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Inovační technologie po pandemii 
V době, kdy technologické inovace hrají dominantní roli v procesu 
globalizace, naráží ekonomický systém na limity, které vyžadují 
uplatnění koncepce udržitelného rozvoje. Součástí tohoto procesu 
je zejména digitalizace ovlivňující všechny obory. Digitální trans-
formace a udržitelnost jejího úspěšného rozvoje akcentují změny 
v sociální sféře, které někdy mohou připomínat "socialistickou" 
VTR (Vědecko-Technickou Revoluci).

Všechno se musí změnit, aby vše zůstalo při starém. Revoluční 
změny však ve finále vedou k nastolení „nového“ pořádku, který 
se dříve nebo později začne podobat tomu předchozímu. Jedná se 
snad o společenskou zákonitost? Vždy se jedná o určitý restart. 
Právě pandemie a opatření s ní spojená takovou zásadní změnou 
připomínající restart jsou.

Někteří sociologové v souvislosti s covidovou krizí, kterou stále 
procházíme, ne náhodou naznačují, že jejím průvodním příznakem 
je ztráta vize, jež je předzvěstí soumraku západní civilizace.

Jedním z nejžhavějších témat nahrazujících vize v současném 
podnikání i národních programech rozvoje se staly inovace. Firmy 
i stát najímají ředitele pro inovace a budují inovační centra. Pod-
stata upřímného novátorství se tak mnohdy ztrácí a je zamlžena 
zkratkami typu VVI. Úvahy o využití inovací však nejsou paradoxně 
ničím novým. Steve Jobs, zakladatel firmy Apple, která je učeb-
nicovým příkladem implementace inovací pro úspěšný rozvoj, již 
v roce 1998 řekl: „Inovace nemají nic společného s rozpočtem na 
výzkum. O peníze nejde. Jde o lidi, které máte, a o to, jak firmu 
(nebo stát jako firmu, pozn. redakce) vedete a jak dobře pochopíte 
podstatu.“

Je však třeba rozlišovat mezi společnostmi typu kalifornského 
jablka, které se proslavily v produktových inovacích a společ-
nostmi, které uplatňují inovace „byznysové“. Nejúspěšnějšími 
podniky totiž nejsou produktoví inovátoři, ale ty, s novými modely 
podnikání. Ti přejímají inovativní produkty jiných a nalézají nové 
cesty jejich výroby, distribuce a marketingu. Henry Ford nevynalezl 
automobil, ale dovedl k dokonalosti jeho masovou výrobu. Řada 
současných IT firem nevyvíjí nové typy počítačů, ale pracuje na 
velmi efektivním systému distribuce produktů přímo k zákazníkovi.

Významným rysem pokroku v oblasti aplikací inovativních 
technologií je jejich mezioborovost – vzájemné potkávání se. 
Optická vlákna dnes mohou být využita nejen jako spoje umož-
ňující realizaci nastupujících sítí VHCN s gigabitovým připojením 
každé domácnosti, ale také jako senzory v optických senzorických 
sítích zajišťujících bezpečnost dalších liniových staveb – energetic-
kých rozvodů, vodovodních řadů, plynovodů. A konektivita, která 
byla dříve dominantním tématem v telekomunikacích, se nyní 
začíná výrazně prosazovat také v dopravních systémech hledajících 
usilovně cestu k autonomnímu provozu. 

Proto mi dovolte na závěr ještě jeden citát Steva Jobse: „Inovace 
pramení z toho, že se lidé potkávají na chodbách nebo si uprostřed 
noci zavolají kvůli novému nápadu, nebo proto, že si uvědomili 
něco, co zpochybňuje způsob, jakým dosud o problému přemýšleli. 
Vznikají na nahodilých schůzkách skupiny lidí svolaných někým, 
kdo si myslí, že přišel na nejskvělejší řešení všech dob, a chce zjistit, 
co na jeho nápad říkají ostatní.“ 

Toto vydání našeho časopisu přijměte prosím jako pozvánku 
k dalšímu vzájemnému potkávání se na cestě k chytrému život-
nímu stylu, který dnes může využívat i výhody digitálního přenosu 
informací.

Petr Beneš
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Z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na pod-
poru výstavby přístupových sítí k vysokorychlostnímu Internetu byly vypsány 
a vyhodnoceny dvě úspěšné výzvy, ze kterých jsou doporučeny k realizaci 64 pro-
jekty na zajištění dostupnosti vysokorychlostního připojení k Internetu pro více 
než 47 tisíc domácností. Celkový objem plánovaných investic na realizaci těchto 
projektů přesahuje 2,5 miliardy Kč. Výše dotací z programu je téměř 1,9 miliardy 
Kč, zbývajících zhruba 600 miliónů Kč by mělo být uhrazeno soukromými inves-
tory z jejich vlastních prostředků.

Projekty směřují do 718 základních sídelních jednotek (ZSJ), 
ve kterých doposud není v potřebném rozsahu k dispozici 
vysokorychlostní připojení k Internetu s rychlostmi alespoň 
30 Mb/s. Cílem projektů je zajistit vysokorychlostní připo-
jení k Internetu pro nejméně 47 tisíc bytů, pro které zatím 
takové připojení nebylo k dispozici a žádný z poskytovatelů 
služeb připojení k Internetu jej neměl zájem v horizontu tří 
let zprovoznit.

Projekty II. výzvy mají právní akty
V rámci II. výzvy bylo připraveno celkem 44 intervenčních 
oblastí, ve kterých bylo možné realizovat výstavbu vyso-
korychlostních sítí přístupu k Internetu podporovanou 

z veřejných zdrojů. V těchto intervenčních oblastech je 
registrováno celkem 2 838 základních sídelních jednotek 
(ZSJ) s celkem 107 974 adresními místy obytných budov 
(OBAM). Z tohoto počtu nebylo na počátku roku 2019 
možné realizovat vysokorychlostní připojení k Internetu 
v 87 144 místech. Šlo o tzv. „bílá adresní místa“.

Ve stanovené lhůtě Ministerstvo průmyslu a obchodu 
(MPO) obdrželo celkem 40 podání se žádostí o dotace na 
výstavbu přístupových sítí. Tato podání obsahovala pro-
jekty směrované do 31 intervenčních oblastí. Z těchto čísel 
je zjevné, že některé z projektů směřovaly do identických 
intervenčních oblastí.

Lubomír Bokštefl

Optimistické přínosy podpory 
výstavby sítí vysokorychlostního 
přístupu k Internetu v ČR 
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Po vyhodnocení všech projektů jich bylo celkem 
5 vyřazeno pro nesplnění formálních podmínek 
výzvy, 2 projekty byly vyřazeny pro nesplnění 
dalších hodnotících kritérií a pouze jeden projekt 
bylo nezbytné vyřadit proto, že do stejné oblasti 
směřoval jiný projekt, který ve věcném hodnocení 
dosáhl lepšího skóre.

Ministerstvu průmyslu a obchodu se podařilo pod-
pořit všechny vybrané projekty z II. výzvy, a již pro 
ně byla vydána rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Projekty s tímto rozhodnutím pokrývají celkem 
26 intervenčních oblastí. V těchto intervenčních 
oblastech se projekty zaměřují na výstavbu vyso-
korychlostních sítí ve 295 ZSJ (10 % z celkového 
počtu ve výzvě obsažených) a pokrývají celkem 
15 614 adresních míst obytných budov, což je 14 % 
z celkového počtu bílých adresních míst.

Procento pokrytí bílých ZSJ dosahuje hodnoty 
téměř 17 %, procento bílých adresních míst pokrý-
vaných projekty je téměř 30 %, to vše počítáno 
pouze z počtu projektů doporučených k realizaci.

Z předložených projektů je zjevné, proč v adresních 
místech vybraných pro realizaci výstavby přístu-
pové sítě nebyla síť dosud postavena z komerčních 
finančních zdrojů a proč je nezbytné výstavbu 
podpořit z veřejných zdrojů. Průměrné náklady na 
vybudování přístupové sítě do jednoho adresního 
místa činí v projektech doporučených k realizaci 
76,5 tisíc Kč. Podíl soukromé investice na této 
částce lehce převyšuje 19 tisíc Kč. Pokud zahrneme 
do výpočtu měrných nákladů počet uvažovaných 

připojení, tyto částky poklesnou vlivem připo-
jování domů s více byty na hodnoty 67,7 tisíc 
na jedno připojení, resp. na necelých 17 tisíc Kč 
soukromé investice na jedno připojení.

Předkladatelé využili celé uvažované rozpětí způ-
sobilých výdajů a ve svých návrzích se pohybují od 
výše dotace menší než 1 milión Kč za projekt, až po 
částky, které jsou shora limitovány maximální výší 
dotace na jeden projekt 200 miliónů Kč.

Projekty IV. výzvy jsou doporučeny 
k financování
Čtvrtá výzva na podporu výstavby přístupových 
sítí k vysokorychlostnímu Internetu byla vyhlá-
šena 4. března 2020, s možností podat žádosti 
o poskytnutí dotace na výstavbu sítí v oblastech, 
kde žádný z investorů dosud neprojevil zájem 
potřebné sítě vybudovat. Původní termín pro 
podání byl, s ohledem na aktuální vývoj virové 
nákazy Covid-19 a ve vztahu k přijatým preventiv-
ním opatřením v ČR, prodloužen do 5. září 2020.

Výzva směřovala do 42 intervenčních oblastí, ve 
kterých bylo označeno 3 016 základních sídel-
ných jednotek s celkem 127 146 adresních míst 
obytných budov, ve kterých nebylo na začátku 
roku 2020 možno zřídit vysokorychlostní připo-
jení k Internetu (s rychlostí „stahování“ alespoň 
30 Mb/s).

K termínu ukončení příjmu žádostí bylo zaevido-
váno celkem 46 podání projektů od 20 podnika-
telských subjektů v souhrnné výši 1 510 miliónů Kč 

Ministerstvu 
průmyslu 
a obchodu 
se podařilo 
podpořit 
všechny 
vybrané 
projekty z II. 
výzvy, a již pro 
ně byla vydána 
rozhodnutí 
o poskytnutí 
dotace.
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(nákladů uznatelných v rámci dotačního pro-
gramu), což představuje celkový zájem o dotace ve 
výši 1 132 miliónů Kč.

Projekty směřují celkem do 28 intervenčních 
oblastí, z čehož je zřejmé, že řada projektů míří 
do identických intervenčních oblastí. Vzhledem 
k tomu, že podle dotačních pravidel není možné 
realizovat vzájemně se překrývající projekty, bylo 
nezbytné tyto projekty posuzovat nejen podle 
plnění účelu, na který je dotační program vypsán, 
ale v překrývajících se teritoriích i navzájem.

Projekty doporučené k realizaci pokrývají celkem 
26 intervenčních oblastí, v nichž se zaměřují na 
výstavbu vysokorychlostních sítí ve 423 ZSJ (14 % 
z celkového počtu ve výzvě obsažených), a pokrývají 
celkem 27 613 adresních míst obytných budov, což 
je 22 % z celkového počtu bílých adresních míst.

Řadu čtenářů mohou zaujmout i některé další 
statistické informace. Například v předložených 
projektech vychází v průměru něco málo přes 
51 tisíc Kč na připojení jednoho adresního místa 
k vysokorychlostnímu Internetu. Se započtením 
vlivu objektů s více byty je to pak něco málo přes 
45 tisíc Kč na vybudování jedné přípojky. 

Na cestě k realizaci
Budování vysokorychlostních sítí přístupu k Inter-
netu s podporou z veřejných zdrojů dává možnost 
provést zajímavá hodnocení.

V první části postoupilo do realizační fáze celkem 
29 projektů, které z pohledu technologického 
používají mix optických, metalických i rádiových 
technologií. 

Z tohoto počtu projektů celkem 8 předpokládá 
realizovat připojení jednotlivých adresních míst 
přivedením optické konektivity až do budov, 
rodinných domů nebo domácností. Vyjádřeno 
podílem na budované kapacitě připojení to 
představuje 57 %. Pro zbývajících 43 % jsou pak 
navrhována řešení, která v přípojných částech 
sítě v různé míře zastoupení využívají kombinaci 
radiových a optických technologií, v přístupové 
síti pak zpravidla spoléhají na technologie, které 
pro dané projekty splňují rychlosti definované 
zadáním (100/33 Mb/s), ale mají technologické 
limity zpravidla bránící dalšímu navýšení přeno-
sových rychlostí. 

V rámci druhé části postoupilo do realizační fáze 
celkem 35 projektů, které z pohledu technolo-
gického také používají mix optických, metalic-
kých i rádiových technologií, ale trochu jiný než 
v části první. 

Z tohoto počtu projektů však už celkem 27 
předpokládá realizovat připojení jednotlivých 
adresních míst přivedením optické konektivity 
až do budov, rodinných domů nebo domácností. 
Vyjádřeno podílem na budované kapacitě připo-
jení to představuje 66 %. Pro zbývajících 34 % 
jsou navržena řešení plně splňující rychlosti defi-
nované zadáním.

Z výše uvedeného souhrnu a z dalších souvisejících 
pohledů je zjevný posun k řešením, která využívají 
přednostně optických technologií, k využívání 
rádiových technologií ve vyšších kmitočtových 
pásmech 60/80 GHz. Častější jsou také přístupy 
k návrhu projektů, které pokrývají celé oblasti, a to 
i v rámci daném pravidly spočívajícími v administ-
rativním určení intervenčními oblastmi.

Úspěšný program s perspektivou
Technologie a technické prostředky navrho-
vané v jednotlivých projektech odpovídají 
svým zastoupením celému rozsahu prostředků 
požívaných v běžných komerčních projektech. Při 
bližším hodnocení je zjevný posun k častějšímu 
použití optických technologií, které poskytují 
záruku možného dalšího navyšování nabídky 
přenosových rychlostí až do koncových bodů 
sítě. Příprava na další zvyšování možností růstu 
přenosových rychlostí budovaných sítí je jedním 
z pozitivních vlivů dotačního programu. Lze 
předpokládat, že se tento pozitivní trend pro-
mítne i do přípravy projektů běžných komerčních 
přístupových sítí. 

Závěrem lze jednoznačně ocenit snahu o dosažení 
vysoce kvalitních parametrů pro co největší počet 
koncových uživatelů vysokorychlostního připojení 
k Internetu kombinovanou s pragmatickým pohle-
dem na cenu řešení, který v některých místech 
není možné v rámci daných pravidel dotačních pro-
gramů přehlédnout.

Jednotlivé projekty se přitom od sebe vzájemně 
velmi liší. Nejrozsáhlejší projekt řeší připojení více 
než 7 tisíc bytů, nejmenší projekt pak 13 bytů. 
Úspěšné projekty pokrývají dohromady potřeby 
z více než 33 %.

Podstatné je, že díky spolupráci Ministerstva 
průmyslu a ochodu ČR a sektoru ICT se podařilo roz-
běhnout dnes již úspěšný program podpory budo-
vání vysokorychlostního Internetu. Zájem o dotace 
a celkový objem kvalitních podpořených projektů 
odpovídá předpokladům vyhlášených výzev.

V současné době se připravují nové programy 
podpory, aby bylo možné v obdobných projektech 
pokračovat i v blízké budoucnosti.

V předlože
ných projek
tech vychází 

v průměru 
něco málo přes 

51 tisíc Kč na 
připojení jed

noho adresního 
místa k vysoko

rychlostnímu  
Internetu.
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Počátkem února byl v Praze za účasti Dr. Thomase Grubera, ředitele pro me-
zinárodní vztahy Bavorského státního kancléřství, a Dr. Petra Očka, náměstka 
Sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, položen sym-
bolický základní kámen 5G koridoru Mnichov–Praha. Tato nově vzniklá inici-
ativa má ambici stát se vzorovým příkladem bilaterální aplikace hi-tech řešení 
v rámci Evropské unie.
V první fázi iniciativy je prioritou podpořit společné projekty 
aplikovaného výzkumu vznikající v česko-bavorské spolu-
práci v oblastech eHealth, Průmyslu 4.0, propojené mobi-
lity (Connected Mobility) a Smart regionů. Zahájení činnosti 
poskytlo nezbytné impulzy pro první projekty, scénáře 5G 
aplikací a potřebné informace o možnostech financování. 
Myšlenky projektu budou rozpracovány na řadě následných 
seminářů. Pracovníci iniciativy poskytnou podporu a pomoc 
při sladění programů financování s myšlenkami projektů. 
Oblast mezi Mnichovem a Prahou není jediným středem 
zájmu, zástupci investorů z dalších územních částí obou 
zemí jsou vítáni.

Velký počet účastníků při slavnostním zahájení svědčí 
o vysoké relevantnosti a potenciálu projektu. Slavnostního 

zahájení nebo alespoň části setkání se zúčastnila více než 
stovka zástupců výzkumu, veřejné správy, firem, správy 
měst a obcí a dalších potenciálních investorů z Bavorska 
a České republiky. Počty účastníků z Bavorska a České 
republiky (47, resp. 48 registrovaných) byly velmi dobře 
vyvážené a stejné to bylo i případě různých cílových skupin. 
V publiku byla nejvíce zastoupena skupina rozhodujících 
autorit státní správy (30 z Bavorska, 20 z ČR) následo-
vaná skupinou vědeckých pracovníků (Bavorsko 13, ČR 19) 
a skupinou uživatelů (Bavorsko 4, ČR 9). Přítomna byla 
řada uživatelů (města a obce, nemocnice, firmy), kteří již 
přijali účast na projektech nebo jsou připraveni se účastnit. 
Účastníci vyjádřili svůj zájem o spolupráci a další identifi-
kaci konkrétních projektů aplikovaného výzkumu, zejména 
v oblastech eHealth a Connected Mobility.

5G koridor Mnichov–Praha  
se otevřel pro hi-techRozhovor vedl Petr Beneš

Foto Petra Hauserová
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Nyní ale již předejme slovo osobě nejpovolanější, 
náměstkovi pro inovační technologie MPO ČR, 
Dr. Petru Očkovi, který letošnímu prvnímu vydání 
časopisu NG Telekomunikace poskytl následující 
rozhovor:

Bavorsko–ČR je prvním z aktuálně vyhlášených 
„koridorů“ dvoustranné mezinárodní spolupráce?

Ano, dá se to tak říci. 5G koridor Mnichov–Praha 
je určitě první mezinárodní "koridorovou" spolu-
prací tohoto rozsahu. Tedy první projekt, který 
řeší jak společnou podporu 5G infrastruktury, tak 
také vývoj společných aplikací využívajících tuto 
technologii.

Diskuse o 5G koridorech probíhají i v dalších smě-
rech – tedy zejména Berlín, Vídeň či Bratislava – 
ale jednání s Bavorskem jsou nejdále. Téma 5G 
koridorů je součástí nového evropského programu 
Connecting Europe Facility II (CEF II), který bude 
podporovat zejména infrastrukturní stránku těchto 
přeshraničních projektů. My v projektu Mnichov–
Praha klademe důraz na to, že nejde jen o samot-
nou infrastrukturu (která je samozřejmě důležitá), 
ale pracujeme rovnou i na konkrétních inovativních 
digitálních aplikacích. Tedy na nových lepších služ-
bách pro občany i pro rozvoj ekonomiky. 

Jak vznikla myšlenka tohoto projektu, jak a proč si 
ČR vybrala Bavorsko? Nebo to bylo naopak?

Těžko asi už dnes soudit, z které strany vzešla více 
tato iniciativa. Sešlo se několik lidí z obou stran 
hranice, kteří měli snahu a chuť pro užší spolupráci 
něco udělat. Vznikla tak myšlenka, kterou jsme – 
české ministerstvo průmyslu a obchodu a úřad 

bavorské vlády – následně společně s dalšími part-
nery začali rozvíjet do podoby společné deklarace 
a následně konkrétních projektů. Tento aktivní 
přístup k přeshraniční spolupráci v "digitálu" se 
setkal i s velkou podporou celé myšlenky ze strany 
Evropské komise a i díky tomu jsme dneska s tímto 
koridorem nejdále.

Kolik bylo potřeba času na přípravu před oficiál-
ním vyhlášením?

První debaty byly někdy počátkem rok 2019, důle-
žitý pak byl společný česko-bavorský workshop 
za účasti Evropské komise v bavorském Freyungu. 
Řešili jsme celkový koncept, první návrhy možných 
společných aplikací, evropský rozměr, i konkrétní 
další kroky. Po dalších diskusích o věcné náplni 
podepsali příslušní ministři společnou deklaraci 
v únoru roku 2020 v Bruselu za účasti zástupců 
Evropské komise. Ačkoli covidová pandemie nám 
poněkud posunula některé původně plánované ter-
míny, tak nyní už běží série společných workshopů, 
kde řeší klíčoví hráči z obou stran hranice detaily 
konkrétních projektů.

Oblast spolupráce je zaměřena na VVI s důrazem 
na inovace a aplikovaný výzkum. 
Jedním z preferovaných oborů je eHealth, je 
možné jmenovat některé konkrétní příklady 
společných aktivit v oblasti aplikovaného výzku-
mu eHealth? (Jak se v oblasti eHealth projevuje 
všudypřítomný fenomén pandemie COVID?)

Ano, výsledkem těch předchozích debat byla 
jednak shoda, že součástí projektu má být silná 
podpora výzkumu a jednak se definovala i hlavní 
témata společného zájmu a eHealth je jedním 

Téma 5G 
koridorů je 

součástí nového 
evropského 

programu 
Connecting 

Europe  
Facility II 

(CEF II)
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z nich. Covidová pandemie význam této verti-
kály jen posílila. První odborný workshop v rámci 
realizace koridoru byl tedy logicky zaměřen právě 
na toto téma. Hlavní projektové oblasti, které na 
tomto workshopu vykrystalizovaly, byly zejména 
sdílení a využití velkých dat, zdravotnické trénin-
kové aplikace či chytrá lékařská zařízení včetně 
chytrých nemocničních lůžek.

Druhým preferovaným oborem je Connected 
Mobility, co si pod tím představit v konkrétních 
aplikacích?

Téma propojené a autonomní mobility je další 
prioritní "vertikálou" a bude obsahem dalšího pro-
jektového workshopu v rámci projektu koridoru. 
Propojená mobilita – silniční i kolejová – obsahuje 
množství aplikací zahrnujících sensory, přenosy 
a využití dat, monitoring, prevenci nehod a dal-
ších problémů v dopravě, analytiku a optimalizaci 
dopravy a další. Příkladem může být už několik 
let běžící projekt C-Roads, kterému může právě 
propojení s 5G dát novou dimenzi díky výrazně 
vyšší kapacitě přenosu. Cílem projektu C-Roads 
(který v ČR zastřešuje především Ministerstvo 
dopravy a ŘSD, spolu s mnoha partnery z firemní 
i výzkumné sféry) je ověřit v praxi na silnicích 
a vybraných železničních přejezdech fungo-
vání spolupracujících inteligentních dopravních 
systémů (C-ITS). Díky implementaci nejnovější 
technologie, založené na principu přímé komuni-
kace mezi vozidly navzájem či vozidly a dopravní 
infrastrukturou, dojde v konečném důsledku ke 
zvýšení bezpečnosti v silničním provozu, ochraně 
zdraví a osob, snížení nehodovosti a zvýšení plynu-
losti dopravy. Součástí pilotních lokalit projektu 
C-Roads je i dálnice D5.

Součástí projektu C-Roads jsou i aktivity v kole-
jové dopravě, včetně např. MHD v Brně, Ostravě 
a Plzni. Tedy nejen silniční, ale i kolejová mobilita 
patří k prioritám. Hovoříme také o projektech 
v oblasti autonomní mobility, tedy samořidi-
telných vozidel, nicméně více budeme vědět po 
avizovaném workshopu.

Ve zprávě o zahájení projektu Bavorsko-Českého 
koridoru najdeme i tuto „mnohosmyslnou“ větu: 
„Oblast mezi Mnichovem a Prahou není jediným 
středem zájmu, zástupci investorů z dalších územ-
ních částí obou zemí jsou vítáni.“ Co si pod tím 
můžeme konkrétně představit? 

Jak už jsem říkal, tak důležitou rovinou 5G koridoru 
Mnichov–Praha je podpora výzkumných a ino-
vačních projektů. Zde neomezujeme za českou 

stranu spolupráci jen území na linii Mnichov–Praha, 
ale zapojujeme i organizace z dalších částí České 
republiky. To je tedy výzkumná a aplikačními 
rovina projektu. V té infrastrukturní rovině, tedy 
pokrytí 5G signálem, nám však v rámci tohoto pro-
jektu jde samozřejmě o pokrytí tras mezi Prahou 
a Mnichovem.

V březnu jsme za účasti více než stovky vybraných 
hostů prožili slavnostní start Bavorsko–Českého 
koridoru aplikovaného výzkumu v oblasti 5G. Kdy 
se tedy můžeme těšit na slavnostní představení 
výsledků prvních funkčních projektů dvoustranné 
spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu mezi 
Bavorskem a ČR?

Projekty, které vznikají pod "střechou" 5G kori-
doru Mnichov–Praha jsou různě rozsáhlé a jsou 
v různém stavu připravenosti. Tedy jejich realizace 
bude postupná po mnoho dalších let. Myšlenka 
koridoru Mnichov–Praha nemá být jednorázovou 
akcí, ale dlouhodobou aktivitou a platformou užší 
spolupráce Bavorska a České republiky v oblasti 
inovativních projektů postavených na sítích 
nových generací. Časování projektů bude sou-
viset také s vyhlašováním výzev v relevantních 
programech. Mnohé aktivity budou samozřejmě 
vyžadovat financování a snažíme se projekty 
připravovat tak, aby byly nasměrované do konkrét-
ních mechanismů podpory. To, že jsou tyto aktivity 
přeshraniční, nám pomůže získat podporu z celo-
evropských programů. Už na podzim se budou 
vyhlašovat výzvy v rámci již zmíněného programu 
CEF II, kde je právě podpora 5G koridorů jednou 
z priorit. V rámci CEF II se plánuje také výzva 
v oblasti "5G communities", z níž bude možno 
podpořit přeshraniční projekty směřující k podpoře 
například v oblasti Smart City. Chystáme také 
podporu pro 5G koridory i pro pilotní inovační 
projekty z aktuálně projednávaného Národního 
plánu obnovy. Tam by horizont prvních výzev mohl 
být také na konci letošního roku. Finanční podpora 
tedy bude – ale abychom jí mohli využít, musíme 
se nyní intenzivně věnovat přípravě těchto často 
komplexních přeshraničních projektů.

Důležitou 
rovinou 5G 
koridoru 
Praha–Mnichov 
je podpora 
výzkumných 
a inovačních 
projektů.
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Optimistické hodnocení současných přínosů podpory výstavby sítí vysokorych-
lostního přístupu k Internetu v ČR je přirozeným stimulem pro přípravu nových 
programů podporujících inovační projekty digitalizace. Aktuální informace 
a úvahy z této oblasti přináší následující rozhovor s Mgr. Petrem Filipi, ředitelem 
Odboru digitalizace a internetu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

V současné době se připravují nové programy podpory, 
aby bylo možné ve špičkových technologických projektech 
pokračovat i v blízké budoucnosti. Co přinesou tyto nové 
programy podpory digitalizaci a rozvoji infrastruktury?

Chceme usnadnit adaptaci podniků na rozvoj digitální 
ekonomiky v postpandemické době. Podpoříme zvýšení 
digitální úrovně a využívání digitálních technologií v pod-
nikání, zrychlení digitální transformace výrobních podniků, 
rozvoj využití dat nebo zvýšení kybernetické bezpečnosti 
podniků. Chceme tedy podpořit lepší využití přínosů digita-
lizace. Takto to i celkem výstižné definuje Evropa. 

Především podpoříme lepší digitální propojení, které je 
základním předpokladem pro digitalizaci.

Chceme vymazat digitální propast mezi městskými a odleh-
lými venkovskými oblastmi, kterým hrozí digitální vyloučení 
obyvatel. Moderní společnost potřebuje dobře fungující 
a snadno dostupnou digitální infrastrukturu. Silné, spo-

lehlivé a snadno dostupné vysokokapacitní připojení je 
nezbytné pro podnikání i systém zdravotní péče, vzdělávací 
systém, dopravu, logistiku nebo média – z našeho pohledu 
představuje klíč k hospodářské obnově Evropy.

Na cestě k digitální suverenitě Evropy
Otázky kladl Petr Beneš

Výběr aktivit
•  Zaváděni digitalizace v podnicích, pořízení nových technologických 

zařízení a vybaveni vč. potřebné infrastruktury a podpora projektů 
v oblastech souvisejících s umělou inteligencí, automatizací pro-
cesů, robotikou a kybernetickou bezpečností, vč. podpory odborné 
přípravy a vzděláváni zaměstnanců spojené se zaváděním nových 
technologií;

•  Pořízení vysoce výkonné výpočetní techniky a podpora využití HPC;

•  Využiti moderních technologií (např. block-chain, virtuální realita 
aj.) pro rozvoj ekonomiky;

•  Vývoj a pořízeni specializovaného SW (např. pro počítačovou bez-
pečnost, simulace., monitorování, počítačové vidění. pro práci s vel-
kými daty, 3D tisk apod.), dále v oblasti digitalizace, automatizace, 
zavádění umělé Inteligence, robotizace, strojového učení, rozšířené 
a virtuální reality, business inteligence, e-commerce apod.;

•  Budování a modernizace výpočetních a datových center.

Rozhovor  
s Mgr. Petrem Filipi
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Konektivita představuje základ pro Průmysl 4.0, 
chytré regiony, inteligentní dopravu, využívání 
moderních digitálních služeb (např. cloud com-
puting, 4K nebo 8K video), distanční formy práce 
a vzdělávání atd.

Když hovoříte o podpoře digitálního propojení, 
je nutné zmínit, že v této oblasti se dlouhodobě 
nedařilo. Nemůže se to opakovat?

Věřím tomu, že ne a děláme pro to vše. Komuni-
kujeme s potencionálními investory, samosprá-
vami a dotčenými úřady. Máme již odzkoušený 
model postavený na pravidlech veřejné podpory, 
který vymezila Evropská komise. První podpořené 
projekty jsou konečně ve fázi realizace, což nás 
velmi těší. 

Hlavní hráči na trhu mezitím investovali do rozvoje 
páteřní infrastruktury. Přístupové sítě ve městech 
jsou ale častěji vlastněny a provozovány malými 
místními společnostmi. Trh je roztříštěný – exis-
tuje mnoho různých hráčů s různými zájmy 
a očekáváními. Historicky žádný implementovaný 
mechanismus veřejné strategie/pomoci nedokázal 
vytvořit podmínky stimulující zúčastněné strany 
všech úrovní k účasti na rozvoji digitální infrastruk-
tury. Situaci změnily až nedávné výzvy. 

Můžeme se těšit na výraznou podporu někte-
rých inovativních technologií a trendů z oblasti 
digitalizace?

Z obecnějších informačních technologií, jejichž 
podíl na českém HDP se každoročně zvyšuje, 
je aktuální podpora rozvoje vysoce výkonné 
výpočetní techniky, umělé inteligence, rozšířené 
a virtuální reality, Internetu věcí, ale také řešení 
v oblasti kybernetické bezpečnosti, kvantových 
počítačů atd.

I tak platí, že ČR má nadále vysoký podíl HDP 
z průmyslu. Zásadní význam má další rozvoj prvků 

Průmyslu 4.0, automatizace, robotizace, 3D tisku, 
moderních řešení pro dodavatelsko-odběratelské 
řetězce a logistiku. Těžit můžeme i z rozvoje auto-
nomní mobility, výroby dronů apod. 

Z fondů EU jsme připraveni podporovat především 
projekty, které podnikům pomohou se posunout 
v rámci digitální transformace. Nechceme se 
soustředit už pouze na výrobní společnosti, ale 
také na poskytovatele služeb, kteří potřebují 
digitalizovat. Jen takové mohou Českou republiku 
posunout na hodnototvorných řetězcích výše, 
a pomoci vybudovat moderní ekonomiku, která 
bude digitální, odolná a udržitelná a s rostoucí při-
danou hodnotou generovanou v oblasti služeb.

V oblasti sítí elektronických komunikací je tren-
dem jednoznačně využití optických vláken, která 
se dostávají stále blíže koncovému uživateli a až 
k jeho bytu (FTTB, FTTH). Významný a rostoucí 
podíl využití těchto technologií jsme zazname-
nali také v podpořených projektech z nedávných 
úspěšných výzev na budování vysokorychlostního 
internetu v operačním programu Podnikání a ino-
vace pro konkurenceschopnost. 

Na MPO se ale nesoustředíte pouze na podporu 
zavádění nových pokročilých technologií, ale 
i jejich vývoj, je to tak ?

Ano, podpora výzkumu a vývoje je velice důležitá. 
Pomáhá nám v globálním závodě o konkuren-
ceschopnost, protože výdaje na výzkum a vývoj 
v USA i v Asii neustále rostou. Připravujeme 
programy, které pomohou při vývoji technologií 
pro 5G i 6G technologie. Telekomunikační sektor 
není z podpory VaV nijak vyloučen a určitě se 
s ním počítá i do budoucna. Firmy mohou zakládat 
svá vývojová centra a čerpat podporu na vývoj 
nových prototypů, případně zavedení inovovaných 
výrobků.

Odrazí se v nových programech podpora inter-
disciplinárních trendů? Jedním z příkladů může 
být otázka energetických úspor díky rostoucímu 
podílu optických přístupových sítí v telekomuni-
kační infrastruktuře.

V podmínkách fondů EU pozorujeme čím dále větší 
důraz na udržitelnost a snižování emisí CO2 – pod-
pora zelených technologií je megatrendem. Evropa 
přijala strategii dvojí transformace ekonomiky EU: 
digitální a zelené. Přitom požadavky udržitelnosti 
a nízkouhlíkové ekonomiky se týkají také digitalizač-
ních aktivit. Již nestačí „pouze“ společnost digitali-
zovat. Začíná se více hovořit o tom, že i digitalizační 

V oblasti sítí 
elektronických 
komunikací 
je trendem 
jednoznačně 
využití 
optických 
vláken, která 
se dostávají 
stále blíže 
koncovému 
uživateli

Výběr aktivit
Umožnit vysokorychlostní přístup k internetu pro-
střednictvím sítí elektronických komunikaci velmi 
vysoké kapacity (VHCN): 

•  s přenosovou rychlostí alespoň 100 Mbit/s a s mož-
ností navýšení rychlosti až na 1Gbit/s pro obyvatele 

•  a s přenosovou rychlostí alespoň 1 Gbit/s a s mož-
ností navýšení rychlosti až na 10 Gbit/s, příp. až 100 
Gbit/s pro podniky a hlavni socioekonomické aktéry, 
jako Jsou školy, dopravní uzly a poskytovatelé veřej-
ných služeb, 

a to v lokalitách, ve kterých selhávají tržní mechanismy 
(tzv. bílá místa. nově případně též tzv. šedá místa).
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aktivity (stejně jako všechny ostatní) bezpodmí-
nečně musejí splňovat zelené požadavky. Je samo-
zřejmě otázka, jak si to konkrétně představit. Zde 
však vidíme prostor pro interdisciplinární studie. 

Vraťme se k rozvoji klíčových digitálních techno-
logií v sektoru telekomunikací. Jak zajistit jejich 
využití pro efektivní rozvoj společnosti?

V pandemické krizi se ukázalo, že připojení je 
klíčovým aspektem pro zdraví, pohodu a profesio-
nální výkon lidí a společností. Sítě elektronických 
komunikací (zejména pokud mají velmi vysokou 
kapacitu) jsou důležitou součástí relevantní reakce 
na krize, protože umožňují pracovat na dálku. 
Zábavu a osobní komunikaci usnadňují právě sítě 
elektronických komunikací – i takové aspekty 
jsou důležité pro duševní zdraví a pohodu našich 
občanů. Konektivita má dnes opravdu celospole-
čenský význam. 

Ambiciózním evropským cílem digitálních 
infrastruktur je nabídnout gigabitové rychlosti 
pro každého a přístup k 5G ve všech osídlených 
oblastech. Dosažení 20 % podílu na světové 
výrobě polovodičů je v této souvislosti dalším 
cílem EU do roku 2030. Mikroprocesory totiž 
podporují většinu strategických hodnotových 
řetězců jako komunikující dopravní prostředky, 
telefony, Internet věcí, apod.

Dále platí, že rostoucí datová ekonomika vyža-
duje stále více schopnost zpracovat informace co 
nejblíže místu, kde jsou generována. K typickým 
aplikacím patří autonomní řízení vozidel, chytré 
zemědělství, smart cities … a právě tyto nástroje 
by do roku 2030 mohly využívat desítku tisíc kli-
maticky odolných vysoce zabezpečených zařízení 
s nízkou latencí na rozhraní sítě.

Na co je nutné brát zřetel při podpoře digitalizace 
podniků?

Je potřeba říci, že podpora se u nás nezaměřuje 
pouze na digitalizaci. Samozřejmě, že využití ino-
vativních technologií a zavádění produktových, 
procesních a marketingových inovací je nejzásad-
nější podnikatelský úkol a je věcí trhu, které z nich 
uspějí a v jakých oborech. Tuto činnost nikdy stát 
nezastoupí a samozřejmě ani nechce. Ale tam, 
kde dochází k selháním trhu, budeme podporo-
vat potřebné aktivity. Například už teď víme, že 
firmy mají problém do digitalizace významněji 
kapitálově investovat. Mnohdy nevědí, co jim 
to přinese, jestli se jedná o efektivní výdaj a zda 
se investice vrátí. Proto je zde prostor pro zásah 
skrze finanční motivaci a snížení rizika dlouhé 
návratnosti projektů. 

Green Networking
Evropští telekomunikační operátoři se v roce 2020 
podíleli na celkové roční energetické spotřebě téměř 36 
terawatthodinami. V souvislosti s rostoucími ener-
getickými požadavky se stávají populární tzv. „zelené 
technologie“ v prostředí nové generace sítí NGN, někdy 
označované termínem Green Networking. Nesmíme však 
zapomínat, že „zelená“ řešení optických sítí nevyužívají 
pouze energeticky úsporné optické vlákno, ale pro svoji 
činnost vyžadují rovněž nové technologie v digitálních 
prvcích přenosové – transmission a přepojovací – 
switching části. Mluvíme-li o postavení ČR v oblasti 
špičkových technologií, nezapomínejme proto na oblast 
návrhu elektronických systémů a zavádění nové generace 
procesorů a dalších elektronických součástek pro napájení 
kritické digitální infrastruktury, systémy umělé inteli-
gence a již zmíněné elektronické prvky všech komunikač-
ních sítí. Koneckonců v oblasti elektronického průmyslu 
a výchovy odborníků pro tento sektor má ČR historicky 
tradičně dlouhodobou tradici.
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Rozšiřování velmi rychlého internetu (VHCN) v České republice pat-
ří mezi ostře sledované a prosazované záměry, s ohledem na nespor-
né přínosy, které s ním souvisí. Na podporu jeho úspěšné realizace 
spustilo v polovině roku 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
(MPO) projekt s názvem Broadband Competence Office ČR (BCO 
ČR). Jakých dosáhl výsledků? 
BCO tvoří centrála a třináct územních koordiná-
torů, jeden pro každý kraj České republiky. Jejich 
úkolem je postupně navštívit všechna města 
a obce a vysvětlovat potřebu a možnosti vysoko-
rychlostního Internetu. Krajům a obcím koor-
dinátoři poskytují informace z oblasti liniových 
staveb, ale také podporu při aktualizaci územních 
plánů, při jednáních s investory, orgány a institu-
cemi Evropské unie, předávají jim tipy na využí-
vání dotací a jiných finančních nástrojů. Pracují 
i s nejmenšími obcemi, ve kterých se při sběru 
dat z Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) 

zjistilo, že v nich rychlý Internet chybí. Podpory 
a pozornosti ze strany BCO se dostává také 
sídlům, která jsou součástí výzvy č. 2 programu 
podpory „Vysokorychlostní internet“, a do níž se 
přihlásilo hned několik operátorů, kteří sítě budují 
pomocí dotací.

Během prvního roku své činnosti (navzdory 
situaci značně komplikované covid lockdownem) 
vstoupili lidé z BCO v jednání už s více než 700 
městy a obcemi a tento počet stále roste. Koor-
dinátoři seznamují starosty a další představitele 

Rok existence BCO ČR 
Rozšiřování velmi rychlého 
internetu projektu jednoznačně 
pomáhá 

Petr Beneš

Jejich úkolem 
je postupně na
vštívit všechna 
města a obce 
a vysvětlovat 
potřebu a mož
nosti vysoko
rychlostního 
Internetu



2 0 2 1  |  1 - 21 4  | 

samospráv či odborníky na IT s problematikou 
VHCN. A poskytují jim odbornou podporu při 
jednáních s operátory. 

Spolupráce mezi městy, obcemi 
a operátory je nutná, má ale své 
hranice
A jde o důležitou podporu. Vysokorychlostní 
sítě totiž budují operátoři zejména na pozemcích 
obcí. Dohoda mezi zastupitelstvem obce a ope-
rátorem je tedy základem úspěchu. Funkčním 
modelem je, když operátor pomůže obci při zasí-
ťování, a obec zase pomůže operátorovi v tom, 
aby za akceptovatelných organizačních a finanč-
ních podmínek získal přístup do potřebných 
prostor. Z této spolupráce následně profituje 
občan, který v obci žije, a samozřejmě také orga-
nizace či firmy, které zde působí. Je potřeba také 
upozornit, že fakticky se tímto způsobem rovněž 
zvyšuje bonita obce. 

BCO přitom vždy upozorňuje, že spolupráce musí 
být výhodná pro obě strany, tedy jak pro operá-
tora, tak i pro obec. Není proto například zastán-
cem tzv. nulové ceny za věcné břemeno, protože 
i obec má své potřeby a povinnosti, jejichž 
zajištění vyžaduje investice – potřebuje například 
propojit jednotlivé části, provozovat kamerový 
systém. I s tímto úhlem pohledu tedy musí ke 
spolupráci s operátory přistupovat. 

Koordinátoři BCO pomáhají městům a obcím 
také při tvorbě strategie rozvoje sítí elektronic-
kých komunikací na jejich území. Ta pojmenovává 
a rozpracovává celou řadu oblastí, například pod-
poru operátorů, podporu domácností, podporu 
sdílení sítí elektronických komunikací více operá-
tory, využívání přípoloží, sdílení výkopů napří-
klad při budování veřejného osvětlení a mnoho 
dalšího. Jestliže se strategii podaří dobře zpra-
covat, eliminuje se do značné míry nebezpečí 
"rozkopání" obce jen v souvislosti s Internetem. 

Pokud se bude kopat, tak dohromady i s kanali-
zací, rekonstrukcí chodníků atd., což obyvatelé 
jistě ocení a budou vnímat, že jejich obecní úřad 
či radnice nad projekty přemýšlí.

MPO usilovně pracuje na poskytnutí 
dotací výzvy EU
Při pokládání chrániček pro optické spoje je 
potřeba řešit, jak se bude síť elektronických komu-
nikací provozovat. To znamená následnou péči 
o vybudovanou síť, její ochranu a využití, například 
pro sdílení mezi více operátory. Stát proto připra-
vuje digitální technické mapy, které mají zjedno-
dušit proces výstavby sítí a její evidence. Je nutné 
si i uvědomit změnu procesu: tradičně se přeno-
sové médium pokládalo první, ale optické kabely 
se pokládají až při zprovoznění sítě. Dohled nad 
sítí chrániček a vedení lze tedy získat až později. 
Proto je nutné chráničku zabezpečit už po stavbě 
a starat se o ni, zaevidovat ji, a poskytnout jí tak 
ochranu. Součástí iniciativy Ministerstva průmy-
slu a obchodu (MPO) je, aby se takový proces 
spustil ve spolupráci s Ministerstvem dopravy při 
výstavbě a rekonstrukci silniční sítě, kdy se nabízí 
připoložení chrániček a jejich následný provoz.

V každém případě se řeší konektivita do obcí. MPO 
usilovně pracuje na poskytnutí dotací výzvy EU 
zaměřených na podporu pokládání tzv. backhaulů, 
tedy na dovedení páteřní vysokokapacitní optické 
sítě do obce. Zde má své místo i synergie s budo-
váním mobilních sítí a připojování škol, stavebních 
úřadů, zdravotních středisek atd.

To vše za účasti Broadband Competence Office. 
A vlastně také EU, protože BCO je nyní zastou-
pena téměř v každém evropském státě. Od té 
české se však liší tím, že řeší problematiku spíše 
na celostátní úrovni. Nicméně česká struktura 
přímé podpory a komunikace s městy a obcemi 
získává v zahraničí na oblibě a stává se do určité 
míry inspirací. 

Stát připravuje 
digitální 

technické mapy, 
které mají 

zjednodušit 
proces výstavby 

sítí a její 
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Broadband Competence Office ČR (BCO) ještě není všeobecně známou znač-
kou. A ani být nemůže, protože má za sebou teprve rok existence. Přesto se může 
prezentovat celou řadou výsledků, jak potvrdil v rozhovoru Michal Manhart, 
vedoucí projektu BCO v České republice.

Nejprve, co si můžeme představit pod projektem BCO?

BCO je uskupení centrály a územních koordinátorů zřízené 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR s cílem dlouhodobě 
podporovat rozvoj vysokorychlostních sítí s velmi vysokou 
kapacitou na území České republiky. BCO ČR je součástí 
evropského uskupení kanceláří BCO, zastoupených ve vět-
šině států EU. Kanceláře BCO vznikly na základě iniciativy 
Evropské komise pro podporu rozvoje „broadbandu“ v EU.

Jste hodně zaměření na města a obce. Co jim v oblasti velmi 
rychlého internetu chybí nejvíce? 

Výrazným problémem je obecně znalost legislativy. Obcím, 
zvláště těm menším či malým, chybí rovněž znalost teleko-
munikačního prostředí a s tím spojená strategie. Starostové 
přitom potřebují mít konkrétní znalost místních potřeb 

nejen energetických sítí, vodovodů a kanalizace, ale i sítí 
elektronických komunikací. Je nutné počítat s tím, že škola 
potřebuje konektivitu k Internetu. A že konektivitu potře-
buje i domov seniorů. 

Proč jste zmínil školu je jasné, vzdělávání je s Internetem již 
dosti spjaté. Ale proč jste jmenoval domov seniorů? 

Souvisí to s dnešní situací, do značné míry ovlivněné pan-
demií koronaviru, která značně komplikuje i pouhé setká-
vání lidí. Víme, že Internet nikdy nenahradí osobní kontakt, 
nicméně pro některé seniory nyní představuje jedinou vazbu 
s okolím a psychicky jim velmi pomůže. Nevadí přitom, že 
někteří z nich práci s Internetem příliš neovládají, protože 
personál jim dokáže účinně pomoci, a přispěje tak ke zpří-
jemnění dnešního života v izolaci. Takže Internet je nyní pro 
domovy seniorů víc než důležitým pomocníkem. 

Internet nenahradí osobní kontakt, 
nicméně často představuje jedinou 
vazbu s okolím 

Otázky kladl Petr Beneš

Rozhovor  
s vedoucím projektu  
BCO v České republice   
Michalem Manhartem
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Pracujete také s operátory, co chybí jim?

Třeba uvědomění, že v oblasti Internetu nejde 
vždy jen o byznys, ale také o spolupráci s komuni-
tou, kde podnikají. Situace se ale v tomto ohledu 
postupně mění k lepšímu. Operátoři už pokrývají 
nejenom největší a nejlukrativnější oblasti, ale 
postupně jdou i do míst, kde výstavba není nejlev-
nější a návratnost investic je velmi dlouhá. Vzrůstá 
počet těch, kteří jsou ochotni tato negativa akcep-
tovat a budují Internet i v malých sídlech. Aby 
tento trend pokračoval je i úkolem BCO.

Je třeba hledat takzvaná win-win řešení. V nich 
jde o to, že když bude obec vidět otevřený přístup 
operátora, pomůže mu například snížit náklady. 
To je v její kompetenci. Zastupitelstvo běžně řeší 
vodu, elektřinu, odpady, proč tedy neřeší stejně 
i připojení k Internetu? Vždyť konektivita pomůže 
při zabezpečení nemovitostí, při chytrém řešení 
osvětlení, parkování, řízení dopravy… Ve finále tak 
ušetří obci náklady. Na to je třeba představitele 
obcí upozorňovat.

BCO má tedy řadu úkolů. Jaký je hlavní cíl? 

Tím je postupný udržitelný rozvoj v oblasti Inter-
netu. Evropské statistiky mluví o pokrytí určitého 
procenta obyvatel dostupností optického připo-
jení. Měřítkem však není blízkost optiky, ale posky-
tované služby. V České republice přitom máme 
ve srovnání s mnoha jinými evropskými zeměmi 
poměrně specifickou situaci. 

V čem? 

Máme zde obrovské množství malých obcí, které 
jsou rozložené na větším území, lidé žijí v rodin-
ných domech – podobné problémy jako u nás řeší 
i v Německu nebo Rakousku. Musíme a chceme 
proto věnovat pozornost obyvatelům malých 
obcích, kteří si rychlé připojení také zaslouží, 
a realizujeme taková řešení, která jim tuto službu 
přinesou. „Rychlý Internet“ přitom není vždy jen 
problémem fixní sítě, ale pomůže i při výstavbě sítí 
5G. Ta sice „neutáhne“ požadavky velkých oblastí, 
ale lokální konektivitu ano. A mobilní připojení 
pro dobrou funkčnost potřebuje také optické sítě. 
Když se podaří zajistit přístup podle schématu 
„optika k vysílačům a do každé obce“, budeme 
mnohem dál než okolní země.

Michal Manhart 

Vedoucí projektu 
Broadband Competence 
Office ČR (BCO). V oboru 
telekomunikací pracuje 
už více než dvacet let 
v odborných a manažer-
ských pozicích. Působil 
například ve společnos-
tech Český Telecom, O2 

Czech Republic a CETIN, nebo Grant Thornton. 
Projekt BCO chápe jako možnost k prohloubení 
spolupráce mezi státními institucemi, krajskými 
a místními samosprávami a telekomunikačními 
operátory s cílem nabídnout koncovému uživateli 
takovou úroveň elektronických komunikací, která 
bude následně umožňovat další a další služby 
a zvyšovat dobré jméno celého odvětví. 

Musíme 
a chceme 

věnovat 
pozornost 

obyvatelům 
malých obcích, 
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Dostupnost vysokorychlostního připojení k Internetu pro občany, ekonomické 
i socioekonomické subjekty (školy, knihovny, obce ...) má strategický význam pro 
rozvoj obcí. Vysokorychlostní Internet (nejen ve městě, ale i na venkově) pomáhá 
zvýšit zaměstnanost, možnosti získání zaměstnání a rovněž snižuje nevýhody 
odlehlých lokalit, k nimž patří horší přístup ke službám státní správy a samo-
správy. Vysokorychlostní Internet také pomáhá vyrovnávat nerovné možnosti 
občanů při přístupu k on-line službám a on-line vzdělávání.
Broadband Competence Office Česká republika (BCO 
ČR) je uskupení centrály se 4 pracovníky a 13 územ-
ními koordinátory zřízené Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR s cílem podporovat rozvoj vysokorych-
lostních sítí s vysokou kapacitou (Very High Capacity 
Networks – VHCN)

BCO působí celoplošně na území celé České republiky 
a nabízí následující služby: 
–  bezplatné poradenství v obci, na úřadě,
–  posouzení efektivnosti investic do rozvoje 

vysokorychlostního připojení,
–  projekt BCO je schopen poskytnout radu pro jednání 

s operátory, má vazbu na státní orgány, disponuje 
platnými informacemi,

–  poskytne pomoc s koordinací rozsáhlejší výstavby 
liniových staveb pro VHCN,

–  pomůže při aktualizaci územních plánů obcí,
–  hledá způsoby, jak urychlit proces přípravy a výstavby 

sítí VHCN,

–  má informace o realizaci projektů podporovaných 
z dotací a pomůže s jejich využitím pro rozvoj vysoko-
rychlostních sítí VHCN,

–  poskytne podpůrné materiály pro přípravu smluv mezi 
státní samosprávou operátorem.

K základním cílům projektu BCO (Broadband Competence 
Office) patří prosazování výstavby a rekonstrukce liniových 
staveb a jejich koordinace s rozvojem vysokorychlostních 
sítí VHCN. Přirozenou součástí jsou aktivity zajišťující pro-
pagaci projektu, odstraňování existujících překážek a snižo-
vání investiční náročnosti. S tím pak přímo souvisí hledání 
způsobů, jak urychlit proces projektové přípravy a výstavbu 
vysokorychlostních sítí.

BCO při tom vystupuje jako odborný partner pro místní 
samosprávy (sdílení zkušeností), který je nezávislý a tech-
nologicky neutrální. V období pěti a půl měsíce územní 
koordinátoři BCO uskutečnili více než 750 jednání se 
zástupci místních samospráv.

BCO ČR a podpora rozvoje sítí VHCN
Michal Manhart
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Síť European Broadband Competence Offices 
(BCOs) je iniciativou Evropské komise zaměřenou 
na podporu členských států při dosahování cílů 

digitální agendy EU s důrazem na jednotný digi-
tální trh a gigabitovou společnost.

Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
Broadband Competence Office Česká Republika 
zajišťují na MPO ČR 4 pracovníci (vedoucí BCO 
s jedním administrátorem a 2 technickými mana-
žery), kteří mají k dispozici 13 územních koordiná-
torů v jednotlivých krajích (Středočeský, Jiho-
český, Plzeňský Liberecký; Karlovarský, Ústecký, 
Královehradecký; Pardubický, Vysočina, Jihomo-
ravský; Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský).
Významným subjektem je řídicí výbor BCO ČR 
s následujícím obsazením:
•  náměstek MPO – sekce digitalizace a inovace,

•  náměstek MPO – sekce fondů EU,
•  odbor elektronických komunikací MPO, 
•  odbor digitalizace a internetu MPO,
•  odbor strukturálních fondů MPO,
•  ČTU,
•  Svaz měst a obcí ČR,
•  Sdružení Svazu místních samospráv ČR,
•  Asociace krajů ČR,
•  vedoucí BCO,
•  dva zástupci průmyslu.

Obr. 1  
Mapa působnosti 

územních  
koordinátorů  

BCO ČR

Zdroj: web BCO

Obr. 2  
Seznam krajských 

koordinátorů  
BCO ČR

Zdroj: web BCO



1 - 2  |  2 0 2 1  |  1 9

Průzkum BCO ČR
Průzkum BCO při jednání se zástupci obcí s více 
než 600 obyvateli v bílých místech zahrnoval 
následující témata:
–  současný stav poskytovaných služeb v obci, 
–  aktivita obce při rozšiřování vysokorychlostních 

sítí,
–  obec x územní plán x Internet,
–  výstavba/rekonstrukce infrastruktury,
–  kvalita/potřeba připojení socioekonomických 

subjektů v obci,
–  koordinace staveb veřejné infrastruktury v obci, 
–  postoj obce k problematice služebností (věcných 

břemen),
–  obec a Smart city

Významnou byla otázka, zda obce mají ve svých 
Územních plánech a Strategických plánech rozvoje 
implementovanou část týkající se rozvoje Inter-
netu a optických sítí.

Výsledky provedeného průzkumu je možné shr-
nout do tří bodů:
1.  Potřeba zajistit osvětu o důležitosti Územních 

a strategických plánů pro povolovací řízení při 
výstavbě sítí Elektronických komunikací (EK).

2.  Je nezbytně nutné navázat komunikaci malá 
obec x operátor.

3.  Jen u cca 50 % starostů existuje povědomí 
o sítích EK.

Stav v informovanosti o sítích EK v obcích v bílých 
lokalitách

Mají obce ve svých Územních 
plánech a strategických plánech 
rozvoje implementovanou
část týkající se rozvoje Internetu 
a optických sítí?

Shrnutí:
1. Potřeba zajistit osvětu o důležitost Územních a strategických plánů pro povolovací řízení  při 

výstavbě sítí Elektronických komunikací (EK).
2. Je nezbytně nutné navázat komunikaci obec  x  operátor.
3. Zvýšit povědomé o legislativním procesu.
Data zjištěna z vlastního průzkumu BCO při jednání se zástupci obcí v bílých místech.

Národní plán rozvoje sítí VHCN
První březnový den letošního roku vláda ČR na 
svém zasedání schválila Národní plán rozvoje sítí 
s velmi vysokou kapacitou (dále jen „Národní 
plán“).

Cílem Národního plánu je:
•  indikovat nezbytné předpoklady pro účely usnad-

nění investic do sítí VHCN,
•  definovat strategický postup ČR při výstavbě 

těchto sítí a současně směrovat podporu z veřej-
ných zdrojů při minimalizaci zásahů do hospodář-
ské soutěže.

Účelem plánu je naplnění tzv. předběžné podmínky 
3.1 „Vnitrostátní nebo regionální plán pro široko-
pásmový přístup“ podle návrhu evropské legis-
lativy k fondům EU pro nové programové období 
2021-202 (OPTAK).

Základní body Národního plánu rozvoje sítí VHCN 
shrnuje Tabulka 1. Jako hlavní aspekty generující 
potřebu sítí VHCN jsou pak v Národním plánu 
uvedeny: 
•  Vazba na výsledky DESI 2020 jednoznačně pod-

porující nezbytnost realizace záměrů Národním 
plánu a směrování ČR ke gigabitové společnosti.

•  Vazba na jiné klíčové dokumenty ČR (Digitální 
Česko, Digitální ekonomika a společnost, Národní 
strategii kybernetické bezpečnosti ČR, …)

•  Implementace Evropské aktivity národních kan-
celáří podporujících rozvoj vysokokapacitních sítí 
– Broadband Competence Office (BCO)

•  Zajištění služeb elektronických komunikací v kri-
zových situacích 

Síť VHCN je definována jako „síť elektronických 
komunikací, která zcela sestává z optických prvků 

Obr. 3 
Stav informova-
nosti  o sítích EK 
v bílých lokalitách

Zdroj: web BCO
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přinejmenším do rozvodného bodu v obsluž-
ném místě, nebo síť elektronických komunikací, 
která je schopna za obvyklých podmínek v době 
špičky dosahovat podobné výkonnosti, pokud jde 
o dostupnou šířku pásma pro downlink a uplink, 

odolnost, parametry související s chybovostí 
a latencí včetně kolísání těchto parametrů“.

Současně budované sítě VHCN musí zohledňovat 
a do jisté míry i předvídat technologický vývoj.

Tab. 1  
Obsah Národního 
plánu rozvoje sítí 

v pěti bodech

I. Analýza poptávky po vysokorychlostních službách v ČR

Poptávka domácností, socioekonomických subjektů,

Poptávka u silně digitalizovaných podniků 

II. Strategické cíle a priority rozvoje sítí VHCN

Analýzy pokrytí ČR

III. Dotační opatření

Identifikace tržních selhání

Opatření na straně nabídky

Opatření na straně poptávky

Způsoby financování ze zdrojů EU

IV. Další opatření k dosažení cílů Národního plánu

Akční plán 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických 
komunikací 

Zřízení Aliance pro rozvoj a implementaci sítí 5G v ČR

BCO Česká republika

Spolupráce investorů a územních samospráv v intravilánu obce

Jednotné informační místo

V. Implementace Národního plánu

Kompetenční matice 

Časový rámec implementace – opatření na straně nabídky

Časový rámec implementace – opatření na straně poptávky

Monitoring implementace podpory z veřejných zdrojů

Obr. 4  
Specifikace služby 

přístupu k internetu 
v pevném místě

Zdroj: web BCO
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Realizace digitálních technických map (DTM) krajů představuje zásadní pokrok 
v procesu digitalizace veřejné správy s řadou pozitivních přínosů. Pro projektan-
ty, stavebníky, obce, občany. Dostupná data o veškeré dopravní a technické in-
frastruktuře zejména pomohou ke koordinaci stavebních prací a lepšímu sdílení 
infrastruktury pro rozvoj sítí elektronických komunikací. 
Přínosy vytvoření DTM
Implementace DTM přispěje ke zjednodušení a zrychlení 
celého procesu přípravy, povolování a umisťování staveb, 
sníží administrativní zátěž pro stavebníky při přípravě inves-
tic. DTM tak podporuje stavební činnost, kdy kraj i všechny 
obce v kraji získají úplná a aktuální data o veškeré dopravní 
a technické infrastruktuře (DTI) na celém území, což nepo-
chybně napomáhá plánování rozvoje území a umožňuje 
efektivní výkon řady dalších agend. Díky lepším údajům 
o infrastruktuře se také zrychlí a zlevní budování liniových 
staveb, a zvýší se úroveň pokrytí území vysokorychlostním 
internetem – zvláště sítěmi s velmi vysokou kapacitou 
(VHCN – Very High Capacity Networks).

Aby byl tento potenciál rozvoje plně využit, nesmí být obsa-
žená data roztříštěná, neúplná a nepřesná, jak tomu bylo 
dosud. Proto Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon 
č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví (ZOZ), uložil všem krajům 
povinnost vytvořit a zpřístupnit digitální technické mapy do 
konce června 2023. Vznikne tak bezešvá mapa veškeré DTI 
pro celé území České republiky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poskytuje krajům 
pro tyto projekty spolufinancování ve výši 85 % z Operač-
ního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop-
nost (OP PIK). Výzva ke tvorbě DTM umožňuje krajům také 

zmapovat silnice II. a III. třídy, vodovodní a kanalizační infra-
strukturu i další majetek ve vlastnictví krajů a obcí. DTM se 
tak stávají také základem pasportizace majetku a datovou 
základnou umožňující mnohem širší využití dat.

Spolupráce a koordinace
Na tvorbě a správě DTM budou kraje spolupracovat s Ředi-
telstvím silnic a dálnic a Správou železnic, společně ozna-
čovanými jako veřejnoprávní subjekty (VPS), pro něž MPO 
vyhlásilo samostatnou výzvu. Kraje uzavřou s VPS dohody, 
kterými budou upraveny podmínky výkonu editorské povin-
nosti na vymezených územích – dopravních koridorech ve 
správě VPS. Dohody by zároveň měly upravovat podmínky 
získávání podkladů (zejména letecké snímky) tak, aby tyto 
byly pořizovány jen jednou a zajištěno jejich sdílení mezi 
krajem a VPS.

Na celorepublikové úrovni bude všechny DTM krajů sjedno-
covat Informační systém Digitální mapy veřejné správy (IS 
DMVS), se kterým budou informační systémy DTM jednot-
livých krajů komunikovat přes jednotné rozhraní. IS DMVS 
je pořizován Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním 
(ČUZK). IS DMVS bude také poskytovat koncovým uživa-
telům jednotné rozhraní pro nahlížení a další využití DTM 
napříč celou republikou. Toto zvláště ocení projektanti 
a stavebníci při přípravě staveb. V budoucnu totiž získají 

Digitální technická mapa – výrazným 
stimulem v digitalizaci

David Valíček
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veškeré podklady o průběhu sítí z DTM přes IS 
DMVS, aniž by museli obtížně shánět podklady od 
jednotlivých vlastníků a správců dopravní a tech-
nické infrastruktury.

Zákon rovněž uložil všem soukromým i veřejno-
právním vlastníkům dopravní a technické infra-
struktury DTI, aby na výzvu kraje poskytli do DTM 
jimi vedené údaje. 

Data o DTI ve vlastnictví krajů a obcí mohou být 
rovněž zpracována v rámci dotačních projektů 
krajů. Vzhledem k množství údajů, které obce 
vedou ve svých stávajících technických mapách, 
a vzhledem k rozsahu jejich povinností, jako vlast-
níků DTI, je spolupráce s nimi důležitá. Nastavení 
režimu spolupráce s obcemi je ponechána na 
každém kraji. Předpokládá se však, že kraje nyní 
převezmou veškerá existující data od obcí ve stavu 
„tak, jak jsou“ a že kraj také zajistí v rámci dotač-
ního projektu jejich transformaci a konsolidaci. Jen 
díky této maximální konsolidaci lze dosáhnout co 
nejúplnějšího pokrytí území ČR.

Jestliže však nejsou splněny podmínky poskytnutí 
dotace, například pokud územní samosprávný 
celek není přímým vlastníkem infrastruktury, 
ale vlastnictví vykonává prostřednictvím akciové 
společnosti, musí si vložení dat o DTI do digitální 
technické mapy DTM zajistit vlastními prostředky. 
Povinnost poskytnout data pro všechny vlastníky 
(veřejnoprávní i soukromoprávní) je daná záko-
nem, bez ohledu na to, zda obdrží dotaci z OP PIK.

Projekty podaly již všechny kraje a VPS. Nyní 
probíhá hodnocení a výběr projektů. Brzy budou 
schváleny a započne jejich realizace. Je třeba 

poznamenat, že všechny kraje přistoupily k pří-
pravě projektů DTM velmi 
zodpovědně a s vědomím 
velikosti a důležitosti 
tohoto díla. 

… a co dál?
Nicméně aktuální výzvou 
snaha o tvorbu kompletních 
digitálních technických map 
nekončí.

Především pořizování 
nových dat dopravní 
a technické infrastruktury 
a základní polohopisné 
situace je značně finančně 
náročné a může přesáhnout 
limit dotace daný aktuální 
Výzvou III, tj. maximální výši 
200 miliónů Kč na jeden 
kraj. 

Kraje odhadly potřebu 
dodatečných finančních 
prostředků na další aktivity 
spojené s rozvojem DTM na 
300 milionů Kč na kraj, aby 
mohlo být dosaženo kom-
pletních dat pro digitální 
technickou mapu. 

MPO proto připravuje další výzvu na rozvoj DTM. 
Aktuální návrh alokace prostředků pro tuto novou 
výzvu činí 1,4 miliardy Kč. U této výzvy se předpo-
kládá vyhlášení v roce 2022 a ukončení realizace 
projektů do konce roku 2025. 

Cílem připravované výzvy bude 
zdigitalizovat dalších 47 tisíc kilometrů 
sítí dopravní a technické infrastruktury 
a 139 tisíc hektarů základní 
polohopisné situace.

Projekty na tvorbu DTM již podalo 
všech 13 krajů a 2 veřejnoprávní 
subjekty. Projekty krajů plánují 
jednotným způsobem zdigitalizovat 
475 tisíc hektarů základní polohopisné 
situace (z toho 154 tisíc zcela nově 
zmapovat) a 80 tisíc kilometrů 
technické a dopravní infrastruktury. 
Veřejnoprávní správci dopravní 
infrastruktury plánují zmapovat dalších 
téměř 50 tisíc kilometrů dopravních 
cest. Díky tomu bude zmapováno 
zdigitalizováno 60 % zastavěných 
a ostatních ploch.

Další velký objem dat doplní soukromí 
vlastníci dopravní a technické 
infrastruktury.

Do konce roku 2025 by v souhrnu mělo být zdigitalizováno 75 % všech zastavěných a ostatních ploch a 130 tisíc kilometrů sítí na celém 
území ČR. Jde o unikátní počin v digitalizaci prostorových dat. Ten zásadně posune digitalizaci veřejné správy a nebývalé množství 
otevřených dat přinese zcela nové možnosti pro sdílení infrastruktury a rozvoj sítí elektronických komunikací. 
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Při současném trendu zvyšování přenosových rychlostí, rozšiřování služeb o HD 
a 4k televizní vysílání nebo videa na vyžádání, je nutné rovněž vyvíjet a imple-
mentovat nové technologie umožňující nejen navýšení rychlostí a přenosových 
kapacit stávajících optických vláknových infrastruktur, ale současně i zvyšující 
spolehlivost jednotlivých spojů. Velmi aktuálním tématem je také bezpečnost 
v optických vláknových komunikacích, kdy je možné využít stávající infrastruk-
turu pro zabezpečení samotných kabelů proti možnému narušení, případně 
úmyslné manipulaci s optickými kabely, ale i vlákny. Tento článek stručně před-
stavuje nové metody pro zvyšování kapacit optických vláknových sítí a možnosti 
použití optických vláken a kabelů pro zvýšení bezpečnosti.

Elastické optické sítě
Optické sítě tvoří dnes převážnou část telekomunikač-
ních a datových spojů, zejména dálkových, ale i spojů 
v datových centrech. V porovnání s metalickými, mají 
tyto spoje mnohem větší dosah a několikanásobně větší 
propustnost (rychlost), která může dosahovat až něko-
lik desítek terabitů (1012 bitů) za sekundu. Není divu, že 
mnoho institucí investuje do jejich vývoje a následného 
nasazení.

Z čeho se taková síť skládá?
Základním prvkem jsou zajisté optické kabely, přijímače 
a vysílače. Z nich je možné sestavit jednoduché spojení mezi 
dvěma body. Pro sestrojení komplexnější sítě s kruhovou 
nebo částečně propojenou topologií je potřeba zapojit do sítě 
optické křížové spojení (OCX) nebo rekonfigurovatelný optický 
multiplexor pro přidání a odebraní vlnových délek (ROADM). 
Obě zmíněná zařízení jsou schopna různě distribuovat vstupní 
signály na výstupní porty na základě vlnové délky.

Moderní techniky komunikace přes 
optické vláknové sítě a speciální 

využití optických vláken

Ing.Adrián Tomašov, Ing. Petr Dejdar, Ing. Tomáš Horváth, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně – Fiber Optics Group
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Jak dál ve vývoji?
Dalším krokem ve vývoji jsou elastické optické 
sítě (EON). Na rozdíl od tradičních optických sítí, 
tyto sítě nemají fixně definované nosné vlnové 
délky, šířku pásma a vlnový rozestup. Taková síť 
umožňuje dynamicky přiřazovat a alokovat tyto 
přenosové parametry podle aktuálních požadavků 
uživatelů sítě a reagovat tak na měnící se stav sítě. 
Výsledkem je odstranění neoptimálně alokova-
ných a nevyužívaných pásem, čímž se výrazně zvýší 
propustnost této sítě.

Jak to spravovat? Softwarově definované sítě 
v optice!
S rostoucí velikostí a komplexností sítě exponen-
ciálně roste i složitost hledání optimálního využití 
zdrojů sítě. Vhodným nástrojem pro tuto úlohu je 
software využívající grafových algoritmů a simulaci 
přenosových parametrů. Výhodou softwarového 
řešení je rychlost reakce na případný výpadek 
nějaké optické trasy nebo ROADM prvku. Ten také 
dokáže zohledňovat a volit více parametrů při 
výběru trasy (například volba vhodné modulace 
podle délky alokované trasy).

Pro správu sítě EON je vyvíjen například nástroj 
GNPy, který je schopen simulovat celou řadu 
parametrů optické komunikace a na jejich základě 
zvolit optimální trasovaní požadovaných optických 
cest v síti. 

Co je na to ještě potřeba?
Dílčí součásti celého systému jsou už sestrojeny ve 
vývojových a experimentálních laboratořích. Aktu-
álně je hlavním cílem integrace součástí do celého 
systému a odladění možných nedostatků a chyb 
v návrhu nebo implementaci. Následovat bude 

nasazení klíčových komponent (například ROADM) 
do produkční infrastruktury a integrace v reálném 
provozu. Hlavní výhodou elastických optických 
sítí je znovupoužitelnost fyzických optických tras, 
zejména natažených kabelů, a následné zvýšení 
objemu přenesených dat.

Senzorické optické sítě
Optické sítě ale nemusejí sloužit k přenosu dat. 
Právě díky tomu, že je optovláknová struktura 
tak rozšířená, nabízí se další potenciální mož-
nosti využití. Asi nejrozšířenějším využitím je 
použití optických vláken jako senzorů, a to hlavně 
za přispění nutnosti neustále zvyšovat úrovně 
zabezpečení. Zde se může jednat o zabezpečení 
objektů (od síťových rozvaděčů, vodovodního 
nebo plynového potrubí, až po celé budovy, 
mosty, železniční tratě a dalších). Tímto způso-
bem je možné ušetřit na pořizovacích nákladech 
senzorů při využití již instalovaných optických 
kabelů, případně možnost využití vlnového multi-
plexu ve stávajících datových sítích. Tyto zmíněné 
způsoby lze využít v případě distribuovaných 
senzorických systémů. Využití bodových senzorů 
zpravidla vyžaduje určitý zásah do již provozované 
infrastruktury.

Bodové senzory
Pro bodové senzory je možné použít speciálně 
upravená vlákna, nejčastějším typem bodových 
senzorů u nás jsou FBG (Braggovy vláknové 
mřížky), které umožňují měření teploty a mecha-
nického napětí působící na vlákno. V praxi se 
v oblasti telekomunikací používají například 
k detekci vstupů do šachet nebo detekci neopráv-
něného narušení, a to již ve stádiu pokusu případně 
vandalismu (zdroj Safibra).

Obr. 1 
Ukázka FBG senzorů 

teploty (vlevo) 
a mechanického 
napětí (vpravo)
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Distribuované senzory
Distribuované optické senzory dokáží měřit veli-
činy po celé délce vlákna a rozdělují se v podstatě 
na dvě základní kategorie. První kategorie využívá 
zpětných rozptylů v optickém vlákně – Rayleighův, 
Brillouinův a Ramanův rozptyl, přičemž každý 
rozptyl je využíván pro jinou aplikaci. Ramanův 
rozptyl umožňuje měření teploty na krátkých 

a středně dlouhých trasách, Brillouinovým rozpty-
lem lze velmi přesně měřit teplotu a mechanické 
napětí na desítky kilometrů s prostorovým rozli-
šením od desítek centimetrů, Rayleighův rozptyl 
se využívá pro měření akustických vibrací v okolí 
optických kabelů, a to na vzdálenosti více než 
50 km s rozlišením od jednotek metrů. 

Obr. 2  
Ukázka 
distribuovaného 
senzorického 
systému  
fibrisTerre

Druhá kategorie využívá optické interferometrie 
nebo analýzu polarizace světla. Nejběžnějším 
interferometrem je Machův–Zehnderův interfero-
metr, nicméně v praxi se využívají i další zapojení, 
jako Michelsonův nebo Sagnacův interferometr, 
případně jejich kombinace. Reflektometrické 
systémy jsou sofistikovanější měřicí systémy, 
umožňující velmi přesné měření dané fyzikální veli-
činy s velmi přesnou lokalizací. Systémy využívající 
změny polarizace nebo fáze světla (interferometry) 
jsou velmi citlivé na celou řadu fyzikálních veličin, 
což může být někdy nevýhodou. Rovněž lokali-
zace není tak přesná, jako u reflektometrických 
systému. Na druhou stranu tyto systémy jsou 
mnohem méně nákladné na pořízení.

Zabezpečení perimetru
Pro zabezpečení perimetru je výhodné využít 
interferometrické metody nebo metody založené 
na detekci změny stavu polarizace. Oba typy 
metod spočívají ve vysílání konstantního světel-
ného paprsku do vlákna na jedné straně vlákna 
a v analýze přijatého signálu na druhé straně. Na 
základě analýzy signálu je možné vyhodnotit nejen 
akustické/mechanické vibrace v okolí optické 
infrastruktury, ale i klasifikovat (s velmi vysokou 
přesností, za pomoci strojového učení) o jakou 
událost se jedná.

Ochrana kritických infrastruktur
Díky rozsáhlé infrastruktuře optických vlákno-
vých sítí, jsou optické vláknové senzory vhodnou 
alternativou k ochraně důležitých (ale i kritických) 

infrastruktur, jelikož je možné je použít i v pro-
storách s nevhodnými podmínkami pro klasické 
elektronické senzory – například z důvodu vyso-
kých teplot, vlhkosti, silného elektromagnetického 
rušení, atd. Jako příklad je možné uvést detekci 
projíždějících vlaků pomocí měření rychlých změn 
polarizace signálu v optické vlákně na kabelu 
podél železniční tratě. Na základě změn polarizace 
optického signálu je možné určit, zda v měřeném 
úseku projíždí vlak. Při aplikaci algoritmů strojo-
vého učení lze určit dále směr projíždějícího vlaku, 
a dokonce jeho typ (rychlík, osobní nebo nákladní 
vlak). Tímto způsobem je možné zabezpečit jed-
nokolejné tratě proti vlakům jedoucím proti sobě. 
Jako klíčové se ukazuje nasazení strojového učení 
pro analýzu událostí, které do budoucna může 
sloužit k rozpoznání sekundárních bezpečnost-
ních rizik, jako jsou například lom v kolejnici nebo 
prasklé kolo vlaku.

Současný stav vědy a výzkumu
Tým vláknové optiky na Ústavu telekomuni-
kací – Vysoké učení technické v Brně, Optolab, se 
dlouhodobě zabývá výzkumem a vývojem v oblasti 
optických vláknových sítí a optických vlákno-
vých senzorů. V rámci projektů Bezpečnostního 
výzkumu (Ministerstvo vnitra ČR) jsou pro oblast 
telekomunikací vyvíjeny PCI-e karty pro analýzu 
síťového provozu v pasivních optických sítí, a to 
jak pro sítě GPON, tak i sítě XG-PON. V oblasti 
optických vláknových senzorů byl, ve spolupráci 
s CESNET, vyvinut analyzátor změny stavu pola-
rizace v optickém vlákně, který umožňuje zabez-
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pečení optických vláknových infrastruktur. V roce 
2021 byly zahájeny 3 nové projekty zaměřené 
jak na zabezpečení samotného datového provozu 
pomocí kvantové distribuce klíčů, tak na bezpeč-
nostní rizika optických vláknových sítí.

Pracoviště Optolab v současnosti disponuje 
nejmodernějším přístrojovým vybavením. Kromě 
standardních zařízení pro přenos dat a měřicích 
přístrojů pro analýzu optických sítí je pracoviště 
vybaveno i unikátními systémy. Například se jedná 
o vyhodnocovací jednotku Braggových mřížek 
(FBG), systém DSTS (distribuovaný senzor mecha-

nického napětí a teploty) s prostorovým rozlišením 
od 20 cm, celkovým dosahem 50 km a přesností 
měření 0,1 °C/2µε, přesný optický spektrální 
analyzátor s rozlišením 1,8 GHz (14 pm), svářečku 
pro svařování běžných, ale i speciálních optických 
vláken. V první polovině roku 2021 bude dále 
pracoviště rozšířeno o systém kvantové distribuce 
klíčů (QKD) a distribuovaný senzorický systém pro 
detekci akustických vibrací (DAS) na vzdálenost 
50 km s prostorovým rozlišením od 1,5 m. Ze soft-
warového vybavení lze zmínit komplexní balíček 
VPItransmissionMaker™ Optical Systems umožňu-
jící simulace současných trendů v optických sítích.

Obr. 3 
Simulace zapojení 

v programu 
VPIphotonics
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Článek se věnuje specialiálním optovláknovým senzorům založeným na struktu-
rách FBG (Fiber Bragg Grating) vytvářených výzkumně-vývojovým týmem společ-
nosti NETWORK GROUP, s.r.o. V úvodu článku je popsán princip struktur FBG 
a možnosti jejich výroby. Následně jsou diskutovány typy FBG senzorů a způsoby 
jejich vyhodnocování. Závěrem článku jsou uvedeny příklady praktického využití 
FBG senzorických systémů v praxi. 
Úvod
Problematikou, kterou zde chceme přiblížit, je vývoj 
a výroba bodových optovláknových senzorů, jež nacházejí 
v průmyslové praxi významné uplatnění. Jak plyne z jejich 
názvu, bodové senzory měří danou veličinu pouze v určité 
lokalizované, většinou jen několik milimetrů až centimetrů 
dlouhé části optického vlákna, kde je vytvořena měřící 
struktura. Nejčastěji, a pouze té variantě se budeme věno-
vat, se jedná o strukturu Braggovy difrakční mřížky ve vlno-
vodné oblasti vlákna. V případě těchto senzorů je v senzoru 
světelné záření modulováno měřenou veličinou a to tzv. 
vnitřní modulací, kdy modulace světelného záření probíhá 
přímo ve vnitřní konstrukci optického vlákna. Zmíněné typy 
senzorů se používají buď pro tzv. signle-end měření, kde je 
ke každému měřícímu rozhraní elektronické vyhodnocovací 
jednotky připojen pouze jeden senzor, nebo mohou být 
měřící FBG struktury vytvořeny v sérii za sebou na jed-
nom vlákně. Takovým zapojením bodových senzorů vzniká 

semi-distribuovaný senzor, který může mít, podle měřené 
veličiny a spektrálního rozsahu vyhodnocovací elektroniky, 
až desítky sériových měřících bodů.

FBG senzory
Měřicí struktura našich senzorů – vláknová mřížka (FBG), 
je tvořena periodickými změnami indexu lomu jádra ve 
směru podél osy vlákna s periodou Λ a amplitudou δn. 
Tato periodická struktura formuje tzv. rozložené Braggovo 
zrcadlo (DBR – Distributed Bragg Reflector), které váže 
procházející a odražené optické záření [1]. Vláknová mřížka 
tak v závislosti na frekvenci (vlnové délce) světla selektivně 
mění intenzitu procházející a odražené světelné vlny. Bra-
ggova vláknová mřížka s naznačeným průběhem vstupních 
a výstupních signálů je schematicky znázorněna na obr.1.

Vlnová délka, při které se světlo odráží s největší efekti-
vitou, se nazývá Braggova rezonanční vlnová délka, λBragg. 

OPTOVLÁKNOVÉ FBG SENZORY 

Ing. Radim Šifta, Ph.D., doc. Ing. František Urban, CSc., Ing. František Urban jr.
NETWORK GROUP, s.r.o. – Special Fiber Optics
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Závislost mezi Braggovou rezonanční vlnovou 
délkou a prostorovou periodou mřížky je dána 
vztahem [1]:

λBragg   =   neff.Λ
N

  [nm], (1)

kde λBragg [nm] je Braggova rezonanční vlnová 
délka, neff je efektivní vidový index lomu, Λ je 
prostorová perioda mřížky a N je přirozené číslo 
vyjadřující řád periody mřížky [1].

Zjednodušeně řečeno, vláknové mřížky fungují 
jako optické pásmové filtry – odráží optické záření 
o vlnové délce blízké Braggově rezonanční vlnové 
délce, záření ostatních vlnových délek propou-
ští. Přenos mřížky je ale ve skutečnosti ovlivněn 
mnoha vstupními parametry, jejich vhodným 
výběrem lze dosáhnout požadované odezvy [1].

Struktury FBG se zapisují nejčastěji vysokovýkon-
ným UV laserovým zářením pomocí bočního osvitu 

Obr. 1 
Princip činnosti 

FBG [1]

vlákna skrze fázovou masku. Vývojové pracoviště 
společnosti NETWORK GROUP disponuje v rámci 
ČR jediným pracovištěm pro zápis FBG, využíváme 
pulsní excimerový UV laser. Pro zápis mřížek je 
možné použít speciální optická vlákna s vysokým 
obsahem germania (GeO2), mnohem častěji 
se ale používají běžná telekomunikační vlákna 
G.652 nebo G.657. Aby bylo možné je aplikovat, 
je nezbytné zvýšení jejich fotocitlivosti pro UV 
záření laseru. To se provádí tzv. hydrogenací, při 
které se vlákna nasycují vodíkem. Hydrogenační 
komory používané k tomuto účelu jsou zobrazeny 
na obr. 2. Před vlastní expozicí mřížky do vlákna je 
nutné z něj odstranit primární ochranu vláken, což 
je možné provézt mechanicky, horkým vzduchem 
nebo chemicky v závislosti na tom, zda je primární 

ochrana akrylátová (bežně používaný typ) nebo 
polyimidová (speciální optická vlákna pro extrémní 
prostředí, mechanicky a teplotně odolnější). 
Následuje samotná expozice FBG mřížky, po které 
je třeba co nejdříve obnovit primární ochranu vlá-
ken pomocí tzv. recoatingu. To se provádí pomocí 
specializovaných zařízení dle požadovaného typu 
recoatu (obnovená primární ochrana). Jako finální 
krok výroby je stabilizace parametrů vzniklé mřížky 
tepelným žíháním [2]. 

K obnovení primární ochrany vláken využíváme 
specializovaná jednoúčelová zařízení, zejména pro 
obnovu polyimidové ochrany jde o technologicky 
poměrně složitý proces. Systém pro reacoating 
polyimidem je zobrazen na obr. 4.

Obr. 2 
Hydrogenační 

komory [3]
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Moderní způsob zápisu mřížek je zápis metodou 
bod po bodu pomocí záblesků femtosekundového 
laseru. V tomto případě je FBG struktura vytvá-
řena přímo interakcí optického svazku zaostřeného 
do jádra vlákna se základním materiálem vlákna, 
a není tak nutné vlákno zbavovat primární ochrany 
ani ho senzibilizovat, čímž zůstane zachována velká 
mechanická pevnost vlákna v porovnání s mas-
kovým zápisem. Společnost NETWORK GROUP 
disponuje unikátním laboratorním pracovištěm 
s femtosekundovým laserem pro specializované 
mikroobrábění a zápis FBG. 

Jak již bylo zmíněno, FBG fungují jako pásmové filtry, 
čehož se hojně využívá v telekomunikačních sítích 
v systémech vlnového multiplexu WDM (Wavelen-
gth Division Multiplex), nebo jako kompenzátory 

chromatické disperze. Zde je však nutné zajistit, aby 
na FBG nebylo přenášeno žádné mechanické napětí 
a okolní teplota byla konstantní, aby tak nedocházelo 
ke změně Braggovy vlnové délky λBragg. Tu je totiž 
možné ovlivnit právě změnou okolní teploty nebo 
mechanickou deformací vlákna (viz obr. 7), protože 
tak dojde ke změně optické délky periody mřížky [4]. 
Tohoto principu je využito právě v FBG senzorech, 
kde je Braggova vlnová délka modulovaná měřenou 
veličinou. Vhodnou úpravou pouzdra konkrétního 
senzoru a kalibrováním je pomocí FBG možné měřit 
teplotu, tlak, tah, mechanické deformace, vibrace, 
náklon, zrychlení apod. Další uplatnění naleznou FBG 
ve vláknových laserech a zesilovačích [7].

Spektrální citlivost změny Braggovy vlnové délky 
FBG s teplotou je cca 10 pm/°C, citlivost na tah je 

Obr. 3 (vlevo) 
FBG v akrylátovém 
vláknu včetně 
obnovené primární 
ochrany [3]

Obr. 4 (vpravo) 
Unikátní systém 
pro obnovu 
primární ochrany 
polyimidem [3]

Obr. 5  
Ukázka teplotních 
FBG senzorů 
v nerezových 
pouzdrech (nalevo) 
a gradientního 
teplotního senzoru 
(napravo) [3]

1,3 pm/µε (mikro strain). Obecně platí, že pokud 
FBG využíváme k měření jakékoliv jiné veličiny 
než teploty, je nutné provést teplotní kompenzaci 
měření, tzn. v pouzdře jednoho (např. tahového) 
senzoru je obvykle jedna FBG fixována pro měření 
tahu a druhá (volná, nefixovaná) pro měření 
teploty. Následná kompenzace je pak provedena 
softwarově ve vyhodnocovací jednotce, tzv. 
interrogátoru.

Princip přelaďování FBG měřenou veličinou 
v optických senzorech je znázorněn na obr. 1 
a obr. 7. Širokospektrální optický signál vstupuje 
do optického vlákna, kde se šíří k FBG, ta podle 
dané Braggovy vlnové délky odráží světlo odpoví-
dající vlnové délky zpět, ostatní vlnové délky se šíří 
dopředně dále, což je v podstatě princip optického 

filtru. V telekomunikacích se používají oba směry 
přenosu, kdežto pro senzorické účely se vyhod-
nocuje převážně odražený signál. Při působení na 
FBG strukturu změnou teploty nebo mechanickým 
namáháním dochází ke změně Braggovy vlnové 
délky odraženého signálu, jehož vlnová délka se 
vyhodnocuje. Vhodným zapouzdřením FBG je pak 
možné měřit celou řadu veličin [5]. 

Na obr. 5 je ukázka teplotních senzorů, které 
můžeme díky malým rozměrům implementovat do 
různých pouzder podle aplikace. Závislost vlnové 
délky na teplotě je v celém průběhu téměř lineární, 
a díky účinné kalibraci dosahujeme chybu měření 
konstantní v celém měřicím rozsahu. Běžné rozsahy 
měřených teplot se pohybují od -40 °C do 100 °C 
při použití akrylátových vláken, -40 °C až 250 °C při 
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použití vláken s polyimidovou primární ochranou. 
Speciálně upravené senzory je pak možné použít na 
měření vyšších teplot i nad 500 °C. Přesnost měření 
je dána zejména přesností interrogátoru, a pohy-
buje se řádově v desetinách stupně Celsia. Kromě 
běžných teplotních senzorů v různých pouzdrech 
je také velice významné měření gradientu teploty, 
zejména v různých betonových a železobetonových 
konstrukcích. Ukázka takového senzoru je na obr. 6. 
Senzor sestává ze dvou měřících, vzájemně tepelně 
izolovaných bodů, vzdálených od sebe několik 
centimetrů dle konkrétní aplikace. Díky tomu je 
možné měřit gradient teploty v různých stavbách 
a materiálech.

Dalším velice používaným typem senzorů jsou 
tahové senzory, jejichž příklad je uveden na 
obr. 4. Tahové senzory se nejčastěji používají pro 
měření změny délky betonových, železobetono-
vých nebo kovových konstrukcí. Přesnost těchto 
senzorů je dána jejich fyzickou délkou a pohybuje 
se od desetin až po jednotky mikrometrů. Tím 

je možné měřit velice malé změny délky a pre-
dikovat tak nežádoucí stav u důležitých staveb 
a konstrukcí, a předejít tak možným kritickým 
situacím. Tahové senzory se používají pro měření 
mostních konstrukcí, kontejnmentů reaktorů 
jaderných elektráren, tunelů, vodních hrází, výš-
kových budov a všude tam, kde jde to významné. 
Měřicí rozsah se pohybuje v rozmezí 2000–6000 
µε (poměrová jednotka vyjadřující protažení/
smrštění jako poměr změny délky v mikrometrech 
k původní délce v metrech) [3].

Kromě běžných tahových senzorů se používají také 
tzv. displacement senzory. Tyto senzory měří také 
změny vzdálenosti dvou bodů, ale jejich měřicí 
rozsah je od jednotek milimetrů až do jednotek 
centimetrů. Přenos měřené síly na FBG je prove-
den mechanickým převodem, nejčastěji pomocí 
pružiny. Tyto senzory se používají tam, kde dochází 
k výrazné změně délky nebo posuvům měřené 
konstrukce, např. pohyb mostu na pilířích vlivem 
teplotní dilatace. 

Obr. 6 
Ukázka tahového 

FBG senzoru [3]

Obr. 7 
Princip přelaďování 

FBG mřížek [5]

Pracujeme také s dalšími typy FBG senzorů. Jedná 
se o optické akcelerometry, senzory náklonu, vib-
rační senzory a senzory tlaku.

Vyhodnocovací elektronika
V průmyslové praxi jsou vyhodnocovací jednotky 
vláknových senzorů označovány jako FBG inte-
rrogátory, často se můžeme setkat i s pojmem 

FBG analyzátory, či evaluační jednotky. Všechna 
tato pojmenování označují zařízení, která slouží 
k vyhodnocování signálu ze senzorů založených na 
bázi FBG.

Mnohdy dochází k záměně pojmu interrogátor za 
tzv. „spektrometr“ nebo „spektrální analyzátor“. 
Zásadní rozdíl mezi těmito typy zařízení je ten, že 
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spektrální analyzátory (OSA – Optical Spectral 
Analyzer) vyhodnocují spektrum světla vyzáře-
ného aktivním optickým zařízením (nejčastěji lase-
rrem) nebo spektrum signálů z laserů, které byly 
dále modifikovány jinými aktivními nebo pasivními 
prvky. Laicky lze říci, že do spektrálního analy-
zátoru „svítíme“ optickým signálem a OSA nám 
zobrazí spektrum tohoto signálu. OSA pracují na 
principu rozkladu optického záření na pevné nebo 
rotační difrakční mřížce a s následným skenováním 
rozloženého spektra fotodetektorem. 

FBG interrogátory na rozdíl od OSA obsahují 
vlastní zdroj optického záření, často širokospekt-
rální zdroj ASE (Amplified Spontaneous Emission) 
nebo S-LED (Superluminescent Light-Emitting 
Diodes). Emitované širokospektrální záření se 
přes cirkulátor šíří k FBG senzorům. Na Braggově 
vlnové délce použité FBG mřížky se odráží optický 
signál. Spektrum odraženého signálu korespon-
duje s tvarem spektra FBG mřížky. Odražený 
signál je v interrogační jednotce vyhodnocen na 
fotodetektorech nebo CCD (Charge-Coupled 
Device) snímačích.

Pro řetězení více FBG snímačů za sebou nebo para-
lelně se používá vlnový multiplex. Každá použitá 
FBG na jednom fyzickém kanále interrogátoru má 
svoji unikátní vlnovou délku. Je tak možné umís-
tit mřížky za sebe v téměř libovolné vzdálenosti 
a jejich maximální počet je omezen spektrálním 
rozsahem interrogátoru a měřicím rozsahem sen-
zoru. Důležité je zde dodržovat spektrální rozestup 
mřížek tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému 
spektrálnímu překrytí při měření.

Společnost NETWORK GROUP se zabývá vlast-
ním vývojem vyhodnocovacích jednotek pro FBG 
senzory již několik let. V současné době je uvedena 
na trh malá kompaktní vyhodnocovací jednotka pro 
dlouhodobé a přesné měření statických (poma-
lých) dějů. Tato jednotka vyniká zejména exceletní 
dlouhodobou stabilitou ± 1 pm a rozlišením 0,1 pm 
měření vlnové délky. Uplatnění nachází zejména 
v systémech pro měření dlouhodobé stability most-
ních konstrukcí, měření teplot a gradientů teplot 
pro různé stavební a průmyslové aplikace apod [3].

Pro náročnější aplikace, kde je třeba měřit velké 
množství senzorů současně, uvádí společnost 
NETWORK GROUP na trh velkou komplexní 
modulární jednotku, která umožňuje měření až 
několika stovek senzorů při měřicí frekvenci až 
1 kHz. Taková jednotka nachází uplatnění při 
měření velkého souboru senzorů centralizovaných 
v jedné oblasti. Praktickým příkladem je systém 
měření deformací kontejmentů jaderných reak-
torů, kde instalujeme stovky senzorů pro měření 
teploty, gradientu teploty a mechanické defor-
mace v jednom každém energetickém bloku.

Výhody FBG senzorů a jejich aplikace
Optovláknové senzorické systémy založené 
na FBG nesou celou řadu výhod (v porovnání 
s využitím elektrických měření), které plynou ze 
samotného principu přenosu optického signálu 
optickým vláknem. Optické vlákno je elektricky 
nevodivé – dielektrické, a je tudíž zcela imunní 
vůči vlivům elektromagnetického záření a samo 
neprodukuje žádné nebezpečné elektrické jevy 
(výboj). Vláknové senzory lze bez nebezpečí použít 

Obr. 8  
Vyhodocovací 
jednotka pro 
pomalé děje [3]
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ve výbušném prostředí. Díky malému vložnému 
útlumu optického vlákna (0,02 dB/km @ 1550 nm) 
je možné umístit senzory až několik kilometrů od 
vyhodnocovací elektroniky bez ztráty kvality sig-
nálu. Mezi další výhody patří malé rozměry, nízká 
hmotnost, vysoká citlivost, dlouhodobá stabilita 
a opakovatelnost měření v širokém rozsahu pra-
covních teplot s možností multiplexování velkého 
množství senzorů.

Obecně se optovláknové senzorické systémy 
s FBG senzory využívají zejména pro [7]:
•  měření teploty, tlaku, tahu, mechanických 

deformací, náklonu, hmotnosti a dalších veličin 
v pokročilých průmyslových aplikacích,

•  monitorování stavebních a geo útvarů (mosty, 
tunely, budovy apod.),

•  monitorování kritických infrastruktur (jaderné 
elektrárny, produktovody, vodní hráze),

•  systémy vážení vozidel v silniční dopravě – WIM 
(Weighing In Motion),

•  železnice – monitorování pohybu vlakových 
souprav, detekce plochých kol, apod.,

•  energetiku – monitorování VVN, vinutí transfor-
mátorů, elektromotorů,

•  stavebnictví – implementování FBG senzorů do 
namáhaných konstrukčních prvků,

•  aerospace a avioniku,
•  zdravotnictví.

Závěr
Díky neustálému snižování cen optoelektronic-
kých komponent v telekomunikacích, a rozšiřování 
technologií optických sítí od páteřních linek až 
po přístupové sítě, dochází, jako doprovodný jev, 
k masivnímu rozmachu optovláknových senzorů, 
které často využívají prvky derivované z komu-
nikačních technologií. Do této skupiny patří také 
FBG senzory. Z hlediska praktického využití nachá-
zejí široké pole uplatnění, a přibývá aplikací, v nichž 
jsou nenahraditelné, a to jak z hlediska odolnosti 
vůči elektromagnetickému rušení EMS a EMI, ale 
také díky své dlouhé živostnosti, časově stálým 
parametrům, opakovatelnosti a citlivosti, kterou 
se odlišují od konkurenčních klasických senzoro-
vých technologií. Díky těmto vlastnostem se FBG 
senzory prosazují ve významných aplikacích, kde 
mohou například zvýšit bezpečnost a zpřesnit 
manageovatelnost kritických infrastruktur. 

Společnost NETWORK GROUP se spolu se sester-
skou společsnotí PROFIcomms podílely a podílí na 
řadě úspěšně vyřešených i v současnosti řešených 
výzkumných grantů, přičemž spolupracují s part-
nery jak z komerční sféry, tak zejména s výzkum-
nými institucemi a univerzitami, jako ÚPT AVČR 
v Brně, UJV-ŘEŽ, VUT v Brně – Ústav telekomu-
nikací, ČVUT v Praze, aj. NETWORK GROUP je 
rovněž členem Českého optického klastru.

Obr. 9 
Komplexní 

vyhodnocovací 
jednotka pro velké 

množství FBG 
senzorů [3]
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V posledních letech zažíváme značný posun v rámci digitalizace jednotlivých od-
větví, kde energetický sektor není výjimkou, a to i přes jeho konzervativní přístup. 
Samotná digitalizace zasahuje do všech odvětví energetiky od elektroenergetiky, 
přes plynárenství, teplárenství a další podčásti. Tento článek se zaměřuje na vývoj 
samotných inteligentních elektro-energetických sítí, co k tomuto vývoji vedlo a ja-
kým směrem se tento vývoj aktuálně ubírá. Tématem je tedy nejen samotný popis 
inteligentních sítí z pohledu sociálního, technického či vědeckého, ale také zaměření 
se na výhody i nevýhody, které tento nový trend přináší. 
Inteligentní energetické sítě
V prvé řadě je dobré si zodpovědět otázku, co jsou to vlastně 
inteligentní energetické sítě. V 19. století a na počátku 20. 
století byly elektrické sítě centralizovány s jednosměrným 
systémem přenosu i distribuce elektrické energie, spo-
lečně s řízením na základě poptávky. V druhé polovině 20. 
století se elektrické sítě postupně rozrůstaly, propojovaly 
a postupně byly instalovány elektrárny velkého výkonu 
v řádu gigawatů v podobě uhelných, plynových či naftových 
elektráren se strategickým umístněním blízko zásob paliva 
(doly, železnice, apod.), kde ke konci 60. let již dosahovala 
většina obyvatelstva na elektrickou rozvodnou síť, v níž 

měření elektrické spotřeby bylo zavedeno na jednotlivá 
odběrná místa, tak aby bylo možné fakturovat skutečnou 
spotřebu elektrické energie. V této době byly již zaváděny tzv. 
dvoj-tarify (denní/noční), které měly dopomoci k vyvážení 
spotřeby v čase. Díky značnému rozvoji domácností i prů-
myslu, a s tím spojené zvyšující se poptávce po elektrické 
energii, se vytvořila značná výzva pro výrobu, přenos a dis-
tribuci elektrické energie v podobě řešení výpadků, špatné 
kvality elektrické energie a dalších nežádoucích událostí. Na 
druhé straně rostly nároky na čím dál vyšší spolehlivost sítě. 
To mělo za následek postupný vznik špičkových generátorů 
a růst nákladů, které vyústily ve zvyšování tarifů.

Komunikace v moderních 
inteligentních elektro-energetických 
sítích

Ing. Radek Fujdiak Ph.D.; prof. Ing. Jiří Mišurec CSc.; doc. Ing. Petr Mlýnek Ph.D.
Ústav Telekomunikací, Vysoké učení technické v Brně
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21. století přineslo následně značný rozvoj komu-
nikačních i přenosových technologií, společně 
s kompletní inovací a digitalizací jednotlivých prvků 
v energetické infrastruktuře. Z tohoto pohledu se 
tak objevily nové příležitosti, jak zvýšit spolehli-
vost i robustnost energetické sítě a zároveň snížit 
náklady na její provoz. Důležitou součástí je také 
fakt, že poslední roky roste tlak na využívání obnovi-
telných zdrojů energie, které však zvyšují náročnost 
na řízení a stabilizaci sítě, což ještě více přispívá 
k potřebě sofistikovaných řídicích systémů, které 
budou schopny zajistit spolehlivý chod sítě. I dnešní 
geopolitická situace a hrozba teroristických/
válečných útoků na infrastrukturu státu přidává 
opodstatnění k odklonění se od centralizovaných 
systémů směrem k decentralizaci a vysoce distri-
buovaným sítím, kde např. vygenerovaná energie je 
spotřebovávána přímo na odběrném místě.

První definice pro termín „Smart Grid“ (inteli-
gentní sítě) vychází z roku 2007 a zákona o ener-
getické nezávislosti a bezpečnosti (EISA-2007) 
v USA, který definuje síť jako „systém zajišťující 
spolehlivou a bezpečnou elektrickou infrastrukturu, 
která dokáže naplnit budoucí rostoucí požadavky“. 
Pro dosažení takové sítě pak definuje zákon deset 
základních bodů: 1. Zvýšení využití digitálních 
a řídicích technologií; 2. Zavedení dynamické opti-
malizace sítě; 3. Nasazení distribuovaných zdrojů; 
4. Začlenění reakce na poptávku; 5. Zavedení inte-
ligentních technologií pro měření a automatizaci 
distribuce; 6. Integrace inteligentních spotřebičů; 
7. Zavedení pokročilých úložišť elektřiny a tech-

nologií snižující špičky; 8. Poskytování informací 
zákazníkům; 9. Vývoj standardizace pro komuni-
kaci a interoperabilitu; a 10. Identifikace a snižo-
vání bariér implementace inteligentních sítí. 

Z dnešního pohledu Evropy, resp. Evropské unie, 
byla vytvořena specializovaná skupina pro inteli-
gentní sítě, která mj. také vytvořila vlastní samo-
statnou definici inteligentních sítí jako „elektrické 
sítě schopné nákladově efektivně integrovat chování 
a akce všech uživatelů včetně výroby, přenosu a spo-
třeby s cílem zajistit udržitelný energetický systém 
s vysokou kvalitou a bezpečností dodávky“. Z tohoto 
pohledu je opět definováno několik základních 
principů, jakým lze takového systému dosáhnout: 
1. Usnadnit připojení všech generátorů; 2. Umožnit 
spotřebitelům podílet se na optimalizaci systému; 
3. Poskytnout spotřebitelům lepší informace; 
4. Snížit dopad systému na životní prostředí; 5. 
Zachovat či zlepšit stávající spolehlivost; 6. Udržo-
vat a zlepšovat stávající služby.

Obě definice se vzájemně prolínají, kdy hlavním 
prvkem v obou případech je maximalizace bezpeč-
nosti a spolehlivosti, přičemž na druhé straně je 
snaha o nejvyšší možnou aktivaci služeb a zapojení 
spotřebitelů. To vše za pomoci integrace a využití 
nových komunikačních a řídicích technologií, s jas-
ným stanoviskem o snižování dopadu na životní 
prostředí a využívání alternativních (zelených) 
zdrojů elektrické energie. Komunikační infrastruk-
tura tedy představuje klíčovou roli pro spolehlivé 
fungování inteligentní sítě.

Obr. 1 
Ukázka vzájemně 

propojené 
inteligentní sítě 

(Zdroj: 3M)
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Komunikační infrastruktura pro inteli-
gentní sítě
Z pohledu komunikační infrastruktury lze síť 
rozdělit na několik částí (viz obr. 2, ukázka 
inteligentní sítě): 1. Dispečerské řízení a sběr 
dat – Řídící středisko (SCADA – Supervisory 
Control And Data Acquisition); 2. Účastníky trhu 
(další třetí strany poskytující prodej elektrické 
energie); 3. Elektrárny, generátory a další zdroje 
elektrické energie; 4. Uzly v rámci přenosové 
a distribuční soustavy (rozvodny, transformační 
stanice a distribuční stanice); a 5. Spotřebitele 
(měření).

V rámci části 1 se jedná převážně o komunikační 
protokoly (standardy): IEC 60870-6 (TASE.2), 
DNP3, ELCOM90 a IEC 60870-5 (převážně pak 
část standardu 104). Protokol DNP3 je využí-
ván převážně ve východních zemích, popř. části 
Ameriky. Protokol ELCOM90 byl rozvíjen převážně 
v západní Evropě, resp. severských zemí s čás-
tečným testováním, např. v Polsku, Venezuele, 
Hongkongu, Filipínách a dalších. 

V rámci Evropy, posléze tedy i ČR, jako takové, 
se aktuálně používá TASE.2 (nástupce protokolu 
TASE.1), a to převážně v rámci mezistátní komu-
nikace řídicích center (ve většině případů jde 
o testovací/pilotní provozy v rámci ČR). V rámci 
vnitrostátní komunikace pak (myšleno nyní pro 
ČR), je používán majoritně protokol definovaný 
standardem IEC 60870-5-104 (část pro TCP/IP 
komunikaci), který je mj. používán téměř v celé 
síti. V nynější době vznikají výzkumy a testovací 
provozy pro protokol definovaný standardem 
IEC 61850 a jeho podčástí MMS (Manufacturing 
Message Specification), SV/SMV (Sampled Values/
Sampled Measured Values) a GOOSE (Generic 
Object Oriented Substation Event), který je tedy 
uvažován mj. převážně pro komunikaci uvnitř 
inteligentní rozvodny (tedy nahrazování sériové 
komunikace TCP komunikací a postupné nahra-
zování protokolů, jako např. Modbus TCP); kde 
protokol DNP3 se opět v rámci ČR neuvažuje. 
Protokol definovaný standardem IEC 60834 je pak 
převážně uvažován na úrovni ochran mezi jednotli-
vými rozvodnami.

Obr. 2  
Ukázka komunikační 
infrastruktury pro 
inteligentní sítě  
(Zdroj: S. 
Mohagheghi et al. 
Communication 
Protocols and 
Networks for Power 
Systems – Current 
Status and Future 
Trends)
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Pro měření jsou uvažovány protokoly IEC 61107, 
resp. IEC 62056 známý jako DLMS/COSEM. Aktu-
álně vznikající konsorcia, legislativa, pilotní i reálné 
projekty pro tento protokol jasně určují směr 
vývoje inteligentního měření v ČR i Evropě.

 Z pohledu přenosových protokolů a médií je pak 
dnes uvažována pro budoucí potřeby převážně 
optická síť, což však je spíše budoucí vize pro 
následující roky, jelikož stávající infrastruktura stále 
nedosahuje plného pokrytí optickou sítí, převážně 
díky značné nákladovosti řešení. Z tohoto důvodu je 
uvažována řada prozatímních řešení, a to převážně 
bezdrátových, tedy pokud mluvíme o přístupové 
části sítě, viz obr. 3. Převážnou část tedy tvoří 
bezdrátové technologie, jako rádiová síť se smíše-
nou či plně propojenou topologií (MESH), celulární 
technologie (2G, 3G, 4G či dnes již uvažováno i 5G), 
nízko energetická řešení s velkým geografickým 
pokrytím (LPWA), či proprietární rádiová řešení 
v licencovaném i nelicencovaném pásmu. Alterna-
tivou pro přístupovou část je pak možnost využití 
stávajícího elektrického vedení a použití technolo-
gie přenosu dat přes elektrické vedení (PLC).

Vlastní přístup k inteligentním sítím
V rámci současného stavu je zřejmé, že inteligentní 
sítě mají obecný koncept, jasný rozsah v součas-
nosti i budoucnosti, ale jejich implementace je 
stále na počátku, kdy se převážně počítá finanční 
dopad a návratnost při plném nasazení. Nicméně 
již nyní Evropa počítá s nasazením inteligentních 
elektroměrů i samotných principů inteligentních 
sítí v ne zcela daleké budoucnosti, v řádu jednotek 
let (např. výběrové osazovaní chytrých elektro-
měrů do roku 2027 na místa s roční spotřebou 
nad 6 MWh). Z tohoto pohledu je nutno nové 
technologie testovat před jejich plným nasazením 
a provádět aktivní výzkum i vývoj v této oblasti pro 
získání cenných zkušeností, které budou moci být 
následně aplikovány při případném nasazení těchto 
nových technologií. 

V rámci VUT FEKT UTKO se soustředíme převážně 
na vytvoření laboratorního výzkumného prostředí 
pro testování komunikačních a přenosových 
technologií pro inteligentní energetické sítě, a to 
jak v rámci přenosové, tak i distribuční soustavy či 
speciální části chytrého měření; viz obr. 4.

Obr. 3 
Ukázka přístupové 

části inteligentní 
sítě

Místa s velkým rušením PLC – 
vzdálené měření spotřeby, ...

Vzdálené odečty spotřeby,  
...

Indikátory chybových stavů, 
námrazy, průvěsu, aj.

Samota – periodické  
měření spotřeby

Obr. 4  Laboratoř Inteligentních sítí (vlevo přenosová soustava ČR a vpravo testovací lavice pro chytré 
elektroměry) – Vysoké učení technické, Fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav Tele-
komunikací (ÚTKO)
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VUT FEKT UTKO v oblasti chytrého měření má 
již zkušenosti s testováním chytrých elektro-
měrů v rámci výběrového řízení Smaragd (E.ON 
Distribuce), provádí výzkum a vývoj (prototypi-
zaci) komunikačních modulů NB-IoT pro chytré 
elektroměry, či se podílelo na tvorbě vyhlášky č. 
359/2020 Sb. (bezpečnostní a technické poža-
davky příloha č. 4 k vyhlášce).

Využíváme nejmodernější přenosové technologie 
včetně vysokorychlostních optických sítí, vlastních 
rádiových řešení, LPWA (LoRaWAN, Sigfox), PLC 
(úzkopásmové i širokopásmové přístupy) či celu-
lární sítě 5G (včetně NB-IoT a CAT-M). Z komu-
nikačních technologií jsou integrovány aktuálně 
v našem polygonu plná standardizace DLMS/
COSEM, IEC 61850, IEC 60870, ModBus (RTU/
TCP) či DNP 3. Využívány jsou plné modely jed-
notlivých částí, kde příkladem může být samotný 
model distribuční stanice, viz obr. 5.

Závěr
Koncept sítě Smart Grid pro energetiku počítá 
s komunikací až na úroveň transformátorů VN/NN 
a pomocí inteligentního měření (Smart Metering) 

až na úroveň odběrných míst. Pro zajištění komuni-
kace až na tyto úrovně je nutné mít vysoký stupeň 
podpory informačními a komunikačními technolo-
giemi (ICT).

Proto je hlavní výzvou efektivního rozvoje Smart 
Grids pokrok v oblasti komunikačních technologií 
a volba vhodných datových kanálů či heterogen-
ních sítí pro různé oblasti použití. Z dosavadních 
pilotních projektů jasně plyne, že výběr vhodných 
komunikačních technologií je zásadní pro další 
rozvoj efektivního konceptu Smart Grids.

Druhou velkou výzvou rozvoje Smart Grids 
je kybernetická bezpečnost, jelikož se jedná 
o ochranu neustále rostoucího počtu zařízení 
a jejich komunikačních kanálů vůči rostoucímu 
počtu hrozeb. Také je nutné si uvědomit, že dílčí 
řešení Smart Grid vyžadují speciální bezpečnostní 
řešení. Například zabezpečení pro rozvodny 
není stejné jako zabezpečení pro řízení energie 
v domácnosti. 

Právě tyto dvě hlavní výzvy se snaží pokrýt praco-
viště Ústavu Telekomunikací na VUT V Brně.

Obr. 5  
Technologické 
bloky komponent 
chytré distribuční 
stanice
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Rizika kybernetických útoků na informační systémy státní správy, komerčních 
firem i běžných koncových uživatelů představují v dnešní době reálnou hrozbu 
a jejich frekvence se neustále zvyšuje. Dopadem útoků jsou většinou finanční 
ztráty, ale při kybernetických útocích cílených na nemocniční zařízení to mohou 
být také lidské životy. Účinnou obranou je pravidelná realizace a vyhodnocení 
bezpečnostních penetračních testů. Během nich lze totiž odhalit případné slabiny 
dříve, než je odhalí a zneužijí potencionální útočníci v podobě black-hat hacke-
rů. Pokud penetrační testování odhalí zranitelnosti dříve, může provozovatel 
zjištěné nedostatky odstranit a tím předejít velice nepříjemným následkům reál-
ných útoků. 
Penetračním testování
Penetrační testy posuzují úroveň bezpečnosti metodou 
pokusu o průnik do testovaného systému. Při nalezení zrani-
telnosti (bezpečnostní díry) je implementováno bezpeč-
nostní opatření a tímto způsobem je průběžně zvyšováno 
zabezpečení systému. Penetrační testování mohou prová-
dět buď interní zaměstnanci nebo najatí externí profesio-
nálové. Samotné testování pak může probíhat metodou 
black-box, white-box, nebo gray-box.

V případě black-box testu nemá tester k dispozici žádné 
informace o vnitřní struktuře, nemá přístup k dokumen-
taci nebo zdrojovým kódům, pokud tyto nejsou veřejně 
dostupné a nemá k dispozici ani žádné přihlašovací údaje. 
Během black-box testování má tester k dispozici stejné 
prostředky, které má i jakýkoliv útočník, jenž by se poku-
sil o napadení. V případě white-box testování má tester 
naopak k dispozici veškerou dokumentaci, zdrojové kódy 
a testovací uživatelské účty. V případě white-box testu 

Penterep – revoluční nástroj pro 
podporu manuálního penetračního 
testování

Roman Kümmel
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je tedy možné odhalit v testovaném prostředí 
i takové zranitelnosti, které by black-box metodou 
nebylo možné odhalit. White-box testování je 
tedy účinnější a pro testery i mnohem jednodušší. 
Pokud se však během testu provádí i kompletní 
revize kódů, může být naopak velice náročné 
z časového hlediska. Jako ideální se jeví použití 
kompromisu v podobě gray-box testu, při kterém 
tester přistupuje k aplikaci stejně, jako by k ní 
přistupoval případný útočník, a testuje jednotlivé 
vstupy. V případě potřeby může ovšem kdykoliv 
nahlédnout do dokumentace nebo do zdrojových 
kódů a může využít připravených testovacích 
uživatelských účtů. Gray-box metoda je pravdě-
podobně nejefektivnějším způsobem testování, 
protože umožňuje odhalit většinu zranitelností 
v relativně krátkém čase.

Penetrační testování je možné provádět buď 
zcela automatizovaně, manuálně, nebo pomocí 
statické analýzy kódu. Plně automatizovaný test 
je bezesporu nejrychlejším a tím pádem i nejlev-
nějším řešením. Bohužel, při něm ale není možné 
odhalit všechny zranitelnosti. Například chyby 
v obchodní logice nemohou být z principu automa-
tickými nástroji nikdy odhaleny. V případě testo-
vání bezpečnosti webových aplikací se účinnost 
automatů pohybuje pouze kolem 20 procent. 
Statická analýza kódu je speciální variantou auto-
matického testu, během kterého se nevyhledávají 
zranitelnosti pomocí vstupů do běžící aplikace, ale 
analýzou samotného programového kódu. Statická 
analýza kódu je oproti běžným automatickým 
nástrojům výrazně účinnější, ale opět platí, že 
některé chyby není možné jejím využitím odha-
lit. Příkladem neodhalitelných chyb jsou chyby 
v konfiguraci prostředí, ve kterém aplikace poběží. 
V případě manuálního penetračního testování je 
možné se v ideálním případě přiblížit až k účinnosti 
100 %, což je ovšem vykoupeno časovou nároč-
ností a nároky kladenými na zkušenosti penetrač-
ního testera.

Zatímco pro automatizované testy mají uživatelé 
na výběr z širokého spektra nejrůznějších nástrojů, 
na poli manuálního testování příliš velkou softwa-
rovou podporu testeři očekávat nemohou. Testeři 
často využívají kontrolní seznamy (checklisty), 
které jsou definované některým ze standardů, 
nebo takové, které si sami vytvořili během jejich 
dlouholeté praxe a zkušeností. Během manuálního 
testu si testeři často píší mnoho poznámek v elek-
tronické nebo papírové podobě. Popisují jednot-
livé nálezy a použité postupy, hodnotí závažnost 
nálezů, schraňují podklady v podobě screenshotů, 
videí, úryvků kódu nebo získaných dat. Na konci 
testu pak tester musí ještě vyhotovit závěrečnou 
zprávu, ve které vedle informací o testovaném 

prostředí, nebo použitých způsobech testování 
musí uvést detailní popis každého nálezu, včetně 
ohodnocení jeho závažnosti, možných dopadů při 
zneužití a doporučení k nápravě. Tvorbou závě-
rečné zprávy stráví tester mnohdy stejně času, 
jako samotným testováním.

Z výše popsaných faktů je zřejmé, že kritickými 
problémy manuálního testu jsou velká závislost 
výsledku na zkušenostech, znalostech a inteligenci 
testera, dále na časové kapacitě, použitých nástro-
jích a metodologii. Díky tomu je testování realizo-
váno často nesystematicky, zdlouhavě a chaoticky, 
bez vhodné možnosti sdílení výsledků se spolupra-
covníky. Pro realizaci komplexního bezpečnostního 
testování je ovšem nezbytné postupovat systema-
ticky, kombinovat automatické nástroje a náročné 
manuální testy. V současnosti není na trhu žádný 
nástroj, který by testery komplexním manuálním 
penetračním testem provedl.

Nástroj Penterep
Nástroj Penterep1, který vzniká v rámci účinné 
spolupráce odborníků na kybernetickou bez-
pečnost z Ústavu telekomunikací VUT v Brně 
a s předním expertem na penetrační testování 
webových aplikací Romanem Kümmelem, si klade 
za cíl zjednodušit a zpřehlednit práci penetračním 
testerům. Hlavním přínosem nástroje je přiblížit 
možnost interního testování běžným smrtelníkům, 
kteří mají pouze základní znalosti o testování. 
Penterep je zcela revoluční nástroj, který provádí 
testera jednotlivými checklisty tak, aby vždy 
věděl, jaký test má právě vykonat. Případné nálezy 
se rovnou vkládají jako výsledky jednotlivých 
testů, ke kterým lze rovnou přidávat i případné 
přílohy. Na testování cílového prostředí díky tomu 
může pracovat současně i více testerů, aniž by se 
jejich práce zdvojovala. Každý člen týmu má totiž 
okamžitý přehled o tom, které testy jsou již hotové 
a které na provedení teprve čekají. Systém opráv-
nění navíc umožňuje přidělit přístup k jednotlivým 
testovaným součástem konkrétním testerům 
a tím jim jednotlivé testované oblasti přesně 
specifikovat. Do týmu lze přidat také IT pracovníky 
nebo vývojáře zodpovědné za bezpečnost testo-
vaného prostředí (viz obr. 1). Tito pracovníci díky 
tomu mohou v reálném čase nalezené zranitelnosti 
komentovat nebo mohou rovnou implementovat 
protiopatření, která předají testerům zpět k pře-
zkoumání. Testeři mají k dispozici také možnost 
volat přímo z nástroje Penterep skripty pro auto-
matické testování, které po skončení práce vrátí 
výsledek, jenž se automaticky zaeviduje.

Po ukončení testování vyhotoví nástroj Penterep 
zcela automaticky závěrečnou zprávu (report) 
s uvedením všech standardních náležitostí zprávy 

1 
Tento projekt je  

spolufinancován 
se státní podporou 

Technologické agentury 
ČR v rámci  

Programu ZÉTA 4,  
reg.č. TJ04000456.

Kritickými 
problémy 
manuálního 
testu jsou 
velká závislost 
výsledku na 
zkušenostech, 
znalostech 
a inteligenci 
testera.
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a soupisem všech odhalených zranitelností s jejich 
ohodnocením, doporučením k nápravě, atd. Díky 
obsáhlé znalostní bázi, je do reportu k jednotli-
vým nálezům doplněno také provázání na refe-
rence, popis relevantních útoků a další informace. 
K reportu jsou automaticky přiloženy také přílohy, 
které testeři vložili během testování.

Nástroj Penterep se nezaměřuje pouze na testo-
vání konkrétní specifické oblasti, ale díky modulár-
ním kontrolním seznamům je snadno rozšiřitelný 
na libovolnou oblast, např. na testování webových 
a mobilních aplikací, forenzní analýzu, síťovou 
infrastrukturu, aplikační servery, síťové služby 
nebo SEO (Search Engine Optimization – optimali-
zace pro vyhledávače).

Obr. 2  Základní prvky Penterep

Nástroj bude k dispozici ve formě cloudového 
software jako služba řešení (SaaS – Software as 
a Service) nebo bude možné server s aplikací nasa-
dit ve své vlastní síti. Celé řešení ke svému běhu 

využívá hned několika serverů, z nichž každý hraje 
svou specifickou roli. Obr. 2 prezentuje základní 
komponenty nástroje Penterep. Server UMS 
(User Management System) bude zodpovědný za 
webovou prezentaci, za evidenci uživatelů a správu 
jimi pořízených licencí. Server AS (Application 
Server) bude sloužit pro evidenci testů a vzájem-
nou kooperaci týmu. Nakonec budou k dispozici 
také servery SAT (Server pro Automatické Testo-
vání), na kterých bude možné prostřednictvím AS 
spouštět skripty provádějící automatizované dílčí 
testování. Výsledky získané pomocí automatizo-
vaných skriptů budou přenášeny zpět na AS, kde 
dojde k jejich zaevidování.

Další přínosy projektu
Souběžně s vývojem nástroje Penterep vzniká také 
velké množství speciálních skriptů pro automa-
tizované testování, které bude možné využít na 
SAT serverech, nebo jako samostatné nástroje 
(viz obr. 3). Tyto skripty budou šířeny pod licencí 
GNU/GPL a budou tak dostupné zdarma komuko-
liv, kdo o jejich použití projeví zájem. Tyto skripty 
budou zveřejňovány postupně pod označením 
PenterepTools.

Obr. 3  Rozhraní specifických skriptů

Obr. 1 
Rozhraní  
nástroje  

Penterep
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Již bylo zmíněno, že nástroj Penterep bude obsa-
hovat rozsáhlou znalostní bázi, která bude teste-
rům poskytovat detailní informace o jednotlivých 
testech, zranitelnostech a útocích. Tato znalostní 
báze bude rovněž volně dostupná na webových 
stránkách projektu a klade si za cíl být nejobsáh-
lejším zdrojem informací tohoto typu.

V neposlední řadě poskytujeme již nyní virtuální 
stroj s webovou aplikací PenterepMail2 , který je 
volně šířen pod licencí MIT (svobodná licence). 
Samotný server a na něm běžící technologie, jakož 
i webová aplikace obsahují široké spektrum zrani-
telností, na kterých si zájemci o problematiku IT 
bezpečnosti mohou legálně vyzkoušet jednotlivé 
útoky a mohou tak rozvíjet své znalosti (viz obr. 4).

Aplikace PenterepMail je k dispozici také ve verzi 
pro mobilní zařízení vybavená operačním systé-
mem Android (viz obr. 5). I tato verze aplikace trpí 
velkým počtem nejrůznějších zranitelností, na kte-
rých je možné demonstrovat útoky proti mobilním 
aplikacím.

Obr. 4  
Graficko-uživatelské 
rozhraní nástroje 
PenterepMail

Obr. 5  
Mobilní aplikace 
PenterepMail

2 
Nástroj je dostupný na 

www.penterep.com

https://www.penterep.com
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Internet věcí (IoT – Internet of Things) získal v posledních letech přesvědčivou 
pozici jako nový předmět zájmu v mnoha akademických a průmyslových obo-
rech. Jedním z nejvýznamnějších je zdravotnictví. 

Revoluční postupy IoT přetvářejí moderní systémy zdra-
votní péče zaváděním nových technologických, ekono-
mických a sociálních perspektiv. Ty směřují k vývoji od 
tradičních systémů zdravotní péče k více personalizovaným 
systémům s jejichž pomocí mohou být pacienti diagnosti-
kováni, léčeni a monitorováni mnohem snadněji. Současná 
výzva globální pandemie, která je způsobena novým krutým 
respiračním syndromem coronaviru 2, představuje největší 
globální krizi veřejného zdravotnictví od pandemického 
vypuknutí chřipky v roce 1918. V roce 2020 dosáhl počet 
diagnostikovaných případů COVID-19 po celém světě 
překročil hranici 31 miliónů. Se začátkem pandemie vzniká 
v různých výzkumných komunitách rychle snaha využít 
širokou nabídku technologií pro boj s celosvětovou hrozbou 
pandemie, a technologie IoT je jedním z průkopníků v této 
oblasti. V kontextu nástupu COVID-19 jsou aplikace pro-
pojených zařízení IoT využívány pro snížení možného šíření 
COVID-19 díky včasné diagnostice, monitorování pacientů 
a praktikování definovaných postupů po zotavení pacienta. 
V následujícím přineseme přehled o roli technologií na 
bázi IoT, o špičkových architekturách, platformách, aplika-

cích a průmyslových řešeních používajících IoTv boji proti 
COVID-19 ve třech hlavních fázích zahrnujících včasnou 
diagnostiku, období karantény a následné zotavení.

Pojem Internet věcí – Internet of Things (IoT) byl poprvé 
uveden v prezentaci Kevina Ashtona o implementaci 
rádiové identifikace RFID (Radio-Frequency IDentification) 
pro účely správy dodavatelského řetězce ve společnosti 
Procter and Gamble. IoT je moderní technologie, která 
může v rámci sítě navzájem propojit všechny smart objekty 
vybavené určitým stupněm inteligence, a to bez potřeby 
interakce s člověkem. Jednoduše řečeno, libovolný objekt, 
který je možné připojit k síti Internet pro účely dalšího 
monitorování nebo přenosu dat, se může stát zařízením IoT.

Internet věcí (IoT – Internet of Things) získal v posled-
ních letech přesvědčivou pozici jako nový předmět zájmu 
v mnoha akademických a průmyslových oborech. Jedním 
z nejvýznamnějších se zdravotnictví. Revoluční postupy 
IoT přetvářejí moderní systémy zdravotní péče zavádě-
ním nových technologických, ekonomických a sociálních 

Internet věcí proti COVID-19  
a budoucím pandemiím

(podle časopisu Journal of Healthcare Informatics Research)
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perspektiv. Ty směřují k vývoji od tradičních 
systémů zdravotní péče k více personalizovaným 
systémům s jejichž pomocí mohou být pacienti 
diagnostikováni, léčeni a monitorováni mnohem 
snadněji.

IoT se stále více stává rozhodující technologií 
v systémech zdravotní péče, kde může zajistit 
nižší náklady, lepší kvalitu služeb a tím i pokro-
čilejší uživatelské zkušenosti. Výsledkem rozsáh-
lých schopností systémů, k nimž patří sledování 
polohy, identifikace a autentizace a sběr dat, se 
očekává exponenciální růst aplikací IoT v systé-
mech péče o zdraví, který z objemu 72 miliard USD 
v roce 2020 fosáhne 188 miliard v roce 2025.

Současná výzva globální pandemie, která je způ-
sobena novým krutým respiračním syndromem 
coronaviru 2, představuje největší globální krizi 
veřejného zdravotnictví od pandemického vypuk-
nutí chřipky v roce 1918. Podle poslední zprávy 
World Health Organization (WHO) ze září 2020, 
počet potvrzených případů COVID-19 překročil 
počet 31 miliónů lidí s rozsáhlým počtem obětí 
přibližně 960 000 lidských životů. Inkubační doba 
COVID-19 se pohybuje od 1 do 14 dnů. Kupodivu 
i pacient bez jakýchkoliv příznaků může být přena-
šečem viru COVID-19 na ostatní. V tom případě 
je nezbytné zajištění karantény těchto lidí. Perioda 
zotavení z této nemoci se mění a je závislá na věku 
pacienta, základních předpokladech atd., a obecně 
může trvat od 6 do 41 dnů. I když má tato nemoc 
vysoký potenciál v tom se snadno šířit v porovnání 
s podobnými nemocemi v rámci rodiny koronavirů, 
probíhají snahy a velké úsilí v oblasti výzkumu 
cílené na snížení šíření tohoto viru. V tomto 
kontextu se technologie IoT osvědčila jako bez-
pečný a efektivní způsob zacházení s pandemií 
COVID-19. 

Naším záměrem je definovat úlohu technologií na 
bázi IoT při sledování a regulaci šíření COVID-19 
a přinést přehled špičkových architektur, platfo-
rem, aplikací a průmyslových řešení na bázi IoT 
určených pro boj s COVID-19 ve třech hlavních 
fázích, k nimž patří včasná diagnostika, období 
karantény a následné zotavení.

Včasné zjištění a diagnóza mohou vést k men-
šímu infekčnímu šíření a ve výsledku k lepším 
zdravotním službám pro infikované pacienty. 
Umístění potvrzených nebo podezřelých případů 
do karantény a uplatnění lockdownů může snížit 
počet infekcí COVID-19 separací infikovaných lidí 
od ostatních. Sledování pacientů COVID-19 po 
zotavení bude prospěšné při monitorování vracejí-
cích se symptomů a potenciální infekčnosti těchto 
zotavených případů.

Zbytek článku je uspořádán následovně. Část 2 
pojednává o významu IoT v průběhu COVID-19. 
Část 3 upozorňuje na význam technologií IoT spolu 
s jejich kategoriemi pro fázi „Včasné diagnózy“. 
Podobně Části 4 a 5 poskytují přehled technologií 
IoT ve fázích „Období karantény“ a „Následného 
zotavení“. A konečně, v Částech 6 a 7 diskutujeme, 
nastiňujeme další práci a uzavíráme článek.

Důležitá role IoT v COVID-19
Od samého začátku roku 2020 se svět potýkal 
s pandemií způsobenou novým tvrdým respirač-
ním syndromem coronaviru 2 a musel vynakládat 
úsilí, aby reguloval bezprecedentní šíření viru 
a vyvinul vakcínu. Protože většina úsilí najít způsob 
zacházení s COVID-19 nebo zvládat jeho šíření 
nevykázala dosud přijatelné výsledky, je zde velká 
poptávka pro globálním monitorování pacientů 
se symptomatickou a asymptomatickou infekcí 
COVID-19.

V posledních letech si technologie IoT získala 
značnou pozornost v oblasti zdravotní péče, kde 
hraje důležitou roli v různých fázích různých infekč-
ních nemocí. V současné pandemii, kdy možnost 
onemocnění COVID-19 je vysoká, je principiální 
potřebou pacientů být ve spojení se svými ošet-
řujícími lékaři a být v různých fázích COVID-19 
proaktivně monitorován. V tomto článku se zabý-
váme rolí technologie IoT v reakci na COVID-19 ve 
třech hlavních fázích, k nimž patří včasná diagnóza, 
období karantény a následné zotavení.

V průběhu první fáze COVID-19, kterou je včasná 
diagnostika, je základní potřebou urychlení 
diagnózy z důvodu vysoké rychlosti nakažlivosti 
COVID-19, kdy dokonce i asymptomatický pacient 
může šířit virus na ostatní. Čím dříve je pacient 
diagnostikován, tím lépe může být šíření viru 
kontrolováno a pacient může dostat patřičnou 
léčebnou péči. Ve skutečnosti zařízení IoT mohou 
urychlit proces detekce shromažďováním informací 
od pacientů. To je možné realizovat získáváním 
údajů o tělesné teplotě s použitím různých zařízení, 
odběrem vzorků z podezřelých případů atd.

Druhá fáze nazývaná obdobím karantény, důležitá 
perioda této nemoci následující po tom, co byl 
pacientovi COVID-19 diagnostikován, a ten by 
měl být izolován pro léčebnou kůru. Zařízení IoT 
v této fázi mohou pacienty vzdáleně monitorovat 
s ohledem na péči, která je jim poskytována, a ti 
mohou zůstávat v domácím prostředí. Příkladem 
může být implementace sledovacích náramků, 
desinfekčních zařízení apod.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC), 

V posledních 
letech si 
technologie 
IoT získala 
značnou 
pozornost 
v oblasti 
zdravotní péče
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které je federální agenturou Spojených států pod 
ministerstvem zdravotnictví a humanitních služeb, 
většina lidí s mírnými symptomy se může zotavit 
i když zůstanou doma bez lékařské péče, ale není 
záruka, že tito lidé nebudou pro zotavení znovu 
infikováni. Opětná infekce může nastat s různými 
symptomy COVID-19. Vezmeme-li v úvahu tyto 
možné reinfekce ve fázi následného zotavení, 
šance symptomů návratu choroby COVID-19 
a potenciální infekčnosti může být vysoká. Před-
cházet tomu, aby k tomu docházelo by vyžado-
valo implementaci společenského distancování 
využitím zařízení IoT včetně náramků a zařízení 
monitorujících shlukování a hromadění osob, která 
budou sledovat vytvoření a udržování patřičných 
odstupů. Krátce řečeno, IoT technologie v průběhu 
pandemie COVID-19 prokázaly svoji prospěšnost 
při asistenci pacientům, poskytovatelům zdravotní 
péče a správním orgánům. V této části stručně při-
plížíme různá zařízení IoT a různé aplikace včetně 
nositelných zařízení (wearables), dronů, robotů, 
IoT tlačítek a aplikací pro smart telefony, které 
jsou používány zejména v první linii boje s COVID-
19. Tabulka 1 přináší výčet specifikací těchto tech-
nologií s ohledem na tuto pandemii. 

Nositelná elektronika (wearables)
Nositelná technologická zařízení je možné defino-
vat jako kombinaci – spojení elektroniky s něčím, 

co je možné obléknout. Definice uvedená Juniper 
Research popisuje tato zařízení jako počítačové 
technologie s funkcí umožněnou aplikacemi, které-
přijímají a zpracovávají vstupní informaci a jsou při 
tom oblečeny nebo připnuty k tělu jako náramky, 
brýle a hodinky. Tyto „smart wearables“ byly zkon-
struovány pro různé účely v rozmanitých oblastech 
působnosti, jako jsou lékařká péče, fitness, životní 
styl atd. I když ochrana osobních dat zůstává 
významným problémem pro rozvoj těchto zařízení, 
předpovědi říkají, že poskytovatelé zdravotní péče 
budou do roku 2023 vynakládat 20 miliard USD 
ročně na nositelná zařízení IoT, aby mohli monito-
rovat stále více svých pacientů. Nositelná zařízení 
IoT zahrnují širokou paletu různých nositelných 
smart prostředků, jako jsou Smart teploměry, 
Smart kukly, 

Smart brýle, IoT-Q-náramek pro sledování 
pacientů s COVID-19 v karanténě, EasyBand 
a Proximity Trace pro kontolu udržování odstupu 
nakažených. Tabulka 2 přináší přehled nositelných 
zařízení s jejich klasifikací a příklady aplikací.

Drony
Drony jsou jednoduché letecké prostředky, které 
létají bez jakékoliv účasti člověka nebo je s jeho 
velmi malým podílem na řízení. Historicky první 
dron, kterým byl balón vybavený bombami, byl 

Technologie Popis Pro Proti

Nositelná  
zařízení

Technologie app pro příjem 
a zpracování dat, která jsou 
přenášena připnuta k tělu

  Důsledné monitorování

  Zvýšení kvality zdravotní 
péče o pacienta

  Bezpečnější a efektivnější 
nemocnice

  Snížení počtu návštěv 
v nemocnici

  Bezpečnost a ochrana 
osobních dat

  Omezená životnost baterií

Drony Letadlo vybavené 
senzory a kamerami, GPS 
a komunikačním systémem, 
které létá s minimem interakcí 
s člověkem nebo zcela 
autonomně

  Provádění řady úkolů, 
k nimž patří vyhledávání, 
monitorování a doručování 
a roznášení

  Obsluha špatně dostupných 
míst

  Snížení interakce 
pracovníků, např. při údržbě 
zařízení nebo péči o pacienta

  Problém bezpečnosti (velká 
nestrukturovaná data)

  Kvalita služby

  Nízké možnosti připojení

Roboty Programovatelný stroj, který 
může se může zabývat řadou 
složitých činností stejně jako 
živý tvor

  Snížení interakcí díky 
vzdálené diagnostice 
a léčebné péči

  Údržba, úklid a desinfekce

  Snížení problémů v oblasti 
duševního zdraví

  Problémy s předsudky 
a ochranou soukromí

Aplikace pro  
smart telefony

Aplikační software určený pro 
provádění limitovaných úloh 
v mobilním zařízení

  Monitorování a sledování

  Nákladová efektivita

  Zabezpečení důvěrnosti 
a bezpečnosti 
shromážděných dat

Tab. 1 
Technologie IoT 

v době COVID-19
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použit v roce 1849 ve válce mezi Itálií a Rakous-
kem. Dron je rovněž znám pod zkratkou UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle) – automaticky řízený 
vzdušný dopravní prostředek, který pracuje 
s pomocí senzorů, GPS a komunikačních služeb. 
Implementace IoT uvnitř dronů, známá pod zkrat-
kou IoDT (Internet of Drone Things), umožňuje 
dronům plnit rozmanité úkoly, jako vyhledávání, 
monitorování a doručování. Operace se Smart 
drony je možné provádět pomocí smart telefonu 

a kontroléru s minimálními nároky na čas a energe-
tickou spotřebu, což umožňuje jejich efektivní vyu-
žití v různých oblastech a odvětvích, k nimž patří 
zejména zemědělství, obrana a bezpečnost, zdra-
votnictví. K různým typům dronů na bázi technolo-
gie IoT (Tabulka 3), které jsou používány v oblasti 
zdravotní péče a zejména boje proti COVID-19, 
patří drony s termokamerou, dezinfekční drony, 
lékařské drony, dohledové drony, oznamující drony 
a univerzální drony.

Typ Funkce Příklady zařízení

Smart 
teploměry

Monitorování teploty

Zvýšení rychlosti diagnostiky

Kinsa, Tempdrop, Ran’s Night

iFever, iSense

Smart 
ochranná kukla

Monitorování teploty

Zachycení snímku umístění a tváře pacienta

Snížení lidských interakcí

KC N901 v Číně

Smart brýle Monitorování a zaznamenání teploty

Snížení lidských interakcí

Rokid v Číně

Vuzik & Onsight

IoT-Q-náramek Sledování karanténních případů v případě útěku

Nákladově efektivní sledování

Ničitelný

Elektronický náramek v Hong Kongu

Elektronický kotníkový řemínek v USA

EasyBand Monitorování odstupu osob ve společnosti

Varování na nebezpečí limitního přiblížení pomocí LED

Smluvní náramek

Sledování 
přiblížení

Monitorování vzájemného odstupu pracovníků

Sledování kontaktů kontaminovaných zaměstnanců

Ochranná přilba TracingTag

Instant Trace

Tab. 2 
Nositelná síťová 
zařízení IoT v době 
COVID-19

Tab. 3 
Drony s funkcemi 
IoT pro spolupráci 
v síti

Typ Funkce Příklady zařízení

Dron 
zobrazující 
teplotu

Záznam teploty jednotlivců ve skupině

Snížení lidských interakcí

Pandemický dron

Desinfekční 
dron

Sterilizace kontaminovaných prostor

Ochrana zdravotnických pracovníků před 
infikováním

Snížení lidských interakcí

DJI

Lékařský/
dodávkový 
dron

Snížení návštěv nemocnice

Zvýšení dostupnosti pro léčebnou péči

Dodávkový dron Kanada

Dohledový 
dron

Monitorování odstupu ve skupině osob MicroMultiCopter

Cyient

Ohlašující dron Rozhlasové vysílání informací o COVID-19 Vysílací dron ve Španělsku a Kuwaitu

Univerzální 
dron

Zaznamenávání teploty

Desinfekce prostor

Monitorování skupin osob

Vysílání informací

Corona Combat

Roboty
Podle slovníku Merriam Webster je robot defi-
nován jako „stroj, který se podobá živé bytosti 
schopností pohybovat se autonomně“. Jako další 
vývojové stádium v průběhu vzniku síťově propoje-
ných robotů v cloudu byl implementován Internet 
robotických věcí (Internet of Robot Things), kde 

roboty mohly plnit mnoho různých úkolů, které 
zjednodušovaly život. S ohledem na současnou 
pandemii mohou být kategorizovány jako Auto-
nomní roboty, Teleroboty, Kolaborativní roboty 
a Sociální roboty. Tabulka 4 shrnuje základní 
aspekty těchto robotů s příklady.
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IoT tlačítka
Tento typ zařízení IoT představuje malé, progra-
movatelné tlačítko připojené do cloudu prostřed-
nictvím bezdrátové komunikace. Na základě svého 
kódu v cloudu může toto zařízení pouhým stiskem 
jediného tlačítka vykonávat různé monotónně se 

opakující úkoly. Například, jeden typ IoT tlačítka 
umožňuje pacientům pouhým jeho stiskem upo-
zornit na potřebu uklidit pokoj. Tabulka 5 ilustruje 
dvě implementace těchto tlačítek v různých fázích 
COVID-19.

Tab. 4 
Robtická zařízení 

IoT v době 
COVID-19

Tab. 5 
IoT tlačítka  

pro dobu  
COVID-19

Typ Funkce Příklady zařízení

Autonomní 
roboty

Zjišťování symptomů

Řízení odstupu osob ve společnosti

Prevence infikování lékařského personálu

Desinfikování a sterilizace kontaminovaných 
prostor v nemocnicích

Přemisťování pacientů, ošetřování

Kontrola příznaků dýchání pacienta

Sběr výtěrových testů

Robot poskytující inteligentní péči

Spot Robot

Teleroboty Omezení rizika infekce pro zdravotnický personál Chirurgičtí roboti DaVinci

Kolaborativní 
roboty

Snížení únavy pracovníků ve zdravotní péči

Desinfikování špatně dostupných prostor

Asimova Robotika

eXtremeDisinfection Robot

Sociální roboty Zmenšení mentálního vypětí Paro

Typ Funkce Příklady zařízení

(1) Upozorňující lékařské odborníky nebo rodinné 
příslušníky

Wanda QuickTouch

(2) Upozorňující poskytovatele zdravotní péče 
v případě stavu nouze

Sefucy
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Tab. 6 
IoT aplikace pro 
smart telefony 
v době COVID-1

Aplikace pro smart telefon
Aplikace pro chytrý telefon představují aplikační 
software vytvořený pro provádění limitova-
ných úloh v rámci mobilního zařízení, kterým 
smart telefon je. Vzhledem k tomu, že v roce 
2020 dosáhl počet aktivních smart telefonů 
3,5 miliardy, mohly by tyto aplikace na bázi IoT 
velmi efektivní v různých oblastech, k nimž patří 
zejména zdravotnictví, maloobchodní prodej 

a zemědělství. Velké množství smartphone 
aplikací bylo vyvinuto pro oblast zdravotní péče 
a některé z nich byly použity v odezvě na COVID-
19, jak ilustruje Tabulka 6, zejména nCapp, 
DetectaChem, Stop Corona, Social Monitoring, 
Selfie app, Civitas, StayHomeSafe, AarogyaSetu, 
TraceTogether, Hamagen, Coalition, BeAware 
Bahrain, eRouska a Whatsapp. 

Typ Funkce Původ

nCapp Aktualizuje databáze

Poskytuje dostupné konzultace

Kontroluje dlouhodobý zdravotní stav pacienta

Čína

DetectaChem k aplikaci na smart telefonu USA

Stop Corona Každodenní získávání zdravotních zpráv, včetně kontaktů, symptomů a polohy

Vytváření mapy s vyznačenými lokalitami vysokého rizika

Chorvatsko

Social 
Monitoring

Sledování pacientů diagnostikovaných s COVID-19

Přístup k informacích o uživateli ze strany státní správy (s ochranou osobních 
údajů)

Rusko

Selfie app Monitorování pacientů namátkovou žádostí o zaslání selfies Polsko

Civitas Určení vhodného času ponechání podezřelých případů pro základní vyšetření Kanada

StayHomeSafe Monitorování příletů na letiště s použitím aplikace ve smart telefonu 
anáramku náramku

Hong Kong

Aarogya Setu Lepší propojení lidí a zdravotnických služeb Indie

TraceTogether Sběr dat o lidech, kteří byli v blízkosti uživatele s kódovanými ID 

Přístup k informacích o uživateli ze strany státní správy (s ochranou osobních 
údajů)

Informování lidí, kteří byli v těsném kontaktu s uživatelem, pokud je uživatel 
infikován

Singapur

Hamagen Vyhledání, zda byl uživatel v těsném kontaktu s osobou, která byla pozitivně 
testována na COVID-19

Izrael

Coalition Bezpečné informování o zjištěných případech, kdy uživatelé byli vzájemně 
v kontaktu

USA

BeAware 
Bahrain

Výstraha lidem, kteří byli v těsném kontaktu s infikovanou osobou

Sledování lidí, kteří se sami izolovali

Služby lokalizace musí být ON

Bahrain

eRouska (chytrá 
karanténa)

Zachycení fyzických kontaktů mezi uživatelem a ostatními lidmi Česká republika

Social Media 
– Whatsapp

Poskytnutí zdravotnické podpory bez návštěvy nemocnice

Dostupná je konzultace s lékařem 

Singapur
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Představujeme

Již více než 30 let vyvíjíme pasivní komponenty pro optické sítě s ohledem 
na aktuální požadavky našich globálních zákazníků na vysokou kvalitu, 
adaptabilitu, stálost a odolnost. Většinu z nich stavíme na univerzálním 
škálovatelném listovacím managementu FibeRoadTM systém, díky čemuž mohou 
být sítě flexibilní a 100 % připravené na další expanzi. 

Vysokokapacitní  
optický rozvaděč  
MDO 900 od Micos Telcom

5 vlastností zaručujících flexibilitu a stálost

  Možnost kombinovat optické kazety  
a postupně je osazovat

  FibeRoadTM systém 

  Zvýšená odolnost proti korozi (aluzinek)

  Možnost uložení PLC splitterů mimo kazety

  Možnost skládat rozvaděč bokem i zády k sobě

Jako první letos představíme Vysokokapacitní optický rozvaděč 
MDO 900 – modulové řešení používané v centrálních uzlech, 
vhodné pro všechny typy sítí, bez kabelových splitterů a bez 
navlékání do ochranných trubiček. MDO 900 poskytne možnost 
uložení až 3456 svárů k ukončení až 1152 vláken na SC konektory 
nebo 2304 vláken na LC konektory.
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Společnost KABEL TRADE PRAHA s.r.o. má více než dvacetiletou úspěšnou 
historii a zkušenosti v telekomunikacích, zejména v oblasti výstavby mobilních 
sítí od počátků GSM až po současné sítě směřující ke standardu 5G. Kromě ak-
tivní spolupráce se všemi operátory na výstavbě venkovních mobilních sítí se 
podílí na realizaci speciálních projektů pro distribuci mobilního signálu. Jedná 
se především o silniční, drážní tunely, prostory metra a obecně prostory s nativně 
nehomogenním pokrytím.
Již v roce 1999 byla realizována první instalace vyzařovacího 
kabelu za účelem testování. Na této instalaci a testování 
se společnost podílela společně s tehdejšími operátory 
a ČVUT. Výsledkem tohoto pilotního projektu byl výběr 
vyzařovacího kabelu s nejlépe vyhovujícími parametry.

Praktická zkouška v prostorách pražského metra tak položila 
základ systémového návrhu celého řešení a s ní se rovněž 
objevily související technické a technologické výzvy. 

Nový úsek metra linky A ze stanice Dejvická do stanice 
Nemocnice Motol, dokončený v roce 2015, byl již vybaven 
systémem vyzařovacího kabelu. 

V roce 2016 vznikl společný koncept mobilních operátorů 
na pokrytí pražského metra, na jehož technickém řešení 
KABEL TRADE PRAHA s.r.o. spolupracoval se svými tech-
nologickými partnery Radiofrequency Systems GmbH, SPI-
NNER GmbH a HUBER+SUHNER SAS, kteří jsou světovými 
lídry v oblasti telekomunikační infrastruktury.

Překážky v projektu, které bylo třeba řešit
Systém se skládá z prvků, které musí být schváleny ve stá-
vajících platných Protokolech technického ředitele (Proto-
koly TŘ). 

Samotné technické řešení pak z pohledu náročného a zcela 
nehomogenního prostředí pražského metra znamenalo 
nejednu výzvu, zejména z hlediska splnění přísných podmí-
nek pro moderní standardy provozu služeb LTE jednotlivých 
operátorů a jejich koexistence v jednotném systému vyza-
řovacího kabelu v tunelech a distribuovaného anténního 
sytému ve stanicích.

Výběr technologie
Základními prvky zvolené technologie jsou:
•  vysílací technologie, tj. generátor základního signálu 

Base Band Unit (BBU), je umístěná v technologické míst-
nosti (MOZ);

•  optické kabelové trasy a stejnosměrné (DC) napájecí 
kabely zajišťují vzdálené propojení mezi BBU a vysí-

Pokrytí pražského metra  
mobilním signálem

Jiří Trebula
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lacími jednotkami Radio Remote Unit (RRU) 
přes sestavu distribučních boxů pro stejno-
směrné napájení (DC-DB), včetně přepěťové 
ochrany (OVP-B), a dále pak propojení vlast-
ního užitného signálu optickým distribučním 
boxem(O-DB);

•  společném uspořádání tzv. „RRU hnízda“ je pak 
sestava doplněna párem vícepásmových pasiv-
ních slučovačů Multi Band Combiner (MBC); 

•  nízkoútlumové koaxiální kabelové rozvody ve 
stanici, ve veřejných i služebních prostorách 
slouží k distribuci vysokofrekvenčního signálu 
k anténám a k vyzařovacím kabelům;

•  vysílací a přijímací antény v pečlivě zvolených 
pozicích pomáhají pokrýt signálem nástupiště 
a vestibuly;

•  širokopásmové vyzařovací kabely (VK) jsou 
vedené v tunelu – v každém úseku odděleně na 
straně tunelu, kde jsou instalována stávající 
slaboproudá zařízení (pravá strana ve směru jízdy 
soupravy).

Výsledkem je kompletní technologie s plnou 
symetrií, zajišťující MIMO 2x2 pro stanice a SIMO 
v tunelech. Výhodou je, že toto řešení využívá 
efektivně plný výkon, tzn. není nikde potřeba výko-
nový signál „přeměnit na teplo“.

Detailně, pro každý MBC (HC) tak platí: 
 1/3 výkonu do tunelu vzad (jako SIMO),
 1/3 výkonu do stanice (jako MIMO 2x2),
 1/3 výkonu do tunelu vpřed (jako SIMO).

Obr. 1  
Blokové schéma 

technologie 

Obr. 2  
Zapojení technologie v praxi

Obr. 3  
Instalace vyzařovacího kabelu v praxi
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Technologické výzvy je možné shrnout 
následovně:
Prostředí:
–  neznámé chemické látky v tunelu,
–  teplotní, mechanické, tlakové rázy + vibrace,
–  bludné DC proudy – elektrolýza, přenos materi-

álu, koroze, nelineární usazeniny.

Linearita:
–  celý systém – antény + jumpery, kabely, ohyby 

kabelů, konektory,
–  okolí a prostředí – spoje různých kovů, vlhko, otěr 

z brzd a kolejí, prach,
–  koexistence operátorů – zarušení přijímacích 

cest intermodulačními produkty všech řádů (ze 
systému i z okolí), 

–  uchycení VK každých 10 m speciální ohnivzdor-
nou příchytkou.

Obr. 4 
Mapa pražského 
metra (vyznačen 
první úsek hlavní 
výstavby z roku 
2018)

Funkčnost, využití pokrytí metra
Projekt řeší vybudování nového telekomunikač-
ního systému pro zpracování signálu veřejných 
bezdrátových komunikačních sítí ve frekvenčních 
pásmech od 700 do 2600 MHz v prostorách 
pražského metra formou multi-operátorského 
sdílení společného multi-systémového rozvodu 
(stanice + tunely).

Rozsah: 
•  61 stanic (jedno nebo dvě nástupiště, situovaná 

pod zem – pouze několik stanic je povrchových),
•  3 přestupní stanice (separátní stanice pro každou 

linku, spojené podzemními koridory), 
•  65 km tunelů (jednokolejné, dvojkolejné – nej-

delší tunel 2,7 km, několik nadzemních úseků 
s okny). 

Uživatelé mobilních operátorů tak mohou neome-
zeně využívat hlasové a datové služby i v prosto-
rách pražského metra, kde v minulosti, zejména 

v mezistaničních úsecích (tunelech), tato možnost 
zcela chyběla.

Mobilní operátoři již v tuto chvíli disponují 
výsledky z reálného měření a je možné s potěšením 
konstatovat, že systém jako celek funguje nad 
očekávání dobře.

Plány do budoucna
Společnost KABEL TRADE PRAHA s.r.o. plánuje 
„just in time“ dodávky, technickou podporu pro 
dostavbu/realizaci aktivní části projektu – stanice 
a tunely pražského metra trasy A,B,C, dále pak 
nová trasa D.

V současné době společnost zahájila dodávky 
systému vyzařovacího kabelu a příslušen-
ství rovněž pro projekt VKV pražského metra, 
určený pro bezpečností komunikaci vlakových 
souprav a složek IZS ve stanicích a tunelech 
pražského metra.
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Cordiant Digital Infrastructure získala České Radiokomunikace
Investiční fondy ve správě Macquarie Asset Management oznámily prodej společ-
nosti České Radiokomunikace fondům Cordiant Digital Infrastructure. 
Cordiant Digital Infrastructure Trust investuje ve Velké Británii, 
Evropě a Severní Americe především do základní infrastruktury 
digitální ekonomiky – datových center, optických a mobilních 
sítí. Investičním správcem fondů Cordiant Digital Infrastructure 
Trust je společnost Cordiant Capital Inc.

České Radiokomunikace jsou poskytovatelem telekomunikační, 
mediální a technologické infrastruktury a souvisejících služeb 
v České republice. Společnost provozuje síť 660 telekomuni-
kačních vysílačů, z toho 86 využívaných pro šíření televizního 
a 97 pro šíření rozhlasového signálu, a 3730 kilometrů optic-
kých kabelů. Kromě podpory celoplošného vysílání a konekti-
vity nabízejí České Radiokomunikace rovněž cloudové služby 
a služby datových center rozvíjejí technologie pro Internet 
věcí napříč Českou republikou. Ve fiskálním roce končícím 
v březnu 2020 vykázaly výnosy dvě miliardy korun a ztrátu 
576 milionů Kč.

„Těšíme se, že můžeme společně s jejich silným manažerským týmem, 
zaměstnanci a ostatními důležitými partnery pokračovat v budování 
Českých Radiokomunikací jako vedoucí digitální infrastrukturní plat-
formy obsluhující trhy vysílání, telekomunikací a datových center,“ 
uvedl Steven Marshall, předseda představenstva Cordian Digital 
Infrastructure.

České Radiokomunikace se podle generálního ředitele Víta 
Vážana během posledních let proměnily z operátora televizního 
a rozhlasového vysílání ve vyspělou diverzifikovanou technolo-
gickou společnost. „Jako součást Cordiant Digital Infrastructure 
Limited budeme společně pokračovat v poskytování služeb stáva-
jícím zákazníkům i expandovat do nových segmentů podnikání," 
doplnil.

Fondy Macquarie European Infrastructure Fund II (MEIF2), 
Macquarie European Infrastructure Fund III (MEIF3) a Macquarie 
Mercer Infrastructure Trust vstoupily do Českých Radiokomu-
nikací již v roce 2011. Od té doby stály České Radiokomuni-
kace v čele přechodu na druhou generaci zemského digitálního 
televizního vysílání (DVB-T2) a vysílání digitálního rozhlasu 
(DAB+) v ČR. České Radiokomunikace rovněž investují do 
zavádění mobilních sítí páté generace (5G) a vybudovaly zázemí 
pro nabídku služeb v oblasti Internetu věcí, cloudových služeb 
a služeb datových center.

Macquarie Asset Management je dlouhodobým investorem 
do základní infrastruktury v České republice. V současné době 
spravují fondy společnosti investici do společnosti GasNet, která 
je provozovatelem distribuční sítě plynu v celkové délce 65 000 
kilometrů se 2,3 miliony přípojek po celé ČR.

Complete Service
Powerfull Solution

KTP váš partner pro výstavbu sítí 5G

www.ktp.cz
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Informační servis

EU  Celkový počet domů s připojením Fiber to the 
Home (FTTH) a Fiber to the Building (FTTB) v EU 

dosáhl v roce 2020 téměř 182,6 milionu domácností, ve 
srovnání se 172 miliony v roce 2019. Hlavními hybateli, 
pokud jde o počet procházejících domů, jsou Francie (+4,6 
M), Itálie (+2,8 mil.), Německo (+2,7 mil.) a Velká Británie 
(+1,7 mil.). 

EU  Počet předplatitelů FTTH a FTTB v Evropě se od 
roku zvýšil v EU39 o 16,6 % od září 2019 s 81,9 

miliony předplatitelů FTTH / B do září 2020. Rusko stále 
hraje hlavní roli v celkovém nárůstu, je však zajímavé, že 
samotné státy EU27 + UK zaznamenaly nárůst o 20,4 %.

EU  Island zůstává lídrem v penetraci FTTH/B (70,7 %) 
v Evropě. Těsně následuje Bělorusko (70,4 %). 

Španělsko (62,6 %) získává třetí místo před Švédskem 
(61,8 %).

 Rusko připojí regionální knihovny k internetu. 
Zhruba 5400 veřejných knihoven v Rusku bude do 

konce letošního roku připojeno k internetovým službám, 
uvádí Tdaily.ru s odvoláním na prohlášení ministerstva 
pro digitalizaci. Veřejnosti tam bude k dispozici širokopás-
mové připojení až 10 Mb/s. Knihovny založené na školách 
jsou také připojeny k internetu v rámci federálního pro-
gramu Digitální ekonomika. Celkově bude letos připojeno 
10 733 škol.

EU  Německo překročí do června 29 milionů gigabito-
vých linek. Podle studie provedené průmyslovou 

skupinou VATM ve spolupráci se společností Dialogue 
Consult bude v polovině roku 2021 k dispozici v Německu 
přibližně 29,3 milionu gigabitových připojení, což je o 5 % 
(1,4 milionu připojení) více než na konci roku 2020. Číslo 
zahrnuje kabelové připojení Docsis 3.1 a připojení FTT-
B/H. Počet připojení FTTB/H se do června zvýší odhadem 
o 800 000 na 6 milionů a očekává se, že počet gigabito-
vých připojení dostupných prostřednictvím širokopásmo-
vého kabelu se v první polovině roku zvýší o více než 600 
000 na 23,3 milionu připojení. Podle studie poskytují 92 % 
vysokorychlostního připojení alternativní operátoři a 8 % 
Deutsche Telekom. Telekom bude mít do konce června 
odhadem 2,3 milionu FTTB/H připojení.

EU  UPC Slovakia rozšiřuje giga síť. Společnost UPC 
nyní nabízí služby 1 Gb/s 297 000 domácnostem na 

Slovensku. To je podle společnosti téměř polovina z cel-
kového počtu s připojením UPC. Dodává, že před tímto 
měsícem byly tyto služby k dispozici v Bratislavě, Pezinku 
a Svatém Juru. Nyní byly rozšířeny o Prešov, Trnavu, Ban-
skou Bystricu, Levice, Sliač, Velký Šariš, Hanisku, Petro-
vany, Kendice a Ľubotice. Společnost UPC Slovakia nabízí 
internet v síti giga za zvýhodněnou cenu 20,90 EUR, včetně 

EU  The total number of homes passed with Fibre to 
the Home (FTTH) and Fibre to the Building (FTTB) 

in the EU reached nearly 182.6 million homes in 2020, 
compared to 172 million in 2019. The main movers in terms 
of homes passed in absolute numbers are France (+4,6 M), 
Italy (+2,8 M), Germany (+2,7 M) and the UK (+1,7 M). 

EU  The number of FTTH and FTTB subscribers in 
Europe increased by 16.6 % in EU39 in the year 

since September 2019 with 81.9 million FTTH/B subscrib-
ers in September 2020. Russia still plays a major role in 
this increase, however, it is interesting to note that the 
EU27+UK experienced a 20.4 % increase on its own.

EU  Iceland remains a leader in FTTH/B penetration 
(70,7 %), championing the ranking followed closely 

by Belarus (70,4 %). Spain (62.6 %) reclaims the third 
position from Sweden (61.8 %) and assumes the last spot 
on the podium of fibre leaders.

 Russia to connect regional libraries to internet. 
Around 5,400 public libraries in Russia will be 

connected to internet services by the end of this year, 
reports Tdaily.ru citing a statement from the Ministry of 
Digitalisation. Broadband at up to 10 Mbps will be available 
to the public there. Libraries based in schools are also being 
connected to the internet under the federal programme 
Digital Economy. In total, 10,733 schools will be connected 
this year.

EU  Germany to pass 29 million gigabit lines available 
by June. Around 29.3 million gigabit connections 

will be available in Germany in mid-2021, up 5 percent or 
by 1.4 million connections compared to the end of 2020, 
according to a study conducted by the Industry group 
VATM in partnership with Dialogue Consult. The number 
includes Docsis 3.1 cable connections and FTTB/H connec-
tions. The number of FTTB/H connections will grow by an 
estimated 800,000 to 6 million by June, and the number 
of gigabit connections available via broadband cable is 
expected to increase by more than 600,000 to 23.3 million 
connections in the first half of the year. According to the 
study, 92 percent of the high-speed connections are pro-
vided by alternative operators and 8 percent by Deutsche 
Telekom. Telekom will have an estimated 2.3 million 
FTTB/H connections by the end of June.

EU  UPC Slovakia extends giga network. UPC is now 
offering 1 Gbps services to 297,000 households in 

Slovakia. This, according to the company, is almost half of 
the total number with a UPC connection. It adds that prior 
to this month, gig services were available in Bratislava, 
Pezinok and Svaty Jur. Now, they have been extended to 
Presov, Trnava, Banska Bystrica, Levice, Sliac, Velky Saris, 



2 0 2 1  |  1 - 25 4  | 

pronájmu Connect Boxu na šest měsíců se závazkem na 
dva roky. Poslední výsledky zveřejněné společností Liberty 
Global ukazují, že její provoz na Slovensku ukončil první 
čtvrtletí s 146 700 internetovými předplatiteli. To bylo 
o 2 700 více než na konci loňského roku.

 Operátor O2 uvedl na trh v České republice novou 
generaci vlastního modemu/routeru s názvem O2 

Smart Box. Nový O2 Smart Box přinášístandardní Wi-Fi 6 
v obou tradičních pásmech 2,4 a 5 GHz a přináší zvýšení 
kapacity sítě a zvýšení rychlosti až na 1 Gb/s.

 ČTÚ dne 03. 05. 2021 doplnil srovnávací nástroj 
cen a kvality služeb elektronických komunikací 

o možnost srovnání cen služeb v pevném místě – inter-
netu v pevném místě, volání v pevném místě a televize. 
Doposud šly porovnat ceny a parametry služeb volání, SMS 
a mobilního internetu. Srovnávací nástroj funguje tedy již 
v plném rozsahu, prozatím v pilotním režimu. Informace 
o parametrech a cenách služeb do srovnávače povinně 
vkládají přímo poskytovatelé těchto služeb (operátoři, 
podnikatelé). A ti také ručí za jejich správnost. Český 
telekomunikační úřad přijal několik desítek hlášení o chyb-
ných informacích a všechny postupně prověřuje a sjednává 
s operátory nápravu. Spotřebitelé si mohou na základě 
zadaných parametrů (výše spotřeby, požadovaného typu 
smluvního závazku, adresy v případě pevných služeb atd.) 
vybírat individuálně nejvhodnější dostupnou službu, 
poskytovatelé služeb si zase mohou ověřit, nakolik jsou 
jejich nabídky konkurenceschopné ve srovnání s ostatními 
podnikateli. Cílem srovnávacího nástroje je tedy i dynamič-
tější rozvoj trhu elektronických komunikací prostřednictvím 
tlaku informovaných spotřebitelů na poskytovatele služeb. 

 Vláda Kanady investuje 1,6 milionu USD, aby 
přinesla vysokorychlostní internet do dalších 324 

domů v regionu Halton. Tento projekt připojí k vysokorych-
lostnímu internetu 324 nedostatečně zásobených domác-
ností v regionu Ontario v Haltonu. Univerzální širokopás-
mový fond byl spuštěn 9. listopadu 2020. Nyní ohlašovaný 
projekt byl schválen do šesti měsíců od formálního zahájení 
programu v hodnotě 2,75 miliardy USD. Projekty financo-
vané v rámci UBF, jakož i prostřednictvím dalších veřejných 
a soukromých investic, pomohou do roku 2026 připojit 
98 % Kanaďanů k vysokorychlostnímu internetu a dosáh-
nout národního cíle 100 % připojení do roku 2030. Cílem 
kanadské strategie připojení je poskytnout všem Kanaďa-
nům přístup k internetu rychlostí alespoň 50 megabitů za 
sekundu (Mbps). UBF je součástí sady federálních investic 
do zlepšení vysokorychlostního internetu. Sada zahrnuje 
program Connect to Innovate, který by měl do roku 2023 
propojit téměř 400 000 domácností, a nedávno ohlášenou 
širokopásmovou iniciativu Canada Infrastructure Bank 
v hodnotě 2 miliard dolarů.
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Haniska, Petrovany, Kendice and ?ubotice. UPC Slova-
kia offers giga internet for a discounted price of €20.90, 
including the rental of a Connect Box for six-months with 
a two-year commitment. The latest results published by 
Liberty Global show that its operation in Slovakia ended 
the first quarter with 146,700 internet subscribers. This 
was 2,700 more than at the end of last year.

 The O2 Czechia has launched a new generation of 
its own modem/router on the market in the Czech 

Republic, called the O2 Smart Box. The new O2 Smart 
Box brings standard Wi-Fi 6 in both the traditional 2.4 and 
5 GHz bands. Ensuring an increase in network capacity and 
speed increase up to 1 Gbbs.

 CTU has complemented a comparison tool on price 
and quality of electronic communications services 

by the possibility to compare prices of fixed services – 
Internet at a fixed location, calls at a fixed location and 
TV. Up to now, prices and parameters of call services, SMS 
and mobile internet could be compared. Comparison tool 
is already operating in full, for now it is in pilot operation. 
Information on parameters and prices of services must 
be entered into the comparison tool by the providers of 
these services (operators, undertakings). They are also 
responsible for their correctness. CTU has received several 
dozen reports on erroneous information and is examining 
all of them and negotiating remedies with operators. On 
the basis of provided parameters (amount of consumption, 
type of contractual obligation required, address in case of 
a fixed service, etc.) consumers can individually choose the 
most suitable available service, while service providers can 
verify how competitive their offers are compared to other 
undertakings. More dynamic development of electronic 
communications market through the pressure of well-in-
formed consumers on service providers shall be the main 
aim of the comparison tool. 

 Government of Canada invests $1.6 million to bring 
high-speed Internet to 324 more homes in Halton 

region. This project will connect 324 underserved house-
holds in Ontario's Halton region to high-speed Internet. 
The Universal Broadband Fund was launched on November 
9, 2020. The project being announced was approved within 
six months of the formal launch of the now $2.75-bil-
lion program. Projects funded under the UBF, as well as 
through other public and private investments, will help 
connect 98 % of Canadians to high-speed Internet by 2026 
and achieve the national target of 100 % connectivity by 
2030. Canada's Connectivity Strategy aims to provide all 
Canadians with access to Internet speeds of at least 50 
megabits per second (Mbps). The UBF is part of a suite of 
federal investments to improve high-speed Internet. The 
suite includes the Connect to Innovate program, which is 
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 Algoritmy MIMO pomáhají mobilním operátorům 
připravit se na vzkvétající provoz 5G a nové tarifní 

modely. Globální zavádění 5G vstupuje do třetího roku. Na 
předních trzích v Asii, jako je Jižní Korea a Čína, významně 
roste počet předplatitelů 5G a objem provozu. Do konce 
března 2021 představovala síť 5G v Jižní Koreji 20,4 % 
předplatného mobilních telefonů a tito uživatelé vyge-
nerovali 50,3 % celulárního datového provozu. Průměrné 
využití dat předplatitelů 5G bylo v březnu 26,66 GB, což je 
přibližně 2,9x úroveň 4G ve stejném období. V Číně dosáhl 
počet předplatitelů tarifu 5G ke konci března 392 milionů. 
Přijetí služby 5G zvyšuje spotřebu dat. Průměrné využití 
dat čínských mobilních předplatitelů se v roce 2020 zvýšilo 
o 32 %. 

 TELUS a Ericsson zrychlují komerční 5G aplikace 
pomocí standardů sítě formou ’slicing orchestra-

tion’. Společnosti dokončují první realizaci v laborator-
ním prostředí na základě 3GPP Release 16 a IETF L3NM. 
Tato metoda umožňuje maximální návratnost investic 
k poskytování diferencovaných služeb ve velkém a úspěšně 
provedly první důkaz konceptu od více dodavatelů v labo-
ratorním prostředí založeném na 3GPP Release 16 a vrstvě 
Internet Engineering Task Force (IETF) Model 3 NW Yang 
(L3NM). 

 Shentel rozšiřuje svoji vysokorychlostní síť optic-
kých vláken ve Virginii. Glo Fibre na VIRGINIA Glo 

Fiber, značka služeb poskytovaná společností Shenandoah 
Telecommunications Company („Shentel“), oznámila 
dostupnost své sítě s optickými vlákny ve městě Salem 
ve státě Virginia pro rezidenční a obchodní klientelu. Se 
Salemem nyní rozsáhlá regionální síť Glo Fiber zasahuje 
více než 34 000 domácností a roste. Společnost Glo Fiber, 
která byla uvedena na trh teprve v roce 2019, poskytuje 
novou generaci gigabitového širokopásmového připojení 
k internetu (FTTH), živé televizní vysílání a digitální domácí 
telefonní služby. Glo Fiber využívá regionální optickou síť 
Shentel o délce 6800 mil, aby zajistil vysokou rychlost, 
nízkou latenci a spravedlivé ceny. 

 Investice do infrastruktury pro 5G podpoří trvalou 
poptávku po optických kabelech také ve Spojených 

státech. Poptávka po optických kabelech by měla do roku 
2025 vzrůstat o 3,0 % ročně na 3,6 miliardy USD. Tyto 
a mnoho dalších trendů představuje nová studie Insulated 
Wire & Cable od společnosti MarketResearch.com

expected to connect nearly 400,000 households by 2023, 
and the recently announced $2-billion broadband initiative 
from the Canada Infrastructure Bank.

 MIMO algorithms help mobile operators to prepare 
for booming 5G traffic and new tariff models The 

global 5G rollout is entering the third year. In the leading 
markets in Asia, such as South Korea and China, 5G sub-
scribers and traffic volume have been growing significantly. 
By the end of March 2021, 5G accounted for 20.4 % of 
mobile subscriptions in South Korea and these users gener-
ated 50.3 % of cellular data traffic. The average data usage 
of 5G subscribers was 26.66 GB in March that is about 
2.9x 4G levels in the same period. In China, the number of 
5G tariff plan subscribers has reached 392 million by the 
end of March. The adoption of 5G service boosts the data 
consumption. The average data usage of Chinese mobile 
subscribers increased by 32 % in 2020.

 TELUS and Ericsson accelerating commercial 5G 
applications with standards-based network slicing 

orchestration. Companies complete first multi-vendor 
network slicing orchestration proof of concept in a lab 
environment based on 3GPP Release 16 and IETF L3NM 
End-to-end network slicing enables maximum return on 
investment to provide differentiated services at scale have 
successfully conducted the first multi-vendor network slic-
ing proof of concept in a lab environment based on 3GPP 
Release 16 and the Internet Engineering Task Force (IETF) 
Layer 3 NW Yang Model (L3NM). 

 Shentel Expands its Glo Fiber High-Speed Fiber 
Optic Network to Virginia. Glo Fiber, a service 

brand powered by Shenandoah Telecommunications 
Company ("Shentel") announced availability of its fib-
er-optic network in the city of Salem, Virginia, to residen-
tial and business customers. With the addition of Salem, 
Glo Fiber's expansive regional network now reaches more 
than 34,000 households and growing. Launched in 2019, 
Glo Fiber delivers next-generation fiber-to-the-home 
(FTTH) gigabit broadband Internet access, live streaming 
TV and digital home phone services. Glo Fiber leverages 
Shentel's 6,800-mile regional fiber network to ensure high 
speeds, low latency, and fair pricing. 

 Investment in infrastructure for 5G Will Support 
Sustained Demand for Fiber Optic Cable also in 

U.S. Fiber optic cable demand is projected to advance 
3.0 % per year to $3.6 billion in 2025. These and many 
more trends are presented in the new study Insulated Wire 
& Cable from The Freedonia Group, a division of MarketRe-
search.com
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Cena: Neprodejné

na odlehčenou

"Ano šéfe. To je náš poslední bagrista. 
Jak zavedli ten rychlý internet, všichni 

odešli těžit ty kryptoměny."

Maminko, máte krásné miminko!  
Navíc první z Generace F, protože podle  
informací z Vašeho dotazníku, máte již  

optické internetové připojení.

A nyní probereme  
rizika evoluce rychlosti.

Takže jinak děcka! Při dnešním 
testu už výpadek internetu 

počítám za čistou 5!
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Stream Video

Outdoor

Sampling
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www.liberal-agency.cz
Tel.: +420 603 521 866, Email: info@liberal-agency.cz



Vyberte si z komplexní nabídky nabíjecích stanic pro elektromobily  
– domácí, veřejné i smart řešení –

www.voltdrive.com

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

Společnost VoltDrive hledá obchodní partnery  

pro prodej, instalace a servis nabíjecích stanic. 

www.voltdrive.cz                  info@voltdrive.com


