém očekávání, zda
vláda nejen naší země, ale i dalších unijních států vyhodnotí jednotlivé
dílčí kroky a situace, ke kterým došlo. Jedná se zejména o uvědomění si
toho, že není možné se spoléhat jen na to nejlevnější a bohužel v mnoha
případech současně i na nejméně kvalitní. A současně je nutné učinit
závěry z toho, že není možné se spoléhat na dovoz klíčových a strategických výrobků ze zahraničí. Každý rozvinutý stát musí vyrábět ve své
zemi předměty, léky a další prostředky pro krizové situace. Bylo velmi
zvláštní, že české firmy, které vyrábí ochranné prostředky, nebyly osloveny
nebo odmítnuty a namísto toho byl upřednostněn dovoz z daleké země.
Podobně se to týká i našeho oboru. Jak jsem již předeslal, sítě nových
generací se musí budovat s dostatečnou kapacitou a s kvalitní, odzkoušenou a dostupnou technologií. A hlavně odpovědní ministři by už konečně
měli udělat razantní rozhodnutí a přizpůsobit stávající legislativu tomu,
aby se dalo rychle a levně stavět! Je to v jejich moci a nebude to stát ani
moc peněz…
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Nové sídlo CETINu
v pražské Libni

Questions for Juraj Šedivý, Ceo of CETIN
Otázky pro generálního ředitele spol. CETIN

Juraje Šedivého
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kladl Svatoslav Novák

Vážený pane generální řediteli, děkuji za možnost položit
vám několik otázek pro náš časopis NG/TELEKOMUNIKACE, který vychází již více než 50 let, a který byl kdysi vydáván právě předchůdcem vaší společnosti CETIN, Českým
Telecomem. A právě v něm jste kdysi začínal ve finančním
odboru. Můžete krátce vzpomenout na toto období?

Thank you for the opportunity to ask you a few questions for
our magazine NG/TELECOMMUNICATIONS which has been
published for more than 50 years and which was once published by the predecessor of CETIN, Český Telecom (Czech
Telecom). Český Telecom had an important role in your
career in finance. What are your memories of that period?

Bylo to v polovině devadesátých let. Do Českého Telecomu
jsem nastoupil po mém působení ve France Telecomu v roli
CFO na Slovensku, kde jsme rozjeli druhého mobilního
operátora, dnešní Orange. Situace v Českém Telecomu byla
samozřejmě úplně jiná. Na čekacích listinách na pevnou
linku byly desítky tisíc zákazníků, bylo potřeba dohnat
obrovský deficit pevného připojení z předcházejících let,
digitalizovat ústředny, modernizovat operační systémy
a zefektivnit výstavbu a provoz sítí. Zároveň se začal
projevovat konkurenční tlak mobilních operátorů a alternativních providerů. Pro bývalou státní instituci to byla nová
výzva.

It was in the mid-1990s. I joined Český Telecom after
working at France Telecom as CFO for Slovakia where we
launched the second mobile operator, today's Orange.
The situation at Český Telecom was, of course, completely
different. There were tens of thousands of customers on the
waiting lists for a fixed line, it was necessary to catch up with
the huge backlog of fixed line connections from previous
years, we had to digitize exchanges, modernize operating
systems and streamline the construction and operation of
networks. At the same time, we started seeing competitive
pressure from mobile operators and alternative providers. It
was a new challenge for the former state institution.

Po akvizici Českého Telecomu španělským operátorem
TELEFÓNICA jste posléze zakládal společnost O2 na
Slovensku. Myslíte si, že je možné v současné době založit
provozovatele telekomunikačních služeb na „zelené louce“, tak jak to bylo kdysi právě na Slovensku?

After the acquisition of Český Telecom by the Spanish operator TELEFÓNICA, you later started to help building O2 in
Slovakia. Do you think that it is still possible to establish a
telecommunications service provider on a "green field" as it
was then in Slovakia?

Slovensko otevřelo prostor pro třetího operátora v roce
2006 s velkým zpožděním, jako třetí hráč jsme vstupovali

Slovakia opened the space for a third operator in 2006 with a
long time delay. As the third player we entered the market with
2020 | 2

na trh se stoprocentní penetrací, věděli jsme, že
je to hraniční business case. Pro srovnání, v době
vstupu Oskara, dnešního Vodafonu, v roce 2000
byla penetrace v České republice kolem třiceti
procent. Prosadili jsme se výrazně diferencovanou
nabídkou služeb a efektivní nákladovou strukturou, založenou na kombinaci výstavby vlastní sítě
a dočasného národního roamingu. Situace pro
čtvrtého hráče bude ale na dnešním trhu mnohem těžší a dovolím si tvrdit, že za předpokladu
výstavby vlastní plnohodnotné sítě, nemůže mít
reálně návratnost. O to víc, že 5G sítě budou
vyžadovat významné zahuštění bázových stanic a jejich připojení optikou. Jedinou cestou
bude, a to platí i pro stávající operátory, sdílení
sítí, případně využití velkoobchodního modelu
s nabídkou síťové infrastruktury neutrálním
poskytovatelem.

100% penetration and we knew that it was not easy.
For comparison, at the time of the establishment
of Oskar in the Czech Republic, today's Vodafone,
in 2000, the penetration in the Czech Republic was
around thirty percent. We established ourselves with
a significantly differentiated offer of services and an
efficient cost structure, based on a combination of
the construction of our own network and temporary
national roaming. However, the situation for the
fourth player will be much more difficult in today's
market, and I dare say that, assuming the construction of its own full-fledged network, it cannot have
a real return on investment. The 5G networks will
require significant densification of base stations and
their connection by optics. The only way will be, and
this also applies to existing operators, network sharing, or the use of a wholesale model with the offer of
network infrastructure by a neutral provider.

Navážu na předcházející otázku. V naší zemi je
již tradicí při aukci nových kmitočtů důrazně
propagovat příchod konkurence, vznik čtvrtého
nebo snad již pátého operátora. Z nedávných
dekád je vidět opakující se trend, že čtvrtý operátor vždy po aukci přišel, ale nikdy nedosáhl
takového rozsahu, aby doplnil tzv. silnou trojku
na silnou a vyrovnanou čtyřku. Myslíte si, že to
může nastat v rámci dlouho připravované aukce
pásem pro 5G?

I will follow up on this issue. In our country, it is
already a tradition to strongly promote the arrival of
competition, the creation of a fourth or perhaps the
fifth operator, during the auction of new frequencies. Recent decades show a repeating trend that a
fourth operator always appeared after an auction
but never reached sufficient scale to add to the huge
capacity of the first three operators and create four
strong and balanced operators. Do you think this
can happen as part of a long-running auction of 5G?

Podmínky aukce, jak byly zveřejněny pro konzultaci, spíše naznačují, že úřad má jinou strategii, postavenou na velkoobchodním přístupu
k sítím pro operátory, kteří už vlastní síť čás-

Rather, the terms of the auction, as published for
discussion, suggest that the regulator has a different
strategy based on wholesale network access for operators who already have a partially built network. It is

Obr. 1
V příštích sedmi
letech CETIN
plánuje vybudovat
milion optických
přípojek FTTH
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tečně vybudovanou mají. Je to určitě cesta, ale
zřejmě ne k vyrovnané čtyřce. Cílem připravované aukce je, kromě větší konkurence na trhu,
taky zajištění systému PPDR pro další dekádu
a hlavně rozvoj a pokrytí Česka další generací
sítí. Za CETIN jsme navrhovali změny podmínek
tak, abychom se mohli aukce zúčastnit s naším
čistě velkoobchodním modelem, do kterého by
všechny priority zapadly poměrně efektivně.

Pokud ano, je CETIN, ryze infrastrukturní provozovatel, připraven nabídnout své volné síťové
kapacity pro potenciálního nového operátora
v technologii 5G?
CETIN má zájem spolupracovat se všemi mobilními operátory a daří se nám to už dnes. V různém rozsahu poskytujeme služby všem celoplošným mobilním operátorům. Chceme tuto
spolupráci rozšiřovat a pokud nějaký nový hráč
v aukci frekvence vysoutěží, budeme pro něj,
myslím, přirozeným partnerem. Společně s námi
totiž bude moci vstoupit na trh relativně rychle.

Ještě zpět ke Slovensku. V době, kdy jste vedl
O2 Slovakia, druhý největší operátor ORANGE
rozpoutal bitvu ve výstavbě přístupových optických sítí FTTH. Jaká je dlouhodobá technologická strategie společnosti CETIN v síťové oblasti?
Kam budete upínat své síly a investice: pevné
sítě – mobilní – něco mezi tím?
Byznys CETINu stojí na několika prioritách.
Jednak je to páteřní infrastruktura, která slouží
pro provoz pevných a mobilních sítí. Je to program rozvoje FTTH, tedy optika až do obývacího

definitely one way to move forward but probably not
to four balanced operators. However, the aim of the
planned auction is, in addition to greater competition
on the market, also to ensure the PPDR system for the
next decade and especially the development and coverage of the Czech Republic by the next generation of
networks. On behalf of CETIN, we proposed changes
to the conditions so that we could participate in the
auction with our purely wholesale model, in which all
priorities would fit relatively effectively.

If so, is CETIN, a purely infrastructure operator,
ready to offer its free network capacity to a potential new 5G operator?
CETIN is interested in cooperating with all mobile operators and we are succeeding well today.
We provide services to all nationwide mobile
operators in various scopes. We want to expand
this collaboration, and if a new player competes
in the frequency auction, I think we will be a
natural partner for them. Together with us,
they will be able to enter the market relatively
quickly.

Back to Slovakia. At the time when you led O2
Slovakia, the second largest operator ORANGE
started a battle in the construction of FTTH optical access networks. What is CETIN's long-term
technology strategy in the network area? Where
will you focus your strengths and investments:
fixed networks - mobile - something in between?
CETIN's business is based on several priorities.
On the one hand, it is the backbone infrastructure used for the operation of fixed and mobile

Obr. 2
Dohledové centrum
CETINu nepřetržitě
kontroluje
funkčnost více
než 20 milionů
kilometrů sítí
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pokoje, a to jako logické pokračování úspěšného
plošného zrychlení metalické sítě. Další významnou prioritou jsou pak dodávky pro mobilní
operátory a nesmíme zapomenout ani na mezinárodní tranzit a naše služby pronájmu datových
center.

Nyní na aktuální téma. Virus COVID-19 doslova
„uzemnil“ všechny lidi Země ve svých domovech, byznys se pozastavil, nelétá se. V tomto
velmi zvláštním období a nastupující hospodářské krizi je elektronická komunikace v podstatě
jediná platforma umožňující nějak pracovat,
obchodovat, kupovat on-line potraviny a zboží, učit děti přes internet, dělat porady přes
telekonference, mluvit a vidět své blízké. Je to
vlastně reálná ukázka, co umí internet. Je to pro
společnost CETIN výzva k posílení nebo naopak
přechod do krizového modu?
Telekomunikační sektor v Česku ten prudký
nárůst poptávky, kdy provoz na sítích stoupl
ze dne na den o několik desítek procent, ustál
většinou velmi dobře. Žádnému z velkých
operátorů nezačaly padat sítě, nikdo nemusel
přistoupit k omezování provozu a dílčí nedostatky
se podařilo odstranit v řádu hodin, maximálně
dní. Jsem přesvědčen, že je to díky tomu, že nikdo
z nás, velkých hráčů, nebuduje sítě jako low-costové řešení, levné, ale neschopné unést vyšší
zátěž. Naše ceny nejsou úplně nejnižší v Evropě,
ale v uplynulých týdnech jsme si vyzkoušeli, jak
důležité je mít k dispozici spolehlivou, funkční
konektivitu, která za těch pár desítek nebo
u firem stovek korun měsíčně navíc stojí.

networks. It is also a program of FTTH development, i.e. optics up to the living room, as a logical
continuation of the successful acceleration of a
metallic network. Network services for mobile
operators are another important priority, and we
must not forget international transit and our data
centre rental services.

Now to the current topic. The COVID-19 virus has
literally "grounded" all the people of the Earth in
their homes with businesses stopped and with no
flights. In this very special period and the oncoming economic crisis, electronic communication
is basically the only platform to somehow work,
trade, buy food and goods online, teach children
over the Internet, make consultations via teleconferencing, talk and see your loved ones. It's actually
a real demonstration of what the Internet can do.
Is it a challenge for CETIN to strengthen itself or,
conversely, move into the crisis mode of operation?
CETIN performed very well when the telecommunications sector in the Czech Republic experienced
a sharp increase in demand and network traffic
grew by several tens of percent each day. None
of the large operators had problems with their
networks, no one had to reduce traffic, and partial
shortcomings were eliminated in a matter of hours
or at most days. I am convinced that this is due to
the fact that none of us, the big players, are building networks as a low-cost solution, cheap but
unable to carry a higher load. Our prices are not
the lowest in Europe, but in recent weeks we have
shown how important it is to have reliable and
functional connectivity which is worth the extra
tens or hundreds of crowns a month.

Obr. 3
step-by-step
switch P51
V nové budově
CETIN zřídil i expozici historických
technologií, které
byly v telekomunikační síti využívány
už od 50. let 20.
století (na obrázku
třídičová ústředna
P51)
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Problémy jsme nikoli překvapivě zaznamenali
u některých subjektů, které nebyly připojeny
přes naši infrastrukturu. Většinou šlo o instituce státní správy, které v minulosti přípojku
vysoutěžily právě podle kritéria nejnižší ceny.
Takže pro CETIN je současná situace potvrzením správnosti principu, který od samého
počátku držíme. Poskytovat kvalitní služby za
rozumnou cenu.

Not surprisingly, we noticed problems with some
entities that were not connected through our
infrastructure. Most of them were state administration institutions which in the past competed
for connections according to the criterion of the
lowest price. So for CETIN, the current situation is
a confirmation of the correctness of the principle
that we have promoted from the very beginningProvide quality services at a reasonable price.

Je pravděpodobné, že právě v této době jsou
telekomunikační sítě všech provozovatelů významně zatížené. Jak odolávají vaše sítě tomuto
náporu?

It is probable that at this time the telecommunications networks of all operators are significantly
congested. How do your networks withstand this
stress?

Stejně jako ostatní operátoři jsme nejprudší
nárůst zaznamenali 11. března, kdy se u nás
uzavřely školy. Provoz v naší síti vyskočil
o 20 % a změnilo se i rozložení zatížení v čase,
špička od té doby začíná už brzy ráno. Naši
zákazníci ale nepocítili žádná omezení. Výhodou pevné sítě totiž je, že v rámci poslední míle
není uplatňována agregace, každý účastník má
přípojku sám pro sebe a zvýšený provoz se ho
tak přímo nedotýká. Abychom tuto úroveň služeb mohli garantovat, posílili jsme hned zkraje
karantény kapacitu našich páteřních linek a ve
spolupráci s našimi partnery i kapacitu propojovacích bodů.

Like other operators, we saw the sharpest increase on
March 11, when our schools closed. The traffic in our
network jumped by 20% and the load distribution
over time also changed, since then our peak starts
early in the morning. However, our customers did
not feel any restrictions. The advantage of a fixed
network is that no aggregation is applied within the
last mile, each subscriber has a connection for itself
and the increased traffic does not directly affect it.
In order to guarantee this level of service, we have
strengthened the capacity of our backbone lines at
the outset of quarantine and, in cooperation with our
partners, the capacity of our interconnection points.

Během následujících týdnů se pak provoz v naší
síti stabilizoval. Pomalu se vracíme do stavu
před vyhlášením nouzového stavu, byť denní
provozní špička je stále výrazně vyšší, než před
epidemií.

Já, jako bývalý prezident ICT UNIE, která prosazovala u vlád zavedení služeb eGovernmentu,
vidím, že došlo k velkému skluzu a zpoždění
v této oblasti. Pokud by fungoval praktický
eGovernment, mnoho věcí by bylo pro občany
právě teď snadnějších a nápomocných. Myslíte
si, že tato koronavirová doba paradoxně pomůže urychlit rozvoj e-služeb státu vůči občanům
a firmám?
Pevně věřím, že ano. Jestli má současná krize
přinést do ekonomiky a do státní správy něco
pozitivního, pak je to právě digitalizace. Karanténa je jakýmsi neplánovaným pilotním projektem eGovernmentu, mnohem víc si teď uvědomujeme výhody využívání moderních technologií,
ale i související rizika. Dochází nám, jak důležitá
je a bude kybernetická bezpečnost a ochrana dat,
která například v zájmu vlastního zdraví vládě
svěřujeme. Ruku v ruce s digitalizací tak budou
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During the following weeks, traffic in our network
stabilized. We are slowly returning to the state
before the declaration of a state of emergency,
although the daily peak of operation is still significantly higher than before the pandemic.

As the former president of the ICT UNION, which
has pushed for the introduction of eGovernment
services, I see that there has been a great slippage
and delay in this area. If a practical eGovernment
worked, many things would be easier and more
helpful for citizens right now. Do you think that
the coronavirus period will paradoxically help
accelerate the development of e-services for the
citizens and companies?
I firmly believe so. If the current crisis is to bring anything positive to the economy and public administration, it is digitization. The quarantine is an unplanned
eGovernment pilot project, we are now much more
aware of the benefits of using modern technologies
but also the associated risks. We realize how important cyber security and data protection are and will
entrust them to the government, for example, in the
interests of our own health. Investment in modern
technologies and their security will have to go hand
in hand with digitization, because the confidence of
2020 | 2

muset jít i investice do moderních technologií
a jejich zabezpečení, protože důvěra občanů
a firem v bezpečnou komunikaci, bude pro rozvoj
eGovernmentu klíčová.

citizens and companies in secure communication will
be key to the development of eGovernment.

Cyber security is thus clearly becoming the priority. How important is this topic for CETIN?
Kybernetická bezpečnost se tak evidentně
dostává do popředí. Jak důležité téma to pro
CETIN je?
Jsem rád, že se o kybernetické bezpečnosti
mluví mnohem víc než dřív a doufám, že končí
doba, kdy kritická infrastruktura státu stojí na
řešeních vysoutěžených podle kritéria nejnižší
ceny. Úspěch našeho podnikání v telekomunikačním byznysu stojí na bezpečnosti a ta
není zadarmo. Do modernizace a zabezpečení
sítě CETIN investuje miliardy ročně, kromě
standardního dohledu 24/7 provádíme bezpečnostní audity a testy a investujeme do technologií a cenných specialistů. Také úzce spolupracujeme s NÚKIB a sdílíme naše poznatky
a osvědčené postupy s kolegy z celé telekomunikační skupiny PPF.

Elon Musk pokrývá nebe sítí satelitů, které jsou
určeny pro připojení internetu. Musk počítá
s tím, že by přes jeho síť Starlink mohlo jít 10
procent internetové komunikace. Nemáte obavu z této nové sítě?
Ten projekt sleduji samozřejmě se zájmem. Pokud
by se podařilo to, co si Elon Musk klade za cíl, tedy
připojit k vysokorychlostnímu internetu i nejodlehlejší oblasti na světě, kam dnes nevede pevná ani
mobilní síť, bylo by to pro jejich rozvoj, pro přístup
jejich obyvatel ke vzdělání a pro celkovou kvalitu
života, naprosto jedinečný krok vpřed. V těchto
řídce osídlených oblastech, které prakticky nejde
pokrýt běžnou infrastrukturou, dává satelitní vysokorychlostní připojení určitě smysl.

I am glad that there is much more talk about cyber
security than before, and I hope that the time is
coming to an end when the state's critical infrastructure is based on solutions that have competed
according to the lowest price criterion. The success
of our business in the telecommunications depends
on security and it is not free. We invest billions of
crowns a year in the modernization and security of
the CETIN network. In addition to standard 24/7
supervision, we perform security audits and tests and
invest in technologies and valuable specialists. We
also work closely with the National Cyber and Information Security Agency and share our knowledge
and best practices with colleagues from the entire
PPF telecommunications group.

Elon Musk covers the sky with a network of satellites that are designed to connect to the Internet.
Musk expects that 10 percent of Internet traffic
could go through his Starlink network. Aren't you
worried about this new type of network?
Of course, I follow the project with a lot of interest.
If Elon Musk's goal to connect to the high-speed Internet even the most remote areas in the world succeeds, in the areas where there is no fixed or mobile
network today, then for the development of these
areas, for the access of their inhabitants to education and for their overall quality of life, it would be
a completely unique step forward. In these sparsely
populated areas, which are practically impossible to
cover with ordinary infrastructure, satellite highspeed connection certainly makes sense.

Pokud jde ale o nároky na telekomunikační infrastrukturu v rozvinutých částech světa, definovanou zejména rychlostí připojení, požadavkem na
inteligenci sítě v její periferní části a nízkou latencí
nezbytnou pro specifické aplikace, jako je například
řízení dopravy, virtuální realita v oblasti zdravotnictví a podobně, nelze je, už z fyzikálního principu,
splnit přenosem signálu ze satelitu na nízké oběžné
dráze Země a vzdálenosti minimálně pět set kilometrů. Tato infrastruktura musí být postavená na
kombinaci terestriálních optických sítí a nastupujících generací mobilních technologií, zejména 5G.

However, the demands on telecommunications
infrastructure in developed parts of the world,
defined in particular by connection speed and the
requirement for network intelligence in its peripheral parts and the low latency required for specific
applications such as traffic management, virtual
reality in healthcare and similar uses, cannot from
a physical principle be met by the transmission of a
signal from a satellite in low Earth orbit and a distance of at least five hundred kilometres. This type
of infrastructure must be built on a combination of
terrestrial optical networks and emerging generations of mobile technologies, especially 5G.

Přesto Elonovi Muskovi fandím a věřím, že i přes
významnou rizikovost a neúspěch podobných

Nevertheless, I support Elon Musk and I believe
that despite the significant risk and failure of
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pokusů v minulosti se tento projekt podaří dotáhnout do úspěšného konce.

similar attempts in the past, this project will be
successfully completed.

Zmínil jste optické přípojky jako jednu z priorit
CETINu. Jaký dopad bude mít současná krize na
vaše plány výstavby FTTH?

You mentioned optical connections as one of CETIN's priorities. What impact will the current crisis
have on your FTTH construction plans?

V loňském roce jsme si stanovili závazek vybudovat 1 milion FTTH přípojek v příštích sedmi
letech a tento plán hodláme splnit. Dnes máme
víc než 30 tisíc FTTH přípojek a v různých fázích
rozpracovanosti dalších téměř 850 tisíc. K dílčímu zpoždění v uplynulých dvou měsících došlo.
Nebylo například možné projednávat umístění
nových optických rozvodů v bytových domech.
Jde však pouze o okrajovou záležitost, která celkový harmonogram neovlivní. Uplynulé týdny nás
naopak utvrdily v názoru, jak důležitý je internet
po vysokokapacitní pevné lince, který nezakolísá,
ani když se najednou připojí celá rodina. Nejen
my, ale i koncoví uživatelé se přesvědčili, že dobré
pevné připojení je dnes stejná nutnost, jako být
napojen na elektřinu, vodu nebo kanalizaci. Že
každé jiné řešení je neplnohodnotný kompromis.

Last year, we made a commitment to build 1 million
FTTH connections over the next seven years, and
we intend to meet this plan. Today we have more
than 30,000 FTTH connections and another almost
850,000 connections in various stages of development. There has been a slight delay in the past two
months. For example, we were not able to discuss
the location of new optical distributions in apartment buildings. However, this is only a marginal
issue that will not affect the overall timetable. On
the contrary, the past few weeks have confirmed our
opinion on the importance of the Internet being delivered over a high-capacity landline which does not
fluctuate even when the whole family joins at once.
Not only us, but also end users are convinced that a
good fixed connection is today as much a necessity
as being connected to electricity, water or sewage.
Every other solution is an incomplete compromise.

A plánujete pro tento rok ještě nějaké novinky
v produktové oblasti?
Ano, rádi bychom spustili pilotní projekt vlastní
platformy pro poskytování služeb internetové
televize, platformy, která by umožňovala operátorům dodávat nejenom internetové připojení,
ale i IPTV. Je zřejmé, že v této oblasti mají operátoři možnost nabízet celou řadu doplňkových
služeb s přidanou hodnotou, které mohou být
dalším zdrojem příjmů a představovat zajímavou
konkurenční výhodu. Naše řešení není určené jen
pro český trh, ale také pro telekomunikační firmy
ve střední a východní Evropě.

Are you planning to launch any new products this
year?
Yes, we would like to launch a pilot project of our
own platform for providing Internet TV services, a
platform that would allow operators to supply not
only wifi access but also IPTV. It is clear that in this
area, operators have the opportunity to offer a range
of additional value-added services that can be another source of revenue and represent an interesting
competitive advantage. Our solution is designed not
only for the Czech market, but also for telecommunications companies in Central and Eastern Europe.

Juraj Šedivý má rozsáhlé mezinárodní zkušenosti v oboru telekomunikací a finančního řízení. Svoji kariéru začal v oblasti finančního controllingu ve společnosti Johnson & Johnson v USA a v České republice. V telekomunikacích se pohybuje od roku
1996, kdy nastoupil jako finanční ředitel do slovenského mobilního operátora Globtel
z France Telecom Group. Mezi lety 1997 až 2009 byl členem nejužšího vedení Českého
Telecomu, nejdříve jako výkonný ředitel pro plánování a controlling a později jako
viceprezident pro finance a podpůrné služby. Od roku 2003 pak zastával pozici viceprezidenta představenstva a stál u zrodu společnosti Telefónica O2 Slovakia, kterou
také první tři roky z pozice generálního ředitele řídil. V lednu 2019 byl jmenován
předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti CETIN a.s.
Juraj Šedivý získal inženýrský titul na univerzitě v Nitře, absolvoval postgraduální
studium na UK v Bratislavě a MBA program na Rochester Institute of Technology
v New Yorku. Mezi jeho koníčky patří literatura faktu, cyklistika a pohyb v přírodě. Volný čas nejraději tráví s rodinou
na horách a u vody.
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Zdeněk Vaníček:

Důležitý problém
z kritického
pohledu Stanovisko

představitelů Sdružení
evropských regulačních orgánů
v oblasti elektronických
komunikací (BEREC) o síťové
neutralitě během pandemie

Some critical
thoughts about a critical problem

NET NEUTRALITY ©Zdeněk Vaníček

BEREC dignitaries about net neutrality during the pandemic
Síťovou neutralitou je označován způsob, jakým poskytovatelé internetových
služeb (ISP) spravují data nebo „provoz“ přenášený v jejich sítích podle
požadavků účastníků širokopásmového
připojení (tzv. „konečných uživatelů“
podle právních předpisů EU) od poskytovatelů obsahu, aplikací nebo služeb
(CAP), jako jsou YouTube nebo Spotify,
nebo při výměně provozu mezi koncovými uživateli.
Internet se snaží zachovat princip rovnoprávnosti datového přenosu, což
znamená, že internet vynaloží veškeré
úsilí na přenášení dat bez ohledu na to,
co data obsahují, která aplikace je přenáší („aplikační agnosticismus“), odkud
pochází nebo kam jdou. Mezi výhody
2 | 2020

Net neutrality refers to a debate about
the way that Internet Service Providers (ISPs) manage the data or ‘traffic’
carried on their networks when data
is requested by broadband subscribers
(known as “end-users” under EU law)
from providers of content, applications
or services (CAPs) such as YouTube or
Spotify, as well as when traffic is exchanged between end-users.
The best effort internet is about the
equal treatment of data traffic being
transmitted over the internet, i.e. that
the ‘best efforts’ are made to carry data,
no matter what it contains, which application transmits the data (“application-agnosticism”), where it comes from
or where it goes. The benefits of the best
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1
https://berec.europa.eu/
eng/netneutrality/

Obr. 1
Jeremy Godfrey

internetu patří zejména oddělení
mezi aplikační a síťovou vrstvou
internetu. Toto oddělení umožňuje inovaci aplikací nezávislých
na poskytovateli internetových
služeb, čímž se zvyšuje výběr
koncových uživatelů.1

effort internet notably include
the separation between application and network layers of the
internet. This separation enables
innovation of applications independent of the ISP, thereby enhancing end-user choice.1

Během své aktivní služby v odvětví elektronických
komunikací, a to jak v České republice, tak v rámci
evropských asociací, jsem mnohokrát zvažoval
různé přístupy EU a USA k otázce síťové neutrality.
Než se mi podařilo zahájit přípravu konference na
toto téma, byl jsem zasažen kritickým vývojem
posledních měsíců. Zdá se, že příprava konference
bude ještě nějakou dobu trvat, nicméně sleduji
se zájmem pohled poučených stratégů a zejména
těch, kteří pracují, nebo donedávna pracovali, ve
Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti
elektronických komunikací (BEREC).

During and since my active service in the electronic communications sector, both in the Czech
Republic and also within the European associations, I have many times considered the different
approaches of the EU and the US regarding the
issue of network neutrality. Before I had managed
to prepare a reasonable conference on this topic,
I was also caught up with the critical development
of recent months. Since it seems that it will take
some time, I have been following with interest the
view of learned strategists, especially those who
have worked or until recently worked at BEREC.

Především jsem zaznamenal jedinečný názor místopředsedy sdružení BEREC pro rok 2020 a irského
komisaře pro komunikaci Jeremy
Godfreyho, který napsal:

Above all, I noted the unique view of BEREC
Vice-Chairman for 2020 and the Irish Communications Commissioner Jeremy Godfrey,
who wrote:

Někteří američtí komentátoři tvrdili,
že internet v Evropě bude kvůli pravidlům síťové neutrality pod větším
náporem vzhledem k pandemii
COVID-19. To ale není pravda.
Pojďme se podívat na fakta. Kapacita
jednotlivých sítí, které tvoří internet, se volí podle
technických pravidel. Ty obvykle vyžadují až 100%
dodatečnou kapacitu oproti průměrné špičkové
poptávce po internetu. To znamená, že sítě mohou
zvládnout náhlé zvýšení provozu, například při
spuštění oblíbené online hry nebo při významných
oznámeních či událostech. Pravidla síťové neutrality
pravděpodobně nijak nezmění technická pravidla.
Evropské sítě by ale potřebovaly více kapacity, protože je obtížné rozlišovat mezi provozem v okamžiku
vysoké poptávky. Pandemie COVID-19 zvýšila používání internetu až o 60 %. Velké množství provozu
vzniká během dne, takže dopad na večerní poptávku
po internetu je méně dramatický. Sítě v USA
a v Evropě, díky již existující dodatečné kapacitě,
zvládly vše velmi dobře. Ale prostor kapacity pro
zvládání navýšení poptávky po internetu se zmenšil.
Žádost Evropy o omezení streamingové šířky pásma
je preventivním opatřením, jehož cílem je zachovat
co největší kapacitu. Může se ale ukázat jako zbytečná. Nicméně jde o rozumný krok v době nejistoty.
Existuje prostor pro debatu o nejlepším způsobu zajiš-
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Some US commentators claim that
the internet in Europe is under greater
COVID-19 strain because of net neutrality rules. This is wrong.
Let’s look at the facts. The capacity
of the individual networks that make
up the Internet is chosen according to engineering rules. These typically require up to 100%
extra capacity over average peak demand. This
means that the networks can accommodate
spikes, such as when a popular online game
is released or when a major announcement is
made. Net neutrality rules probably don’t make
any difference to engineering rules. If anything,
European networks would need more headroom
because they can’t discriminate between traffic
at moments of high demand. The COVID-19
pandemic has increased Internet usage by up to
60%. A lot of this is daytime usage so the impact
on the evening peak is less dramatic. Because of
pre-existing headroom, networks in the US and
in Europe have coped well. But the headroom to
cope with spikes has reduced. Europe’s request
to limit streaming bandwidth is a precaution aiming to conserve as much headroom as possible.
It may turn out to be unnecessary. But it’s a sensible move in uncertain times. There’s room for
debate about the best way to ensure an open
2020 | 2

tění otevřeného internetu. Ale dívejme se na skutečná
fakta, nikoli jen na falešné mediální zprávy.

internet. But let’s keep it based on facts, not fake
news.

Tento pohled mě velmi zaujal, a proto jsem se
rozhodl se k němu vyjádřit: „Domnívám se, že
pravidla síťové neutrality by měla být znovu
přezkoumána a pečlivě analyzována v celé EU,
jakmile to současná pandemie umožní. Při vší
úctě jsem přesvědčen, že Evropská unie by měla
velmi pečlivě prozkoumat, zda „americká pravidla“
ve skutečnosti jen nesprávně vykládají evropský
způsob myšlení.“

I was so impressed by this view that I commented in a brief reaction: “I believe that the net
neutrality rules should be examined and re-examined carefully throughout the EU again as
soon as the current pandemic allows doing so.
With all due respect the Union should examine
very carefully whether the "US rules" do not
misinterpret the European way of thoughts in
the very case.”

Jeremy odpověděl:

Jeremy answered:

Pevně věřím, že se všichni budeme chtít poučit
ze zkušenosti se zajištěním konektivity během
pandemie. V současné chvíli bych se více soustředil
na přístup k rychlému širokopásmovému připojení
a jeho dostupnost. Lidé, kteří nemají dostatečné
širokopásmové připojení, strádají v době, kdy byli
požádáni, aby pracovali z domova. Evropa má 83%
pokrytí domácností rychlým širokopásmovým
připojením (rychlejším než 30 Mb/s), zatímco USA
mají pokrytí 93 % populace s připojením k pokročilým telekomunikačním službám (rychlejším než
25 Mb/s). Loňská studie sdružení BEREC o dynamice zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou naznačuje, že regulace je jako hnací síla zavádění méně
důležitá, než si mnozí myslí. Mnohem významnější
je procento populace žijící v hustých městských
oblastech, stará rozhodnutí o umístění skříněk
a použití potrubí, ochota zákazníků platit apod.
Síťová neutralita nikdy nepůsobila jako hnací síla
investic. Domnívám se, že univerzálnímu právu na
přiměřené širokopásmové připojení v novém evrop-

I am sure that we will all want to take a look at
what we can learn from the experience of providing connectivity during the pandemic. Right now,
I would be more inclined to focus on access to fast
broadband and its affordability. It’s the people
without adequate broadband who suffer the most
from being asked to stay at home. Europe has 83%
household coverage of fast broadband (faster than
30 Mbps) whereas the US has 93% population
coverage of advanced telecommunications services
(faster than 25 Mbps). Last year’s BEREC study on
the dynamics of deployment of Very High Capacity
Networks would suggest that regulation is less
important as a driver of deployment than many
people think. The percentage of population living
in dense urban areas, decisions taken long ago
about the location of cabinets and the use of ducts,
willingness to pay and so forth are more significant.
And net neutrality didn’t figure at all as a driver of
investment. I’d imagine the universal right to adequate broadband in the new European Electronic

Obr. 2 Pokrytí NGA
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ském kodexu elektronických komunikací bude
věnována velká pozornost, a existuje pádný důvod
pro posouzení pravidel státní podpory a směrnice
o snižování nákladů na širokopásmové připojení.
Nicméně totéž jsem si myslel ještě před krizí!
Dlouhé roky jsem byl v pracovním i přátelském
kontaktu s Johannesem Gunglem, konzultantem a bývalým šéfem rakouského regulátora RTR
a předsedou sdružení BEREC (2018), a též s Jaromírem Novákem, partnerem pro vztahy s veřejnou
správou ve firmě CZ.NIC, který dne 31. ledna 2020
rezignoval na funkci předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu. Velmi rád jsem je požádal
o cenné a fundované názory.

Obr. 3
Johannes Gungl

Having been blessed by enjoying long years of
contacts and friendship with Johannes Gungl,
Management consultant and former Head of the
Austrian Regulator RTR and BEREC Chairman
(2018), and Jaromír Novák, Partner for Relations with Public Administration, CZ.NIC, who
on 31 January 2020 resigned from his position as
Chairman of the Council of the Czech Telecommunication Office, I asked them for their valuable and
insightful opinions.

Zde jsou:

Here they are:

Johannes Gungl:

Johannes Gungl:

Myšlenky o důsledcích pandemie
na regulaci evropského komunikačního systému jsou velmi zajímavé.
Rád bych k diskusi přispěl několika
aspekty z rakouského zorného úhlu:

These are interesting thoughts about
the consequences of the pandemic on
ECS regulation. May I contribute some
aspects from the Austrian perspective
to the discussion:

• To, co jsme viděli během posledních čtyř týdnů, kdy
se naše země uzavřela, znamenalo, že přibližně 20 %
všech studentů nemělo přístup ke svým učitelům.
Jedním z důvodů může být nedostatečný přístup
těchto studentů k internetu nebo skutečnost, že
nemají počítače nebo je musí sdílet se svými rodiči
nebo staršími sourozenci nebo jim chybí digitální
dovednosti či prostě nechtějí komunikovat. V tomto
ohledu bych naprosto souhlasil s Jeremym, že
základní přístup k internetu, digitální dovednosti
a držení počítače jsou skutečným tématem vzhledem
k tomu, že jsme země – podle zprávy DESI 2019 (viz
výše) – s 90% celkovým pokrytím přístupových sítí
nové generace a 43% pokrytím venkova k přístupovým sítím nové generace (NGA).
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Communications Code will get a lot of attention,
and there’s a strong case for looking at state aid
rules and the broadband cost reduction directive.
But that’s what I thought before the crisis!

• What we have seen during the last four weeks
of lock-down is that approx. 20% of all students could not be reached by their teachers.
This may be due to lack of internet access of
these students, or that they do not have computers or they have to share it with their parents or elder brothers or lack the digital skills or
they just do not want to communicate. In that
respect I would totally agree with Jeremy that
basic access to Internet, digital skills and the
possession of a computer is the real topic given
that we are a country with – according to DESI
2019 report (see above) – 90%NGA coverage
and 43% rural NGA coverage.

• V Rakousku – stejně jako v mnoha jiných evropských
zemích – nenastaly v posledních týdnech žádné
závažné poruchy nebo přerušení elektronických sítí/
internetu, navzdory prudkému používání videokonferencí a silnému nárůstu sledování televizních programů na Netflixu, Amazonu Prime a jiných sítích.
Viz souhrnná zpráva sdružení BEREC ze dne 8. dubna
https://berec.europa.eu/eng/document_register/
subject_matter/berec/reports/9250-berec-summary-report-on-the-status-of-internet-capacity-in-light-of-covid-19-crisis

• In Austria – like in many other European countries – we have not encountered any severe
breakdown or interruption of the electronic
networks/the Internet in the last weeks, despite
a soaring usage of Videoconferences and surely
a steep rise in binge watching of Netflix, Amazon Prime and the like. See the summary report
of BEREC on 8 April. https://berec.europa.eu/
eng/document_register/subject_matter/berec/
reports/9250-berec-summary-report-on-thestatus-of-internet-capacity-in-light-of-covid19-crisis

Sdružení BEREC ve svém společném prohlášení
s Komisí EU sdělilo: „Obecně vzrostl celkový provoz
v pevných a mobilních sítích během krize Covid-19, ale
nedošlo k žádným závažným problémům s přetížením.
Více než týden hlásí stále více státních regulačních

BEREC in this joint statement with the EU
Commission: “Generally, overall traffic on fixed
and mobile networks has increased during the
Covid-19 crisis, but no major congestion issues
have occurred. For more than one week, more
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úřadů stabilizaci celkového provozu (Albánie, Belgie,
Německo, Španělsko, Francie, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Nizozemí, Portugalsko a Slovensko). Dva
regulační úřady (Itálie, Slovinsko) hlásí další nárůst
celkového provozu. Jeden regulační úřad (Irsko) stále
pozoruje, že nárůst využití dat i nadále pokračuje,
a potvrzuje, že hlasový provoz se stabilizuje. Jeden
regulační úřad (Španělsko) zpočátku uvedl, že se
vyskytly příležitostné problémy s dokončováním
hovorů ve velmi hustých oblastech. Jeden regulační
úřad (Rumunsko) uvedl, že všechny porty CAP v jednom internetovém výměnném uzlu dosáhly během
špičkových hodin více než 80 % přenosové kapacity.“
Důvodem je to, že komunikační sítě jsou postaveny
tak, aby zvládly špičkový provoz. Mimo špičku existuje
dostatek volné kapacity, kterou lze nyní naplnit.

and more NRAs (AL, BE, DE, ES, FR, HU, LT, LU,
MT, NL, PT and SK) are reporting a stabilisation
in overall traffic. Another two NRAs (IT, SI) still
observe an increase of overall traffic. One NRA
(IE) still observes that the increase in data usage
continues and confirms that voice traffic is stabilising. One NRA (ES) initially reported that occasional problems occurred for completing calls
in very dense areas. One NRA (RO) has reported
that all CAP ports at one internet exchange point
reached more than 80% of transmission capacity
during peak hours.” This is because communication networks are built to deal with peak-traffic.
Outside peak hours there is sufficient spare
capacity that can be filled now.

• Rakouský regulační orgán RTR vydal dne 18.
března 2020 prohlášení https://www.rtr.at/de/
pr/pinfo18032020 (bohužel pouze v němčině),
ve kterém objasňuje, že v případě přetížení sítě
mají poskytovatelé přístupu k internetu nárok
podle čl. 3 odst. 3 pododstavce 3 písm. c) nařízení
EU 2015/2120 („Síťová neutralita“) přijmout
opatření řízení provozu a „zrušit priority“ určitých
kategorií provozu (např. video služby). Takové
opatření nesmí být přijato nad rámec toho, co
je nezbytné, a musí být oznámeno regulačnímu
orgánu. Jde o platné právní předpisy, což pro mě
znamená, že současný právní rámec pro síťovou
neutralitu je dostačující a dostatečně flexibilní,
aby dokázal řešit i takové extrémní situace, jako je
pandemie COVID.

• The Austrian regulatory authority RTR has made
a statement https://www.rtr.at/de/pr/pinfo18032020 on 18 March 2020 (unfortunately
only in German) clarifying that in case of pending network congestion Internet Access Service
Providers are entitled under Article 3 Section 3
Subsection 3 lit c) of EU-regulation 2015/2120
(“Net Neutrality”-Regulation) to take traffic
management measures and “de-prioritize” certain
categories of traffic (e.g. Video services). No such
measure shall be taken beyond what is necessary
and the measure has to be notified to the regulatory authority. This is existing legislation and this
means to me that the current legal framework for
net neutrality seems fairly sufficient and flexible
enough that it can deal also with such extreme
situations like the COVID-pandemic.

Pravděpodobně musí být prioritou i další činnosti,
jako je například používání ustanovení o všeobecných službách, díky němuž by všichni Evropané měli
mít přístup k počítači a základní přístup k internetu, a měli by získat správné dovednosti používání
digitální techniky, aby nedošlo k dalšímu otevření
digitální propasti mezi sociálními skupinami.

Maybe other actions like using the universal
services provisions to equip every European with
computers and a basic internet access as well as
teach them the right skills to use digital means
must be a priority going forward in order to avoid
a further opening of a digital divide between
social groups.

Jaromír Novák:

Jaromír Novák:

Plně podporuji Johannesův názor, že
stávající nařízení o síťové neutralitě je
dostačující a flexibilní i pro pandemickou situaci.
V České republice vidíme, že vrchol
internetového provozu začíná v ranních hodinách (a nikoli pozdě odpoledne, jak tomu bylo před pandemickou
krizí), ale dosud se nevyskytly problémy se sítěmi. Podle některých informací mohou
existovat problémy s některými aplikacemi, které
nebyly pečlivě navrženy pro obrovský nárůst uživatelů. Ale tento problém je na straně aplikace a jak
jsem uvedl, má menší význam.
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I fully support opinion of Johannes,
that the existing regulation for net
neutrality is fairly sufficient and flexible even for pandemic situation.

Obr. 4
Jaromír Novák

In the Czech Republic we can see
that peak of internet traffic starts
in the morning hours (and not late
afternoon as it was before pandemic crisis), but till now there are no
problems with networks. According some information there could be some issues with some applications, which were not carefully designed for huge
increase of users. But it is something on application
side and as I said minor one.
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Obr. 5
Ervin Kajzinger
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Vidím dva nástroje, které mohou pomoci snížit digitální
propast v České Republice (a/nebo celé EU) – směrnici
o univerzálním přístupu k internetu a snížení širokopásmových nákladů. Vím, že to není populární názor, ale
věřím, že by mělo existovat nařízení o snižování nákladů
na širokopásmové připojení (nikoli jen ve smyslu směrnice), které by se mělo zaměřit na to, jak snížit skutečné
překážky pro budování sítí příští generace. Vím, že v ČR
existuje extrémní situace (je rychlejší postavit něco
v Africe než přímo v Čechách), ale tato situace může
pomoci i jiným zemím. Ukazuje se, že moderní internetová infrastruktura je skutečnou prioritou EU.

I see these two instruments which can help to
reduce digital divide in CZ (and/or EU) – universal
access to internet and broadband cost reduction
directive. I know it is not popular opinion but I truly
believe there should be broadband cost reduction
regulation (not directive) which should focus
how to reduce the real barriers for building NGA
networks. I know in CZ there is extreme situation (it
is faster to build something in African country than
in CZ), but it can help other countries as well. And
it shows the modern internet infrastructure is real
priority of EU.

Bylo by opravdu příjemné, kdyby tato pandemická
krize mohla pomoci digitálnímu průmyslu EU
přinést nové nápady, aplikace a řešení – digitálním
světem by neměly být jen Netflix, Google, Amazon
Prime. Legislativní orgány EU by však měly naslouchat potřebám průmyslu.

And it would be really nice if this pandemic crisis
can help to EU digital industry to bring new ideas,
applications, and solution – digital world should be
not only Netflix, Google, Amazon Prime. But for
this, the EU legislative bodies should listen to the
needs of industries.

Ervin Kajzinger, ředitel Úřadu pro
mezinárodní záležitosti a strategii
národního úřadu pro média a informace v Maďarsku; spolupředseda
pracovní skupiny odborníků pro regulační rámec, Sdružení evropských
regulačních orgánů pro elektronickou
komunikaci (BEREC), byl první, kdo
reagoval na tento problém:

Ervin Kajzinger, Director of Directorate of International Affairs and
Strategy at National Media and
Infocommunications Authority,
Hungary; co-chair, Regulatory Framework Expert Working Group, Body of
European Regulators for Electronic
Communications (BEREC), was the
first to respond to this issue:

Děkuji za vaši zprávu, která mě vyzývá, abych
komentoval tuto diskusi o vztahu regulace síťové
neutrality a naší schopnosti vyrovnat se se zvýšeným internetovým provozem v důsledku pandemie. Mohu plně podpořit Jeremyho názor ohledně
nepravdivého prohlášení, že v důsledku regulace
síťové neutrality v Evropě máme méně možností
řídit zvýšený provoz. Tento názor zjevně postrádá
jakékoli odůvodnění a není založen na faktech.

Thank you for your message and inviting me to
comment this discussion on the relationship of
net-neutrality regulation and our ability to deal
with the increased internet traffic due to the
pandemic. I can fully endorse Jeremy’s opinion on
the false statement that as a result of the net-neutrality regulation in Europe we have less option to
manage the increased traffic. This clearly lacks any
justification and it is not based on facts.

Když došlo k uzavření všech zemí v Evropě, okamžitou reakcí některých provozovatelů bylo zvážit
výjimky z pravidel síťové neutrality s cílem pomoci
zvládnout zvýšený internetový provoz. V této
situaci vnitrostátní regulační orgány zdůraznily
svou flexibilitu a uvedly, že stávající pravidla
poskytují provozovatelům způsoby, jak uplatňovat
opatření pro řízení provozu, aby „předešli hrozícímu přetížení sítě a zmírnili účinky výjimečného
nebo dočasného přetížení sítě“. Evropská komise
a sdružení BEREC na krizi reagovaly rychle a začaly
sledovat zvýšený internetový provoz a možné
problémy s přetížením, které by mohly vyžadovat
cílený zásah. Na základě těchto zkušeností není
překvapivé zjistit, že při provádění omezujících
opatření v rámci státu se celkový provoz v pevné
a mobilní síti zvýšil, ale nedošlo k žádným závažným problémům s přetížením. Od doby zavedení

When the lock-downs started all around Europe
the immediate reaction of some operators were to
consider exemptions from the net-neutrality rules
in order to help them managing increased internet
traffic. In this situation NRAs highlighted their
flexibility and noted that the existing rules provide
ways for operators to apply traffic management
measures in order to „prevent impending network
congestion and mitigate the effects of exceptional
or temporary network congestion”. The European
Commission and BEREC reacted promptly to the
crisis and started to monitor the increased internet
traffic and potential congestion problems that
might have required targeted intervention. Based
on this exercise, not surprisingly, when lock-down
measures are implemented overall traffic on fixed
and on mobile networks has increased, but no
major congestion issues have occurred. Since then
2020 | 2

omezení byl celkový internetový provoz stabilizován a navíc v několika členských státech se provoz
začal snižovat – prostudujte si nejnovější zprávu
sdružení BEREC2. Doufám tedy, že tu jde o známku
normalizace.

the overall internet traffic has been stabilised,
moreover, in a few Member States traffic started
to decrease – have a look at the most recent BEREC
report2. So, I do hope that this is a sign of normalisation.

Co nám tato fakta ukazují? V rámci současného
evropského regulačního režimu (včetně pravidel
síťové neutrality) se evropským sítím podařilo
vyrovnat se s výrazným nárůstem internetového
provozu. Provozovatelé zvýšili kapacitu a použili
opatření pro řízení provozu, aby v případě potřeby
zabránili potenciálnímu přetížení sítě. Nemohu
proto potvrdit, že evropská pravidla síťové neutrality by jakýmkoli způsobem omezila naši schopnost
reagovat na krizi COVID-19.

What these facts show us? Under the current European regulatory regime (including the rules on net
neutrality) the European networks have managed
to cope with the significant increase of the internet
traffic. Operators increased capacity and applied
traffic management measures to prevent potential
network congestion when it was required. Therefore, I cannot subscribe that the European net-neutrality rules in any way limited our capacity to react
on the COVID-19 crisis.

V Maďarsku máme podobné zkušenosti jako
v mnoha jiných evropských zemích. Když se od
občanů vyžadovalo, aby zůstali doma a řídili svůj
život z domovských kanceláří, došlo k náhlému
20-30% navýšení internetového provozu. Od té
doby byl provoz stabilizován a na základě nejnovějších údajů můžeme dokonce vidět mírný pokles provozu. V důsledku přetížení sítě nebyl nutný žádný
zásah; operátoři byli schopni řídit tento zvýšený
provoz.

In Hungary, we have similar experiences like in
many other European countries. When citizens
were required to stay at home and manage their
life from their home offices there was a sudden
20-30% increase in internet traffic. Since then the
traffic has been stabilised and on the basis of the
most recent data we can even experience a slight
decrease in traffic. No intervention was required
due to network congestion; operators were able to
manage the increased traffic.

S pozdravem, Ervin

Best regards,Ervin

Ervin Kajzinger
Ředitel
Úřad pro mezinárodní záležitosti a strategii

Ervin Kajzinger
Director
Directorate of International Affairs and Strategy

Dr. Wilhelm Eschweiler nastoupil do funkce jako
jeden ze dvou místopředsedů Bundesnetzagentur
dne 1. května 2014. Jeho odpovědnost pokrývá
telekomunikace a železnice. Předtím
byl zodpovědný za evropskou politiku
v oblasti informačních a komunikačních technologií na federálním ministerstvu hospodářství a energetiky, kde
působil od roku 2007 do dubna 2014
jako vedoucí oddělení. Od roku 2002
do roku 2006 byl vedoucím oddělení
mezinárodní telekomunikační politiky
a politiky poštovních služeb.

Dr. Wilhelm Eschweiler took up his service as one
of the two vice presidents of the Bundesnetzagentur on 1 May 2014. His responsibility includes
telecommunications and rail. Prior
to that, he was responsible for the
European ICT policy in the Federal
Ministry of Economics and Energy,
where he served as head of unit from
2007 until April 2014. From 2002
until 2006 he was head of unit for
international telecoms and postal
services policy.

Přispěl také k této zajímavé a podnětné diskusi:

He also contributed to this interesting and stimulating discussion:

Mnohokrát děkuji za dokument, v němž někteří
moji kolegové sdružení BEREC komentují své

Many thanks for sending the document in which
some of my BEREC colleagues commented on
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2
BEREC Summary Report
on the status of internet
capacity in light of the
Covid-19 crisis
https://berec.europa.eu/
eng/document_register/
subject_matter/berec/
reports/9253-berec-summary-report-on-the-status-of-internet-capacity-in-light-of-the-covid-19-crisis

Obr. 6
Dr. Wilhelm
Eschweiler
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zkušenosti s pandemií v oblasti regulace evropského komunikačního systému. Plně sdílím názory,
které vyjádřili Jeremy, Johannes, Jaromír a Ervin,
a dovolte mi je krátce doplnit o několik poznámek
vzhledem k situaci v Německu.

3
https://www.bundesnetzagentur.de/
SharedDocs/Downloads/
EN/Areas/Telecommunications/Companies/
TelecomRegulation/
NetNeutrality/Corona/
Guidelines%20on%20
traffic%20management%20measures.
pdf?__blob=publicationFile&v=1
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the experiences of the pandemic on ECS regulation. I fully share the views expressed by Jeremy,
Johannes, Jaromir and Ervin and let me briefly add
a few comments about the situation in Germany.

Vzhledem k omezením přijatým v Německu, jako je
uzavření škol nebo zavedení práce na dálku, se telekomunikační sítě v Německu používají více, než jen
pro telefonování, využívají videokonferencí a např.
datově náročné streamingové služby. V důsledku
pandemie Covid-19 však úřad BNetzA nezaznamenal anebo nebyl informován o přetížení jakékoli
sítě v Německu. Sítě byly a jsou v současné době
stabilní. Provozovatelé sítí přijali veškerá opatření, aby zajistili, že síťové operace budou i nadále
udržovány nejlepším možným způsobem. BNetzA je
v neustálém kontaktu s telekomunikačním průmyslem a společnosti nás pravidelně informují o situaci
v sítích.

Due to the restrictions adopted in Germany such as
school closures or working remotely the telecommunications networks in Germany are being used
more than usual for telephony, video conferences
and e.g. for data-intensive streaming services.
However BNetzA did not observe or has not been
informed of any network congestion in Germany
as a result of the Covid 19 pandemic. The networks
have been and are currently stable. The network
operators have taken every precaution to ensure
that network operations continue to be maintained
in the best possible way. BNetzA is in continuous
contact with the telecommunications industry,
companies regularly report on the situation in the
networks.

Přesto, a abychom se připravili na veškeré možné
případy, úřad BNetzA vypracoval určité pokyny,
v souladu s pravidly EU, pro síťovou neutralitu,
která obsahují řešení a opatření pro přípustné řízení
provozu, v případě přetížení sítě. https://www.
bundesnetzagentur.de/…v=13

Nevertheless and in order to be prepared for
all eventualities BNetzA has developed some
guidance in line with the EU net neutrality rules,
containing solutions and measures for permissible
traffic management in the event of network overload. https://www.bundesnetzagentur.de/…v=13

Například by bylo možné, v případě potřeby omezit
služby náročné na data, v kategorii datového
provozu (jako jsou například streamingové služby).
Rozsah pásma tarifů je možné snížit za předpokladu,
že tak bude učiněno stejným způsobem pro všechny
služby v rámci tarifu. Taková opatření, podle vydaných pokynů, však dosud nebyla nezbytná.

For example, it would be permissible to throttle data-intensive services in a data traffic category (such
as streaming services) if necessary. The bandwidth
of tariffs could also be reduced, provided that this is
done equally for all services within a tariff. However, such measures according to the issued guidance
have not yet become necessary.

Dovolte mi v této souvislosti zmínit některé další
údaje. DE-CIX, největší internetové peeringové
centrum na světě, dosáhlo 10. března ve Frankfurtu
nového historického vrcholu 9,1 Tbps. Jedná se
o největší, zatím dosažený, skok. Dva týdny před
tím dosáhl vrcholu 8,3 Tpbps. DE-CIX hlásí 50%
nárůst videokonferenčního provozu a 25% nárůst
online a cloudových her a přenos z využívání platforem sociálních médií. Navzdory těmto pozoruhodným číslům DE-CIX zdůrazňuje, že všechna jeho
internetová centra jsou schopna zvládnout stávající
a očekávaný růst provozu bez problémů a tyto
kapacity se rozšiřují v okamžiku, kdy je dosaženo
63 % stávajících kapacit.
https://www.de-cix.net/…ona
https://www.de-cix.net/…res

Let me mention some data in this regard. The
DE-CIX, the world’s largest Internet exchange,
reached a new all-time peak of 9.1 Tbps in Frankfurt
on March 10. This was also the highest jump ever.
Two weeks before traffic peaked at 8.3 Tpbps. The
DE-CIX reports 50% increase in video-conferencing traffic and 25% increase in online and cloud
gaming and in traffic from the use of social media
platforms. Despite these remarkable figures the
DE-CIX points out that all its Internet Exchanges
are able to handle the existing and expected traffic
growth without any problems and those capacities
are expanded as soon as 63% of the existing capacities are reached.
https://www.de-cix.net/…ona
https://www.de-cix.net/…res

Jak zdůraznilo několik kolegů v dokumentu, který
jste poslal, a jak zdůraznila Evropská komise
a sdružení BEREC ve svém společném prohlášení,
ze současné praxe víme, že pravidla EU pro síťovou neutralitu poskytují dostatečný prostor pro

As highlighted by several colleagues in the document you sent and as the EC and BEREC pointed out
in their Joint Statement, we learnt from the current
practice that the EU Net Neutrality rules provide
sufficient room to apply traffic management
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uplatňování opatření pro řízení provozu v situaci
dočasného nebo výjimečného stávajícího přetížení
sítě, a že sítě v Evropě se dobře vyrovnaly s problémy způsobenými pandemií.

measures in a situation of temporary or exceptional
existing network congestion and that the networks
in Europe coped well with the challenges caused by
the pandemic.

S pozdravem
Wilhelm Eschweiler,
viceprezident, Bundesnetzagentur

Best regards
Wilhelm Eschweiler,
Vice President, Bundesnetzagentur

***

***

Protože všichni, kdo přispěli k této diskusi, mě ujistili, že jsou připraveni a ochotni se účastnit dalších
debat, jsem jim zavázán a vděčen a považuji za
čest, předat tuto diskusi všem ostatním, kteří by
se mohli zajímat o nastíněnou problematiku a její
důsledky.

Since all who contributed to this discussion
assured me that they were ready and happy to
further discussion, while indebted and grateful to
them, I consider it an honour to pass this discussion on to all those who might be interested in the
issue outlined and the consequences thereof.

Zdeněk Vaníček

Zdeněk Vaníček
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Rozhovor:

Marian Piecha
COVID jako stimul
technologického
pokroku
Marian Piecha. nám. min. průmyslu a obchodu ČR

Výzvu „Technologie COVID-19“ mohou využít malí a střední podnikatelé, dotace může být až do výše 20 milionů korun. „Podporovat budeme podnikatelskou
činnost se zaměřením na výrobu zdravotnických prostředků a prostředků osobní
ochrany. Zejména půjde o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti
dalšímu šíření koronavirové infekce. Podporovat budeme pořízení nových technologických zařízení a vybavení,“ upřesňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro evropské fondy Marian Piecha, s nímž jsme v období od 4. května do
5. června sledovali zájem o tuto výzvu, ve které vynikl silný inovativní potenciál
mnoha předkládaných projektů. Při té příležitost padla řada otázek.
Připomeňte, prosím, na úvod, co je cílem výzvy COVID-19?
Hlavním cílem výzvy COVID-19 programu Technologie je
podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých
a středních podniků v oblasti produkce zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků, nebo likvidace
infekčního odpadu související s přímým bojem proti koronavirové infekci.
Podporovány budou projekty, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany, určených
pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce
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a související likvidace infekčního odpadu. Detailní soubor
potřebných prostředků je uveden v příloze Výzvy.
Podnikatelé mohou žádat o podporu od 250 tisíc do 20
milionů korun, a to především na nákup strojů a zařízení
pro zahájení výroby zdravotnických prostředků a pomůcek osobní ochrany, nebo na likvidaci infekčního odpadu.
V programu je nyní alokováno 300 milionů korun, MPO je
připraveno, v případě potřeby, peníze navýšit.
Uveďme ještě související pravidla podpory í – projekt nesmí
být zahájen před datem 1. 2. 2020 a musí být realizován na
území ČR mimo NUTS 2 Praha. Každý žadatel je oprávněn
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předložit pouze jeden projekt, který musí být
jednoetapový.

Jaké jsou použité finanční nástroje (Programy
COVID I, II, III)?
Bezúročné půjčky Úvěr COVID I s ročním odkladem splátek připravilo MPO ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB).
Žádat o ně bylo možné od 16. března, alokace je 5
miliard Kč.
Program COVID II ještě více reaguje na potřeby
firem a živnostníků. OSVČ i malým a středním
podnikům bude ČMZRB ručit za úvěry u komerčních bank a také jim přispěje až milionem korun na
úhradu úroků. Podpořeno by tak mohlo být více
než sedm tisíc projektů v souhrnné hodnotě okolo
dvaceti miliard korun.
V Programu COVID III bude ČMZRB ručit za úvěry
od komerčních bank. Nová legislativa EU umožní
jednodušší mechanismus, podnikatel bude jednat
pouze se svou bankou. Na program bude alokováno
150 miliard korun, to znamená, že ČMZRB bude
moci zaručit úvěry až v objemu 500 miliard korun
a podpořit tak kolem 150 000 OSVČ a podniků
zaměstnávajících až 500 zaměstnanců. Plnění ze
záruky na krytí ztrát portfolia dané banky je omezeno na 30 % celkové výše úvěrů.
K dalším programům podpory v souvislostí s pandemií COVID-19 na MPO patří:
Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti
COVID-19. Podporuje výrobu zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení nových technologií pro
boj proti koronavirové nákaze.
Dále Program The Country For Future (CFF) pro
inovační projekty. Zaměřuje se na oblasti národního start-up a spin-off prostředí, digitalizaci
a chytré investice a mimo jiné podporuje usnadnění
robotizace, automatizace a prosazování inovací
ve firmách s důrazem na malé a střední podniky
v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0
a klíčovými trendy perspektivních odvětví.
Program COVID – Nájemné je dotační program,
jehož záměrem je přispět podnikatelům na úhradu
nájmů z provozovny. Podle něj by stát formou
dotace uhradil nájemcům polovinu z celkového
nájemného za duben až červen 2020. Podpora by
v souladu s evropskými pravidly byla maximálně
10 milionů korun, nájemce by mj. musel dodat
potvrzení od pronajímatele o poskytnutí 30% slevy
z nájmu. Nájemce by tedy hradil 20 % z nájem2 | 2020

ného, které normálně platí, 50 % by přispěl stát
a 30 % by se podílel pronajímatel.
Z programu Czech Rise Up 2.0 se bude podporovat
dokončení průmyslového výzkumu, experimentální
vývoj, fáze klinického výzkumu, validace patentů
a obdobná nehmotná aktiva či posouzení shody
a certifikace. Konkrétně například výzkum vakcín,
lékařských výrobků a prostředků, lékařských zařízení, nemocniční a lékařské vybavení, dezinfekce
a zdravotnické ochranné pomůcky včetně procesních inovací pro zajištění efektivnější výroby.
V Programu Trend lze získat podporu projektů
z oblasti průmyslového výzkumu a vývoje, kdy
vyšší šanci uspět mají projekty, které pomáhají řešit
situaci či následky pandemie koronaviru.
Záruka COVID Plus je programem na poskytnutí
záruk za splácení úvěrů tuzemských vývozců,
výrobních a obchodních podniků na provoz,
pracovní kapitál, inovace a zkvalitnění výroby. Je
v gesci Exportní garanční a pojišťovací společnosti
(EGAP), do níž byl na krytí těchto záruk schválen
mimořádný vklad ve výši 4 miliardy Kč. Cílem programu je posílit likviditu exportně orientovaných
podniků.

A co současný program Technologie – PA2 a budoucí Zařízení ICT – PA4, Digitalizace SME – PA4.
Co všechno může být předmětem podpory?
Způsobilé výdaje programu Technologie Výzva XII
COVID-19 musí splňovat definici dlouhodobého
hmotného/nehmotného majetku podle zákona, či
vnitropodnikových norem příjemce dotace.
Veškerý majetek, k němuž se vztahují způsobilé
výdaje programu Technologie Výzva XII COVID19, musí být veden v evidenci majetku a řádně
odepisován.

Mohl by získat podporu i projekt zajišťující technologicky pokročilé služby digitální komunikace.
Jinými slovy mohou k inovativnímu „vybavení“
patřit např. služby a technologie Průmyslu 4.0,
elektronického zdravotnictví, vysokorychlostní
videokonferenční komunikace apod.?
Pakliže jejich přímé použití povede, k produkci
materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků určených pro přímý boj proti
dalšímu šíření koronavirové infekce, nebo k likvidaci
souvisejícího infekčního odpadu, a budou složit ke
konečnému výstupu produktů, ze seznamu prostředků uvedených v příloze Výzvy, tak ano.
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Vztahuje se podpora i na zajištění kvalifikované
pracovní síly?

Na které technologie jsou předložené projekty
zaměřeny?

Ne, způsobilými výdaji jsou jen náklady na investice do hmotného majetku na likvidaci infekčního
odpadu, nebo produkci materiálů, technologií
a produktů z oblasti zdravotnických prostředků pro
přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce.
Seznam prostředků je uveden v příloze č. 3 výzvy.

Projekty jsou zaměřené především na pořízení strojů,
nástrojů a výrobních linek na výrobu ústenek a jiných
osobních ochranných prostředků na výrobu desinfekčních přípravků. Z názvů projektů je možné identifikovat technologické inovační trendy zahrnující využití
nanomateriálů a výrobu nanováken. Nelze opomenout
ani využití 3D tisku pro tisk ochranných štítů. Výraznými
trendy jsou pak automatizace a robotizace výroby.

Jak vysokou podporu může předkladatel projektu
získat?
Dominuje výrazně některá kategorie projektů?
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši
250 tisíc Kč a maximálně do výše 20 miliónů Kč.
V žádosti o podporu může být dotace vždy uvedena
jako částka rovnající se maximálně 50 % způsobilých výdajů pro MSP.

Kolik projektů se sešlo?
K datu 28. 5. 2020 evidujeme 107 žádostí o podporu. Celková výše požadovaných dotací je v součtu
za 531 miliónů Kč. Očekáváme, že ještě nějaké další
žádosti o podporu budou podány, jelikož ukončení
příjmu žádostí máme nastaveno na 5. 6. 2020. Současná alokace výzvy (300 mil. Kč) bude adekvátně
navýšena tak, aby byly podpořeny všechny kvalitní
projekty.
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Řekl bych, že dominují projekty na výrobu
dezinfekce.

Je možné při prvním pohledu na předkládané technologické projekty vysledovat aktuálně akcentovaný trend digitalizace?
Moderní trend digitalizace není v projektech přímo
zvýrazňován, ale prvky digitalizace jsou v řadě
z nich přirozeně využívány.

Next Generation Telekomunikace (NG-T) děkuje
za netradiční rozhovor.
Rozhovor vedl Petr Beneš
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Budoucnost je pro nás stará.
České nabíjecí stanice vyrábíme již 10 let.

www.voltdrive.com
Vyberte si z komplexní nabídky nabíjecích stanic pro elektromobily
– domácí, veřejné i smart řešení –
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Petr Beneš

Společnost 5.0 – míříme snad k nové
společnosti zaměřené na člověka?

Rychlý vývoj informačních a komunikačních technologií přináší drastické změny
ve společnosti i průmyslu. Digitální transformace bude vytvářet nové hodnoty
a stává se pilířem průmyslové politiky v řadě zemí. V očekávání těchto globálních trendů, byla „Society 5.0“ prezentována jako základní pojem přijatý japonskou vládou již v roce 2016. Je považován za růstovou strategii pro Japonsko.
Society 5.0 je rovněž hlavní součástí reformní investiční strategie pro budoucnost
z roku 2017. Proberme nyní typické aktivity Society 5.0 v Japonsku.
Digitální transformace
Ocitli jsme se v nové éře, věku, v němž globalizace a rychlý
vývoj digitálních technologií, jako Internet věcí (IoT), umělá
inteligence (AI) a robotika přinášejí významné změny ve
společnosti. Prostředí a lidské hodnoty se stávají stále
různorodější a spletitější.
Na obr. 1 jsou shrnuty hlavní aktivity zaměřené na nové
digitální technologie po celém světě, k nimž patří v Evropě
Průmysl 4.0 (označovaný rovněž jako „4. průmyslová revoluce“), Industrial Internet v severní Americe, Smart Cities
v Asii, Society 5.0 v Japonsku a Made in China 2025 v Číně.
Společným prvkem, který řídí tyto aktivity je digitální transformace, která se tak stává pilířem průmyslové politiky.
Současně je svět rostoucí měrou konfrontován s výzvami
globálního rozsahu, jako jsou vyčerpání přírodních zdrojů,
globální oteplování, růst ekonomické nerovnosti a terorismus. Nacházíme se v náročné době nejistoty provázené
rostoucí komplikovaností na všech úrovních. Je tedy
rozhodující vymačkat z ICT vše do poslední kapky, abychom
získali nové znalosti a vytvořili nové hodnoty propojením
„lidí a věcí“ a „skutečného a kybernetického“ světa jako
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efektivního a výkonného způsobu rozhodování problémů
ve společnosti, vytváření lepších životních podmínek pro
lidi a udržení zdravého ekonomického růstu. Pro realizaci
takové společnosti prostřednictvím digitalizace bude
absolutně nutné pokořit tyto výzvy zahrnutím různých
zainteresovaných stran na více úrovních a sdílením společné
budoucí vize.
V září roku 2015 Spojené národy přijaly Program pro udržitelný rozvoj, spolu s cíli udržitelného rozvoje – Sustainable
Development Goals (SGDs), které byly základem tohoto
programu. Je to výzva, náročný úkol finalizovat komplexní
systém, v němž všechny národy pracují společně na vytvoření „udržitelného světa“, který doufá, že zajistí jak ekonomický rozvoj, tak řešení společenských problémů. Stěžejním
principem je zabezpečit mír a prosperitu všem lidem na naší
planetě tím, že reagujeme na náročné problémy přijetím
pravidla „nikomu neutečeme“.

Japonská zkušenost
Obraťme svoji pozornost k Japonsku. Je mnoho společenských výzev, které musí Japonsko překonávat. Včetně
pandemie Covid-19, kde nabízí i v ČR schválený japonský
2020 | 2

Obr. 1
Globální digitální
transformace

léčivý přípravek Favipiravir. S klesající porodností
spojenou s rostoucí populací seniorů čelí Japonsko
zmenšujícímu se objemu pracovní síly a rostoucím
nákladům na sociální zabezpečení. Současná pracovní síla, která čítá více než 77 miliónů lidí, se podle
očekávání sníží na přibližně 70 %, tedy 53 miliónů
lidí, do roku 2050. Na druhé straně, náklady sociálního zabezpečení vzrostou díky stárnoucí populaci
ze 120 biliónů jenů ve fiskálním roce 2015 na 150
biliónů jenů ve fiskálním roce 2025.
Podíváme-li se na společenský kapitál v Japonsku,
většina základní infrastruktury byla zavedena jako
součást rozsáhlého rozvoje v průběhu periody
velkého ekonomického růstu v letech 1950 až 1970.
Dnes po půl století je velká část této infrastruktury,
k níž patří silnice, mosty, vodovodní potrubí, v podstatně horším stavu a podle předběžného rozpočtu
bude třeba investovat v průběhu 50 let (od roku
2011 do roku 2060) celkově 190 biliónů jenů, aby se
tato stárnoucí infrastruktura nahradila.
Tyto společenské výzvy, kterým Japonsko čelí, představují náročné úkoly s nimiž je konfrontována i řada
dalších zemí. Z tohoto úhlu pohledu bylo Japonsko
označeno „vyspělou zemí s vyspělými problémy“.

Společnost 5.0
Dokument Society 5.0 předložený japonskou
vládou představuje jasnou koncepci. Byl navržen
v rámci 5. základního vědecko-technického plánu
(5th Science and Technology Basic Plan) Výborem
pro vědu technologie a inovace a odsouhlasen
rozhodnutím vlády v lednu 2016.
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Pohlédneme-li zpět do historie lidstva, můžeme
definovat různé etapy vývoje společnosti. Společnost 1.0 je definována jako společenství lidí
zabývajících se lovem a sběrem, v harmonické
koexistenci s přírodou; Společnost 2.0 tvořily
skupiny, jejichž základními rysy byly zemědělská
kultivace, rostoucí stupeň organizace a utváření
národních celků; Společnost 3.0 je společnost,
která prosazuje industrializaci prostřednictvím
průmyslové revoluce, která umožňuje masovou
výrobu; a Společnost 4.0 je informační společnost,
která realizuje zvýšenou přidanou hodnotu připojením nehmotné hodnoty, kterou je informační
síť. V této evoluci představuje Společnost 5.0
informační společnost vybudovanou na základech
Společnosti 4.0, kde záměrem je utvořit „společnost, v jejímž středu je člověk“ (obr. 2).
Cílem Společnosti 5.0 je vytvořit toto humánně
centrické („human-centric“) společenství v němž
se uskutečňuje jak ekonomický rozvoj, tak řešení
náročných společenských problémů a lidé se tak
mohou těšit z vysoké kvality života, který je plně
aktivní a bezproblémový. Je to společnost, která
bude pozorně a detailně naslouchat různým potřebám lidí, bez ohledu na region, věk, pohlaví, jazyk,
atd. poskytnutím potřebných „věcí“ a služeb. Klíčem k její realizaci je fúze kybernetického prostoru
a reálného světa (fyzického prostoru) pro generování kvalifikovaných dat, a odtud vytvoření nových
hodnot a řešení pro rozhodování náročných úkolů
a výzev. Tato národní vize nastolená Japonskem
usiluje o novou humánně centrickou společnost
a současně řeší rozmanité společenské problémy.

Cílem
Společnosti
5.0 je vytvořit
toto humánně
centrické
společenství
v němž se
uskutečňuje jak
ekonomický
rozvoj,
tak řešení
náročných
společenských
problémů.
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I když Society
5.0 je japonská
strategie růstu,
neomezuje se
na Japonsko,
protože její
cíle jsou
totožné s cíli
udržitelného
rozvoje (SDGs)
Organizace
spojených
národů.

I když Society 5.0 je japonská strategie růstu,
neomezuje se na Japonsko, protože její cíle jsou
totožné s cíli udržitelného rozvoje (SDGs – Sustainable Development Goals) Organizace spojených
národů. Včasným rozpoznáním těchto výzev prostřednictvím nástrojů Společnosti 5.0 a sdílením
těchto řešení s ostatním světem může Japonsko
přispět k řešení podobných výzev v celosvětovém
měřítku a k úspěchu SDGs.

Rozvoj Společnosti 5.0
Po rozhodnutí vlády o 5. základním vědecko-technickém plánu Centrála pro ekonomickou
revitalizaci Japonska (Headquarters for Japan’s Economic Revitalization) zřídila „Výbor investic pro budoucnost“ (Council on Investments for
the Future) zacílený na podporu strategie růstu
a urychlení strukturální reformy pro „zvýšení
investic do budoucnosti“. V červnu roku 2017
byla japonskou vládou jako konkrétní opatření
přijata „Strategie investic pro budoucnost pro rok
2017“ zaměřená na realizaci Society 5.0. Podle
této strategie je pro dosažení středně – a dlouhodobého růstu klíčové realizovat Society 5.0, která
vyřeší rozmanité společenské výzvy zapracováním
inovací spojených se 4. průmyslovou revolucí
(např. IoT, big data, AI, robotika, sdílená ekonomika atd.) do každého průmyslového odvětví i do
společenského života.
Bylo vybráno pět strategických oblastí, které
jsou schopny ovlivnit japonské síly a oslovit svět:
“Extension of healthy lifespan”, “Realization of
mobility revolution”, “Creation of next – genera-

tion supply chains”, “Building and development of
pleasant infrastructure and towns” a “FinTech”.
Pokud vezmeme “Extension of healthy lifespan”
(prodloužení délky života ve zdraví) jako příklad, je
Japonsko mezi prvními na světě, které se zaměřuje
na stárnoucí společnost, má nicméně bohatá data
ze systému všeobecné zdravotní péče a pojistného systému ošetřovatelské péče. Proto zřízení
“nového zdravotního systému”, který by prodlužoval délku života, bude realizováno prostřednictvím
lékařské péče, ošetřovatelské péče s důrazem na
zdravotní management, prevenci nemocí a soběstačnost. Konkrétní aktivity již začaly a zahrnují
důležá průřezová témata, jako rozvoj lidských
zdrojů a tvorba hodnot prostřednictvím podpory
digitalizace.
V prosinci 2017 byl přijat “New Economic Policy
Package” (Soubor opatření nové hospodářské
politiky), aby implementoval odpovídající opatření
do Strategie 2017 investic pro budoucnost. To
zahrnuje, jako klíčové strategie, revoluci v rozvoji
lidských zdrojů a inovaci systému zásobování.
Prosazováním rozvoje lidských zdrojů japoská
vláda směřuje k výstavbě společnosti, v níž všichni
občané, včetně mladých a starších, žen a mužů,
postižených, nevyléčitelně nemocných, mohou
vést život umožňující seberealizaci a plně projevovat své schopnosti, to jest společnosti, v níž jsou
všichni občané dynamicky zapojeni. V revoluční
změně dodavatelského systému cílové oblasti,
kde budou prostřednictvím inovací vytvářeny
nové hodnoty, jako IoT, big data, robotika a AI,

Obr. 2
Společnost 5.0

ROBOT

IoT
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jsou automatizovány následující oblasti: jízda
automobilem, zdraví, lékařská péče, dlouhodobá
péče, finanční a obchodní transakce, stavebnictví,
doprava, zemědělství, lesní hospodářství a rybolov, a dále cestovní ruch, sport, kultura a umění.
Japonsko podporuje Society 5.0 zaváděním digitálních technologií v rozmanitých systémech a rovněž
urychluje jejich implementaci pro uskutečnění vize
společnosti, v níž jsou všichni občané dynamicky
zapojeni.

Iniciativy v průmyslu
Japonský podnikatelský svaz Keidanren (Japan
Business Federation) je nejvýznamnějším japonským sdružením. Je rovněž spojencem iniciativy
Society 5.0, která významným způsobem “mění
pravidla hry”. Počátkem listopadu 2017 Keidanren
přepracoval svoje stanovy (Charter of Corporate Bahavior), včetně části o realizaci udržitelné
společnosti (Realization of Sustainable Society)
s primárním záměrem přenesení do výčtu cílů udržitelného rozvoje SDGs prostřednictvím utváření
Society 5.0. Obr. 3 shrnuje pojem “Society 5.0 for
SDGs” a podobu stěžejních technologií a systémů
pro éru 5.0 a 17 SGDs.

řující k vytváření nové hodnoty prostřednictvím
digitálních technologií a úsilí přispět k rozvoji
budoucí společnosti. Evoluční vývoj digitální
transformace je cesta, které není možné se
vyhnout. Je tedy třeba sdílet a rozpoznávat,
a Japonský podnikalský svaz se snaží urychlit
zajištění účasti více zainteresovaných stran
a sdílení osvědčených postupů. Society 5.0 je
schopna adresovat a poskytnout metody a přístupy pro snížení těchto negativních aspektů.
Nicméně to vyžaduje, slovy pozičního dokumentu, zboření “pěti hradeb” – ministerstev
a institucí, právního systému, technologií, lidských zdrojů a společenské akceptance (“Toward
Realization of the new Economy and Society”,
duben 2016)
Je to globální výzva – v níž se očekává, že nejen
státní administrativa, ale také průmysl a akademická obec budou hrát hlavní roli vyžadující
vytváření inovací a ekosystémů.

Závěr
Cílem Society 5.0 je realizovat společnost kde se
lidé naplno těší ze života. Proto jsou zde diskutovány hospodářský růst a technologický vývoj, nikoliv jen kvůli prosperitě několika málo vyvolených.
V souladu s tímto pojetím vyhlášeným vládou byly
zahájeny různé aktivity v japonských akademických kruzích a v průmyslu. A třebaže pojem Society
5.0 vznikl v Japonsku, jeho cílem není prosperita
jen jedné země. Konstrukce a technologie zde vyvinuté bezpochyby přispějí k vyřešení společenských
výzev v celovětovém měřítku.

Často je zdůrazňováno, že digitální transformace měla drastický dopad na tradiční odvětví
průmyslu, a také zvýšila společenskou složitost
a některé negativní aspekty digitální společnosti, jako jsou bezpečnostní rizika a problémy
soukromí, se tak nyní stávají zřejmá. Současně
můžeme pozorovat po celém světě trend smě-
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Rozhovory
Zdeňka Vaníčka:

Dean Bubley –

Outspoken Industry
Analyst, Strategy
Advisor & Chair/
Speaker on Telecoms,
5G, Wi-Fi, Spectrum
Policy, IoT & Futurism
Váš profil na LinkedIn vás představuje jako „Outspoken
Industry Analyst, Strategy Advisor & Chair / Speaker on
Telecoms, 5G, Wi-Fi, Spectrum Policy, IoT & Futurism“. Jak
byste jako „otevřený průmyslový analytik“, který je dobře
respektován a obecně uznáván, popsal stručně a výstižně
obecné dobro 5G pro celou Unii?

Your LinkedIn profile presents you as „Outspoken Industry
Analyst, Strategy Advisor & Chair/Speaker on Telecoms,
5G, Wi-Fi, Spectrum Policy, IoT & Futurism“. As an „Outspoken Industry Analyst“, who is well respected and generally
recognized, how would you briefly and concisely describe the
general good of 5G across the Union?

5G je v krátkodobém horizontu většinou jen upgrade stávající
sítě 4G. Poskytuje větší kapacitu, vyšší rychlosti a poněkud
nižší latence. Z dlouhodobějšího hlediska by to mělo umožnit
některé nové případy použití, zejména v lokalizovaných místech, jako jsou továrny nebo přístavy.

5G is, in the short term, mostly just an upgrade to existing 4G.
It gives more capacity, greater speeds and somewhat lower latencies. In the longer term, it should enable some new use-cases,
especially in localised places such as factories or ports.

To znamená, že se domnívám, že byl značně přehnán – v mnoha
případech dobře poslouží a lze použít stávající nebo paralelně
se vyvíjející technologie, jako je 4G cell (zejména LTE Advanced
Pro) nebo Wi-Fi6. Kromě toho jsou tu různé možnosti pokročilých zařízení (např. AI na čipu), ty mohou znamenat, že připojení
v reálném čase pro ultra-nízkou latenci není vůbec potřeba.
Nevěřím většině předpovědí, že 5G bude generovat biliony eur
navíc – předpoklady se obvykle zdají být velmi vzdálené realitě.
Sítě 5G jsou důležité, ale je důležité zmírnit některá z nereálnějších tvrzení.

Evropský kodex elektronických komunikací, který je nyní
transponován do vnitrostátních právních předpisů členských států EU, požaduje „soudržnost a předvídatelnost
v celé Unii, pokud jde o způsob, jakým je povoleno využívání
rádiového spektra, a zároveň chrání veřejné zdraví a současně zajišťuje důslednější podmínky zavádění 5G v celé Unii“.
Stávající vědecké důkazy o vystavení elektromagnetickému
poli potvrzují, že sítě 5G nezpůsobí více elektromagnetických
emisí, než je povoleno, a že 5G nebude mít negativní dopad
28 |

That said, I believe it has been significantly overhyped – many
use-cases can be served well by existing or parallel-evolving
technologies, such as 4G cellular (LTE Advanced Pro in particular) or Wi-Fi6. In addition, various capabilities of advanced devices (eg on-chip AI) may mean that realtime pr ultra-low latency
connectivity is not required at all.
I do not believe most of the predictions that 5G will generate
€trillions (10 12) of extra GDP – the assumptions usually seem very
divorced from reality. 5G is important, but it’s important to tone
down some of the more unrealistic claims.

The European Electronic Communication Code, now being
transposed into EU Member States national legislative, calls
„for consistency and predictability throughout the Union
regarding the way the use of radio spectrum is authorised
while protecting public health and at the same time ensuring
more consistent deployment conditions for 5G across the
Union“. The existing scientific evidence on electromagnetic
field exposure confirms that 5G networks will not cause
more electromagnetic emissions than it is allowed and that
5G will not have a negative effect on people’s health. Do you
2020 | 2

na zdraví lidí. Souhlasíte s tímto jednoznačným
ujištěním?
Ano, s výhradou, že nejsem odborníkem na absorpci
elektromagnetického záření.
5G se zásadně neliší od stovek jiných druhů radiové
technologie, kterou jsme použili za posledních 100
let – ať už jde o 3G nebo 4G mobilní, různé generace Wi-Fi, televizní a rozhlasový přenos, TETRA
a další veřejné bezpečné rádiové spoje, mikrovlnné
pevné linky, různé typy satelitní komunikace
a mnoho dalších. Zahrnuje neionizující záření při
frekvencích výrazně pod 100 GHz a většinou pod 6
GHz.
Pokud jsou základní pravidla dobrá – a není důvod
si myslet, že tomu tak není – platí pro 5G (ve všech
jeho variantách) stejně jako pro ostatní. 5G není
v tomto ohledu “zvláštní květinou”.
Mohou se vyskytnout nové požadavky, které zajistí,
aby zkušební postupy fungovaly tak, jak byly
zamýšleny (např. pokud jde o anténní pole a tvarování paprsků přijatelným způsobem), ale základní
“pravidla “ se zdají být vhodná.

Politici EU usilují o to, aby „přesvědčili“ veřejnost, že 5G bude telekomunikačním řešením pro
všechno – od vizí „Průmyslu 4.0“, nové významné
průmyslové revoluce, všeobjímající digitalizace
průmyslu a záchrany lidstva umělou inteligencí
až po robotiku kdykoli a kdekoli. Jsou tato očekávání realistická nebo příliš odvážná?
To je aktivně škodlivé. 5G je většinou „jen další
G“. Má některé zajímavé dlouhodobé možnosti,
ale i jiné technologie. Rozhodně nebude „řešením pro všechno“ – podobně důležitou roli budou
hrát i mnohé další technologie, v neposlední řadě
i vlákno.

agree with this unambiguous assurance?
Yes, with the proviso that I’m not an expert in electromagnetic radiation absorption.
5G is fundamentally no different to 100s of other
sorts of radio technology we’ve used over the last
100 years – whether that 3G or 4G cellular, different
generations of Wi-Fi, TV & radio transmission, TETRA
and other public safety radios, microwave fixed
links, different types of satellite communications
and many more. It involves non-ionising radiation, at
frequencies well below 100GHz, and mostly below
6GHz.
As long as the underlying rules are good – and
there’s no reason to think they’re not – then they
apply to 5G (in all its variants) just as well as they do
to others. 5G is not “a special flower” in this regard.
There may be new requirements to make sure testing
procedures work as intended (eg they deal with
antenna arrays & beamforming acceptably), but the
underlying *rules* seem to be appropriate.

EU politicians are vying to "convince" the public
that 5G will be the telecommunications solution
for everything - from visions of "Industry 4.0",
a new major industrial revolution, the all-encompassing digitization of industry and the salvation
of humanity by artificial intelligence and robotics
anytime, anywhere. Are these expectations realistic or too bold?
They’re actively harmful. 5G is mostly “just another
G”. It has some interesting long-term possible capabilities, but so do other technologies. It absolutely
will not be the “solution for everything” – many
other technologies will play similarly important
roles, not least fibre.
AI1 in general doesn’t need 5G.

AI obecně nepotřebuje 5G.
1

Nicméně, 5G potřebuje AI, aby fungovala efektivně. (Také potřebuje spoustu vlákna).
Různé formy umělé inteligence jsou pravděpodobně o jeden nebo dva řády důležitější pro lidstvo
a průmysl než aktualizovaná technologie bezdrátové sítě, i když ta je užitečná.

Dne 19. května 2020 Nokia oznámila, že dosáhla
nejrychlejších 5G rychlostí na světě ve své síti
OTA (Over-the-Air) v Dallasu v Texasu. S využitím 800 MHz komerčního milimetrového vlno2 | 2020

However, 5G needs AI in order to operate effectively. (It also needs lots of fibre).

1
AI – Artificial inteligence,
česky umělá inteligence.

The various forms of AI are probably 1 or 2 orders of
magnitude more important for humanity & industry than an updated wireless network technology,
useful though it is.

On 19 May 2020 Nokia announced that it has
achieved the world’s fastest 5G speeds in its Overthe-Air (OTA) network in Dallas, Texas. Utilizing
800 MHz of commercial millimetre wave 5G spectrum and Dual Connectivity (EN-DC) functional| 29

vého spektra 5G a funkčnosti duálního připojení
(EN-DC) dosáhla Nokia při testech prováděných
na základnových stanicích rozmístěných v komerčních sítích hlavních amerických dopravců
5G rychlostí až 4,7 Gbps. Naši zkušení experti
tvrdí, že odvážné, dokonce i „nadčasové“ nápady
„snílků“, kteří věří v superrychlou bezdrátovou
mobilní síť bez omezení, budou použity pouze
tam, kde je zákazník ochoten za tuto službu zaplatit. Nebude to méně, ale spíše mnohem více
než dnes. Takže se přirozeně ptáme, za jakou revoluční službu bude zákazník ochoten zaplatit?
Snad za dobré pokrytí. Což je nešťastné, protože většina z nejvýkonnějších verzí 5G nebude fungovat zdmi,
a ke zlepšení pokrytí budov bude potřebovat celou
řadu nových (a složitých, tedy nákladných) metod.

Good indoor coverage, perhaps. Which is unfortunate as most of the highest-performance versions of
5G won’t work though walls, and will need a variety
of new (and complex/expensive) methods to improve in-building coverage.

Budou existovat izolované příklady organizací
(nebo možná jednotlivých zákazníků), které zaplatí
více za 5G než za jiné typy připojení. Třeba dopravní
spojení. Na některých místech bude 5G FWA užitečnější než stávající širokopásmové DSL/kabelové
připojení a snadněji se nasadí než vlákno.

There will be isolated examples of organisations (or
perhaps individual customers) paying more for 5G
than they do for other connection types. Some sorts
of vehicular connection. In some places 5G FWA will
be more useful than existing DSL/cable broadband,
and easier to deploy than fibre.

Někteří lidé mohou platit za připojení dalších
zařízení a za telefon – ale to není specifické pro 5G.
Stejný příběh nastane s extra sdruženým obsahem
nebo jinými aplikacemi.

Some people might pay for additional devices to be
connected as well as a phone – but that isn’t 5G-specific. Same story with extra bundled content or other
applications.

Z dlouhodobého hlediska, pokud budou verze
5G s velmi nízkou latencí fungovat a jak budou
nabízeny, může být malé procento uživatelů, kteří
mohou mít jedinečné požadavky, jež je uspokojí.

In the long term, if the ultra-low-latency versions of
5G work as well as promised, there will be a small %
of users who may have unique requirements to satisfy.

Hlavně nesmíme přešlapovat na místě. Telekomunikační průmysl musí vždy přidat stávající kapacitu
ke stále větší kapacitě, aby zastavil lidi, že jim
budou časem platit “méně“. Vydělávejte více – je to
dobrá myšlenka, ale bývá často nerealistická.
Některé podniky zavedou sítě 5G na místě, místo
aby platily za služby veřejným operátorům.

Deklarace podepsaná dne 6. května 2020 českým
předsedou vlády Andrejem Babišem a ministrem zahraničí USA Mikem Pompeem „vytvoří
mechanismus pro nalezení spolehlivých a důvěryhodných dodavatelů pro rychlé mobilní sítě
5G, ochranu sítí před narušením a manipulací
a zajištění ochrany občanů, soukromí a práva“.
Česká republika připravuje aukci kmitočtů pro 5G
sítě, podle záměru Českého telekomunikačního
úřadu by mohla začít v druhé polovině roku. Myslíte si však, že obavy ohledně různých přístupů
EU a USA, pokud jde o používání technologie,
jsou správné?
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ity, Nokia achieved 5G speeds of up to 4.7 Gbps
in tests performed on base station equipment
being deployed in major U.S. carriers’ commercial
networks. Our learned experts claim that bold,
even "timeless" ideas of „dreamers“ believing
in super-fast wireless mobile network without
restrictions will only be applied where there is
a customer willing to pay for the service. It will
not be less, but rather more than it is today. So,
naturally, we wonder what revolutionary service
will the customer be willing to pay for?

The main use is “running to stand still”. The telecoms
industry always needs to add ever more capacity to
existing services, just to stop people paying *less*
over time. Earning more – that’s a good ideal to hold,
but often unrealistic.
Some enterprises will deploy 5G networks on-site,
rather than paying for services from public operators.

The declaration signed on 6 May 2020 by Czech
Prime Minister Andrej Babiš and US Secretary of
State Mike Pompeo "will create a mechanism for
finding reliable and trustworthy suppliers for fast
5G mobile networks, protecting networks from
intrusion and manipulation and ensuring the protection of citizens' privacy and rights." The Czech
Republic is preparing an auction of frequencies
for 5G networks, according to the intention of the
Czech Telecommunication Office it could start in
the second part of the year. However, do you think
that the concerns about the different approaches
of the EU and the USA when it comes to the use of
technology are correct?
2020 | 2

Existují různé iniciativy na snížení nebo odstranění
vnímaných rizik dodavatelů z určitých zemí, zejména
z Číny (a možná i Ruska a v budoucnu možná ještě
z jiných zemí). Některé z nich se týkají vytváření
obchodních překážek, ale v USA, Británii a jinde
existují také pokusy o podporu více místních nebo
„demokratických“ dodavatelů technologie 5G.

There are various initiatives to reduce or remove the
perceived risks of suppliers from certain countries,
notably China (and also maybe Russia and perhaps
more in future). Some of this relates to putting up
trade obstacles, but there are also attempts in US,
UK and elsewhere to foster more local or “democratic” suppliers of 5G technology.

Myslím, že zaměření jen na 5G je trochu směšné.
Pokud si myslíte, že rizika jsou závažná (a mnozí to
dělají), je to ještě důležitější pro optické či pevné
sítě a pravděpodobně i pro Wi-Fi a další.

I think the focus only on 5G is a bit ridiculous here.
If you think the risks are serious (and many do) then
it’s even more important for fibre/fixed networks,
and probably Wi-Fi and others as well.

Velmi děkuji za vaše odpovědi a názory.

Very many thanks for your answers and thoughts.

Rozhovor připravil a otázky kladl:
Zdeněk Vaníček

The interview was arranged and questions asked by:
Zdeněk Vaníček
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Jan Vašátko

FTTH v Evropě: Představitelé
FTTH Council Europe se dohodli na
prioritách a projektech k podpoře
rozvoje optických sítí.

Rada FTTH Europe se dne 9. června 2020 sešla na svém virtuálním valném
shromáždění. Během jednání rada přijala pracovní program a priority a zvolila
nového prezidenta, nové členy představenstva a předsedy pracovních výborů.
Prezidentem Rady se stal Eric Festraets ze společnosti Nokia.
Hlavní příspěvky se zejména odvolávaly na aktuální analýzy
stavu trhu a data publikovaná v FTTH/B Market Panorama
ze září 2019. Data v této studii dokládají, že v zavádění
FTTH/B došlo k podstatnému pozitivnímu obratu růstu.
Vývoj na trhu optických připojení v Evropě ukazuje, že
celkový počet domácností v dosahu sítí FTTH / B v EU28
vzrostl ze 74,4 mil. domácností v září 2018
na 88,1 milionů v září 2019, což nyní představuje potenciál
pokrytí 39,4 % všech domácností.
Mezi pět nejrychleji rostoucích trhů, z pohledu míry pokrytí
domácností sítěmi FTTH/B (meziročně od září 2018), se
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zařazuje Belgie + 307 % (+ 78k), Irsko + 70.4 % (+ 289k),
Švýcarsko + 69.1 % (+ 1.2m), Velká Británie+ 50.8 % (+
1.4m) a Německo s růstem + 33.5 %.(+ 1.0m).
K pěti nejrychleji rostoucím trhům z pohledu počtu účastníků v sítích FTTH/B patří Řecko + 285 % (+ 23k), Švýcarsko
+ 176 % (+ 538k), Belgie + 111 % (+ 13k), Irsko + 93 % (+
70k ), Itálie + 45.3 % (+ 346k).
Hlavními hybateli vývoje růstu domácností v dosahu sítí
FTTH/B jsou v absolutních číslech za období od září 2018
do září 2019 Francie + 3.5 mil., Itálie + 1.9 mil. a Španělsko
s růstem pokrytí domácností o 1.5 milionů.
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Obr. 1
Počet účastníků
v sítích FTTH/B
(v mil.). Porovnání
mezi roky 2015
a 2019

Události posledního období ukázaly, že konektivita
podporovaná robustními a spolehlivými digitálními infrastrukturami, hraje a bude i nadále hrát
klíčovou roli při podpoře vývoje ve společnosti
a budování odolnější a udržitelnější ekonomiky.
Nastupující digitální svět zaznamenal rychlé fáze
přechodu k jinému stylu práce, osvojení si výhod
chytrých telefonů, zvýšil poměr počtu inteligentních zařízení u účastníků i u technicky zdatných
dalších uživatelů.
Hodnocení pozitivního vývoje v zavádění sítí
FTHH/B proto doprovází důrazné požadavky na
vyváženost rozvoje městských a venkovských
oblastí. Pro identifikace oblastí kde je digitální
propast nejvýraznější bude Rada nově poskytovat přehledy stavu zavádění optických vláken ve
vybraných evropských zemích.
Evropská Rada FTTH se k této problematice
postavila v souladu s plánem obnovy ekonomiky
EU, který se rovněž zaměřuje na ochranu prostředí
a rozvoj digitální transformace. Rada nově schválila
následující strukturu vlastních projektů:
Aktualizace stavu optických sítí
Rada připravuje vydávání studie k zavádění
optické infrastruktury v městských i venkovských
oblastech ve vybraných evropských zemích. Pro
identifikace oblastí vybraných evropských zemí,
kde je digitální propast nejvýraznější, bude Rada
poskytovat přehledy a data o zaváděných optických sítí. Zaměří se zejména na vysokokapacitní

sítě, které zajistí, že z digitálního přechodu budou
mít prospěch všichni koncoví uživatelé.
Příspěvek sekce optických vláken k opatření proti
změně klimatu a podporu migrace na plné vlákno
Kromě usnadnění práce a vzdělávání na dálku jsou
optické sítě také klíčové v přechodu na ekologičtější ekonomiku. Evropská Rada FTTH se bude
zabývat otázkou energetické účinnosti sítí FTTH /
P a bude pokračovat na studii o možných řešeních
pro usnadnění přechodu k optické infrastruktuře
a ekonomice vypínání klasických sítí s migrací na
vlákno.
Konvergence vláken a 5G: příležitosti k úspoře
nákladů
S přechodem na kapacitní optické sítě, které jsou
také jádrem nasazení 5G, zveřejní Rada Evropy
FTTH aktualizaci své loňské konvergenční studie
vlákno/5G se zaměřením na oblasti brownfields.
Tato studie ukázala, že koordinované nasazování
5G a FTTH v rozvojových oblastech by mohlo při
nasazování 5G vést k významným úsporám.

Na závěr ještě stanovisko společnosti
IDATE, zpracovatele studie o stavu
FTTH/P v Evropě.
# COVID19 potvrzuje: Evropa musí hrát větší roli
při prosazování hromadného přijímání digitálních
technologií. Existují jasné paralely s Digitální
agendou pro Evropu (DAE), která byla velmi
dobrá při stanovování cílů a prostředků regulací
a v menší míře pak v oblasti financování rozvoje,

Obr. 2
FTTH/P – míra
pokrytí rurálních
oblastí v EU v roce
2019.
Zdroj Evropská
komise, IDATE

2 | 2020

| 33

ale pokud dochází k implementaci, příliš často ji
překonávají různé, někdy se překrývající lokální
iniciativy. V tomto směru se rovněž nabízí nové
typy partnerství veřejného a soukromého sektoru, které umožňují účinnější následnou koordinaci projektů, zejména v rozsáhlých rozvojových
akcích.
A s událostmi posledních týdnů postupně přichází
uznání, že jakákoli diskuse o digitálních technologiích, nemůže být nikdy čistě ekonomická, protože
nutně zahrnuje také sociální a etické úvahy. Proces
zavádění vyspělé infrastruktury tak může probíhat
více směry, s podporou státu (+místní a regionální správy), cestou společných zakázek (odtud
okamžitá diskontní sleva), sdílením infrastruktury
a konečně i cílenými výdaji ve prospěch špatně
pokrytých oblastí pro řešení problémů populace na
ztrátové straně digitální propasti.

Pozn.: Digitální agenda pro Evropu (DAE):
DAE usiluje o dosažení nejlepšího možného připojení k internetu pro všechny občany EU do roku
2025 (1 Gbit/s)
Cíle do roku 2025:
• P
 oskytnout připojení rychlostí 1 Gbit/s všem
sociálně-ekonomickým institucím
• Poskytnout připojení k internetu rychlostí alespoň 100 Mbit/s všem evropským
domácnostem
• Zaručit nepřetržité pokrytí 5G ve všech
městských oblastech a na hlavních pozemních
dopravních koridorech. Součástí těchto cílů
jsou venkovské oblasti. Pokud je plné vlákno
jednou z hlavních možností, zúčastněné
strany by měly být k nasazování těchto sítí
zavázány.

Zdroje:
https://www.ftthcouncil.eu/documents/Press%20Release%20%20FTTH%20CE%20General%20Assembly%20Outcomes%20-%20
May%202020.pdf
https://www.ftthcouncil.eu/documents/FTTH%20Council%20Europe%20-%20Panorama%20at%20September%202019%20
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-handbook
https://www.ftthcouncil.eu/documents/COM-190313-FibreFor5G-ConvergenceStudy-Presentation-RafMeersman%20-%20v4%20-%20publish.pdf
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Prof. Miloslav Filka

50 let přenosu po optickém vlákně
V letošním roce to je 50 let, co se datuje uskutečnění prvních přenosů s využitím
optického vlákna, tedy v roce 1970 – kdy byl aplikován vynález vědců.
Nejprve něco úvodem.
Idea optického přenosu není nová, je stará. Ať již se jednalo
o přenos informací ve formě kouře a ohňů, až po fotofon,
který v roce 1880 vynalezl a nechal si patentovat A. G.
Bell. U Bellova fotofonu zdrojem optického záření bylo
slunce, jehož paprsky byly soustřeďovány zrcadlem a soustavou čoček na pohyblivé zrcadlo umístěné na membráně,
rozkmitávané akustickým signálem. Modulované světelné
paprsky byly kolimovány soustavou čoček a fokusovány
parabolickým reflektorem na selenovou tyčku, jejíž odpor
se měnil v závislosti na ozáření. Tak mohl být modulován
elektrický proud protékající z baterie telefonním sluchátkem, v němž byl transformován na akusticky signál. Fotofon
umožňoval přenos na vzdálenost asi 200 m, ale byl silně
závislý na atmosférických podmínkách. Následující období
dosud nikdo z historiků moderní techniky z tohoto hlediska
soustavně nepropátral, ale přímo souvisejících poznatků
bylo poměrně málo.
Obrat nastal teprve po objevu kvantového generátoru
optického záření laseru, v roce 1962. V následném období
bylo na tomto principu zkoušeno několik experimentálních
optoelektronických přenosů, které však vykazovaly provozní
nespolehlivost v závislosti na klimatických podmínkách.
Přenos se zhoršoval, případně nebyl vůbec uskutečnitelný
za mlhy, deště a mraků. Z těchto důvodů bylo hledáno nové
přenosové prostředí pro přenos světla. Zkoušely se duté
světlovody, které byly vytvářeny trubkou se zrcadlovým
vnitřním povrchem, jejichž světlost byla několik milimetrů,
tedy mnohokrát více než je vlnová délka světelného záření.
2 | 2020

Takovým světlovodem se může šířit velký počet typů vln –
vidů (modů), které se liší strukturou elektromagnetického
pole, čili počtem půl vln rozložených podél stran průřezu
(v případě pravoúhlého světlovodu) nebo podél průměru
a obvodu průřezu (pro válcový světlovod). I při velmi dokonalém povrchu těchto světlovodů docházelo při každém
odrazu ke ztrátám, útlum se pohyboval v desítkách dB/km
a výroba narážela na technologické problémy.

Vývoj se ubíral dále přes světlovody s diskrétními korektory
např. s clonkami, čočkami nebo zrcadly. Tak např. světlovod
s čočkami, byl vytvářen trubkou, v niž byly periodicky rozloženy tenké čočky. Jejich umístění bývá zpravidla konfokální, tedy vzdálenost mezi čočkami je rovna dvojnásobku
ohniskové délky F a paprsek je jimi opakovaně fokusován.
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Byl vytyčen
požadavek
útlumu 20 dB/
km jako
minimální mez.

V současné
době jsou
vyráběna
optická vlákna
s útlumem pod
1 dB/km.

Výhodnější než čočky skleněné jsou čočky plynové,
se kterými lze dosáhnout teoreticky útlumu asi
1 dB/km. Náklady na výrobu, uložení a optické
nastavení jsou však vysoké. Pro praktické využiti
jsou nejperspektivnější světlovody, jejichž činnost
je založena na totálním odrazu na rozhraní dvou
optických prostředí s rozdílným indexem lomu.
Jsou vytvářeny válcovým dielektrickým jádrem
s indexem lomu n1, které je obklopeno dielektrickým pláštěm s indexem lomu n2. První zmínka
o tomto typu světlovodu byla publikována v roce
1966, autory Kao, C. a Hockham, G. A.,v práci,
Dielectric Fibre Surface Wave-guides for Optical
Frequencies, IEEE, 1966, č.7., která je považována
za základ novodobého výzkumu vláknových světlovodů. Postupně pak byly analyzovány podmínky
šíření vidů světlovodem a vytyčen požadavek
útlumu 20 dB/km jako minimální technickou
mez, kterou je nutno dosáhnout, má-li výzkum
přenosových systémů pro telekomunikace na
tomto principu vůbec smysl. Další urychlení vývoje
nastalo materiálovým výzkumem.
Bylo to umožněno především díky hlubšímu
porozumění pochodům, které se odehrávají při
průchodu světla dielektrickým prostředím a díky
porozumění mechanizmů, které vyvolávají útlum
světla. Tak se v roce 1970 podařilo vyrobit ze
syntetického křemene optické vlákno, u kterého
bylo dosaženo na vlnové délce 0,85 μm útlumu
menšího než 20 dB/km.

Významný pokrok
O pět let později, v roce 1975, se již podařilo snížit
hodnotu útlumu na několik decibelů na kilometr
a tento nastoupený trend nadále trval. V současné
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době jsou vyráběna optická vlákna s útlumem pod
1 dB/km pro oblast vyšších vlnových délek. Stejně
rychle se zvětšovala šířka přenášeného pásma. Od
původních několika megahertzů u mnohovidových
optických vláken na desítky gigahertzů na kilometr
u jednovidových optických vláken.
Na tomto pokroku se nepřímo podílel i pokrok při
výzkumu zdrojů záření, který umožnil přejít z vlnových délek 0,8–0,9 μm do oblasti 1,3–1,6 μm, kde
optická vlákna vykazují menší ztráty a zkreslení.
Pro přeměnu zářivé energie v elektrický signál
slouží fotodetektory. Obor optoelektroniky,
o jehož poznatky se systémy s přenosem po optických vláknech opírají, využívá vzájemné interakce
hmotného prostředí a elektromagnetického záření
takových vlnových délek, při nichž hybnost fotonů
přestává být zanedbatelná ve srovnání s hybností
elektronů a při nichž do popředí výrazně vystupuje
kvantový charakter záření. Při optickém přenosu
informace je nosičem informace záření. Změny
jeho amplitudy, kmitočtu, fáze, polarizace, trvání
se mohou zobrazovat každá samostatně nebo ve
vhodné kombinaci s přenášenou informací.
Oblast optického záření je ze strany nižších kmitočtů ohraničena mikrovlnným zářením, z oblasti
vyšších kmitočtů rentgenovým zářením. Oblast
záření sahá od 100 nm do 1 mm a dělí se na sedm
podoblastí:
• 3 ultrafialové
(100–280 nm; 280–315 nm; 315 –380 nm),
• oblast viditelná
(380–780 nm),
• 3 infračervené
(780 nm –1,4 μm; 1,4 –3 μm; 3 μm –1 mm).
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Pro optický přenos informace má význam oblast
vlnových délek mezi 0,5 –1,6 μm. Především
oblast kolem 1,3 –1,6 μm vykazuje menší ztráty
Rayleighovým rozptylem, minimum hodnot
absorpčních ztrát a minimum materiálové disperze. Pro tuto infračervenou oblast existují
výkonné zdroje a detektory záření. Do této oblasti
rovněž spadá minimální útlum materiálů používaných pro výrobu optických vláken. V oblasti ultrafialového záření, pak u většiny těchto materiálů
útlum narůstá. V oblasti dalšího poklesu útlumu
na hranici rentgenového záření již nejsou k dispozici účinné fotodetektory a je rovněž obtížné
vybudit záření s tak vysokou energií světelných
kvant. V oblasti infračerveného záření, kde je energie fotonů nízká, je prvořadým problémem malá
odolnost přijímačů proti rušivým signálům.
Z uvedeného vyplývá, že oblast využití odpovídá
kmitočtům, které teoreticky odpovídají přenosové
kapacitě desítkám milionů telefonních kanálů.
Přenos informace optickým vláknem umožňuje
optické záření. Zvláštnosti tohoto přenosu vyplývají z odlišnosti mezi signálem elektrickým a světelným. Zásadně rozdílní jsou především nositelé
signálu, kterými jsou u galvanické vazby elektricky
nabité elektrony, zatímco u optické vazby neutrální fotony, které na sebe vzájemně nepůsobí. Při
přenosu nevznikají elektrická a magnetická pole,
která bývají v elektronických obvodech příčinou různých parazitních vazeb. Optický spoj je
proto tak odolný proti vnějším rušivým signálům
a obtížně odposlouchatelný. To byl také důvod
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k rychlému rozvoji a nárůstu této technologie do
oblasti vojenské, tajných služeb aj.

Materiály a technologie výroby
Základním materiálem pro výrobu optických vláken je SiO2 a četné dopanty, tzv. legovací příměsi,
kterými jsou GeO2, P2O5, B2O3 aj. Koncentrací
těchto dopantů se dosahují požadované vlastnosti
z hlediska velikosti a průběhu indexu lomu jádra
a pláště vlákna, čímž se ovlivňují jeho přenosové
vlastnosti.
Technologie výroby optických vláken má většinou
společný princip a vychází z tzv. preformy. Preforma je skleněná tyčka, dlouhá několik decimetrů,
jejíž průřez představuje zvětšený profil vlákna.
Z preformy se po intenzivním ohřevu táhne vlastní
vlákno. Vlastnosti vyrobeného vlákna jsou závislé
na kvalitě preformy a přesnosti výroby. Jedná se
o náročné technologické operace a postupy.

Základním
materiálem
pro výrobu
optických
vláken je
SiO2 a četné
dopanty.

Rozeznáváme základní tři typy konstrukcí:
• jednovidové vlákno s konstantním indexem
lomu jádra,
• m nohovidové s konstantním indexem lomu
jádra,
• v lákno s proměnným indexem lomu jádra, které
bývá označováno jako gradientní vlákno.
Pod názvem vid (cizí název mód) označujeme jeden
z fyzikálně přípustných způsobů rozložení elektromagnetického pole v příčném řezu jádra optického
vlákna. Vidy tvoří řadu a je jich konečný počet.
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U mnoho
vidových
vláken se šíří
řádově několik
set až tisíce
vidů.

U mnohovidových vláken se šíří řádově několik set
až tisíce vidů. Množství šířících se vidů je odvislé
od vybuzení vlákna. Je tedy možné vybudit pouze
jeden vid. Způsob vybuzení vlákna ovlivňuje jeho
přenosové vlastnosti a z tohoto pohledu pravě
jednovidová vlákna vykazují nejlepší přenosové
vlastnosti pro dálkové přenosy.
Přenosové vlastnosti, podobně jako geometrické
parametry, jsou specifikovány v doporučeních
ITU-T. Pro gradientní vlákna v doporučení G.651,
pro jednovidová vlákna na vlnové délce 1,3 μm
v doporučeni G.652 a pro jednovidová vlákna na
vlnové délce 1,55 μm v doporučeni G.653. Problematikou poloměrů optických vláken se zabývá
doporučení G.641. Doporučení G. 655 a G. 656
řeší vlákna s posunutou nenulovou disperzí pro
systémy vlnového multiplexu DWDM a CWDM.
Dále byla zpracována celá řada doporučení k problematice výstavby a montáže kabelových tras
s optickými kabely. Celá tato normalizační činnost
se neustále rozvíjí.
Vývoj optoelektronických systémů vycházel z prvních realizovaných spojů na krátké vzdálenosti,
především šlo o přenos dat na krátké vzdálenosti
v rušivých prostředích a dalších četných průmyslových aplikací. Dále následovaly digitální přenosy
prvního a vyšších řádů po optickém kabelu, vesměs
pro účely vytvořit spoje mezi ústřednami. Rovněž
se realizovaly analogové přenosy, ať již se jednalo
o FDM (Frequency Division Multiplexing) nebo přenos obrazového signálu. Rozvoji optoelektronic-
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kých telekomunikačních systémů výrazně přispěl
zájem armád o tuto novou progresivní techniku.

Dálkové trasy
Se zdokonalováním přenosových parametrů optických vláken dochází k nasazování této techniky na
dálkové trasy. Ve většině realizovaných případech
se jedná o nasazení digitálních systémů vyšších
řádů. Optické spoje si razí cestu i do místních
sítí. Jsou realizovány různé experimentální trasy,
které výrazně umožňují zvýšit komfort účastnické
přípojky FTTH (Fiber To The Home), tzv. přenos do
domu. Po jednom optickém vlákně je účastníkovi
umožněno provozovat telefon, data, obraz. Tento
koncept vychází z tzv. FTTx – kde písmeno x bývá
nahrazeno písmenem, poukazujícím kam optika až
povede. Tak např.:
• FTTB (Building) – do budovy,
• FTTC (Curb/Cabinet) – uliční rozvaděč
• FTTA (Antenna) – k anténě
Významné místo si vydobyla optoelektronika pro
sdělovací účely a informační přenosy u železničních správ a v energetice. Železnice využívá možnost rychlého položení kabelů kolem železničních
drah, energetika využila vvn napětí – omotáním
nebo vložením optiky do zemnících lan, dále, do
rozvoden a potom až k účastníkům.
Když se zde uvádí pokládka optických kabelů, tak
také je nutno zmínit možnost umístění kabelů do
odpadního vodovodního potrubí tzv. MCS (Micro
Cabling System) – Drain, nebo do malého zářezu
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do silnice, chodníku MCS – Road, apod. Vždy jde
o to, vyhnout se nákladné pokládce.
Rovněž velmi častá je pokládka do tvárnicových tratí – v současné době používané plastové
multikanály.

Značných úspěchů bylo dosaženo
v pokládce podmořských optických
kabelů.
V současné době všechna světová moře protínají
optické kabely. Prioritní vždy bylo spojení Evropa –
Amerika. První transatlantický optický kabel TAT
– 8 byl položen v roce 1988. Významným projektem
bylo položení optického kabelu TAT 12/13 v roce
1996, spojující tyto dva kontinenty formou dvojitého kruhu – což zajišťuje bezpečnost tak, že je-li
přerušena jedna větev, kruh zůstává zachován a přenos není narušen. A tak tento kruh má dvě místa
v Evropě : Lands End – Anglie, Penmarch – Francie
a v Americe: Green Hill – Rhode Island, Shirley –
New York. Významným přínosem pak bylo položení
kabelu TPC 5 – Trans Pacific, spojující USA, Japonsko, Hawai. A následně FLAG – Fiber Link Around
Globe – kabel s délkou přes 27 000 km, spojující
Anglii, Egypt, Indii, Thajsko, Honkong, Čínu, Koreu
a Japonsko. Tento kabel není kruhové topologie
a tak když byl poškozen někdy před 5 roky u Egypta,
tak připojení na asi 3 dny bylo přerušeno. Významným počinem pak byla realizace optické sítě AFRICA
TWO, spojující 40 zemí kolem světadílu Afriky s délkou přes 40 000 km. Jak již bylo zmíněno, současná
moře mezi kontinenty jsou zaplněna optickými
kabely, pokládka je rychlá, tak kupř. propojení Itálie
„bota“, loď objede celou Itálii, následně pár příček
a vše je rychle dobudováno.
Ve všech těchto případech spoje realizované na
základě optoelektroniky výrazně předčí spoje rea-
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lizované na klasických metalických vodičích. A to
ať již z výše uvedených výhod optického přenosu,
především pak z kapacitních možností, umožněním
zvyšovat vzdálenost regeneračních opakovačů na
vzdálenost vyšší jak 100 km, ze snadné montáže
a až po náhradu nedostatkové mědi. Pochopitelně
uplatňování této nové techniky je dáno i pozitivními ekonomickými stimuly.
Určujícím faktorem pro rychlost vývoje optoelektronických telekomunikačních systémů a jejich
uplatňování v praxi, je rozvoj součástkové základny
optoelektroniky.

V zahraničí již existuje více než tisíc
výrobců optoelektronických komponent, včetně optických vláken a optických kabelů.
Výzkumné práce v problematice přenosu informací
po optických vláknech u nás byly v základním
a aplikovaném výzkumu systematicky prováděny od roku 1975. Práce byly zaměřeny zejména
na výzkum a experimentální ověřování výroby
optických vláken, zdrojů infračerveného záření
a optických konektorů. Po ověření reálných možností zavést výrobu vybraných optoelektronických
komponent v Československu a zahájit vývoj optoelektronických telekomunikačních systémů byl
v roce 1980 zahájen dlouhodobý program rozvoje
optoelektroniky v Československu.

V roce 1980 byl
zahájen
dlouhodobý
program
rozvoje
optoelektroniky
v Česko
slovensku.

V letech 1980–1984 byl proveden vývoj a zahájena výroba některých komponentů umožňujících přenos informací po světlovodech na kratší
vzdálenosti. Byla zvládnuta technologie a zavedena výroba infračervených rychlých vysílacích
diod napojených na světlovod typu PCS (Plastic
Core Silicon) v několika modifikacích. Byl vyvinut
a zaveden optický konektor napojený na vlákno
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PCS a na optický kabel s tímto vláknem. Rovněž
byl vyvinut modul vysílače a přijímače s hybridními integrovanými obvody umožňujícími přenos
číslicového signálu s rychlostí do 10 Mbit/s s vláknem typu PCS na vzdálenost 1000 m nebo vláknem typu GI na vzdálenost 2500 m. Byl zahájen
základní výzkum planárních součástek pro ovládání
optického záření na principu integrované optiky.

Vysoké školy
se výraznou
měrou podílely
a podílejí
na rozvoji
optoelektroniky
a její
propagaci.

V letech 1985–1990 byl prováděn vývoj
a postupně byla zahajována výroba některých dalších komponentů umožňujících přenos informací
po optických vláknech telekomunikačního typu
na větší vzdálenosti. Jednalo se o vlákno typu GI,
výrobce Sklo Union Teplice, které bylo následně
stáčeno v optické kabely v Kablu Děčín. Jednalo
se o různé druhy optických kabelů, do max. počtu
12 vláken v kabelu. Výroba byla zahájena v roce
1989 a kapacita výroby značně převýšila poptávku.
Byla rovněž zvládnuta technologie polovodičového
laseru pro pásmo 0,85 μm a 1,3 μm napojeného na
světlovod GI, dále výroba jednovláknového optického konektoru pro vlákno GI a pro jednovláknový optický kabel a přijímací diody pro pásmo
1,3 μm napojené na vlákno GI. Byl ukončen vývoj
modulu vysílače a přijímače analogového signálu
s šířkou pásma 10 MHz. Rovněž byla zvládnuta
výroba technologie lavinové fotodiody pro pásmo
0,85 μm napojené na vlákno s konektorem. Prvek
byl určen pro zásuvné jednotky přijímače pro přenos signálů 2. řádu digitálních systémů.
V tomto období byla rovněž uvedena do provozu
naše první experimentální trasa v Praze. Na optickém
kabelu délky 4615 m, bez opakovačů, byl nasazen
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digitální systém 2. řadu. Optický kabel byl dodán firmou Sumitomo a úkolem experimentu bylo prověřit
montáž a provoz pro další připravované trasy. Systém
pracuje na vlnové délce 0,85 μm, přičemž testované
vlákno dávalo dobré předpoklady k možnosti využití
i v pásmu 1,31 μm, kde byl naměřen útlum 0,4 dB/
km, případně i v pásmu 1,55 μm při útlumu kolem
0,37 dB/km. Byl rovněž zpracován rozvoj nasazení
dalších optických kabelů v místních sítích v Praze,
Bratislavě a některých dálkových optických tras.
Z tohoto malého výčtu by bylo možné usuzovat, že
problematika optických komunikací byla zvládnuta, bohužel opak byl pravdou. Stav optoelektroniky ve vyspělých zemích byl pro nás perspektivou
pro více než deset let. Prudký rozvoj a význam
optoelektroniky se zákonitě promítl i do školství.
Především vysoké školy se výraznou měrou podílely a podílejí na rozvoji optoelektroniky a její propagaci. Především pracoviště fyzik vysokých škol
se významnou měrou podílely na rozvoji zdrojů
a detektorů záření. Výroba našeho optického
vlákna byla spjata s výzkumnými pracemi ČSAV
a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
Četné aplikační práce vděčí za zrod pracovníkům
a studentům elektrotechnických fakult ČVUT
v Praze, VUT v Brně, VŠB – TUO v Ostravě, SVŠT
v Bratislavě a ŽU v Žilině aj.
Na odborných zaměřeních telekomunikační
technika, byla výuka optoelektroniky nejprve
zařazována jako doplněk do stávajících předmětů
Telekomunikační vedení a Přenosové systémy.
Byla to logická návaznost na stávající dvě klasické
techniky. S dalším prudkým rozvojem optoelekt-
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roniky docházelo v odborných zaměřeních ke zřizování samostatných předmětů – Optoelektronika
v telekomunikacích apod.

Mezi nejvyspělejší státy světa se
v tomto oboru řadí USA, Francie, Anglie, Japonsko a další.
V České republice je v současné době výstavba
optických sítí a informačních systémů z větší
míry založena na dovozu zahraničních technologií. Pokud jsou optické kabely vyráběny u nás,
vnitřek kabelové duše (vlákna) je z dovozu. Rovněž
systémy, aktivní prvky jsou většinou zahraniční
provenience. Výroby „optiky“ u nás se zaměřují na
výrobu součástek, konektorů, konvertorů, zdrojů
a detektorů záření, splitterů, na měřicí techniku.
Desítky firem pak provádějí montáž a údržbu
optických tras. Rovněž byla zvládnuta výroba
vysílacích a přijímacích částí digitálních systémů.
I když jsou Češi světoví výrobci skla, vyrábět vlákna
pro sdělování je náročnější proces, kdy je nutné
neustále vynakládat nemalé prostředky na vývoj,
což si mohou dovolit jen nejbohatší státy světa.
Vzhledem k embargu na dovoz optiky k nám do
roku 1990 naopak situace přispěla k tomu, že
nové sítě se začaly budovat špičkovou optikou, což
přispělo k tomu, že telekomunikační a informační
technika v České republice je na světové úrovni.

Digitalizace
S nástupem digitalizace bylo zapotřebí nasadit
optiku i do transportních sítí. První optický kabel
byl uložen v dálničním pruhu Praha – Brno – Bratislava s prodloužením do Německa a Maďarska.
Tzv. severní větev rozšířila optiku z Vídně, Znojma,
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Brna, Olomouce, Ostravy, Varšavy do Skandinávie. Šlo o sítě tehdy monopolního operátora SPT
TELECOM. Ten pak postupně výstavbou digitální
překryvné sítě „optikoval“ celou republiku. Tento
projekt byl ukončen v roce 2000. Jedná se o kruhovou topologii s technologií AT&T, později Siemens
a Alcatel. Tento proces byl výrazně urychlen
rozsáhlými škodami metalických sítí při povodních
v roce 1997 na Moravě a ve východních Čechách,
když navíc již provozované optické kabely v HDPE
trubkách prokázaly vyšší odolnost.
Optická vlákna do svých sítí včleňovala energetika,
dráhy a v průběhu 90 let další operátoři – GTS,
NEXTRA, ETEL, TISCALI, CESNET, SITEL aj.
Před rokem 2000 byl pak citelný nedostatek optických kabelů, naopak po roce 2000 pak dochází
k předimenzování optickými vlákny, očekávaný
nárůst provozu se neuskutečnil a došlo k známému
krachu telekomunikačních firem na burzách.

Před rokem
2000 byl pak
citelný nedosta
tek optických
kabelů, naopak
po roce 2000
pak dochází
k předimenzo
vání optickými
vlákny.

Montáže optických kabelů
Montáž většinou provádí specializované montážní
firmy, které jsou k této práci vybaveny. Zařízení
a přístroje na „optiku“ jsou nákladné. K základnímu vybavení patří: zafukovací zařízení, kompresor, lámačka vláken, svářečka, zdroj a měřič optického výkonu, reflektometr (OTDR). Nezbytnou
součástí je nářadí, čisticí prostředky aj. Po montáži
se provedou závěrečná měření přímou metodou
a metodou OTDR (z obou konců A, B) a trasa je pak
předána operátorovi.
Přechod na „optiku“ nebyl jednoduchý, byl
nákladný a bylo třeba pracovníky zaškolit. Byla

| 41

četná školení, kurzy a semináře, které přispěly
k rozvoji této oblasti. V loni již tradiční 50 kabelářská konference v Táboře se již věnuje výhradně
optice, v prvních desitiletí to byla výhradně metalika – první zmínka o optice byla přednáška od Ing.
Petra Fary z ČSAV v roce 1979. Významnou měrou
na rozvoji optiky u nás pak má velmi uznávaná
konference Optické komunikace. Pochopitelně
i odborná literatura, Sdělovací technika aj.
Elektrofakulta v Brně VUT, s tehdejší Linkovou
katedrou v 80 letech pod vedoucím prof. Z.
Ertingerem přechází na název Katedra telekomunikací a zavádíme tři nové předměty, Počítače
v telekomunikacích, Mikroprocesorová technika
a Optoelektronika v telekomunikacích. Laboratorní
vybavení bylo skromné, v republice jsme však byli
jediní, kdo vyučoval tyto předměty. V roce 1982
byla prezentována skripta Optoelektronika v telekomunikacích. Reprezentativního pohledu bylo
dosaženo až přestěhováním fakulty do nových
prostor na Purkyňově ul. 118. Tam a po dalším stěhování na Technickou 12, již laboratoř Optické sítě
má špičkové vybavení co se přístrojového vybavení týče, od svářeček, OTDR, měření CD a PMD,
hledače markerů a další. Skupina OPTOLABu se
podílí na řešení různých výzkumných úkolů a většina vybavení pak byla získána tímto postupem.
Organizují se zde četná školení a semináře, např.
pro ČTÚ, pro firmy – porovnání měřících přístrojů – máme k dispozici optický polygon o délce
60 km. Spolupracujeme s četnými firmami, kupř.
Optokon, SITEL, SQS, ÚVT MU, CESNET, PROFiber
Networking, Telefónica O2, CETIN, MICOS, itself,
BRASTRO, VNT, SUDOP Brno, KASSEX, VUKI,
GTT, EMSPOJ CZ, Security Technologies, CATEGORY, TIPA Telekom plus, FIDES, Tyco Electronics,
RSC, INTAR, BRASTRO, VNT, aj.

Spolupráce
s ÚVT MU
a VUT vedla
k prvnímu
propojení
výpočetních
středisek
pomocí
optického
kabelu.
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Spolupráce s ÚVT MU a VUT vedla k prvnímu
propojení výpočetních středisek pomocí optického
kabelu. Bylo realizováno v roce 1993 a jednalo se
o 8 MM 62,5/125 optických vláken v samonosném kabelu vedených po střechách domů. To byl
začátek budování BAPS – Brněnská akademická
počítačová síť, která má v současné době přes
150 km a propojuje vysoké školy, nemocnice
i magistrát v Brně. Síť navazuje na CESNET. Síť
je využívána pro studenty, přenos hlasu, obrazu,
přenos medicínských dat, videokonference. Využití
dále: MeDiMed (Metropolita Digital Imagin System in Medicine) řeší otázky medicínské využitelnosti, právní aspekty a problematiku vlastního
zabezpečení. PACS (Pictur, Archiving and Communication System), propojení nemocničních modalit
(diagnostických zařízení) jako je ultrazvuk (US),
digitální mamograf (DMG) počítačový tomograf
(CT), magnetická rezonance (MR) a další.

Optické kabely trochu jinak
Z jiného pohledu, pak obecně byly známé různé
světelné fontánky, později se přešlo i na plast –
pro komunikaci to však nebylo – vždy tam byl
velký útlum. V posledním desetiletí se však
i u plastu podařilo snížit útlum pod 20 dB/km,
což umožnilo využít tato vlákna pro přenosy na
krátké vzdálenosti. Jsou to POF vlákna, která jsou
vhodná pro bytové rozvody a výhoda je ve velice
snadné montáži.
Ve výčtu bych neměl ani zapomenout na Univerzitu 3 věku – U3V, kde účastníci jsou s problematikou optiky seznamováni. Jedna účastnice
pak nosila v kabelce kousek vlákna a ukazovala
„kamarádkám“, to je můj vlas a po něm se přenáší televize.

Poruchy kabelů
No a pak k „optice“, stejně jak k metalickým
kabelům se zákonitě řadí poruchy. Nakopnutí, či
překopnutí kabelu je věc, která se stává. Když se
pak stane, tak u optiky je to nákladná věc – neb
operátoři požadují výměnu celé délky kabelu a to
řádově v km představuje 100 tisícové náklady. Jako
soudní znalec v oboru spoje se specializací na telekomunikace, optické a vysokorychlostní přenosy,
jsem řešil tyto četné případy. Byly však i kurióznější případy – kdy dva „chlapíci“ na kolech a s pilkou vyřízli kabel kolem závor vlaku a vlakovou
stanicí – měli zájem odevzdat do sběru. A tak byli
odevzdáni policii. Dráhy v tomto místě měly položený kombinovaný kabel optika – metalika. Toto
se stávalo v počátcích i v pražském metru – tak pak
tam byly dávány cedulky – „tento kabel není měď“.
Neposledním nepřítelem optických kabelů jsou
hlodavci – jsou schopni nakousnout a překousnout
kabel i vlákna a zvláště jim „chutnají“ vlákna nasvícená. I těchto případů jsou desítky.

Objevitelé a ocenění
V úplném závěru této historie „optického
vlákna“ znovu citujme jeho objevitele, tedy
autory Kao, C. a Hockham, G. A., kteří za přínos
pro Svět, až po mnoha letech byli navrženi na
udělení – vzácnou Nobelovou cenou. A tak
Nobelovu cenu za fyziku v roce 2009 obdržel,
v tom roce šestasedmdesátiletý Charles Kao,
který se narodil v Šanghaji a působil v čínském
Honkongu a v telekomunikačních laboratořích
v britském Harlow. Spoluobjevitel Hockham se
ceny nedočkal, neb Nobelova cena se předává
jen žijícím osobám. Bylo zde uvedeno „Optická
vlákna jsou dnes základním oběhovým systémem, který vyživuje naší komunikační společnost“ – konstatuje Královská švédská akademie
věd, která Nobelovu cenu za fyziku uděluje.
Charles Kao zemřel v roce 2018.
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Druhou polovinu ceny v tom roce obdržel pětaosmdesátiletý Willard Boyle a devětasedmdesátiletý George Smith za vynález digitálních obrázků.
Součástka, kterou vymysleli, se označuje jako CCD
(Charge – Coupled Device), tedy zařízení s vázanými
náboji. Používá se v digitálních fotoaparátech a videokamerách, skenerech či čtečkách čárových kódů.
Boyle se Smithem využili ve své technologi takzvaný
fotoelektrický efekt, který v teorii popsal Albert Einstein a dostal za to Nobelovu cenu v roce 1921. Díky
němu se světlo dá převádět na elektrické signály. Tito
dva laureáti tento postup posunuli do každodenní
praxe. Digitální fotografie umožnila „ukládat“ světlo

elektronicky a nikoli na film a tedy zpracovávat
obrázky mnohem rychleji, než to bylo možné dříve,
a taky snadno přenášet na velké vzdálenosti. Senzory
CCD jsou dnes také v lékařských zobrazovacích přístrojích, které zvenčí nahlížejí do těla pacienta, anebo
také v astronomických dalekohledech.
Ocenění vědci si rozdělili celkem deset milionů
švédských korun, tedy asi 25 milionů korun českých. Ocenění se předává v prosinci, na slavnostním ceremoniálu ve Stockholmu, ve výroční den
úmrtí vynálezce a průmyslníka Alfreda Nobela,
který ocenění ve své závěti založil.

Poznámka: Pro zájemce o hlubší poznání problematiky je možné doporučit publikaci : Filka, M. a kol.: Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. CENTA, Brno 2017.
Filka M.: Optoelectronics for telecommunications and informatics. Dallas: OPTOKON CO., LTD., 2009.
Knihy je možné objednat v e-shopu www.profiber.eu.
Rovněž je možné doporučit návštěvu stránek OPTOLAB, kde je uvedena naše činnost, literatura, fotogalerie aj. Stránky jsou na VUT,
FEKT, Ústav telekomunikací – záložka OPTOLAB, https://optolab.utko.feec.vutbr.cz/

Bilance aktivit v oboru
Po maturitě jsem přemýšlel kam dál. Vybíral jsem ze tří
možností, VŠ ekonomická
v Praze – zahraniční obchod,
VUT v Brně – fakulta stavební
nebo elektrotechnická. Prahu
jsem vypustil kvůli dálce,
stavební kvůli rýsování a tak
zůstala elektrofakulta – táhly
mne především telefony aj.

Po ukončení fakulty, v pohnutém roce 1968, jsem nastoupil ke
Spojům. Nejprve jako kabelář, později vedoucí meziměstské
telefonní ústředny. Telefonní hovory místní v Brně se ještě
částečně přepojovaly ručně, část byla napojena na automatickou ústřednu. Meziměstské hovory musely jít přes ohlašovnu
a pak teprve bylo spojení. V 70 letech začínal trochu pokrok,
který se dostavil po 80 letech. A tak když se uvolnilo místo na
katedře, tak jsem nabídku asistenta přijal, s vyhlídkou většího
technického pokroku.

Tak jsem absolvoval úspěšně
přijímací pohovor a byl přijat.
Z počátku to bylo trochu
zklamání, neb první tři roky to
byla spíše strojní fakulta, hodně
rýsování, matematika a geometrie. Ve čtvrtém ročníku začala
elektrotechnika a v pátém ročníku teprve ten můj obor – tzv.
linková technika – na katedře linkové. Studium tehdy trvalo
pět a půl roku.

Absolvoval jsem postgraduální pedagogické studium, kandidaturu v roce 1978. Tou dobou také začínal rozvoj družicového spojení a také optická vlákna – která mně zaujala.
V roce 1980, po přejmenování katedry z linkové techniky na
katedru telekomunikací, pod vedením vedoucího prof. Ing.
Z. Ertingera, DrSc., jsme zavedli tři nové předměty: Počítače
v telekomunikacích, Mikroprocesorová technika a Optoelektronika v telekomunikacích. Takové předměty tehdy v republice nikdo neměl.
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Předmět Optoelektronika v telekomunikacích se začal vyučovat téměř z ničeho, byla jen teorie a kousek vlákna. Postupně
spoluprací s výzkumnými ústavy, některými výrobci a montážními firmami se podařilo zahájit i laboratorní výuku. Problém
na tehdejší budově fakulty v Antonínské ul. byl s místnostmi.
Laboratoř se musela na hodiny připravit a poté poklidit. Problém byl i s materiálním vybavením. Materiál pro optiku byl
embargován, o cenách nemluvě. Výrazný posun nastal po 90
létech a potom, po přestěhovaní fakulty v roce 1997 do budovy
na Purkyňově ul. 118, kde již vznikla laboratoř Přenosových
médií a optických sítí.
Díky výzkumným úkolům, grantům spoluprací s četnými firmami nastalo rozšiřování a materiální vybavení laboratoře.
Současné sídlo laboratoře na Technické 12, má již špičkové
vybavení na problematiku optických sítí. Je zde možné si
všimnout názvů – Optoelektronika v telekomunikacích –
optické sítě, kdy změna na název optické sítě vycházel z obavy
ze sloučení optoelektroniky pro celé VUT. A to jsme nechtěli,
chtěli jsme samostatné telekomunikace. Současná laboratoř má název Laboratoř přenosových médií a optických
sítí. Předmět vyučovaný Přenosová média je pro bakalářský
studijní program – zabývá se na půl metalickými vodiči, které
se stále využívají, pro kratší vzdálenosti, pro připojení počítačů
aj., v druhé půli se pak vyučuje optika. Předmět Optické sítě
je pak vyučován v magisterské formě výuky. Oba předměty
jsou pak vyučovány pro kombinované (dálkové) studium a pro
ERASMUS.
Současná laboratoř pro optické sítě má špičkové vybavení, přístrojové, materiálové a i prezentační. Malá výstavka pak dodává
náhled na vývoj kabelů, optických vláken aj. Četná skripta, knihy
jsou doplněny multimediálními přednáškami. Z přístrojů jsou to
svářečky vláken, měřiče útlumu, měřiče disperzí, hledače kabelů.
Laboratoř je vybavena optickým polygonem, kde je možné
testovat a porovnávat přístroje různých výrobců.
V laboratoři se řešily a řeší četné výzkumné projekty a desítky
bakalářských a diplomových prací. V laboratoři se „narodilo“ 8
doktorů věd – Ph.D.
Z výzkumných prací pak v současné době se práce věnují využití optických vláken pro senzoriku. Tak např. s firmou Optokon, jako jeden z prvních úkolů byl řešen senzorický dohled

optického kabelu před poškozením, tak že každý přechod,
přejezd vozidla, výkop byl signalizován.
V návaznosti pak je řešen projekt „Detekce ohrožení bezpečnosti infrastruktur“. Cílem projektu tedy je navrhnout a realizovat zabezpečovací systém, kde při vhodných konfiguracích
mohou vlákna sloužit stále k primárnímu účelu, tedy k přenosu
dat, a není nutné vyhrazovat zvláštní vlákna pro snímání anomálií. Mimo nezbytné funkce pro komunikaci státní správy je
takto možné snímat anomálie dalších kritických infrastruktur
např. ve vodiči vedení VVN, podél produktovodů, v náspech
tratí nebo dálnic.
Dalším řešeným projektem je projekt „Inteligentní technické
textilie pro zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur“, který
řešíme ve spolupráci s VŠB-TUO Ostrava a firmou PROFICOMMS. Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj funkčních průmyslových textilií s optickými senzorickými prvky pro snímání
a měření fyzikálních veličin jako je teplota, tlak, mechanické
deformace, chemické změny apod. Včasná detekce stavu
a případných změn měřených veličin může zamezit nežádoucím situacím, jako jsou např. havárie v chemickém průmyslu,
energetice nebo strategicky významných objektech. Systém
tak nalézá významné uplatnění v oblasti zabezpečení kritických
infrastruktur.
Byl řešen projekt „Detekce bezpečnostních hrozeb na aktivních
prvcích kritických infrastruktur“. Projekt skončil ke konci roku
2019 a nyní probíhá jeho hodnocení. Výsledkem projektu jsou
Analyzátor provozu Aequor Tracer – Unit a software Analyzátor provozu Aequor Tracer umožňující analýzu provozu s geolokací na základě cílové IP adresy.
Nejnovější projekt „Detekce narušení obranného perimetru
pomocí okamžité změny polarizace optického signálu“, řešený
ve spolupráci s ÚVT MU a UO Brno. Cílem projektu je vývoj
nového systému detekce narušení obranného perimetru na
bázi využití polarizačních vlastností speciálního typů optických
vláken. K tomu účelu bude vyvinut nový PM senzor pro detekci
vibrací a systém kaskádního zapojení sady takových senzorů
pomocí technologie DWDM včetně podpůrné elektroniky.
Tento systém odstraní nevýhody existujících optovláknových
detektorů.

Aktuální biografie
Filka Miloslav prof. Ing. CSc.: profesor pro telekomuni-

kace Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
VUT v Brně:1963 Gymnázium Brno, Lerchova; 1963–1968
VUT v Brně, Fakulta elektrotechnická; 1974 postgraduální
studium pedagogiky; 1978 CSc.; 1981 habilitace; 2010 profesor v oboru Telekomunikace: 1968 Telekomunikace, asistent;
1969–1972 Meziměstská telefonní ústředna, vedoucí; 1972 –
dosud VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních
technologií, Ústav telekomunikací, odborný asistent, od
1981 docent a od 2010 profesor; 1973–1974 roční přednášková stáž v Egyptě; 1986 přednášková stáž v Mexiku; 1988
přednášková stáž na Kubě; 1970 zachycení vývoje optoelektroniky, přenos po optických vláknech, revoluce v přenosech informací, jako první v Československu zavedl předmět
Optoelektronika v telekomunikacích 1979; přednášková
činnost: USA, Brazílie, Itálie, Japonsko a Evropa; spolupráce s četnými firmami: TIPA Telekom plus, Telefónica O2,
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Optokon, PROFiber Networking, SQS, Mikrokom, EMSPOJ
CZ, Security Technologies, Category, RSC, KASSEX, CETIN,
MICOS, itself, FIDES, CESNET, SITEL, GTT, VUKI, Netprosys, Tyco Electronics, BRASTRO, VNT, SUDOP Brno, INTAR,
EXPERTCOM – Expertní poradenství telekomunikací a další;
soudní znalec v oboru Spoje se specializací na telekomunikace, optické a vysokorychlostní přenosy, ekonomika – ceny
a odhady, oceňování telekomunikačních zařízení: přes 500
příspěvků do odborného tisku; 30 vysokoškolských skript;
spoluautor čtyř celostátních učebnic; 2 patenty a 5 užitných
vzorů: organizování mezinárodních konferencí; člen různých
odborných a vědeckých rad: IEEE – The Institute of Electrical
and Electronics Engineers; SEI – Společnost elektrotechnického inženýrství, VIP: vybudování laboratoře optických sítí na
FEKT VUT v Brně; jazykové znalosti: anglicky, německy, rusky;
zájmy: lyže, tenis, cestování – cesta kolem světa (1981).
Web: www.utko.feec.vutbr.cz; www.filka.cz
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...umění optické komunikace
Dodavatel technologicky vyspělých produktů
TESTERY NGA SÍTÍ
• Certifikace služby připojení k internetu
• Prokazování kvality veřejné i neveřejné sítě
• Ověřování propustnosti sítě a QoS parametrů

iSAM =
• Jak kontrolovat rychlost připojení

EtherSAM +

RFC 6349

• Odborné konzultace a expertní měření

• Zápůjčky/pronájmy

EXFO OPTICAL EXPLORER - PRVNÍ MULTIMETR PRO OPTICKÁ VLÁKNA
Tester pro každodenní instalaci a servis FTTx. Unikátní patent EXFO Fault Xplorer™
● Zobrazí výkon ve vlákně (Power Checker)
● Zobrazí délku trasy (Length) včetně lokalizace poruchy
● Změří útlum trasy (Insertion Loss IL)
● Změří útlum odrazu (Optical Return Loss ORL)
● Click-Out™ chrání konektor před poškozením
model VÝSTAVBA (1310/1550 nm) nebo
model SERVIS (filtrovaná 1650 nm)
Verze BASIC a PRO

Šetří provozní náklady:
Snadná obsluha, rychlé a správné měření, dlouhý kalibrační interval
Rychlá kontrola délky a kvality propojení (zobrazení parametrů: délka, IL, ORL do 3 sekund)
Identifikace a označení všech událostí na měřeném vlákně
Lokalizace a zobrazení všech detekovaných prvků na vlákně
2 | 2020
PROFiber
Networking CZ s.r.o.

www.profiber.eu
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Smart City technologie
a chytrá řešení mohou pomoci
českým městům a obcím zlepšit
každodenní život

Huawei

Jaký dopad bude mít koronavirová krize na města a obce České republiky či jak
by mohly technologie v budoucnu pomáhat městům zvládat obdobné krizové
situace, i o tom debatovali zástupci Poslanecké sněmovny, samospráv, Svazu
průmyslu a dopravy a technologických a telekomunikačních společností kolem
odborného kulatého stolu. Tématy byly, jak moderní technologie a inteligentní
řešení mohou pomoci správě českých měst lépe zvládat obdobné krize a jak může
chytrá správa měst zlepšit život jejich občanů. Předmětem diskuze byly také
překážky rychlejšího rozvoje chytrých technologií a limity stávající infrastruktury pro budoucí potřebu přenosu dat. Cílem setkání byla diskuze o budoucnosti
chytrých měst v České republice a o možném přínosu řešení „smart city“ pro
život obyvatel českých měst v kontextu zkušeností s globální pandemií. Opatření
související s novým koronavirem Covid-19 měla dalekosáhlé dopady na fungování a správu měst i na každodenní život občanů. Debata proto zhodnotila
i současný stav využívání chytrých řešení v ČR a úskalí rozvoje nejmodernější
technologií ve správě českých měst.
Města minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Před sto lety žil ve městě každý pátý obyvatel, dnes je
to každý druhý. Odhaduje se, že v roce 2050 budou ve
městech žít více než dvě třetiny populace. Aby města
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nápor unesla, budou muset projít razantní změnou.
Více obyvatel znamená pro vedení měst větší nároky na
dopravní infrastrukturu, energii, hospodaření s vodou,
ale i s odpady. Hlavní roli proto už nyní hrají technologie
2020 | 2

a síťové připojení. Digitalizace měst s sebou,
vedle značné úspory času pro jeho obyvatele,
přináší i vyšší konkurenceschopnost vůči méně
technologicky pokročilým lokalitám. Kvalita
života ve městech rozhoduje o tom, jaká skupina
lidí se v nich bude shromažďovat. Umožnění stabilního internetového připojení, například z parků
a veřejných prostor, láká mileniály. Pro města
tak mohou tyto benefity znamenat konkurenční
výhodu. Právě tyto možnosti s sebou přináší síť
nové generace 5G s nízkou odezvou, kvalitnějším
pokrytím či vyšší kapacitou sítě.

Chytrá města v ČR
Starosta Kolína, Michal Kašpar prezentoval na
odborném panelu úspěšné projekty chytrého
parkování s informacemi o volných parkovacích
místech ve městě nebo chytré klíčenky pro děti
základních škol. Spolu s poslancem a starostou
Náchoda, Janem Birkem se Michal Kašpar shodl,
že koncepčnějšímu zavádění chytrých řešení
na úrovních místních a krajských samospráv by
pomohlo, kdyby stát hrál aktivnější koordinační
roli a stanovil priority (např. portál občana, nebo
chytré parkování atp). Oba starostové se shodli,
že podpora ze strany státu by měla být systémová a finanční. Jan Birke zdůraznil, že se nesmí
zapomenout na středně velká města okolo pěti
tisíc obyvatel. Ta nejsou finančně ani personálně
vybavena pro rozvoj nejmodernějších chytrých
řešení.
Jako klíčové pro lepší správu a řízení života ve
městech se do budoucna jeví sdílení dat a informací. Vedle samotných chytrých řešení praktických stránek života města, jako je organizace
dopravy a parkování, veřejné osvětlení, nakládání

s odpady nebo hospodaření s vodou, je nezbytné
usilovat o přenesení maximálního množství
činností do on-line komunikace a o vzdálené
poskytování služeb občanům.
„Koronavirová krize nám ukázala, že, pokud se
jako společnost máme stát odolnější proti příštím
globálním krizím, je nutné změnit způsob našeho
uvažování a zamyslet se, jakým způsobem nám
využití digitálních technologií, hyperkonektivita,
cloudová řešení a platformy smart city mohou
pomoci příštím krizím lépe čelit,“ řekl Jan Birke,
poslanec PČR a starosta Náchoda.

5G sítě, rozvoj infrastruktury a inteligentní řešení v municipalitách
Ředitel korporátní komunikace technologické
společnosti Huawei, Pavel Košek vyzval všechny
zainteresované subjekty od výrobců, přes dodavatele technologií, operátory, zástupce samospráv, státní správy, až k politické reprezentaci
ke spolupráci na vytýčení strategie rychlého
rozvoje inteligentních řešení v České republice
a odpovídajícímu rychlému budování infrastruktury. Pavel Košek k tomu uvedl: „Společně jsme
schopni přesvědčit obyvatele, že 5G není strašák,
ale příležitost, která nám přinese technologickou
a ekonomickou přidanou hodnotu a náskok. Evropa
by měla šlápnout na plyn a Česká republika by taky
měla přidat. Jsem přesvědčený, že společně dokážeme náš stát posunout tam, kam by si zasloužil
směřovat.“
Stát by měl ve spolupráci se samosprávami
urychlit budování služeb Smart Cities a e-governmentu, bez kterých nemohou občané, ale ani
podniky plně využít nejmodernější technologická
Obr. 1
Zástupci Poslanecké sněmovny,
samospráv, Svazu
průmyslu a dopravy
a technologických
a telekomunikačních společností při
diskuzi o budoucnosti chytrých měst
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řešení, která umožňují mimo jiné sítě 5G. „Tak, jak
se bude modernizovat český průmysl a přecházet
na společnost 4.0, bude nezbytné budování nové
infrastruktury a podpoření rozvoje 5G sítí,” uvedl
viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek
Špicar.
Účastníci se shodli, že jedním z hlavních problémů, který brzdí implementaci nových řešení
v ČR, jsou zastaralá a rigidní legislativa zpomalující proces jednání a absence lídra na úrovni státu,
který by se problematice věnoval, situaci koordinoval, stanovil cíle a postupné kroky. „Stát by
měl mít jasnou telekomunikační politiku a cíle
v oblasti inteligentních řešení. A pokud se zapojíme všichni, odstraníme bariéry a právní rámec
umožní budování infrastruktury i rychlý nástup
technologií, tak se toho dočkáme v následujících letech,“ řekl Pavel Košek z Huawei.
„Příklad úspěšného uplatnění chytrých řešení
v Kolíně ukazuje, že současná infrastruktura nabízí
dostatečnou kapacitu pro současnou úroveň
rozvoje chytrých měst. Se zvýšením poptávky po
chytrých řešení bude třeba infrastrukturu posílit
a CETIN je připraven v reakci na poptávku operátorů 5G sítě budovat a rozvíjet,” uvedl Petr Holý,

ředitel pro rozvoj sítí společnost CETIN a.s. ze
skupiny PPF.

Konspirační teorie a nedůvěra vůči sítím
nové generace
Debata se vedla také na téma šíření konspiračních
teorií a tzv. fake news o 5G. Fenomén šíření fake
news, které mají za cíl vzbudit u veřejnosti nedůvěru k sítím 5G a moderním technologiím, přímo
ohrožuje podporu rozvoje moderních technologií
v České republice. V poslední době se “obětí”
těchto dezinformací stala příprava 5G řešení
v Jeseníku. Přitom na frekvencích, které se chystají na přenos 5G, ještě donedávna běžel mnohem silnější televizní signál, který přijímala téměř
každá rodina. Pavel Košek ze společnosti Huawei
k tématu fake news uvedl: „Telekomunikace je
jedno z nejvíce regulovaných odvětví, cokoliv se
děje technologicky a technicky podléhá přísným
hygienickým normám. Musí se dodržovat hygienické předpisy a technologické postupy, které
jsou nastaveny velmi přísně tak, aby technologie
neměly vliv na zdraví a život obyvatel.” Čelit
konspiračním teoriím a fake news o nových technologiích není úkolem pouze technologických
společností, ale i státu, Ministerstva průmyslu
a obchodu, regulátora ČTÚ i seriózních médií.

Obr. 2
„Společně jsme
schopni přesvědčit
obyvatele, že 5G
není strašák, ale
příležitost, která
nám přinese
technologickou
a ekonomickou
přidanou hodnotu
a náskok“, řekl
Pavel Košek,
ředitel korporátní
komunikace
technologické
společnosti Huawei
v ČR
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Jan Vašátko

Význam digitální odolnosti
v časech krize
Evropská komise zveřejnila ve čtvrtek 11. června výsledky indexu digitální ekonomiky a společnosti 2020(DESI), který monitoruje celkový digitální výkon Evropy a sleduje vývoj v zemích EU s ohledem na jejich digitální konkurenceschopnost. Parametry letošního DESI ukazují, že u všech členských států a ve všech
klíčových oblastech měřených indexem docházelo ke zdravému vývoji.
Razantní nástup pandemie prokázal, jak zásadní jsou
digitální technologie pro národní ekonomiku, jak se sítě
propojující data z mnoha zdrojů staly nástrojem vzájemné
komunikace a díky schopností k rychlému přijímání nových
digitálních dovedností se staly prostředkem pro udržení
chodu celé společnosti.
V rámci tzv. Evropského semestru pro koordinace hospodářských politik zemí EU bude DESI nadále prohlubovat
analýzy specificky určené pro jednotlivé členské země
a poskytovat doporučení k zaměření národních reformních
a investičních potřeb. Tím se rovněž usnadní přístup členských zemí k nástroji pro obnovu a digitální odolnost (RRF
– Recovery and Resilience Facility) v objemu 560 miliard
EUR. RRF poskytne členským státům formou grantů a půjček finanční prostředky na obnovu ekonomiky a zajistí,
aby investice a reformy podporovaly digitální i ekologické
transformace.
Pandemie měla významný dopad na každou z pěti dimenzí
sledovaných DESI – konkrétně v oblasti konektivity, digitál2 | 2020

ních dovedností, používání internetu jednotlivci, integraci
digitálních technologií v podnicích a v digitálních veřejných službách). Proto je třeba výsledky z roku 2020 číst
v kontextu četných opatření přijímaných jak ze strany EK
i členskými státy. Zejména tím, jak členské státy bezprostředně zareagovaly a přijaly nezbytná organizační opatření
k minimalizaci nákazy virem a s poskytováním podpory
systémům zdravotní péče a zejména zavedením nových
aplikací a platforem komunikace. Na straně národních operátorů byla přijata mimořádná opatření k zajištění provozu
sítí, bezpečnosti a ochraně datových sítí před přetížením,
vlivem rychle narůstajícího provozu a globálně byl na úrovni
evropského regulátora BEREC zajištěn dohled nad stavem
internetového provozu.

Hlavní zjištění v 5 digitálních oblastech
Index digitální ekonomiky a společnosti sleduje vývoj
v členských státech v pěti hlavních oblastech, konkrétně
v oblasti konektivity, digitálních dovedností, používání
internetu jednotlivci, zavádění digitálních technologií podniky a v oblasti digitálních veřejných služeb. Pod celkovými
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Obr. 1
DESI Index 2020.
Index digitální
ekonomiky
a společnosti
sleduje pokrok
dosažený
v členských
státech v 5
hlavních oblastech:
konektivita,
lidský kapitál,
využívání internetu,
zavádění digitální
technologie
a digitální veřejné
služby
výsledky DESI 2020 jsme ještě sestavili grafy
porovnání digitální výkonnosti Česka se zeměmi
našich sousedů:
Konektivita se v oblasti pokrytí sice zlepšila, ale
pro řešení rychle rostoucích potřeb je třeba udělat
více. V roce 2019 se pokrytí domácností sítěmi
NGA zvýšilo na 86 %, ale vysokorychlostní sítě
(FTTP) jsou v EU dostupné pouze pro 44 % domácností. Členské státy mají pracovat na transpozici
nových pravidel EU, přijatých v roce 2018, do
národních právních předpisů zejména s cílem
účinné podpory investic do vysokokapacitních
sítí, pevných i mobilních. Přidělení spektra pro 5G
v nově otevíraných pásmech zvládlo zatím jen
17 členských států (o 5 zemí více než v loňském
roce). Česko je v tomto směru na 15. místě. Země
s nepokročilejší připraveností na služby 5G jsou
Finsko, Německo, Maďarsko a Itálie.

Obr. 2
Pokrytí vysokorychlostní sítí v Česku (vážený
průměr indikátorů přípojky v pevné síti 25 %,
pokrytí fixní sítí 25 %, mobilní vysokorychlostní
mobilní síť 35 %, cenový index ve
vysokorychlostní síti 15 %)
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S celkovým skóre konektivity ve výši 44,9 se
Česko mezi zeměmi EU řadí na 24. místo. U počtu
domácností s pevným širokopásmovým připojením
o rychlosti nejméně 100 Mb/s byl zaznamenán jen
mírný nárůst (z 18 % na 20 %) a Česko je u tohoto
ukazatele dosud relativně nízko, na 19. místě.
Oblast digitálních dovedností vyžaduje stálou
pozornost, zejména poté co letošní krize ukázala,
jak jsou digitální dovednosti pro občany zásadní
z hlediska přístupu k informacím a službám. Velká
část populace EU (42 %) stále nemá ani základní
digitální dovednosti. Vzrostl však podíl obyvatel
s alespoň základními (62 %) a vyššími než základními (26 %) digitálními dovednostmi. Setrvalý stav
panuje již od roku 2018 a 64 % velkých podniků
a 56 % malých a středních podniků uvedlo, že volná
pracovní místa pro odborníky v oblasti ICT obsazují
jen s potížemi. Tento problém je rozšířenější v Česku

Obr. 3
Vysokorychlostní přípojky v pevné síti (vážený
průměr sub-dimenzí: Přípojky v pevné síti
25 %, Pokrytí v pevné síti 25 %, Mobilní přístup
broadband 35 % a Cenový index broadband15 %)
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a Rumunsku, kde alespoň 80 % podniků, které buď
najaly, nebo se pokusily najmout specialisty na ICT,
ohlásilo vážné potíže. Pokud jde o lidský kapitál,
Česko obsadilo 14. místo a skóre je těsně pod průměrem EU. Celkově jsou v dimenzi lidského kapitálu
v DESI nejvyspělejší Finsko, Švédsko a Estonsko.
Ačkoli pandemie vyvolala potřebu prudkého
nárůstu používání internetových služeb, byl
tento trend přítomen již před krizí a internet v EU
používalo nejméně jednou týdně 85 % lidí (z 75 %
v roce 2014). Dále roste míra využívání internetového bankovnictví a nákupů přes internet, jichž
nyní používá 66 %, resp. 71 % uživatelů internetu.
Česko je nyní na 17. místě a má vyšší skóre než
v roce 2019, dosud je však pod průměrem EU.
Podniky prochází růstovou fází digitalizace, přičemž se vedení ujímají velké společnosti. 38,5 %
z nich se již spoléhá na pokročilé cloudové služby
a 32,7 % z nich uvedlo, že využívají analýzu
velkých dat. Převážná většina malých a středních
podniků však tyto digitální technologie dosud
nezvládá, pouze 17 % z nich využívá cloudové
služby a pouze 12 % analýzu velkých dat. Pokud
jde o elektronický obchod, v roce 2019 prodalo
výrobky nebo služby online pouze 17,5 % malých
a středních podniků a ve srovnání s rokem 2016
s mírným růstem 1,4 procentního bodu. Naproti
tomu 39 % velkých podniků v roce 2019 online
prodej plně využilo.
S cílem podpořit elektronický obchod se EU
dohodla na řadě opatření, počínaje ukončením
neopodstatněných přeshraničních překážek
a usnadněním levnějších přeshraničních dodávek
balíků po zajištění ochrany práv zákazníků online
a přeshraničního přístupu k online obsahu. Od
prosince 2018 mají spotřebitelé a společnosti
právo najít nejlepší online obchody v celé EU, aniž
by došlo k diskriminaci na základě jejich státní
příslušnosti nebo místa bydliště.
Pokud jde o integraci digitálních technologií, Česko
se posunulo na 9. místo a má skóre nad průměrem
EU. Hlavní hnací silou v této oblasti je i nadále
elektronický obchod.
V neposlední řadě se zvyšuje trend využívání
digitálních veřejných služeb v oblasti elektronické
veřejné správy a elektronického zdravotnictví,
což přináší vládám a podnikům větší efektivitu
a úspory, větší transparentnost a zvyšuje účast
občanů na politickém životě. Online komunikaci již
využívá v EU 67 % uživatelů internetu, kteří ještě
v roce 2019 přicházeli k veřejné správě s úředními formuláři (nárůst oproti 57 % v roce 2014).
V oblasti digitálních veřejných služeb kleslo Česko
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v pořadí EU na 22. místo, přičemž skóre je výrazně
pod průměrem EU. V této oblasti jsou nejvýkonnějšími zeměmi Estonsko, Španělsko, Dánsko,
Finsko a Lotyšsko.

Souvislosti
Sestavy DESI 2020 jsou založeny na datové bázi
z roku 2019. Pro zlepšení vypovídací hodnoty
indexu a zohlednění technologického vývoje bylo
ve vydání roku 2020 provedeno několik změn,
mj. pokrytí pevnou sítí s velmi vysokou kapacitou
(VHCN). Stav za roky předchozí, byl z důvodu
prováděných změn při výběru ukazatelů, přepočítán. Skóre a hodnocení se tedy mohou při srovnání
s předchozími roky změnit.
Obr. 4
Užívání služeb
internetu v Česku
(vážený průměr sub
dimenzí: užívání
internetu 25 %,
online aktivity 50 %
a transakce 25 %)

Obr. 5
Začleňování digitálních technologií
v Česku (vážený
průměr hlavních
DESI dimenzí:
Konektivita 25 %,
Lidský kapitál25 %,
Využívání internetu15 %, Zavádění
digitální technologie 20 % a Digitální
veřejné služby15 %)

Obr. 6
Digitální veřejné
služby (vážený
průměr všech pěti
hlavních dimenzí
DESI)
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Nabíjecí infrastruktura
pro elektromobilitu
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VOLTDRIVE
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Příběh společnosti VOLTDRIVE
Nápad použít k pohonu auta elektrický motor je stejně starý jako
historie automobilů. První pokusy s pohonem elektrickým motorem se datují na přelom dvacátých a třicátých let 19. století. Od
samého začátku experimentování s elektrickým pohonem byla
klíčovým faktorem úspěchu dostupnost či spíše nedostupnost
vhodného způsobu ukládání elektrické energie. Právě neexistence dobíjitelných elektrických článků byla příčinou neúspěchu
prvních elektrických pohonů.
Vynález olověného akumulátoru v roce 1859 se
stal prvním milníkem na dlouhé cestě k elektromobilitě. Olověný akumulátor byl prvním skutečným
zásobníkem elektrické energie, který se dal dobíjet
a opakovaně použít. Na dlouhá léta se tento typ
akumulátoru stal prakticky jediným masově užívaným. Byl použit i v prvním českém elektromobilu.
Ten v roce 1895 sestrojil František Křižík.
K velkému rozvoji elektromobility pak došlo na
přelomu 19. a 20. století v USA, kde elektromobily dosáhly na téměř 40% trhu. To byla ale na
dlouhou dobu labutí píseň elektrických aut. Nízká

cena benzínu a levná výroba aut se spalovacím
motorem prakticky vytlačila elektromobily na více
než 100 let z trhu.
K jejich zásadnímu návratu přispěl zejména
technický pokrok v oblasti akumulátorů. Přestože
některé automobilky experimentovaly s hybridním pohonem již od 90. let 20. století, zřetelný
trend směrem k masivnímu rozvoji elektromobility nastal kolem roku 2008. Kromě technického pokroku v oblasti akumulátorů k nástupu
elektromobility přispěla potřeba chránit životní
prostředí akcelerovaná řadou skandálů auto2020 | 2

Auta „na baterky“ bude ale třeba někde nabíjet.
Bude muset vzniknout robustní nabíjecí infrastruktura. A přesně vize být vůdčí společností této
technické revoluce stojí v roce 2010 za vznikem
společnosti VOLTDRIVE. Od samého začátku své
existence se tak společnost VOLTDRIVE soustředí
na výzkum, vývoj a výrobu vlastních nabíjecích
stanic, jejich klíčových elektronických systémů
a dalších komponent pro výstavbu nabíjecí infrastruktury. Společnost se soustředí zejména na
nabíjecí stanice AC, tedy nabíječky, které dodávají
vozidlu potřebný nabíjecí příkon ze standardní
střídavé sítě a využívají vestavěnou palubní nabíječku vozidla. Velkou výhodou střídavého nabíjení
jsou relativně malé nároky na dostupný příkon
a tím i existující elektrické rozvody objektu, kde
si vystačí s vcelku obvyklým jističem 32A, případně zcela běžným 16A. Nabíječky AC jsou velmi
vhodné všude tam, kde vozidlo parkuje alespoň
hodinu, tedy parkoviště všeho druhu, případně
garáže, všude tam, kde řidič nechce u nabíječky
během nabíjení čekat. V takových místech se
ukazuje jako mnohem lepší volba větší množství
AC nabíječek namísto jedné DC rychlonabíječky.
Vedle vyšší šetrnosti k akumulátoru vozidla ve
srovnání s rychlejšími DC nabíječkami je jejich
rozhodující výhodou nenáročnost na elektrické
rozvody a rovněž řádově nižší investiční náklady,
zhruba v poměru 1:10.

Od té doby dodala společnost VOLTDRIVE nabíjecí stanice celé řadě zákazníků, včetně veřejných
instalací všech velkých energetických společností
působících v ČR. Zatím poslední je Pražská metropolitní síť společnosti PRE, jejíž výstavba právě
probíhá. Na nabíječky VOLTDRIVE je možné narazit i s logy řady automobilek, které je doporučují
i svým partnerům či zákazníkům. Své spokojené
zákazníky nalezly výrobky VOLTDRIVE i ve veřejné
správě, pro kterou nabízí společnost podmínky na
míru, respektující odlišnosti tohoto segmentu.

V oblasti vývoje se VOLTDRIVE soustředí na vývoj
vlastních elektronických řídících systémů, které
pak dodává i řadě dalších výrobců nabíjecích
stanic.
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mobilek v oblasti emisí, jako např. dobře známá
„dieselgate“, a řada dalších politicko-strategických
důvodů k postupnému nahrazování docházejících
fosilních paliv obnovitelnými zdroji.

Projekt vývoje sady základních elektronických
komponentů VOLTDRIVE PortGuard, HomeGuard
a ShiftGuard vybrala i Technologická agentura ČR
k veřejné podpoře v letech 2014-2016. Projekt se
stal ukázkou účinné podpory vývoje ve spolupráci
„mateřských“ společností VOLTDRIVE s ČVUT
a jeho výstupy jsou dnes součástí každé nabíječky
VOLTDRIVE.

Svou vizi být vůdčí společností v infrastruktuře
pro elektromobilitu naplňuje VOLTDRIVE od
svého založení, jak prvními instalovanými nabíječkami v ČR, tak svými investicemi do výzkumu
a vývoje. Úplně první veřejnou nabíjecí stanicí pro
elektromobily v ČR se stala v roce 2010 nabíječka
VOLTDRIVE dodaná společnosti EON a instalovaná v obchodním centru Vaňkovka v Brně.
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Nabíjecí infrastruktura ale nejsou jen nabíječky.
Pro domácnosti či menší firmy představuje zajímavé řešení řízení příkonu nabíječek podle celkového příkonu objektu. Pro rozsáhlejší instalace na
firemních parkovištích či parkovištích v bytových
domech vyvinul VOLTDRIVE chytré nabíječky,
které umí řídit přístup uživatelů prostřednictvím
RFID karet nebo čipů, měřit odebranou energii či
řídit povolený příkon ve vazbě na celkový příkon
objektu. To vše prostřednictvím komunikace
v síti s využitím standardních protokolů. Pro ještě
rozsáhlejší instalace vznikla architektura master/
slave, kde s centrálou přímo komunikuje jen „master“ nabíječka, která si řídí své podřízené „slave“
v blízkém okolí.
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Společně s rozvojem veřejné nabíjecí infrastruktury nabývá na významu i platební systém, který
tuto infrastrukturu zpřístupní všem potenciálním uživatelů. Nyní používané systémy, kdy
každý provozovatel nabíjecí infrastruktury
akceptuje jen vlastní karty, se zdá být dlouhodobě neudržitelný. Společnost VOLTDRIVE
proto připravuje nový platební systém s využitím běžných bezkontaktních platebních karet,
který maximálně zjednoduší autentizaci uživatele prostřednictvím banky a současně zachová
jeho anonymitu vůči provozovateli nabíječky.

Spuštění nabíjení i platba pak proběhne
stejně jednoduše jako bezkontaktní platba
v supermarketu.
Zkušenosti z trhu a zpětná vazba od provozovatelů i uživatelů nabíjecí infrastruktury jsou
rozhodujícími impulzy pro směr dalšího vývoje
produktů VOLTDRIVE. Díky flexibilitě nejstaršího
a nejzkušenějšího českého výrobce je tak cesta
od identifikace požadavku k jeho promítnutí do
funkcí produktu, otázkou několika týdnů. I tím se
VOLTDRIVE liší od konkurence.
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Petr Svoboda

ŠEDESÁT LET OBORU PASIVNÍCH
SYSTÉMŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Vysvětlení základních pojmů
Názvem pasivní detekce vzdušných cílů lze
obecně označit zjištění létajících objektů pasivními metodami – technikou, která ke zjištění cíle
nevyužívá vlastní vyzařování (vysílání signálů), ale
pouze přijímá a vyhodnocuje jeho charakteristické
příznaky v optickém, zvukovém, tepelném nebo
elektromagnetickém spektru.
Pokud lze relativně plynule a přesně zajistit
vyhodnocování polohových souřadnic pohybu cíle,
hovoříme o sledování, resp. pasivním sledování
trajektorie letu.
Identifikací se nazývá rozpoznání typu cíle. Může
mít různou úroveň věrohodnosti, včetně tzv. individuální identifikace, např. rozpoznání konkrétního
letounu mezi ostatními letouny shodného typu
a režimu činnosti.
Ze značně široké oblasti pasivních systémů
různého určení, je v tomto článku dále věnována
pozornost pouze radiotechnickým průzkumným
pasivním systémům velkého dosahu. Pro zjednodušení textu je používáno jejich současné zkrácené
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označení – pasivní sledovací systémy (PSS), resp.
pasivní systém.

Zdroje informací pro pasivní sledovací
systém
Soudobé letouny, nebo obecněji létající vzdušné
objekty, jsou vybaveny řadou aktivních palubních systémů, které pro zajištění bezpečnosti
letu a vedení bojové činnosti vyzařují signály
s různou modulací, výkonem i kmitočtem nosné
vlny. Předmětem zájmu pasivních systémů je
proto signál, jeho parametry v prostoru, čase
a souvislostech.
Vzhledem k fyzikálním možnostem detekce, jsou
pro soudobé pasivní systémy reálným zdrojem
informací hlavně signály palubních radiolokátorů,
identifikačních odpovídačů, navigačních dotazovačů, rušičů (impulsních nebo šumových) a prostředků přenosu dat (Data Link).

Používané principy určování polohy cílů
Z hlediska principu lokalizace polohy (zaměřování)
cíle lze pasivní systémy rozdělit na:
a) směroměrná zařízení (DF – Direction Finding),

Z JINÝCH OBORŮ

Následující článek má přispět k objektivní informovanosti o problematice oboru pasivních sledovacích systémů, který má v České
republice šedesátiletou tradici a jehož produkty s označením PRP-1
KOPÁČ, RAMONA, TAMARA A VĚRA jsou známé po celém světě.
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b) zařízení s časově a kmitočtově rozdílovou metodou určování polohy cílů,
c) časově rozdílová, tzv. hyperbolická zařízení (tří
a více-poziční), resp. časově součtová, tzv. eliptická (jedno-poziční), resp. kombinovaná zařízení
pro určování polohy cílů.
Každý z uvedených principů má své výhody a nevýhody v konstrukční, cenové i uživatelské oblasti.
Ani v oboru pasivních systémů nelze vytvořit
jednoduchý, levný a univerzální systém, který by
řešil všechny uživatelské požadavky. Z uvedených principů zaměřování je pro detekci (zjištění)
a sledování vzdušných cílů nejvhodnější časově
rozdílová – hyperbolická metoda (TDOA – Time
Difference of Arrival), vyznačující se způsobilostí
okamžité (mono-impulzní), vysoce přesné a jednoznačné lokalizace polohy zdroje signálu. Zatím
nic přesnějšího v oboru pasivních systémů není
známo. Proto i v následující části tohoto článku je
věnována pozornost právě hyperbolickým pasivním systémům.

České pasivní sledovací systémy
Česká i zahraniční veřejnost byla z různých úrovní
již mnoho let informována o radiotechnickém
pasivním systému TAMARA. V tisku se však o něm
dosud píše jako o "pasivním radaru" nebo "radaru".
Obojí není správné, protože radar (radiolokátor) se
vyznačuje vyzařováním elektromagnetické energie
do prostoru a vyhodnocováním přijatých odrazů
od různých objektů – letounů, lodí a pod.

Koncem padesátých let byla ve výzkumném
pracovišti tehdejší Československé lidové armády
vynalezena zcela nová časoměrně-hyperbolická
metoda, potvrzená československým patentem –
autor Doc. Ing. Vlastimil Pech, CSc, umožňující jednoznačné, mono-impulzní a vysoce přesné určení
polohy zdroje radiotechnických signálů.
Podstatou metody (obr. 1) je vyhodnocování
časových rozdílů ozáření tří navzájem vzdálených
pozemních přijímacích stanovišť impulsním signálem zjišťovaného zdroje.
Časové rozdíly v ozáření jednotlivých stanovišť
totiž jednoznačně definují parametry hyperbolických křivek (přesněji hyperboloidů) v jejichž
průsečíku je zdroj signálu.
Jde o inverzní metodu k známému navigačnímu
systému LORAN, který je naopak tvořen několika
pozemními vysílači a speciální přijímací a vyhodnocovací aparaturou na palubě letounů.
Vynález nezůstal teorií, ale velmi rychle se uplatnil
v praxi. Již za několik let disponovala naše armáda
technikou PRP-1 KOPÁČ (Přesný Radiotechnický
Pátrač, resp. KOrelačníPÁtraČ), obr. 2 a 3.

Pozemní a palubní letecké i lodní radiolokátory
tvoří jeden z nejvýznamnějších technických prostředků v civilních i vojenských aplikacích.
Není proto náhodné, že téměř souběžně s vynálezem radaru a jeho následným použitím v době
druhé světové války, byla vyvíjena i technika pro
průzkum a rušení radiolokačních, obecněji radiotechnických (nekomunikačních) signálů.

Obr. 1
Hyperbolický 2D systém se třemi stanovišti
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Obr. 2 Centrální stanice PRP – 1 „KOPÁČ“ (Na
střeše vozidla jsou vidět přijímací antény pro
kmitočtová pásma L a X a paraboly mikrovlnných
pojítek k bočním stanicím.)

Obr. 3 Aparatura centrální stanice PRP-1 (zleva)
přijímače, analyzátor signálů a hyperbolická
vyhodnocovací skříň
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Systémy RAMONA a TAMARA byly vyvíjeny pro
potřeby všech států Varšavské smlouvy. Byly
to prostředky radiotechnického průzkumu pro
nejvyšší stupně velení – v tehdejším označení šlo
o organizační stupně Armáda a Front.
Podle údajů výrobce bylo exportováno kolem 50
systémů a praxe prokázala jejich vysokou užitnou
hodnotu. Potvrdilo se, že sledování letounů je
možné velmi efektivně zajistit i pouhým pasivním
příjmem signálů vyzařovaných z letounů, a že
pomocí analýzy signálů lze navíc rozpoznávat typy
letounů nebo pozemních (případně hladinových)
radiotechnických vysílačů a velmi přesně určovat
jejich polohu a další charakteristiky.
První typ PRP-1/KOPÁČ byl v operačním použití
plných dvacet let. Skládal se ze čtyř skříňových
vozidel Praga-V3S, z toho tři se speciální přijímací
a vyhodnocovací aparaturou a jednoho vozidla
s ručním zobrazovacím zařízením Planžet. Přijímací antény byly umisťovány na střeše skříňové
karoserie nebo ve vhodných výškových objektech.
Vyhodnocovací aparaturu tvořily bloky s několika
sty vakuových elektronek, hyperbolickými indikátory, analyzátorem signálů a originálním hybridním počítačem, který umožňoval změřit časová
zpoždění operátorem označeného cíle s přesností

Obr. 4
RAMONA – anténní jednotka na stožáru 25 m
2 | 2020

100 nanosekund. Na tehdejší československou
i zahraniční součástkovou základnu to jsou jistě
i dnes pozoruhodné parametry. Širokopásmový
přijímací systém byl přelaďován ručně nebo
elektromechanicky. Operátor vyhodnocovací části
mohl v ručním režimu sledovat trajektorie šesti až
osmi letounů.
Druhý typ, nazvaný přitažlivým jménem RAMONA,
již představoval rozsáhlý systém přepravovaný na
třinácti terénních automobilech TATRA-148. Šest
automobilů přepravovalo anténní aparaturu a příhradový kotvený stožár, který bylo možné vysunout do výšky až 25 metrů (obr. 4). Dalších sedm
automobilů přepravovalo kontejnery s elektronikou přijímací a vyhodnocovací části systému. Systém RAMONA byl již vybaven poměrně výkonným
číslicovým počítačem pro okamžité vyhodnocování
souřadnic, trajektorií a typů zjišťovaných pozemních i vzdušných cílů a pro dálkové řízení činnosti
přijímačů všech tří stanovišť.
Výstupní datové informace byly předávány pomocí
úzkopásmového telefonního kanálu na vzdálenou
zobrazovací aparaturu Planžet-2/3 vybavenou
číslicovým počítačem a velkoplošnými elektromechanickými zobrazovacími panely. Systém umožňoval automatické sledování tras až 20 letounů
a určování jejich typu a režimu činnosti.
Třetí typ, nazvaný TAMARA (obr. 5), se vyznačoval
nejen vyšším stupněm automatizace a novými
možnostmi zpracování signálů, ale také vysokou
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V sedmdesátých letech začala naše armáda používat druhou generaci této techniky pod názvem
RAMONA a v dalším desetiletí již třetí generaci
nazvanou TAMARA.

Obr. 5
TAMARA – antény na 25 m teleskopu
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mobilností (jedna hodina postačila na rozvinutí
a předání prvního cíle z nově zaujatého stanoviště)
a odolností konstrukce pro činnost v zamořeném
prostředí. Komplet tvořilo osm terénních vozidel TATRA-815. Přijímací systém každého ze tří
stanovišť byl umístěn ve válci na vrcholu 25 metrů
vysokého, teleskopicky výsuvného stožáru, nebo
ve stacionárním objektu.
Řízení činnosti celého systému a vyhodnocování
dat zajišťovalo čtrnáct počítačů. Získané údaje
byly přenášeny po běžných telefonních kanálech
na vzdálená velkoplošná zobrazovací zařízení
Planžet-4/5. Programové vybavení umožňovalo
současné automatické sledování tras až 72 letadel
a určení jejich typu na základě okamžité analýzy
přijímaných signálů. Paralelně bylo možné sledovat
také činnost dalších desítek pozemních vysílačů,
určovat jejich typ a přesné souřadnice; a při umístění systému na pobřeží pak také lodní provoz,
včetně rozpoznávání typů plavidel.
Širokopásmová přijímací aparatura výše uvedených typů techniky byla velice citlivá. Umožňovala
příjem prakticky všech tehdy známých radiotechnických vysílačů v pásmu decimetrových až
centimetrových vln s dosahem (detekcí vysílačů)
do 400 až 500 kilometrů. Použité mono-impulsní
zpracování signálu v PSS se vyznačuje nezávislostí
na kmitočtovém přelaďování zaměřovaného cíle.
Tato důležitá vlastnost umožňuje jednoznačné
zaměřování kmitočtově agilních radiolokačních
cílů, případně signálů šumových nebo impulsních
rušičů, které pro pasivní systém představují nejen
užitečný zdroj polohových informací, ale též dalších nezbytných parametrů pro odvetná opatření
aktivních systémů elektronického boje.
Z uvedeného je zřejmé, že vojenská hodnota českých pasivních systémů byla skutečně vysoká.

„Když něco zaniká, současně se také
něco nového rodí….“
V červnu 1991 došlo v tisku i TV ke zveřejnění
informace, že „TAMARA může sledovat neviditelné
americké letouny typu F-117 a B-2“. Šlo o senzaci
a krátkozrakou reklamu „politiků“, ale současně
i dlouhodobou oprátku smrti nad systémem
TAMARA a celým oborem pátračů (průzkumných
systémů) v ČR. Následovalo totéž jako vždy – nejvíce a nejdéle diskutují ti, kteří o problematice
znají nejméně, všechno je jim jasné a za svá rozhodnutí nenesou žádnou odpovědnost. Další etapy
byly ve znamení nových voleb do Parlamentu ČR,
nového Ministerstva obrany a uměle vyvolané
hrozby z pasivních systémů. Následoval rozpad
výrobního závodu TESLA, s. p. Pardubice (6,5 tisíce
zaměstnanců….), a aby toho nebylo málo, tak
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byl rozpuštěn (zlikvidován!) také unikátní 7. rtp
(radiotechnický pluk) Zbiroh, jehož provozní specialisté nesporně patřili ke „zlatému fondu“ tehdejší
československé armády.
V průběhu roku 1992 Generální štáb (GŠ) armády
ČSFR rozhodl o zrušení specializovaných pracovišť
a dalšího výzkumu systémů RAMONA a TAMARA.
Reakce na toto (zatím neveřejné) rozhodnutí GŠ
byla nevšední – skupina zkušených specialistů
armády podává (cestou náčelníka SVŠ MO) návrh
Ministru obrany na zřízení Střediska vojenských
instruktorů (SVI) při Vojenské akademii v Brně.
Návrh byl MO schválen, vzápětí dochází k rozdělení
republiky, ale od 1. 1. 1993 vzniká SVI se základním
„kapitálem“, tvořeným skupinou 20 specialistů,
jedním nefunkčním prototypem TAMARA, dvěma
automobily Škoda-120 (s proběhem cca 100
tisíc km…) pro přepravu na stanoviště a hlavně
s obrovskou chutí pokračovat v práci, kterou mají
jako svého koníčka již 25 let. Prototyp TAMARA
uvádějí specialisté během dvou měsíců do funkčního stavu a zahajují provozní výcvik obsluh.
Činnost specializovaného pracoviště Armády
České republiky (AČR) se po demokratických
změnách v ČR zaměřila na další rozvoj a užitečné
využití pasivních systémů v civilní i vojenské sféře.
Na výstavě IDET-94 v Brně byla ve vojenské expozici řízení letového provozu (ŘLP) poprvé veřejnosti
v živém přenosu předváděna reálná civilní letová
situace sledovaná systémem TAMARA. V témže
roce Armáda ČR prezentovala uvedený systém
z počítačového záznamu reálného provozu také
na mezinárodní výstavě Farnborough International-94 v expozici ČR. V závěru roku 1994 úspěšně
skončila první etapa experimentálního provozu
systému TAMARA ve vojenském sále ŘLP na
mezinárodním letišti Praha-Ruzyně. Systém zaujal
svými možnostmi civilní i vojenské specialisty ŘLP
a dal podnět k …"vymyšlení něčeho provozně nenáročného a levného, speciálně pro potřeby ŘLP".
Tento uživatelský impuls našel příznivou a rychlou
odezvu. Již v srpnu 1995 se v ČR zrodil (ve zkrácené
době osmi měsíců) další typ pasivního sledovacího
systému určeného speciálně pro potřeby ŘLP AČR,
který dostal jméno VĚRA. K označení systému jménem VĚRA dala souhlas paní plukovnice PhDr. Věra
Perlingerová. Nabídka pojmenování byla současně
výrazem uznání za její více než čtyřicetiletou práci
v oblasti řízení letového provozu.
Po typech PRP-1 KOPÁČ, RAMONA a TAMARA,
představuje VĚRA (obr. 6 a 7) již čtvrtou generaci
pasivních systémů vyvinutých v České republice. Každý z uvedených typů techniky má svoji
konkrétní technologii, technické řešení, software
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Obr. 6 Antény PSS VĚRA v létě a v zimě

Obr. 7 Centrální stanice prvního FV PSS VĚRA

tách v terénu a centrální procesorové stanice.
Zpracování přijatých signálů probíhá v reálném
čase a zajišťuje okamžité vyhodnocení 2D (X/Y)
polohy letounů při použití tří stanovišť, nebo 3D
(X/Y/Z) polohy při použití čtyř a více stanovišť,
jejich barometrické výšky a identifikačních kódů
systémů SSR/SIF. Následně se provádí automatické sledování drah (vedení) všech letounů.
Výstupní informace o aktuální vzdušné situaci je
předávána přes datové spojení do situačního displeje k zobrazení, dalšímu zpracování a distribuci
uživatelům. Při technickém řešení byly použity
nejmodernější technologie z oboru mikrovlnné
a digitální techniky. Výsledkem je kompaktní,
vysoce spolehlivá, rozměrově a váhově minimalizovaná konstrukce. To značně snižuje nároky na
výběr stanovišť pro přijímací aparaturu, nároky
na obsluhu a technické zajištění provozu. O dosažené úrovni technologie svědčí např. parametry
jedné přijímací stanice, jejíž hmotnost je přibližně
25 kg a elektrický příkon asi 30 wattů.
První funkční vzor systému VĚRA byl instalován na stanovištích s nadmořskou výškou cca
1000 metrů a od srpna 1995 úspěšně testován
v nepřetržitém provozu skupinou specialistů
Střediska pasivních systémů letectva a PVO
AČR. Testování prokázalo, že dosah systému je
400 až 500 km v úhlovém sektoru větším než
120 stupňů a dostatečně pokrývá celé území ČR
(při odpovídajícím radiovém horizontu) i část
vzdušného prostoru některých sousedních států.
Připomeňme, že jedním ze základních parametrů bezpečnosti letového provozu je dosahovaná přesnost určení polohy letounů. Ověřená
stacionární přesnost měření (ve vzdálenosti
kolem 100 kilometrů) je u systému VĚRA řádově
desítky metrů a prostorově závisí na poloze
letounu vzhledem k PSS. Programové vybavení
umožňuje automaticky sledovat až 300 letounů
současně.
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a určení. Jejich společným znakem je využití časoměrně-hyperbolického principu k určování polohy
zdroje elektromagnetických signálů. U systému
VĚRA (typu A – určeného pro řízení letového
provozu) jsou těmito signály odpovědi palubních
odpovídačů sekundární radiolokace (SSR/SIF),
vysílané ve formě impulzních kódů. Vývoj PSSV
realizovala v roce 1995 nově vzniklá a.s. ERA
Pardubice (tvořená zkušeným kolektivem vývojových pracovníků dřívějšího státního podniku TESLA
Pardubice) na základě požadavku velení letectva
a PVO AČR a Mezirezortní komise pro řízení letového provozu MO ČR. První představení funkčního
vzoru systému v reálném provozu se uskutečnilo
na Aerosalonu-95 v Praze-Ruzyni (obr. 8) a upoutalo velkou pozornost laické i odborné veřejnosti.

Armáda ČR má již řadu let v provozu celoúzemní
síť pasivních systémů VĚRA s plně automatickým
(bezobslužným) provozem, který je předpokladem
k následnému operačnímu využití a plné integraci

Obr. 8 Na Aerasolonu 95 v Praze-Ruzyni při první
ukázce funkčního vzoru PSS VĚRA
Pasivní sledovací systém VĚRA (nebo zkráceně
PSS VĚRA) se skládá minimálně ze tří bezobslužných stacionárních přijímacích stanic rozmístěných na vhodných výškových dominan2 | 2020

s celoúzemním radiolokačním systémem řízení
letového provozu a disponuje současně i mobilním
širokopásmovým systémem PSSV-S/M, resp. NG,
který představuje v daném oboru světovou špičku.
Vojenskou expozici ŘLP na výstavě RADAR-96
v Brně (obr. 9) navštívil také tehdejší předseda
Parlamentu a současný prezident ČR, pan Miloš
Zeman (obr. 10) a popřál vojákům a řešitelům
mnoho dalších úspěchů.
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Becka, Ing. Juliuse Reitmayera, Ing. Miroslava
Malého, Ing. Jiřího Fajmona, Ing. Oldřicha Hejlka,
Ing. Petra Skalického a Ing. Pavla Štěrbu.

Obr. 9 Setkání na výstavě RADAR-96 Brno
(Zleva: Milan Fědor, hlavní konstruktér; Vlastimil
Pech, autor vynálezu; Petr Svoboda, autor příspěvku; Augustin Polák, VA Brno; Aleš Rudolf,
nositel úkolu TAMARA v TESLA Pardubice; Stanislav Branský, ředitel SPS)

Obr. 10 Miloš Zeman, Věra Perlingerová a autor
článku Petr Svoboda na výstavě RADAR-9

Závěrem
Pro čtenáře i objektivní popis minulé doby považuji za vhodné zde připomenout vybraná jména
vedoucích konstruktérů z vojenských výzkumných
ústavů – Doc. Ing. Vlastimila Pecha, CSc., Ing.
Milana Fědora, Ing. Františka Ševčíka, CSc., Ing.
Jana Vodičku, Ing. Slávka Gottwalda, Ing. Jiřího
Endala, Ing. Milana Pohla, Ing. Františka Nového,
CSc., Ing. Pavla Hanuláka, Ing. Milana Matušku,
Ing. Arnošta Zouhara, Jiřího Povolného, Ing.
Doskočila, Ing. Miloslava Macho, CSc., Ing. Karla
Mašaráka a tehdejší vedoucí pracoviště VPRS – Ing.
Reného Rotkovského a Ing. Karla Heinigeho.
Nelze opomenout kolegy z Konštrukty Trenčín –
Ing. Juraje Pohriljaka, Ing. Zdeňka Dyčku a Ing.
Františka Pugzika; kolegy z LET Kunovice a SUB Uh.
Brod – Ing. Slavomíra Černockého a Ing. Zdeňka
Hanzelku, CSc. A kolegy z TESLA Pardubice – Ing.
Karla Nekuta, Ing. Jaroslava Pejskara, Ing. Zdeňka
Berana, CSc., Ing. Karla Staříka, Ing. Vladimíra
Kubečka, CSc., Ing. Jaroslava Loudu, Ing. Eduarda
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Neoddělitelně patří také uznání vojenským
uživatelům systémů PRP-1, RAMONA, TAMARA
a VĚRA, kteří náročnou a tehdy ve světě ojedinělou techniku zvládli v provozu, svými poznatky
dali nespočet podnětů pro její další modernizace
a proslavili ji u nás i v zahraničí. Nejen dnešní
příslušníci AČR, ale i veřejnost by měla znát (bez
uvádění vojenských hodností) alespoň některá
jména vojenských provozních specialistů Ing.
Milana Rumpíka, Františka Jandu, Stanislava
Prose, Jana Šmotka, Tibora Pomóthyho, Miloše
Holého, Ing. Vladimíra Hrabala, Ing. Antonína
Kolíska, Jiřího Dobrovolného, Jiřího Pacindu,
Ivana Hromníka, Alberta Béma, Ing. Ladislava
Kručínského, Ing. Petra Reze, Ing. Zdeňka Pavlíka,
Ferdinanda Brezoňáka, Ing. Josefa Vandírka, Ing.
Františka Mrňáka, Ing. Pavla Šulce, jakož i velitele prvních dvou rot PRP-1 Antonína Dvořáka,
Miroslava Cálíka, jejich následovníků a kolegů –
Václava Černého, Ivana Sádovského, Stanislava
Hubínka, Jana Kopeckého, Jiřího Odnohy a Jana
Poláka, kteří svým umem a obětavostí významně
přispěli k úspěchu oboru pasivních systémů.
K těmto jmenovaným se řadí desítky dalších
praporčíků a vojáků v základní službě, kteří zajišťovali provoz ve funkcích operátorů, řidičů apod.
Praxe na pasivních systémech představovala pro
mnohé nejen zajímavého koníčka, ale též velmi
dobrou odbornou průpravu k dalšímu zaměstnání.
Při zavádění techniky do provozu byli specialisté
trvale podporováni velením 7. rtp – Ing. Jaroslavem Jáskem, Ing. Františkem Pankrácem, ing.
Jánem Múdrým, Ing. Jozefem Síkelou, Ing. Jiřím
Křížem, Ing. Ludvíkem Haklem, Ing. Josefem
Mánkem, i jejich kolegy a následovníky v dalším
období. Důležitá byla též cenná ženijní podpora
z úrovně pluku, zajišťovaná vždy usměvavým Ing.
Jaroslavem Weisem a jeho kolegy.
S úctou je třeba připomenout práci hlavního
iniciátora a patrona vývoje – ing. Jiřího Hofmana
z Generálního štábu naší armády, který zajišťoval vypracování uživatelských požadavků, založení státního úkolu a jeho vedení po dobu dvou
prvních generací PSS. (Pozn.: Podrobnější popis
historie oboru nalezne čtenář v knize Jiří Hofman,
Jan Bauer: „Tajemství radiotechnického pátrače
TAMARA“, ISBN 80-866454-02-09, Nakladatelství Sdělovací technika 2003).
Každý by měl znát a ctít pravdu, že PRP-1 KOPÁČ
a další dvě generace PSS, nazvané RAMONA
a TAMARA, vznikly ve vojenských výzkumných
ústavech, a to až do úrovně funkčních vzorů
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Úspěch však přitahuje také zájemce. Není
jistě náhodné, že v posledním desetiletí došlo
několikrát ke změně majitele firmy – v říjnu
2006 koupil 100 % akcií české firmy ERA a.s.
Pardubice první zahraniční majitel z USA a přidal
k názvu firmy podtitulek „ERABEYOND RADAR“.
Koncem roku 2008 se stala majitelem firma
SRA – opět z USA. Zatím poslední změna je
z listopadu 2011, kdy se majitelem stala česká
fspolečnost OMNIPOL, která stabilizovala firmu
ERA a umožnila její další rozvoj. Přejme si tedy,
aby obor PSS měl v ČR mnoho dalších let úspěšného pokračování.
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Příklad PSS VĚRA ukazuje, že využití pasivních
systémů je mnohem všestrannější, než bylo jejich
původní poslání. Jde o zcela konkrétní výsledek
konverze původních vojenských průzkumných
systémů. Ukazuje, že hyperbolický princip měření
zdaleka nevyčerpal všechny možnosti svého
dalšího rozvoje. Použití pasivních systémů v ŘLP
však nebude znamenat náhradu radiolokátorů, ale
jejich doplnění o další, principiálně nezávislý, zdroj
přesných informací o vzdušné situaci. Integrace dat
z radarových a pasivních systémů výrazně přispívá
ke zvýšení bezpečnosti celého systému Řízení
letového provozu.
Zvládnutí vývoje a výroby PSS VĚRA svědčí též
o vysokém tvůrčím potenciálu ČR v tomto oboru.
Jde o výsledek průběžné, velmi usilovné práce,
doslova fandovství a mnoha osobních sebezapření,
o výsledek navazující na tradici několika generací
pracovníků ve výzkumu, vývoji a užití této techniky, ale též o výsledek podpory rozvoje tohoto
oboru příslušnými složkami a řídícími pracovníky
v období posledních šedesáti let.
Závěrem si proto dovolím vyslovit názor, že patrně
největším tajemstvím úspěchu našich pasivních
systémů byla kolektivní práce, fandovství pro věc,
jasný cíl a státní podpora.

Z JINÝCH OBORŮ

provozovaných armádou. V polovině sedmdesátých a osmdesátých let byly výsledky výzkumu
a vývoje vojáků BEZPLATNĚ předávány do s. p.
TESLA Pardubice, kde byl řešen vývoj prototypů,
zakončených státními vojskovými zkouškami
a následnou sériovou výrobou. Soudobé prezentační materiály výrobce však klíčovou roli naší
armády nezmiňují ani jedním slovem. Doufám, že
vedení ERA toto opomenutí role armády napraví,
neboť i nový systém VĚRA vznikl za plného financování vývoje armádou, která firmě ERA průběžně
předávala poznatky a náměty z provozu na další
úpravy, poskytla stanoviště a veškerou technickou pomoc.
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Index digitální ekonomiky a společnosti 2020
(DESI) Evropská komise zveřejnila 11. 6. 2020 tzv.
Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI). Tento
složený index shrnuje relevantní ukazatele v oblasti výkonu
digitalizace, a sleduje vývoj členských států EU v pěti
hlavních dimenzích: konektivita, lidský kapitál, využívání
internetu, integrace digitální technologie, digitální Veřejné
služby.
EU

Obr.: Složený index DESI 2020, v pořadí: konektivita, lidský
kapitál, využívání internetu, integrace digitální technologie
a digitální veřejné služby
Česko může doplatit na pomalou digitalizaci
veřejné správy, varuje Komise. Komise vydala
doporučení v rámci tzv. evropského semestru pro koordinace hospodářských politik zemí EU. Doporučeními se ČR
zřejmě příliš nezabývala, což vyplývá z tzv. indexu digitální
ekonomiky a společnosti (DESI index).
Česko se v tomto hodnocení totiž pravidelně pohybuje až
v jeho druhé polovině. DESI index pro rok 2020 ho řadí
na 17. místo z celkových 28 členských států. V roce 2019
přitom Česko obsadilo 18. příčku a v roce 2015 dokonce 15.
Proces digitalizace Česka se tak za ostatními unijními státy
opožďuje. Evropská komise opět upozornila Česko na nedostatky v oblasti digitalizace, na které může v brzké době
doplatit. Na druhou stranu nelze přehlížet české úspěchy,
a to například v oblasti umělé inteligence.
„Pokud jde o užívání a poskytování veřejných digitálních
služeb, patří Česko mezi nejméně rozvinuté členské státy.
Počet uživatelů tzv. e-governmentu zaostává daleko za
unijním průměrem.“
Telefónica Deutschland se rozhodla pro Ericsson.
• 13. 6. 2020. • Telefónica si vybrala Ericsson jako
primárního partnera pro svoji základní mobilní síť 5G
v Německu, přičemž uvedla, že je třeba zajistit bezpečnost.
Telefónica ve Španělsku a Německu používala ve velké míře
v core síti G4 zařízení Huawei a nyní snižuje závislost na
čínské firmě, jejíž zařízení bude omezeno jen na části 5G
RAN.
„Jako provozovatel sítě obsluhující nejvíce mobilních zákazníků v Německu máme zvláštní společenskou odpovědnost
za poskytování zabezpečených sítí,“ Markus Haas, generální
ředitel Telefonica Deutschland
EU
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Nokia jmenovala nového CFO. • 11. 6. 2020 • Do
funkce CFO společnosti Nokia byl jmenován Marco
Wirén a nahradí tak odstupujícího CFO Kristiana Pullola,
který působil v této pozici od ledna 2017.Wirén nastoupí
k výkonu funkce v září 2020.
Je to již druhá změna ve vedení firmy a to poté, co byl
v březnu t. r. jmenován do pozice CEO společnosti Nokia
Pekka Lundmark.
EU

Ericsson se letos MWC v Los Angeles nezúčastní
• 11. června 2020 (Fierce Wireless) • Vyhlídky na
veletrhy v letošním roce jsou stále nejisté, ale Ericsson se
již nyní rozhodl v roce 2020 pro neúčast na kongresu MWC
pořádaném společností GSMA i když by Ericsson patrně
patřil k největším vystavovatelům v rámci MWC. Kongres je plánován v termínu 28. až 30. října v Los Angeles.
Webové stránky však i nadále počítají s původně plánovanými aktivitami vystavovatelů, prezentacemi agend či
registračními nabídkami.
Ericsson má v současné době podepsaných 90 dohod
o spolupráci s mobilními operátory po celém světě.
V poslední době například Ericsson spustil komerční 5G síť
v Maďarsku, byl představen jako hlavní dodavatel výstavby
mobilního operátora Orange ve Francii nebo oznámil
11procentní podíl na zakázce v Číně ve spolupráci s mobilním operátorem China Mobile – zbytek připadlo místním
firmám Huawei a ZTE.
Know how švédské firmy spočívá ve využití stávající telekomunikační infrastruktury, kterou pomocí softwarových
a dalších nástrojů upravuje tak, aby ji bylo možné využít
i na provozování 5G sítí. V současné době se Ericsson podílí
na výstavbě 30 sítí typu 5G na čtyřech kontinentech.
Vodafone varoval britské zákonodárce před úplným zákazem zařízení Huawei v síti 5G • Reuters
10. 6. 2020 • Budoucnost Huawei ve Velké Británii byla
v posledních týdnech opět vržena do nejistoty. „Velká
Británie v oblasti 5G ztratí vedoucí pozici, budou-li mobilní
operátoři nuceni utrácet čas a peníze nahrazováním stávajícího zařízení“ uvedl Scott Petty, technický ředitel společnosti Vodafone UK.
Boris Johnson údajně nařídil ministrům, aby do roku 2023
vytvořili plány na eliminaci zařízení Huawei v národních 5G
sítích. Johnson také nařídil pohotovostní přezkum, který
Národnímu centru pro kybernetickou bezpečnost vyhodnotí, zda bude další sankce USA proti Huawei ztěžovat
používat technologii čínského prodejce; což může být
důvodem pro to, aby k odchodu dodavatele došlo dříve.
Kanada odmítla zařízení Huawei • 10. 6. BM • Společnost Bell Mobility potvrdila, že pro 5G síť použije
výhradně telekomunikační zařízení společnosti Ericsson.
Další dva hlavní kanadští operátoři, Telus Mobility a Rogers
Wireless, se rozhodli pro výstavbu svých sítí 5G využívat
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technologií Ericsson a Nokia. Rogers má rozhodování
o něco snazší, neboť má se společností Ericsson uzavřeno
dlouhodobé partnerství.
Rozhodnutí společnosti Bell je pro Huawei nejzávažnější,
protože operátor byl jedním z nejpodstatnějších podporovatelů čínského dodavatele. Nedávné události však pravděpodobně způsobily, že Bell přehodnotil své postoje, zřejmě
vzhledem k nejisté pozici Huawei v budoucnosti.
Čínské telecomy mají v USA zákaz • V dubnu vydal
Federální komunikační výbor USA (FCC) pokyn
čtyřem čínským operátorům China Telecom, China Unicom, Pacific Networks a ComNet, aby prokázali, že konají
nezávisle na čínské vládě a to pod hrozbou ztráty jejich
americké licence.
Napětí se ještě zvýšilo v květnu, když FCC jednomyslně
hlasoval o zamítnutí žádosti společnosti China Mobile
o licenci v USA, dále po uvalení sankcí vůči Huawei
a zabránění přístupu čínských firem k produkci amerického
polovodičovému průmyslu.
Slovak Telekom plánuje prodej Zoznamu • 11. 6.
2020 • Slovak Telekom plánuje v nadcházejících
týdnech prodej 100% podílu ve své dceřiné společnosti
Zoznam. O podíl usiluje Martin Mac, generální ředitel
Zoznamu. Slovak Telekom uvedl, že prodej nebude mít
žádný významný dopad na činnost ostatních dceřiných
společností Digi Slovakia a PosAm.
EU

Google vydává beta verzi pro Android 11 • 11.
června 2020 • Společnost Google vydala beta verzi
systému Android 11. Poté, co minulý týden spouštění
v důsledku událostí v USA zrušil, společnost zveřejnila
k novému operačnímu systému jen pouze několik videí
a online informací. Software je k dispozici pro spuštění na
telefonech Google Pixel 2+ a pro ostatní bude k dispozici
v příštích týdnech, pravděpodobně v září.
COVID-19 vynucuje 15% snížení výdajů na vysokorychlostní sítě • 9. 6. 2020 Dell'Oro • Nejnovější odhady konzultační společnosti Dell'Oro naznačují,
že výdaje na technologie pro vysokorychlostní sítě klesly
meziročně o 2,5 miliardy USD, což činí asi 15 %, především
z důvodu narušení dodavatelských řetězců. Oživení zájmu
o zařízení se očekává až ve druhé polovině roku.
Na evropském trhu 39 zemí uvnitř i vně EU je podle dat
z rady FTTH Council Europe nyní připojeno optikou 70,4
milionu účastníků, od roku 2015 se počet účastníků zdvojnásobil.
Data ze stejného zdroje naznačují, že v současné době je
v dosahu optických sítí v 39 zemích 172,2 milionu domácností. Z domácnosti, které mají dostup k síti s nejvyššími
rychlostmi přístupu, jich k přístupu skutečně využívá pouze
40,8 %.
EU
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Nový Zéland zavádí do škol WIFI 6 • 9. 6. 2020 •
Ministerstvo školství Nového Zélandu vybralo
společnost CommScope pro nasazení až 38 000 přístupových bodů Wi-Fi 6 a 12 000 multi-gigabitových přepínačů
do více než 2 500 škol. Nasazení umožní rychlejší a spolehlivější výkon na připojených zařízeních ve vysoce hustém
datovém provozu v prostředí kampusů.
Pamětníkům naší telekomunikační historie to možná připomene nedotažený historický projekt Internet do škol z října
roku 2001. Rámcová smlouva a projekt, který záhy získal
přezdívku Indoš, byl svým rozsahem mimořádný, neboť do
konce roku 2003 mělo být vítězným konsorciem společností Český Telecom a Autocont připojeno k internetu
přibližně 7000 škol s využitím připravované komunikační
infrastruktury informačních systémů státní správy.
Program ale končil v poločase jeho neurčitým zánikem
v roce 2007. Stát nenašel potřebné prostředky ve svém
rozpočtu.
Zpráva Senátu USA varuje před riziky z Číny
z důvodu nedostatečného dohledu nad zahraničními telekomunikačními operátory • 9. června 2020
• Vyšetřování provedené Senátem v USA zjistilo, že vláda
vykonává nad zahraničními telekomunikačními operátory
působícími v zemi jen formální dohled. Zpráva Stálého
podvýboru pro vyšetřování v Senátu vyzvala ke zřízení
statutárního orgánu dohledu nad zahraničními operátory
a ochrany zájmů národní bezpečnosti.
Orange Polska připravuje spuštění mobilních
služeb 5G k 1. červenci • 5G síť, která ponese
značku # hello5G, bude na startu k dispozici přibližně šesti
milionům obyvatel v oblasti kolem Katovic, Krakova, Lodže
a Varšavy. Orange postavil v zemi 1600 základnových
stanic 5G.
Při spuštění bude síť pracovat v pásmu 2100 MHz.
V budoucnu Orange plánuje pro 5G sítě využívání pásma
3,5 GHz, zatím se plánovaná aukce se kvůli současné pandemii opozdila, má však proběhnout do konce roku 2020.
EU

Národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa budou financovány z nástroje pro
propojení Evropy Telecom • EK červen 2020 • Nástroj pro
propojení Evropy (CEF) v Telecomu je klíčovým nástrojem
EU k usnadnění přeshraniční interakce mezi veřejnou správou, podniky a občany, a to vybudováním infrastruktury
digitálních služeb (DSI) a vysokorychlostních sítí k podpoře
projektů pro jednotný digitální trh.
Národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa
z 8 evropských zemí obdrží celkem více než 900 000 EUR
za upgrade své webové prezentace a připojení k Evropské
platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa.
Hodnotitelé vybrali 8 nejlepších návrhů, které získají
finanční prostředky ve formě jednorázové částky. Oceněné
EU
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národní koalice jsou z Kypru, České republiky, Dánska,
Irska, Litvy, Slovenska, Slovinska a Španělska. Financování
z nástroje Connecting Europe Facility Telecom se bude
pohybovat od 79 000 do 171 000 EUR v závislosti na výši
životních nákladů v každé zemi.
FCC otevírá pásmo 6 GHz pro WiFi • FCC přijala pravidla pro zpřístupnění 1 200 MHz spektra
v pásmu 6 GHz (5,925–7,25 GHz) pro nelicencované použití. Účelem nových pravidel je podporovat WiFi 6 a růst
internetu věcí (IoT). Očekává se, že WiFi 6 bude více než
2,5krát rychlejší než současný standard. Záměrem otevření
pásma 6 GHz pro nelicencované použití je také navýšení
části spektra dostupného pro Wi-Fi a zlepšení kvality připojení ve venkovských oblastech
Pásmo 6 GHz je v současné době využíváno mimo jiné
službami k podpoře veřejných služeb a veřejné bezpečnosti. Zařízení pro nelicencované použití budou sdílet toto
spektrum s licencovanými službami v souladu s pravidly
vytvořenými k ochraně těchto licencovaných služeb v celé
této skupině.
FCC schvaluje pravidla pro poskytování dotací na
podporu výstavby rurálních vysokorychlostních
sítí ve výši 16 miliard USD • 10. června 2020 FCC • FCC
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přijala pravidla pro další hlavní kolo dotací vysokorychlostní sítí ve venkovských oblastech. Fáze I Fondu venkovských digitálních příležitostí (Rural Digital Opportunity
Fund) poskytne pro výstavbu pevných vysokorychlostních
sítí za 10 let až 16 miliard USD. Prostředky budou rozděleny
v aukci, která bude upřednostňovat nabídky pro vyšší rychlosti až 1 Gbps a sítě s nižší latencí, což více než na dvojnásobek zvýší minimální rychlosti z aukce FCC 2018 Connect
America Phase II. Očekává se, že nabídka bude otevřena
29. října a účastníci, kteří projeví zájem, mohou žádat od 1.
července.
Telefonica Deutschland finalizuje prodej telekomunikačních stožárů • 9. 6.Total Telecom • Telefónica S.A. se po ohlášení nové strategie stahuje se z mnoha
mezinárodních trhů a zaměřuje pozornost na trh domácí.
V rámci tohoto plánu Telefónica založila divizi Telefonica
Infra, se zaměřením na rozvoj a provoz infrastruktury,
zejména věží. V jejím jádru je společnost Telxius, která se
aktuálně připravuje na nákup 10,100 mobilních základen
od společnosti Telefonica Deutschland. Nákup byl oceněn částkou 1,5 miliardy EUR a zvýší portfolio společnosti
Telxius o více než 32 800 základen v šesti zemích. V příštích čtyřech letech se tato společnost dohodla na výstavbě
dalších 2 400 základen mobilní sítě.
EU
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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 23. 6. 2020
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
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Chcete dostávat časopis
pravidelně?
Staňte se členem NGC
(New Generation Club).

Registrujte se na webu https://telmag.cz/casopis/objednavka-casopisu/,
kde vyplníte jednoduchý formulář. Máte možnost vybrat si z těchto variant:
A) Chci být pouze čtenářem a dostávat vždy jeden výtisk časopisu zdarma*.
B) Chci být řadový člen se vstupem na akce zdarma (2.000,- Kč/rok)**
C) Chci se stát VIP členem s možností inzertního
a PR balíčku (70.000,- Kč/rok) ***

*	Jedno číslo pro jednoho přihlášeného abonenta.
**	Cena bez DPH. Možnost zaslání až 5 kusů časopisu. Zahrnuje výhody účasti na akcích,
možnost zařazení informací v rubrice krátké zprávy.
***	Cena bez DPH. VIP člen až 20 ks výtisků časopisu. Navíc zahrnuje propagační
VIP balíček – 2× A4 strana inzerce a 1× PR článek v rozsahu 1xA4 (v každém čísle).
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"www.tel mag.c
Přihlaste se na
časo pis
a můžete si číst
.
tronické podobě
bezplatně v elek

ČLENOVÉ
NEXT
GENERATION
CLUBU
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Jste zasekaní na home office?
Pomůžeme vám, aby se aspoň
nesekal internet.

Operátora
si vybíráte
sami

Využijte Stabilní rychlý internet,
který se neseká a nepadá.

