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Budoucnost naší každodenní práce 
Digitalizace je globální megatrend, který bude permanentně měnit 

podstatu naší každodenní práce a tradičních obchodních modelů. 

Není proto divu, že se objevují projekty, které se snaží poskytnout 

zaměstnancům a podnikům pomoc a podporu v průběhu digitální 

transformace.

Digitalizace dnes představuje hlavní výzvy pro komerční a občan-

skou společnost, politické instituce a průmysl. Společně s mega-

trendy demografických charakteristik, ekonomické globální spo-

lupráce a výzev řízení pro podnikající společnosti a celé státy bude 

digitalizace hrát klíčovou roli jako řídící síla i potenciální řešení pro 

globální problémy. To, co odlišuje digitalizaci od předchozích spo-

lečenských změn, je exponenciální křivka jejího vývoje, kombinace 

rozmanitých kvantových skoků v technologickém vývoji a jejich 

přeshraniční a transinstitucionální dopad. 

Proto je nezbytné vytvářet povědomí o této nové vývojové kate-

gorii a hledat prostor nebo platformu pro diskuzi možných přístupů 

k řešením těchto výzev přesahujících rámec tradičních paradigmat. 

Abychom toho dosáhli musíme sledovat nové projektové cesty. 

Internet věcí, práce a uvažování v ekonomických dimenzích ekono-

miky platforem typu Airbnb a Uber staví dobře známá paradigmata 

pracovní činnosti a obchodu na hlavu, a vyžaduje větší flexibilitu 

přizpůsobení všech zúčastněných. Vezmeme-li v úvahu kvalitativní 

skok v ekonomickém vývoji, pouhé pokračování logiky rostoucí 

efektivnosti se míjí cílem. Digitalizace neznamená mechanizaci 

a automatizaci, ale „narušení“; ne využití nového plánovacího 

paradigmatu, ale zvládnutí neznámého; ne jistotu ex-ante, ale 

znalosti ex-post.

Nicméně není k dispozici dostupná empirická zkušenost, která 

by mohla pomoci zvládnout toto narušení – a výsledkem je vysoká 

obecná úroveň komplikovanosti a zmatenosti.

Až dosud neexistuje konkrétní mentální obraz toho, jak společ-

nost, svět politiky a obchodu, bude postupovat cestou od analo-

gového k digitálnímu.

Naším cílem je tudíž zvýšení vědomostí malých a středních 

podniků s ohledem na řízení jejich digitalizace. Současně by mohla 

vzniknout myšlenka možného narušení existujících obchodních 

modelů, které může zavdat příčinu k digitalizaci.

Vznikající případové studie identifikují některé příklady společ-

ností, které úspěšně vyřešily přechod svých pracovních a výrobních 

procesů do digitálního věku, včetně přizpůsobení svých vlastních 

tradičních obchodních modelů.

Neradujme se tedy předčasně. Výsledkem digitalizace nebude 

nic jiného, než další vytrvalé každodenní pracovní úsilí ... jenom už 

ne v konzervativním pestrém analogovém světě, na který jsme byli 

po probuzení zvyklí. 

Petr Beneš
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Záběr současných telekomunikací se výrazně rozšiřuje, často se tak i překrývá 
s inovačními obory jako jsou například kybernetická bezpečnost, či zpracování 
signálů. Problematika studia je mnohem více orientována na koncové aplikace 
než na samotné technologie. Odběrateli absolventů studijních programů nejsou 
jen telekomunikační firmy, či mobilní operátoři, ale rovněž velké energetické 
firmy, poskytovatelé Internetu, ICT firmy, státní sektor v oblasti kybernetické 
bezpečnosti. Evidentní je posun k moderním „smart“ technologiím, a síťovým 
službám Internetu věcí, Průmyslu 4.0, sítí 5G.

O rozhovor jsme požádali vedoucí dvou v současnosti 
špičkových pracovišť zaměřených na problematiku nové 
generace telekomunikací, která pod zkratkou NG-T je 
i hlavní obsahovou náplní tohoto časopisu. O svoje názory 
a myšlenky se s námi podělili Prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc., 
vedoucí Ústavu telekomunikací Fakulty elektrotechniky 
a komunikačních technologií Vysokého učení technického 
v Brně a Prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D., vedoucí Katedry 
telekomunikační techniky Fakulty elektrotechniky a infor-
matiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Ústav telekomunikací VUT Brno se zaměřuje na výuku 
a výzkum zejména v oblastech informačních a komunikačních 
technologií, kybernetické bezpečnosti, zpracování obrazo-
vých a řečových signálů, zpracování velkého množství dat 
(BIG DATA) a vývojem hardware. V oblasti výzkumu jsme 
významnými partnery národních i nadnárodních firem ICT.

Mobilní technologie na VŠB TUO jsou jediným studijním 
programem tohoto typu v ČR i SR. Jeho absolvent se stane 
odborníkem v oblasti mobilních komunikací, naučí se vyvíjet 
a optimalizovat aplikace do koncových mobilních zařízení 
a porozumí moderním technologiím mobilních komunikač-
ních sítí.

Jak se podle vašeho názoru změnily telekomunikace od 
počátku milénia a jak se budou měnit do budoucna?

Prof. Jiří Mišurec, UTKO: Dvacet let v oblasti telekomu-
nikačních a informačních technologií je opravdu hodně 
dlouhá doba. Na přelomu minulého a současného století 
byly telekomunikace převážně vnímány ve spojení zejména 
s telefonními, tzn. pevnými “drátovými“ linkami, klasickým 
telefonem s číselnicí nebo třeba s telefonními budkami 
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na ulicích, které byly mnohdy jediným spojením 
s okolím. Jediným všeobecně známým „operáto-
rem“ byl Telekom. Pro představu, v roce 2001 bylo 
podle oficiálních statistik v České republice evi-
dováno 30 200 veřejných telefonních automatů. 
V roce 2020 byly veřejné telefonní automaty zcela 
zrušeny.

Tím bezpochyby skončila éra klasických „teleko-
munikací“ a toto označení již poněkud postrádá 
obsah. Pomiňme telefonii na dedikovaných linkách 
různých firem, např. železnice, energetika apod. Ty 
jistě fungují, mají své opodstatnění, ale jejich vývoj 
je de facto skončen. Z tohoto pohledu tedy vní-
mám rok 2020 jako právě ten předěl, byť masivní 
rozvoj datových sítí, ať již pevných nebo mobilních, 
začal mnohem dříve. A pohled do budoucna? Jak 
nám ukazují aktuální trendy, hlavním cílem je pro-
pojit dílčí komunikační technologie tak úzce, aby 
společně zajistily všudypřítomné připojení pro co 
nejširší sféru uživatelů a služeb. Záběr současných 
telekomunikací, pokud tuto oblast tak můžeme 
stále nazývat, se tedy výrazně rozšiřuje, často 
i překrývá s jinými sférami jako jsou například 
kybernetická bezpečnost či zpracování signálů, a je 
mnohem více orientován na koncové aplikace než 
na samotné technologie. 

Prof. Miroslav Vozňák, FEI VŠB-TUO: Když to 
vezmu z pohledu ČR, tak před dvaceti lety se 
dokončovala digitalizace telekomunikační sítě, 
pomalu startovala liberalizace trhu a mobilní síť 
GSM měla za sebou pět let fungování. Na přelomu 
tisíciletí rovněž u nás započaly experimenty s kon-
vergenci sítí, kdy přenos hlasu se měl stát aplikací 
v IP sítích (Voice over IP). Následně dokončená 
digitalizace umožnila přenositelnost čísel, vznik 
nových poskytovatelů služeb a otevřenou soutěž. 
GSM (2G) nám stále v síti běží, a vypadá to, že 
minimálně do roku 2028, zatímco UMTS (3G) to 
má vyloženě za pár a v roce 2021 skončí. Samo-
zřejmě přišly další technologie LTE (4G) a NR (5G), 
které opět posunuly možnosti mobilních komu-
nikací vpřed. A k tomu poslednímu zmíněnému 
tématu přelomu tisíciletí jen dodám, že VoIP se 
dnes zcela běžně využívá.

Do budoucna se nepochybně můžeme těšit na 
další posun v mobilních sítích, které nám přinesou 
aktuálně budované 5G sítě a někdy kolem roku 
2030 očekávané sítě 6G, což má dopad např. 
na Internet věcí anebo komunikaci mezi vozidly. 
Potenciál významného navýšení propustnosti 
zde mají mmW technologie (milimetrové vlny), 
což souvisí s větší šířkou pásma. Tady s oblibou 
připomínám, že Shannon – Hartleyův zákon stále 
platí a propustnost kanálu je přímo úměrná šířce 
pásma. 

Další významnou změnou projde způsob zabezpe-
čení přenosů informací - kryptografie bude muset 
být odolná vůči kvantovým počítačům. Skuteč-
nost, že kvantové počítače umožní významnou 
redukci složitosti matematických problémů užíva-
ných dnešními asymetrickými algoritmy, je známá 
od roku 1994. Očekává se, že za dvacet let bude 
existovat kvantový počítač, který bude potřebovat 
cca osm hodin k prolomení dnes nejběžněji užívané 
šifry RSA, tedy to bude na jednu stranu velice 
drahé, ale na druhou stranu možné. Jedním z řešení 
situace je využívání nových post-kvantových šifer 
PQC neboli QRA (Quantum Resistent Algorithms), 
které jsou již dnes známy. Z vyvíjených QRA byly 
vybrány ty nejlepší a budou standardizovány v roce 
2024. Druhým řešením je kvantová distribuce 
klíčů (QKD), kde existuje několik výrobců, probíhá 
intenzivní výzkum, vývoj nových technologií a ino-
vace stávajících. Takováto kvantová komunikační 
infrastruktura pro QKD se může integrovat do 
existující optovláknové infra, kde je řada limitu-
jících faktorů leč řešitelných nebo se dá potřebná 
infrastruktura postavit paralelně pomocí atmosfé-
rických spojů. 

Doplním ještě třetí věštbu pro další desetiletí, 
a to jsou zelené komunikace. Řada výzkumných 
týmů pracuje na snižování energetické nároč-
nosti a kupříkladu jedna z myšlenek, která se 
v této oblasti rozvíjí, jsou EH-CRN sítě (Energy 
Harvesting enabled cooperative Cognitive Radio 
Network). Představte si, že mezi odesílatelem 
a příjemcem v bezdrátové síti existuje cenově 
nenáročný uzel, který nemá externí zdroj napájení 
a pro přijetí a přeposlání dat využije energii z elek-
tromagnetického pole. V tomto konceptu vidím 
velký potenciál především pro senzorové sítě. 

Jak se snažíte „vychovávat“ telekomunikační inže-
nýry? Jak se měnila výuka v průběhu let?

Prof. Jiří Mišurec, UTKO: Tak jako ve všech 
technických odvětvích, tak i v telekomunikacích 
je patrný bouřlivý rozvoj. Nemusí se vždy jednat 
o revoluční změny, mnohdy, a to většinou, se 
jedná o logický a postupný rozvoj technologií, 
které jsou postupně nasazovány do praxe. Na 
toto samozřejmě musí reagovat i škola ve svém 
výukovém procesu. Jak jsem již zmínil dříve, pojem 
telekomunikace se poněkud vytratil a nastává 
rozvoj datových sítí se všemi výhodami i problémy. 
Takže výuka se již jednoznačně změnila z „klasic-
kých telekomunikací“ na datové sítě, a tedy se 
jedná o určitou část informačních a komunikačních 
technologií. Odběrateli našich absolventů nejsou 
jen telekomunikační firmy, či mobilní operátoři, ale 
i velké energetické firmy, poskytovatelé Internetu, 
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ICT firmy, státní sektor v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, stejně tak soukromé firmy, které 
produkují výrobky „chytrých“ domácností či síťové 
prvky pro oblast Internetu věcí apod. 

Prof. Miroslav Vozňák, FEI VŠB-TUO: Naše 
Fakulta elektrotechniky a informatiky na VŠB-
-Technické universitě Ostrava, jak je z názvu 
patrno, integruje elektrotechniku a informatiku 
pod jednou střechou a vzdělávání na katedře 
telekomunikací je toho důkazem. Náš studijní 
program, který byl nedávno akreditován na deset 
let jak pro bakaláře, tak pro inženýry, se jmenuje 
“Komunikační a informační technologie“ a obsa-
huje tři zaměření. Prvním zaměřením jsou sítě, 
druhým mobilní a rádiové komunikace a nakonec 
optické komunikace a senzory. Naše akreditace 
obsahuje z pohledu Nařízení vlády o oblastech 
vzdělávání ve vysokém školství č. 275/2016 Sb. 
kombinací dvou oblastí, a to elektrotechniky 
a informatiky. Poučili jsme se, že je snadnější 
měnit obsahy kurzů než jejich název. Proto volíme 
obecnější názvy předmětů, například Síťové 
technologie I a II v bakalářském v navazujícím 
studiu pokračují jako Pokročilé síťové technolo-
gie I a II. Garant kurzu každý rok mírně inovuje 
obsah, takže současný stav je u nás výsledkem 
procesu evoluce. Když srovnám, jak výuka probí-
hala za mých vysokoškolských studií před třiceti 
lety a dnes, tak za mne to bylo více teorie, více 
matematiky, hlavně aplikované do elektrotech-
niky a informatiky. Tento přístup byl průchozí 
především pro absolventy gymnázií, mezi které 
jsem patřil. Dnes máme hodně praktické výuky, 
studenti tráví v laboratořích podstatně více času, 
získávají praktické dovednosti již v bakalářském 
studiu a studium má pro absolventy odborných 
středních škol větší průchodnost než v minu-
losti. Je zde i odvrácená strana mince. Studenti 
mnohdy nacházejí dobře placené zaměstnání již 
během studia a někteří nedokončí už ani baka-
lářskou úroveň, zanechávají studia těsně před 
státnicemi a obhajobou závěrečné práce. Proto 
umožňujeme a uznáváme absolvování praxe 
ve firmě namísto bakalářky, firma musí u nás 
požádat o registraci k absolvování praxí stu-
dentů a po schválení získává přístup do portálu, 
kde může zadávat témata. Namísto bakalářské 
práce donese student posudek od zaměstnava-
tele, který obsahuje popis vykonávané odborné 
činnosti a hodnocení. V navazujícím studiu 
máme zkušenost, že je problém získat talento-
vaného studenta pro doktorské studium v pre-
zenční formě, protože už své znalosti uplatňuje 
v praxi. Nezaměstnanost absolventů prakticky 
neexistuje, pokud se bavíme o jednom či dvou 
procentech, tak je to v rozmezí statistické chyby, 
do tohoto intervalu spadnou i absolventi, kteří 

se po absolutoriu rozhodli si ještě splnit nějaký 
cestovatelský sen a jsou nakonec na trhu rovněž 
uplatnitelní. 

S internetem se měnil i způsob komunikace, který 
v posledních dvou letech ovlivnila pandemie koro-
naviru, která svět postihla. Ukázala v telekomuni-
kacích nějaké nedostatky? 

Prof. Jiří Mišurec, UTKO: Z mého pohledu pan-
demie jednoznačně akcelerovala rozvoj datových 
komunikací. Domnívám se, že univerzity zde 
obstály se ctí. Mnohde ovšem bylo nutné řešit 
řadu problémů nejen s připojením (například 
potřeba navyšování kapacity sítí ve venkovských 
oblastech z důvodu velkého množství uživatelů 
na tzv. home-office), ale i se zabezpečením sítí 
proti hackerským útokům. V některých případech 
nastaly útoky v nejméně vhodnou dobu, v době, 
kdy sítě byly na hraně provozuschopnosti. Na dru-
hou stranu je dobré se z tohoto, zkusme to nazvat 
jako ostrý „zátěžový“ test, poučit a věnovat ještě 
větší pozornost kyberbezpečnosti. Jistě si vzpo-
meneme například na hackerský útok ve fakultní 
nemocnici v Brně loni v březnu.

Prof. Miroslav Vozňák, FEI VŠB-TUO: To je 
obvyklá otázka této doby a pandemie jednoznačně 
urychlila elektronizaci a digitalizaci v řadě oborů, 
taky prověřila propustnost sítí a dostupnost 
služeb. Legislativně jsme na některé situace byli 
připraveni lépe, např. zavedený elektronický podpis 
a elektronický oběh dokumentů a na některé hůře, 
kupříkladu v akademickém prostředí jsme museli 
upravovat jednací řády univerzitních orgánů, 
abychom byli vůbec schopni projednávat důležité 
kroky fakulty. Co se týče technologií, tak sítě tuto 
zkoušku zvládly na jedničku a IT svět byl rovněž 
připraven a měl k dispozici řadu výborných kola-
borativních nástrojů. Osobně mě v té nepříjemné 
době potěšilo, že se ukázalo, jak schopné a tvůrčí 
lidi v ČR máme a semknutí národa v první vlně bylo 
působivé.

Ve svých funkcích jste již delší dobu. Jak se změnila 
VŠB – Technická univerzita Ostrava a Vysoké učení 
technické v Brně za dobu Vašeho působení?

Prof. Jiří Mišurec, UTKO: Jednoznačně se došlo 
k výrazným obměnám. Jak už jsem zmínil výše, 
přešli jsme z „klasických telekomunikací“ na 
datové sítě a s tím i související oblasti. Za toto 
období se významně rozvinul studijní program 
„Informační bezpečnost“. Jeho význam neu-
stále roste a stává se tak významným studijním 
programem na naší fakultě. V ostatních studij-

Pandemie 
jednoznačně 
akcelerovala 

rozvoj datových 
komunikací.
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ních programech je evidentní posun k moderním 
technologiím a síťovým službám jako Internet věcí, 
Průmysl 4.0, bezdrátové sítě 5G či kyberbezpeč-
nost. Jsme úspěšní v projektové činnosti, zejména 
v programech aplikovaného výzkumu Techno-
logické agentury ČR a Ministerstva vnitra ČR. 
Rozvinuli jsme spolupráci s významnými firmami či 
úřady, kde jsme se poslední roky dobře etablovali. 
Nelze vyjmenovat všechny společnosti, ale určitě 
mezi významné patří NUKIB, Vodafone, O2, EON, 
ČEZ, ČEPS, AT&T.

Prof. Miroslav Vozňák, FEI VŠB-TUO: Zažil jsem 
celých třicet let existence samostatné Fakulty 
elektrotechniky a informatiky, ačkoliv pár let 
z pozice studenta, ve které jsem prožíval vznik 
telekomunikací v Ostravě. Figuroval jsem v první 
vlně absolventů fakulty v roce 1995, kteří měli 
na diplomu obor “Elektronika a telekomunikační 
technika.“ Telekomunikace v Ostravě vznikly za 
podpory VŠDS (dnes Žilinské univerzity), odkud 
k nám s rozpadem ČSFR přicházely osobnosti 
oboru a první roky Žilina pomáhala i se zabez-
pečením praktické výuky, neměli jsme některé 
laboratoře pro v té době důležité technologie jako 
např. ISDN a v Žilině naši studenti absolvovali část 
praktické výuky. Pomohli nám tehdy i kolegové 
z ČVUT v Praze a VUT v Brně, se kterými jsme měli 
řadu rozvojových projektů a přijali nás mezi sebe. 
Pomohly nám firmy, které spolupracovaly s kated-
rou a patří jim za to velký dík, tady si nedovolím 
jmenovat, neboť mám obavy, že bych některou 
opomněl, ale řada laboratoří vznikla s podpo-
rou firem, což jsme vždy otevřeně deklarovali na 
vstupních dveřích dané laboratoře. Dnes je na 
fakultě pro spolupráci s firmami vyhrazen part-
nerský program. Vůbec atmosféra devadesátek 
ve společnosti nebyla tak sešněrovaná předpisy 
a postupy jako dnes, a řada věcí by v součas-
nosti možná nebyla. Mám-li porovnat změny, tak 
v rovině univerzity je tou největší změnou přerod 
vysoké školy do podoby polytechnické univerzity 
se sedmi fakultami a dvěma výzkumnými centry, 
přičemž existence Národního superpočítačového 
centra IT4Innovations je z mého pohledu jed-
noznačně nejvýznamnější změnou posledních 
deseti let. Na úrovni fakulty jsem nejvíce vnímal 
dvě změny, jednak rozsáhlé změny organizační, 
které provedl tehdejší děkan prof. Ivo Vondrák 
a jednak kvalitativní posun k vědě, což proběhlo 
za děkanování prof. Václava Snášela, současného 
rektora univerzity. Nakonec nemůžu opomenout 
změnu nejvýznamnější, kterou pocítili všichni, a to 
je vlastní budova Fakulty elektrotechniky a infor-
matiky, která byla dokončena v roce 2013 a je 
důstojným místem jak pro výzkum, tak vzdělávání 
pro všechny obory, které na fakultě pěstujeme. 
Mimochodem, v minulém roce byl v kampusu 

otevřen další objekt, ve kterém je chytrá továrna 
s unikátní robotickou linkou, laboratoře pro výuku 
automobilové elektroniky a sekce home care, kde 
jsou dvě experimentální bytové jednotky využí-
vané v rámci studia a výzkumu biomedicínského 
inženýrství.

Dají se na on-line výuce najít nějaká pozitiva? 
Jaká? Jak pandemie ovlivní výuku do budoucna? Je 
možné, že univerzity přejdou na tzv. hybridní for-
mu výuky, kdy přednášky budou probíhat on-line 
a cvičení s fyzickou přítomností ve škole?

Prof. Jiří Mišurec, UTKO: Myslím, že jistá pozi-
tiva tzv. on-line výuky určitě jsou. Název „hyb-
ridní výuka“ je inspirativní. Zcela určitě některé 
přednášky v on-line režimu si dovedu představit, 
a zvláště ve vyšších ročnících bych v tom viděl 
i jistou míru pedagogického umění. U nižších roč-
níků je to asi věc názoru. Domnívám se, že zvláště 
v bakalářském studiu je tato forma prozatím 
předčasná. Středoškolské a vysokoškolské stu-
dium je rozdílné a mělo by být rozdílné. Bohužel 
jsme někdy tlačeni do poněkud středoškolského 
přístupu, ale to je otázka jiná. Bakalářské studium 
by právě mělo naučit studenta být vysokoškol-
ským studentem, a to u on-line výuky je poněkud 
obtížné, je k tomu potřeba právě to prostředí 
vysokoškolských učeben a osobní kontakt nejen 
s vyučujícím, ale i spolužáky, tzv. sociální kontakt. 
V laboratorních cvičeních on-line je výuka poně-
kud obtížná, v řadě případů nemožná. V malém 
procentu tato forma možná je. Ale opět, klade to 
podstatně větší požadavky na osobní disciplínu 
obou stran, není to pro každého.

Pro. Miroslav Vozňák, FEI VŠB-TUO: On-line 
výuka je distanční forma výuky, která je běžná 
na řadě zahraničních univerzit. Kolega absolvo-
val University of Manchester v UK, aniž by tam 
cestoval a diplom mu poslali poštou. Osobně 
nejsem zastáncem distanční výuky, žádná simulace 
nemůže nahradit reálný experiment, tato forma 
mi nevyhovuje, nicméně ji nezavrhuji. Může to být 
zajímavý obchodní model pro zahraniční studenty, 
připravit kurzy a prodávat je, otázkou je rentabi-
lita. Pro české studenty, pokud z nějakého důvodu 
nemůžou absolvovat prezenční studium, tak máme 
kombinovanou formu, což je kombinace tutori-
álů, samostudia, seminářů a laboratoří, kdy se 
kontaktní výuka komprimuje většinou do několika 
dnů v měsíci a vyhrazují se pro ni pátky a soboty. 
Tato forma je vhodná pro studium při zaměstnání 
a vyžaduje podporu zaměstnavatele spočívající 
v tom, že poskytne zaměstnanci ať již placené či 
neplacené volno, což je cca 12 dnů za semestr. Co 
se týče hybridní výuky, tak tady si v rozumné míře 

Jistá pozitiva 
tzv. on-line 
výuky určitě 
jsou. Název 
„hybridní 
výuka“ je 
inspirativní. 

Osobně nejsem 
zastáncem 
distanční 
výuky, žádná 
simulace 
nemůže 
nahradit reálný 
experiment... 
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dokáži takovouto výuku představit, každý vyučující 
je schopen část výuky přenést do kyberprostoru, 
nicméně takováto výuka vyžaduje od studentů 
vyšší stupeň koncentrace. 

Důležitou součástí práce technických univerzit 
jsou projekty základního a aplikovaného výzkumu 
a také smluvní výzkum. V jaké oblasti se Váš ústav 
chce zejména etablovat v následujícím období. 

Prof. Jiří Mišurec, UTKO: Jak jsem již zmínil, za 
posledních několik let se nám podařilo navá-
zat úzkou spolupráci s desítkami průmyslových 
podniků či zahraničních univerzit, což se projevilo 
právě v tom, že jsme velice úspěšní zejména v pro-
jektech aplikovaného či smluvního výzkumu, jak 
lokálně v rámci České republiky, tak i na meziná-
rodní úrovni. S celou řadou našich partnerů se nám 
daří získávat výzkumné granty opakovaně, což 
jen dokazuje, že se propojení akademické a prů-
myslové sféry daří a hlavně dává smysl v podobě 
zajímavých výstupů, které jsou úspěšně komer-
cializovány v praxi. I přesto, že postupný dopad 
pandemie na ekonomiku pravděpodobně ovlivní 
i objem financí alokovaných pro výzkumné pro-
gramy, pevně věřím, že se nám právě díky vybudo-
vaným partnerstvím současný trend podaří udržet 
i v budoucnu. 

Prof. Miroslav Vozňák, FEI VŠB-TUO: Co se týče 
zahraničních projektů, tak v současnosti na katedře 

pracujeme na třech běžících výzkumných projektech 
financovaných přímo z Bruselu a jednom Interreg 
V-A se Slovenskem. Z národních projektů máme 
dva v bezpečnostním výzkumu MV ČR a dalších více 
než deset již ve spolupráci s firmami, kde převažují 
projekty s podporou TAČR a MPO, výstupem jsou 
zde vždy inovace pro český průmysl. Samozřejmě 
nechybí v našem portfoliu ani smluvní výzkum, 
jde především o takové aktivity, které nevytvářejí 
konkurenci českým podnikům a objednatelé jsou 
společnosti z řad dlouhodobě spolupracujících. Rádi 
se zapojujeme do projektů i s jinými univerzitami, 
aktuálně máme projekty např. s VUT v Brně, ČVUT 
v Praze, Žilinskou univerzitou a STU v Bratislavě 
a jsme v několika mezinárodních konsorciích. Do 
budoucna potřebujeme diverzifikovat zdroje pro-
jektů, pochopitelně bychom nechtěli snižovat naše 
zastoupení v aplikovaném výzkumu podporovaném 
z TAČR a MPO, ale posílit smluvní výzkum a účast 
na projektech financovaných z rámcového výzkum-
ného programu EU. Za posledních pět let vzniklo 
na našem pracovišti 16 patentů a několik desítek 
užitných vzorů, chtěli bychom zlepšit komerciona-
lizaci těchto výstupů. Oblasti do budoucna jsou do 
značné míry omezeny našimi schopnostmi a formo-
vány potřebami průmyslu, aktuálně máme dobře 
rozjeté aktivity v oblasti kvantové kryptografie, 
Internetu věcí, senzorů a senzorových sítí, optovlák-
nové senzoriky, 5G sítí a návazných aplikací, v nepo-
slední řadě i zpracování velkých objemů dat ze sítí 
s využitím umělé inteligence, kde se u nás zformoval 
big data analytics tým.
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V červnu 2021 byl zástupcům Ministerstva průmyslu a obchodu vedeným ná-
městkem ministra Petrem Očkem představen unikátní testbed pro nadčasovou 
laboratorní činnost s názvem CPIT TL3 (Centrum pokročilých inovačních tech-
nologií – těžké laboratoře 3), který byl otevřen v univerzitním kampusu Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Projekt „Platforma nových techno-
logií FEI CPIT TL3“ byl schválen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání. 
Projekt se zaměřuje na zkvalitnění infrastruktury pro 
vzdělávání a vývoj VŠB-TUO prostřednictvím výstavby 
samotného objektu testbedu CPIT TL3 s vazbou na další 
objekty a činnosti a pořízení infrastruktury pro zajištění 
vzdělávání v moderních studijních programech Průmysl 4.0, 
Počítačové systémy pro průmysl 21. století, Automobilové 
elektronické systémy, Biomedicínské asistivní technologie 
a praktickou spolupráci s aplikační sférou. V testbedu jsou 
budovány nadčasové technologie ve spolupráci s partnery 
z aplikační sféry, např. Bosch Rextroth, ČEPS, DEL, Dytron, 
Elvac, Ericsson, Hella, IdeHub, Leuze, Siemens, Škoda Auto, 
T-Mobile, Valeo, TEMEX a další.

Výstavba budovy CPIT TL3 a instalace technologií
–  Zahájení výstavby 9/2018, dokončení stavby 3/2020.
–  Spuštění provozu a výuky z důvodu COVID-19 probíhá od 

09/2021, přičemž finalizace integrace všech technologií 
proběhla již do 12/2020.

–  Datum ukončení fyzické realizace projektu byl z důvodu 
COVID posunut na 10/2021.

–  Celkové způsobilé výdaje projektu 164,5 mil Kč.

Jedná se o komplexní testbed se sekcí Smart Factory, ve 
které je provozován robotizovaný digitalizovaný výrobní 
proces s elementy Průmyslu 4.0 – tj. IoT aplikace, LTE 

Unikátní testbed  
pro podporu Průmyslu 4.0

Petr Šimoník
Řešitel projektu výstavby CPIT TL3, proděkan pro spolupráci s průmyslem, FEI VŠB – TUO

Obr. 1  
Testbed CPIT TL3 – Centrum pokročilých inovačních  

technologií – těžké laboratoře 3 (VŠB-TUO).  
Autor: Martin Ferko (VŠB-TUO)
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a 5G Campus Network, digitální dvojče, robotika, 
prediktivní údržba, virtuální a rozšířená realita, 
rozpoznání obrazu a identifikace 3D objektů, 
provoz autonomně naváděných vozidel a další. 
Nutno dodat, že první 5G kampusovou síť spustil 
T-Mobile ve spolupráci s Ericsson v roce 2020 jak 
v prostorách testbedu, tak s částečným pokrytím 
v areálu VŠB – Technické univerzity Ostrava.

K této části Smart Factory je vázána AIM Lab, tj. 
Artificial Intelligence Manufacturing Lab, která se 
zaměřuje na aplikace umělé inteligence v oblasti 
výroby, přesněji se jedná o tři oblasti: analýza dat, 
aplikace strojového učení a umělé inteligence, 
problematika optimalizace v průmyslové praxi.

Dále se v testbedu nachází část Home Care Lab, 
kterou tvoří pozorovací byty pro sledování behavi-

orálních projevů osob, sloužící pro edukativní 
a vývojové činnosti v segmentu asistivních tech-
nologií biomedicínského inženýrství. V neposlední 
řadě je v testbedu vybudována Automotive Lab, 
kterou tvoří laboratoře se zaměřením na e-mobi-
litu, moderní systémy autonomní jízdy automo-
bilů a průmyslových vozidel, funkční bezpečnost 
automobilových systémů, kvality při vývoji, sofisti-
kované simulace a testování automobilových 
elektronických systémů. S akademickými pra-
covníky budujícími Automotve Lab spolupracuje 
ŠKODA AUTO v rámci projektu Národního centra 
kompetence - Kybernetika a umělá inteligence (TA 
ČR), kde společně vyvíjí nový asistenční systém 
"Follow the Vehicle". Cílem je autonomní jízda 
v konvoji založená na principu "dvě vozidla, jeden 
řidič". Vozidlo vpředu - řízené člověkem - určuje 
trasu, rychlost, jízdní pruh a další parametry. Údaje 

Obr. 2 
Slavnostní otevření 
AIM.LAB v testbedu 

CPIT TL3  
(VŠB-TUO).  

Zdroj: Škoda Auto

Obr. 3 
Testbed CPIT TL3 – 
část fotovoltaické 

elektrárny  
(VŠB-TUO).  

Autor:  
Martin Ferko 

(VŠB-TUO)
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Obr. 5 
Testbed CPIT TL3  
a flotila vozidel 
Škoda Superb iV  
se systémem 
Follow the Vehicle 
(VŠB-TUO).  
Zdroj: Škoda Auto

Obr. 4 
Testbed CPIT TL3  
a vozidla Biro  
provozována  
v rámci univerzit-
ního carsharingu  
na VŠB-TUO.  
Zdroj: VŠB-TUO, 
Autor: Tomáš Sláma

Obr. 6 
Testbed CPIT 
TL3 a aplikace 
autonomně 
naváděného vozidla 
v 5G kampusové 
síti na VŠB-TUO, 
představené 
delegaci MPO, 
vedené náměstkem 
Petrem Očkem. 
Zdroj: VŠB-TUO, 
Autor: Tomáš Sláma
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Obr. 7 
Testbed CPIT TL3  

v části Smart Factory 
a představení 

elementů Průmyslu 
4.0 a aplikací v 5G 
kampusové síti na 

VŠB-TUO delegaci 
MPO vedené 

náměstkem  
Petr Očkem.  

Zdroj: VŠB-TUO, 
autor Tomáš Sláma

Obr. 9 
Testbed CPIT 

TL3 v části 
Smart Factory 
a představení 

aplikace k ověřování 
kvality svárů 
v rámci Edge 

Computing v 5G 
kampusové síti  

na VŠB-TUO.  
Zdroj: VŠB-TUO, 

autor Tomáš Sláma

Obr. 8 
Testbed CPIT 

TL3 v části 
Smart Factory 
a představení 

elementů Průmyslu 
4.0 a aplikací v 5G 

kampusové síti  
na VŠB-TUO  

delegaci MPO.  
Zdroj: VŠB-TUO, 

autor Tomáš Sláma
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o pohybech volantu, zrychlení a zpomalení jsou 
bezdrátově přenášeny do autonomně řízeného 
zadního vozidla, které vozidlo vpředu následuje ve 
vzdálenosti až deseti metrů.

Ale zpět k testbedu! Automatizace budovy je 
řízena sofistikovaným building management sys-
témem Desigo CC. Budova využívá fotovoltaickou 
elektrárnu 30 kWp a vlastní akumulační stanici, 
skrze které je zajištěno napájení pozorovacích bytů 
v Home Care Lab. Dále může být podle potřeb 
energie využívána pro dvě rychlonabíjecí sta-
nice pro elektrická vozidla. Díky sofistikovanému 
managementu budovy je možné sledovat a řídit 
energetické toky celého objektu.

Budova se protkána sítí senzorických systémů, 
včetně nekonvenčního využití optických vláken. 
Rozsáhlá síť rozmanitých technologií senzorických 
systémů bude součástí struktury budov, umožňu-
jící vysoko objemové datové přenosy a ukládání 
velkých objemů dat a dále sdílení infrastrukturních 
kapacit využívaných za účelem výrobního procesu. 
V blízkosti CPIT TL3 je možné navštívit sharepoint 
již spuštěné fakultní aktivity provozování platformy 
sdílených vozidel, tj. univerzitní Carsharing.

Testbed je budován Fakultou elektrotechniky 
a informatiky VŠB-TUO a při provozu budou 
aktivně zapojeny další fakulty a pracoviště, např. 
Fakulta strojní (robotika, aditivní výroba), Fakulta 
bezpečnostního inženýrství (BOZP člověk-stroj), 
Fakulta stavební (BIM), Ekonomická fakulta 
(management výrobní procesu), Národní superpo-
čítačové centrum IT4Inovations (výpočty a simu-
lace) a IdeaHUB nedalekého Moravskoslezského 
inovačního centra (design produktu).

VŠB – Technická univerzita Ostrava začátkem léta 
letošního roku představila zástupcům MPO 5G 
Campus Network v testbedu CPIT TL3.

Platforma nových technologií CPIT TL3 byla 
hostům představena za přítomnosti rektora 
VŠB-TUO, prof. Václava Snášela, řešitele 
výstavby budovy Petra Šimoníka a zástupců 
odborných týmů a partnerských společností. Na 
programu byla zejména prezentace technologie 
a aplikací Campus Network s LTE a 5G, které 
hostům přiblížili zástupci univerzity spolu se 
společnostmi T-Mobile a Ericsson. Hosté si mohli 
prohlédnout jednotlivé sekce CPIT TL3 zaměřující 
se na technologie pro Smart Factory, Home Care 
a Automotive.

V rámci prohlídek byly prezentovány funkční apli-
kace průmyslové 5G sítě.

Shrnutí možností jednotlivých částí 
testbedu CPIT TL3
Pokud bychom chtěli sumarizovat aktuální využití 
5G kampusové sítě určené pro průmyslové apli-
kace, lze jmenovat výčet podle grafického sché-
matu realizovaných aplikací, viz obr. 10.

A. Základní informace a možnosti budovy
-  Celá budova koncipována jako komplexní labora-

toř/testbed s možnostmi řízení (sledování i řízení) 
energetických toků ve všech částech budovy 
a u významných elektrických zařízení a instalo-
vaných technologií, včetně osvětlení, topení, 
ventilace, chlazení, přístupu osob. Technologie 
pro sledování technologických procesů, pohybu 
a potřeb osob.

-  Integrace nadčasového building management 
systému (BMS) SIEMENS Desigo CC. Konkrétně 
integrace do jedné ovládací stanice s přístupem ke 
všem technickým systémům a funkcím v budově. 
Tento systém umožňuje dynamicky a s velkou ener-
getickou účinností automatizovat chod budovy.

-  Integrována specifická senzorická síť optických 
vláken (podlahy, zdi, nosná konstrukce, přístupová 
místa), vyhodnocení zatížení podlah, monitoring 

Obr. 10 Aktuální možnosti využití 5G kampusové sítě určené pro průmyslové aplikace



2 0 2 1  |  3 - 41 4  | 

vibrací vlivem provozu technologií, teplot, plynů, 
identifikace osob a další.

-  Fotovoltaická elektrárna s akumulační stanicí pro 
provoz části budovy v ostrovním režimu. Sekce 
budovy s označením „Home Care“ je nastavena 
jako tzv. kritická zátěž a deklarována jako energe-
ticky nezávislá část. V případě nutnosti možnost 
odběru z distribuční sítě.

-  Energetické a datové propojení s budovou „Par-
king House“ (v budoucnu technologie pro nabíjení 
vozidel ve formě nabíjecích kontejnerů, automa-
tizované řízení parkovacího systému s možností 
nabíjení vozidel).

-  Budova je součástí soustavy budov propojených 
optickým kanálem 10 Gbit pro vysokoobjemové 
datové přenosy, tj. budova CPIT TL3 – budova 
Parking House – Centrum informačních technologií 
VŠB-TUO – budova FEI. Dále bude 10 Gbit přenos 
i v rámci všech tří částí CPI TL3.

B. Konsekvence CPIT TL3 v rámci komplexu budo-
vané „živé laboratoře“ v kampusu VŠB-TUO
viz obr. 11.

C. Detailní popis hlavních částí
1)  Smart Factory  

(výrobní linka s prvky Průmyslu 4.0)
 –  Testbed „Smart Factory“, digitalizovaný výrovní 

proces s prvky Industry 4.0, kombinující fyzic-
kou linku (mobilní roboti, autonomně navá-
děná vozidla, částečně pásové dopravníky, 3D 
tisk, IoT prvky, technologie rozpoznání obrazu 
a identifikace 3D objektů, Machine Learning 

atd.) a částečně výrobu v prostředí virtuální 
reality. Fabrika bude postupně koncipována 
tak, že bude existovat její sofistikované virtuální 
dvojče, tzv. digitální dvojče. Momentálně je ve 
fázi vývoje jednotlivých částí. Spolupráce s Idea-
HUB na designu produktu.

 –  V rámci provozu výroby bude realizována vzdá-
lená výroba součástí a jejich přeprava z centra 
aditivní výroby Fakulty strojní „Centrum aditivní 
výroby (PI – centrum 3D tisku, resp. CPIT TL1) 
skrze dopravní značený koridor, do provozu 
Smart Factory v budově CPIT TL3. 

 –  Testovací polygon se 4G-LTE a 5G sítí pro spo-
lupráci VŠB-TUO a společností T-Mobile, resp. 
Ericsson a dalšími partnery se zájmem o moderní 
bezdrátové komunikační prostředky.

 –  V sekci je možnost řízení (sledování i řízení) ener-
getických toků do každého jednotlivého zařízení 
výrobní linky.

2) Automotive
 –  Testbed se speciálním zařízením pro („HPS“, 

HIL-PIL-SIL) modelování, simulace a testování 
elektronických systémů v komponentní nebo 
integrační sestavě, zejména zaměřen na pokro-
čilé asistenční systémy a systémy pro auto-
nomní jízdu automobilů a průmyslových vozidel.

 –  Oddělení tzv. funkční bezpečnosti a standar-
dizace vývojových procesů v automobilovém 
průmyslu „Automotive SPICE“.

 –  Oddělení pro jízdní testy vozidel s konvenčním, 
elektrickým nebo hybridním pohonem až do 
rychlosti 330 km/h a výkonu 1000 kW na jednu 

Obr.11 CPIT TL3 v rámci komplexu budované „živé laboratoře“ v kampusu VŠB-TUO
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nápravu testovaných vozidel s možností prou-
dění vzduchu 150 km/h s objemem  
50 000 m3/hod.

 –  Vnitřní i venkovní nabíjecí stanice pro elektrická 
vozidla a plug-in hybridní vozidla. Instalované 
stanice s možnosti řízení energetického toku, 
pracující až do režimu supercharging (2× ven-
kovní dobíjecí stanice pro vozidla s hybrid-
ním nebo elektrickým pohonem, 2× 150 kW, 
1× vnitřní dobíjecí stanice pro vozidla s hybrid-
ním nebo elektrickým pohonem, 1× 80 kW).

 –  V sekci je možnost řízení (sledování i řízení) ener-
getických toků každého spotřebiče s významnou 
spotřebou elektrické energie (HIL systémy, 
aktivní dynamická zkušebna, řízená ventilace, 
hydraulické systémy a další technologie).

3) Home Care
 –  Testbed asistivních technologií, telemedicín-

ských řešení, ostrovních energetických systémů 
a prostředků domácí automatizace. 

  Realizován ve formě dvou identických obytných 
laboratoří – prostředí, které umožňuje testovat 
uvedené přístupy v prostředí velmi blízké reálným 
aplikacím. Laboratoře jsou vybaveny přesnými 
měřicími systémy pro zjišťování referenčních 
hodnot a příkladovými technickými řešeními 
vhodnými pro použití v reálném nasazení. 

  Obytné laboratoře mají vysokou míru přizpůso-
bení různým senzorickým řešením díky unikátnímu 
kapslovému designu, kdy jsou zvenčí obytných 
prostor přístupné instalační prostory pro doda-
tečné umísťování nových instalací.

  Základními precizními měřicími systémy jsou: 
poziční podlaha s přesností detekce výskytu 
a pohybu osob do 10 cm a detekcí pádů, bezmar-
kerový video poziční systém pro detekci a rekon-
strukci pohybů osob ve 3D prostoru, systém přes-
ného měření parametrů vnitřního prostředí, měřicí 
systém spotřeby elektrické energie v každém 
místě spotřeby, fotovoltaická elektrárna s akumu-
lační stanicí a systém automatického sledování 
spotřeby vody a energií nutných pro provoz bytů. 
Z oblasti lékařské techniky jsou základními prvky 
přesné přenosné monitory elektrické aktivity 
srdce, krevního tlaku, statický i mobilní systém pro 
sledování pohybů očí, bezdrátový ultrasonograf 
a systém pro analýzu mozkové činnosti pomocí 
metody funkční infračervené spektroskopie 
(fNIRS) kombinované s měřením elektrické akti-
vity mozku. 

  Příkladovými řešeními jsou komplexní tele-
medicínský systém pro vzdálené monitorování 
biologických signálů, komplexní sada prostředků 
asistivních technologií, vzorová řešení pro detekci 
pádů a instalace prostředků domácí automatizace 
založená na standardu KNX. 

  Jeden z bytů koncipován jako sledovací s reálným 
životem osob. Druhý byt je zrcadlem reálného sle-
dovacího bytu pro přístup pracovníků/studentů 
pracujících na realizovaných projektech.

 –  Oddělení pro vyhodnocování sledovaných veli-
čin (velín).

 –  Provoz jako energeticky nezávislá ostrovní síť 
(fotovoltaická elektrárna s akumulační stanicí) 
s možností odběru energie z distribuční sítě.
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Optická vlákna lze využít i jinak, než pro telekomunikace a přenos dat, lze je 
využívat i jako senzory. Jedním vláknem můžeme snímat celou jeho trasu nebo 
její jednotlivé části, díky čemuž vyhodnocujeme jak teplotu podél vlákna, tak 
i mechanické namáhání nebo místo případného porušení, pomocí čehož můžeme 
lokalizovat například úniky kapalin a plynů, posuvy zemin nebo místa požárů či 
narušení oblasti.
Výzkum použití optických kabelů jakožto snímacích ele-
mentů začal zhruba v 90. letech minulého století. „Senzo-
rický systém, kterým jevy sledujeme, se skládá z optického 
vlákna, obslužného softwaru a mobilní vyhodnocovací 
jednotky,“ přibližuje David Hrubý z Fakulty elektrotechniky 
a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava. K měření 
teplot či mechanického napětí, mezi něž řadíme tah a tlak 
v optickém vlákně, slouží opticko-elektrické zařízení, 
založené na principu reflektometru, které je zároveň dis-
tribuovaným systémem. „Tah, tlak i teplota optické vlákno 
ovlivňují tak, že v určitém místě změní charakteristiku přenosu 
světla v něm. V případě použití distribuovaného systému je 
chápáno jako lineární senzor. Optická vlákna proto nejsou 
využívána pouze pro účely telekomunikační, ale i senzorické,“ 
dodává Hrubý.

Distribuované systémy vědci dělí podle konstrukce a závis-
losti na druhu snímaného rozptylu, který potřebují ke své 
činnosti. Standardní DTS (Distribuované Teplotní Systémy) 

pracují s prostorovým rozlišením 1 m s přesností měření 
teploty +/- 1°C při rozlišení 0,01°C. „Systémy DTS, založeny 
na principu Ramanova rozptylu, měří změny teplot v okolí 
optického vlákna. Tyto systémy využívají mnohavidová 
optická vlákna o průměru jádra 50 µm a průměru pláště 
125 µm. V dnešní době lze pomocí této metody měřit až na 
vzdálenost okolo 45 km,“ přibližuje Jakub Jaroš. 

Obr. 1: DTS (Distribuovaný Teplotní Systém)

Optické vlákno jinak,  
aneb sklo senzorem 

Ing. David Hrubý, Ing. Jakub Jaroš



3 - 4  |  2 0 2 1  |  1 7

Existují ale také systémy, které jsou založeny na 
principu Brillouinova rozptylu, takzvané DTSS 
– Distributed Temperature and Strain Sensing. 
„Kromě teploty v okolí optického vlákna měří také 
mechanické změny jako je tah a tlak. Tyto systémy 
využívají oproti DTS jednovidová optická vlákna 
o průměru jádra 9 µm a průměru pláště 125 µm 
a jsou schopny měřit až do vzdálenosti 50 km,“ 
vysvětluje Jakub Jaroš. 

Výhodou optických vláken je jejich odolnost vůči 
elektromagnetickému záření, navíc se dají bez-
pečně použít v hořlavých a výbušných prostředích. 
„Okamžitě lokalizují změny teploty, tlaku nebo 
například poruchy, a to i přes svůj malý rozměr,“ 
dodávají doktorandi. Optická vlákna jsou vyrobena 
z legovaného křemíkového skla. „Pod pojmem sklo 
si představte křemíkový dioxid s amorfní strukturou 
krystalové mřížky. Když se v okolí optického vlákna 
změní teplota, krystalová mřížka se uvnitř něj roz-
kmitá. Jakmile světlo dorazí do této teplotně vyvo-
lané molekulární oscilace, nastane interakce mezi 
částicemi světla, tedy fotony, a elektrony molekuly,“ 
říká David Hrubý. Část odraženého rozptýleného 
záření, u kterého dojde ke změně vlnové délky 
a frekvence oproti původnímu záření, se nazývá 
Ramanův rozptyl. Světlo rozptýlené zpět obsahuje 
tři rozdílné světelné podíly: Rayleighův rozptyl 
s vlnovou délkou a frekvencí zdroje, Strokesova 
součást s vyšší vlnovou délkou a nižší frekvencí, 
kde jsou protony generovány a Anti-Strokesovu 
součást s nižší vlnovou délkou o vyšší frekvenci, 
kde jsou protony ničeny. „Intenzita anti-Stokesova 
pásma je závislá na teplotě, zatímco Stokesovo 
pásmo prakticky na teplotě závislé není. Místní 
teplota optického vlákna je odvozena z poměru anti-
-Stokesovy a Stokesovy světelné intenzity,“ vysvět-
luje vědec. 

Obr. 2: Rozptyl a jeho Stokes a anti-Stokes část

Kde optická vlákna aplikovat?
Například v elektrických kabelech, kde pomocí 
implementace optického vlákna do silového 
kabelu můžeme monitorovat jeho provoz. 

„Systém je schopný detekovat provozní teploty 
kabelů a lokalizovat tak jeho případné poruchy. 
Tím lze zajistit delší životnost kabelu a omezit jeho 
případné přetěžování,“ přibližuje princip Jakub 
Jaroš. Kabel však dokáže monitorovat i své okolí 
a lze tedy měřit teplotu v jednotlivých rozvadě-
čích a rozvodnách. Tyto aplikace lze využít i pro 
lokalizaci požárů a následné varování záchran-
ných složek. Máme řadu zkušeností a spoluprací 
s výrobci silových kabelů a následných zkoušek 
v ostrém provozu.

Obr. 3: Hybridní silový kabel s optickými vlákny

Dalším možným využitím jsou tepelné vrty, kde 
optická vlákna využívají pro jejich měření. Díky 
systému DTS můžeme vykreslit celý teplotní profil 
měřeného vrtu, jeho hloubku a případnou výšku 
hladiny vody v tomto vrtu. Dále pak lokalizovat 
místa spodních vod, které jsou v dráze vrtu. „V této 
oblasti máme velké množství aplikací se soukromým 
sektorem a disponujeme řadou vlastních teplotních 
vrtů,“ říká David Hrubý. 

Obr. 4: Teplotní profil vrtu

Optická vlákna se využívají i při měření plošného 
rozložení teploty. „Vlákno můžeme umístit na 
různé objekty, nádoby, předměty a další. Lze tak 
monitorovat povrchovou teplotu a její rozlo-
žení. Obdobně můžeme monitorovat i proudění 
vzduchu a vykreslit teplotní profil na dané ploše,“ 
přibližují doktorandi. Tyto aplikace využíváme 
pro monitorování zrání betonu, tepelných izolací 
a mikrovlnného záření.

Kabel dokáže 
monitorovat 
i své okolí 
a lze tedy 
měřit teplotu 
v jednotlivých 
rozvaděčích 
a rozvodnách.
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 Obr. 5: Teplotní profil plochy zahřívané mikrovln-
ným zářením

Optická vlákna našla své využití také u staveb, 
do kterých bylo zakomponováno optické vlákno, 
jsme schopni okamžité detekce vzniku a umístění 
vlhkosti. „Monitorujeme teplotní změny při zvýšené/
stoupající vlhkosti a sledujeme také případné sedání 
staveb, praskliny a další poškození. Optická vlákna 
máme instalovaná do budov a monitorujeme je od 
počátku jejich stavby.“

 Obr. 6: Znázornění pronikání vlhkosti v cihlové zdi 
(spodní část)

Pomocí aplikace optických vláken na potrubí 
můžeme monitorovat jejich provoz a zjistit tak, zda 
neuniká plyn nebo kapaliny. V případě teplovod-
ních potrubí můžeme monitorovat například tep-
lotní ztráty v jeho vedení. Obecně pak pro všechny 

potrubní systémy lze využít optické vlákno k loka-
lizaci případných poruch nebo narušení. „Doká-
žeme místo přesně lokalizovat, a tak zkrátit dobu 
jeho opravy. I v této oblasti máme řadu spoluprací, 
zejména s provozovateli produktovodů a dalšími 
průmyslovými firmami v regionu,“ říká Jakub Jaroš.

 Obr. 7: Detekce tří zkušebních poškození potrubí

Možnosti uplatnění optických vláken jsou však 
mnohem širší, předpokládá se větší využití ve 
stavebnictví, medicíně a dalších oborech. „S vyu-
žitím optického vlákna jakožto senzoru s sebou 
přináší nesporné množství výhod. Jednou z nich 
je odolnost vůči elektromagnetickému záření,“ 
shodují se vědci. Je to díky materiálu, ze kterého 
je optické vlákno vyrobeno, velkou roli hrají 
i měřící světelné impulsy, které nemohou spustit 
proces vznícení. „Proto je můžeme použít v pro-
středích, kde hrozí výbuchy, anebo kde se nacházejí 
hořlaviny.“ 

Pomocí optického vlákna jsou vědci schopni sou-
časně odečítat několik tisíc naměřených hodnot. 
Tato technologie jim umožňuje okamžitou loka-
lizaci vlákna, ve kterém dojde ke změně teploty, 
tlaku, vlhkosti, mechanického pnutí, poruch, 
a podobně, a to i při malých rozměrech senzoru. 
Vývoj v oblasti optických senzorů jde neustále 
kupředu a jejich využití se stává běžnou součástí 
v mnoha oborech. 

Pomocí 
aplikace 

optických 
vláken na 

potrubí 
můžeme 

monitorovat 
jejich provoz 
a zjistit tak, 

zda neuniká 
plyn nebo 
kapaliny.
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V současné době neustále narůstají požadavky na přenosové rych-
losti komunikačních tras. Je třeba umožnit připojení k internetu, 
sledování televize či telefonování skrz jedno přenosové médium, které 
musí umožňovat přenos dat vysokými přenosovými rychlostmi. Pře-
nosové médium přirozeně musí umožňovat přenos dat takto vysoký-
mi přenosovými rychlostmi. Běžně používaným médiem pro přenosy 
velmi vysokými přenosovými rychlostmi jsou optická vlákna. Jak 
fungují optická vlákna, jaké mají vlastnosti a v čem spočívají zásad-
ní výhody používání optických vláken, odpovíme v článku. 
Světlo jako dvoukolák
Představme si vozíček dvoukolák, který tlačíme 
po cestě. Vozíček je plně naložen, takže vlastní 
silou s ním nezatočíme, pojede stále rovně. Pokud 
pojedeme po štěrkové cestě, s tlačením vozíčku 
se nadřeme a vozíček se bude pohybovat pomalu. 
Štěrkový povrch znázorníme šedou barvou.

Dále si popíšeme chování vozíčku na různých 
typech povrchů, a tedy různých typech „silnic“.

Pokud vozíček budeme tlačit po hladkém asfalto-
vém povrchu, vozíček se bude pohybovat rychleji. 
Hladký asfalt reprezentuje bílá barva.

Pro další výklad bude důležitá představa silnice, 
jejíž vozovka je obklopena krajnicí s jiným povr-
chem, než má vozovka. Za krajnicí se nachází 
příkop. Pokud vozíček vjede do příkopu, je ztracen, 
o takový vozíček přijdeme. Příkop bude reprezen-
tován černou barvou.

Křehká budoucnost komunikací 
Ing. Jan Skapa, Ph.D.
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Jak moc vozíček zatočí na rozhraní vozovky a kraj-
nice, bude záviset na poměru drsností povrchů 
vozovky a krajnice. Čím drsnější bude povrch 
krajnice vůči povrchu vozovky, tím ostřeji vozíček 
zatočí.

Pokud vozíček vjede na rozhraní vozovky a krajnice 
pod „dostatečně“ malým úhlem (měřeným vůči 
rozhraní), a pokud bude poměr drsností jednot-
livých povrchů dostatečně velký, bude červené 
kolečko na rozhraní vozovky a krajnice natolik 
přibržďováno, že vozíček zatočí zpět na vozovku. 
Na opačné straně vozovky pak dojde k témuž jevu, 
jen přibržďované kolečko bude opačné. Vozíček se 
tedy bude samovolně držet na vozovce. Můžeme 
tedy vozíček na začátku cesty roztlačit a poslat po 
silnici. Pokud bude vozíček a cesta splňovat výše 
uvedené podmínky (úhel, poměr drsností mezi 
vozovkou a krajnicí), bude se vozíček samovolně 
držet na silnici.

Je ale přirozené, že energie, kterou jsme vozíčku na 
počátku udělili, bude postupně klesat, ať už vlivem 
odporu jednotlivých povrchů, či vlivem poruch 
jednotlivých povrchů (díry v silnici apod.)

Dále si probereme, co se stane s vozíčkem, jestliže 
nepojede rovnoběžně s osou cesty. Pokud pojede 
kolmo k ose vozovky, pak je zřejmé, že beznadějně 
sjede na krajnici a skrz krajnici do příkopu.

Tuto situaci dále rozebírat nebudeme, pro-
tože neumožňuje, aby vozíček projel po silnici 
zleva doprava, vozíček vždy beznadějně skončí 
v příkopě. Dále tedy probereme situace, kdy 
se vozíček bude pohybovat rovnoběžně s osou 
vozovky anebo šikmo, avšak ne kolmo vzhledem 
k ose vozovky.

V situaci, kdy je silnice asfaltová, krajnice má 
povrch štěrkový a vozíček se pohybuje šikmo 
vzhledem k ose silnice, znázorněné čárkovanou 
čarou dojde k tomu, že jedno z jeho koleček 
najede na krajnici dříve, než kolečko druhé. 
V našem případě dojede na krajnici nejprve 
kolečko zelené. Tím, že se kolečko na štěrku pohy-
buje pomaleji než na asfaltu, dojde k tomu, že 
se vozíček okolo přibržděného zeleného kolečka 
lehce zatočí a bude dále směřovat ostřeji směrem 
do krajnice a skrze krajnici do příkopu. To je nepří-
znivá situace, které chceme předejít.

A teď k vláknům!
Optické vlákno je velice tenká skleněná tyčinka 
kruhového průřezu, složená ze 2 materiálů. 
Uvnitř je materiál jádra, který je obklopen mate-
riálem pláště. Aby vlákno fungovalo, musí se 
jádrem světlo šířit pomaleji (štěrk) než pláštěm 
(asfalt). To, jak rychle se světlo daným mate-
riálem šíří popisuje parametr, kterému říkáme 
index lomu a obvykle jej značíme písmenem n. 
Index lomu materiálu popisuje, kolikrát poma-
leji se v tomto materiálu světlo šíří v porovnání 
s vakuem, ve kterém se světlo šíří rychlostí c = 
299 792 458 m/s. Můžeme tedy říci, že index 
lomu je vlastně index zpomalení světla v daném 
materiálu oproti vakuu. 



3 - 4  |  2 0 2 1  |  2 1

Vnější průměr konvenčního optického vlákna je 
125 µm, což přibližně odpovídá průměru lidského 
vlasu.

Důležité jsou také vlastnosti světla, které v optic-
kém vlákně použijeme. Barvu světla určuje 
takzvaná vlnová délka l, která souvisí s frek-
vencí světla. Červené světlo má vlnovou délku 
l = 650 nm, zelené světlo má vlnovou délku 
l = 525 nm a modré světlo má vlnovou délku 
l = 450 nm. Světlo viditelné lidským okem je ome-
zeno na vlnové délky mezi 380 až 780 nanometry.

Velikost útlumu je závislá na vlnové délce použi-
tého světla. Obvykle bývá znázorňována následu-
jící křivkou (použito z https://images.app.goo.gl/
Gx8H7B6FyHXjqLnG8)

Křivka popisuje příspěvky absorpce v ultrafialové 
a infračervené oblasti a příspěvek Rayleighova roz-
ptylu k celkovému útlumu. Dále jsou zde zvýraz-
něny příspěvky absorpce na OH iontech. OH ionty 
se do materiálu dostávají při výrobě optických 
vláken ze vzdušné vlhkosti. Jejich přítomnost silně 
ovlivňuje útlum na některých vlnových délkách. 

Z obrázku je také patrno, že vlnové délky světla 
pro optické komunikace se pohybují ve výrazně 
vyšších hodnotách, než v případě viditelného 
světla. Typické vlnové délky pro optické komuni-
kace jsou 850, 1300, 1310, 1550, 1490, 1625 nm. 
Pokud se tedy bavíme o optických vláknových 
komunikacích, obvykle máme na mysli neviditelné 
světlo, tedy elektromagnetické vlnění, které není 
lidským okem viditelné. Přesto však dokáže zrak 
poškodit. Při práci na optických vláknových trasách 
je tedy třeba dodržovat přísná bezpečnostní opat-
ření. I světlo, podobně jako rentgenové paprsky, 
nemusí být vidět, ale může nám ublížit.

Přenosové rychlosti na optických 
trasách
Už víme, jak optická vlákna fungují. Podívejme se 
tedy, jakých přenosových rychlostí můžeme na 
optických vláknových trasách dosahovat a jaké 
vzdálenosti můžeme překlenout.

Optické vlákno je v podélném tahu velice pevné. 
Je však velmi křehké a snadno se zlomí v případě 
příčného zatěžování. Proto bývá již při výrobě 
potahováno plastovou ochrannou vrstvou, které 
říkáme primární ochrana. Ta ve vozíčkovém 
modelu odpovídá příkopu, neslouží k vedení 
světla, ale k mechanické ochraně vlákna. Jevu, 
který umožňuje vedení světla v optických vlák-
nech říkáme úplný vnitřní odraz na rozhraní jádra 
a pláště optického vlákna. Podobně jako u štěrkové 
vozovky ohraničení asfaltovou krajnicí musí platit, 
že se světlo v jádře musí pohybovat pomaleji než 
v plášti. Pro indexy lomu jádra n_j a pláště n_p 
tedy musí platit n_j > n_p.

Zároveň také musí světlo na rozhraní jádra a pláště 
dopadat pod rozumně malým úhlem (měřeným 
vůči rozhraní). Obecně chování světla na rozhraní 
2 optických prostředí popisuje tzv. Snellův zákon 
lomu. Z něj vyplývá, jak moc světlo na rozhraní 
optických prostředí zatočí (dojde k lomu světla). 
A plyne z něj také známá poučka „úhel odrazu je 
roven úhlu dopadu“. A pokud známe vlastnosti 
(indexy lomu) jednotlivých prostředí, lze s pomocí 
Snellova zákona také odvodit, jak velký může být 
již dříve zmíněný „dostatečně“ malý úhel, pod 
kterým světlo může dopadat na rozhraní jádra 
a pláště tak, aby bylo stále odráženo zpět do jádra.

Útlum optických vláken
Útlum světla v optickém vlákně odpovídá poklesu 
energie našeho vozíčku podél cesty. Projevuje se 
poklesem optického výkonu, který jsme schopni 
měřit. Je přirozené, že nejvyšší výkon bude měři-
telný na začátku trasy a s rostoucí vzdáleností 
bude výkon klesat.

Útlum je v katalogu optických vláken popisován 
parametrem, kterému říkáme měrný útlum a, 
jeho hodnoty u konvenčních optických vláken se 
pohybují okolo a = 0,2 dB/km. To znamená, že 
výkon poklesne na polovinu předcházející hodnoty 
(pokles o 3 dB) vždy po 15 kilometrech. A jelikož se 
útlum projevuje zeslabováním světelných paprsků, 
je jedním z hlavních faktorů, které omezují délku 
optické trasy.

Útlum je způsobován několika jevy. Za prvé 
samotným materiálem, jehož základem je kře-
menné sklo SiO2 a další příměsi. V materiálu 
dochází k absorpci části světla. Procházející světlo 
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rozkmitává molekuly materiálu, čímž přeměňuje 
část optické energie na teplo. Dále v materiálu 
dochází k rozptylu. Ten způsobuje, že se část světla 
šíří i jinými směry, než je požadovaný směr, a tím 
dochází k poklesu výkonu světla. Dalším jevem 
může být makroohyb, který si můžeme ve vozíč-
kovém modelu představit jako zatáčku. Pokud 
bude zatáčka příliš prudká, může dojít k porušení 
podmínek úplného vnitřního odrazu a část světla 
se z vlákna vyváže ven. Na koncích vláken (typicky 
na konektorech) pak může docházet také ke vzniku 
odrazů, které opět způsobují útlum. A existují 
i další jevy, které způsobují útlum, ale jejich popis 
je mimo rozsah tohoto článku.

Zde bude vhodné zmínit, že hlavním jevem, který 
omezuje dosažitelné přenosové rychlosti je dis-
perze. Disperzí je několik typů, avšak jejich popis je 
mimo rozsah tohoto článku.

V běžných telekomunikačních systémech jsou 
využívány přenosové rychlosti řádově jednotek 
až desítek gigabitů za sekundu. V laboratorních 
podmínkách lze dosáhnout přenosových rychlostí 
až několika desítek terabitů za sekundu!

Mnozí zprostředkovatelé internetového připojení 
již dnes nabízejí možnosti připojení FTTH – Fiber-
-to-the-home, což znamená, že máte optické 
vlákno dotaženo až do bytu. Pokud si tedy do počí-
tače pořídíte síťovou kartu s optickým vstupem 
a výstupem, můžete využívat velmi vysokých 
přenosových rychlostí.

S ohledem na velmi nízké měrné útlumy optic-
kých vláken je možné překlenout optickými 
vlákny – bez nutnosti zesilování světla – několik 
desítek až stovku kilometrů. Navíc jsou optická 
vlákna odolná vůči elektromagnetickému rušení, 
takže mohou být používána i v silně rušených 
místech.

V současné době, vzhledem k výše uvedeným 
výhodám, neexistuje médium, které by umožňo-
valo dosahování takových přenosových rychlostí, 
jaké umožňují optická vlákna. Navíc se výroba 
optických vláken stále zdokonaluje, jsme schopni 
dosahovat nižších útlumů či vyrábět vlákna 
odolná vůči ohybu. Proto lze směle konstato-
vat, že s vlákny nás ještě čeká zářná, byť křehká 
budoucnost.
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V pátek 17. září 2021 spustil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dlouho 
očekávaný veřejně dostupný měřicí nástroj NetTest (https://nettest.cz). Tento 
nástroj, který lze z pohledu Nařízení (EU) 2015/2120 označit jako certifiko-
vaný, přináší široké veřejnosti možnost nejen jednorázově nebo opakovaně 
otestovat kvalitu svého internetového připojení, resp. služby přístupu k síti 
internet, ale i možnost provedení certifikovaného procesu měření pro případ 
reklamace, pokud skutečně dosahovaná rychlost ve směru download nebo 
upload internetového připojení neodpovídá smluvně uvedeným rychlostem. 
Cílem tohoto příspěvku je představit veřejnosti princip činnosti nástroje 
NetTest a také nastínit jeho další vývoj.
Od NetMetru k NetTestu
ČTÚ se již od roku 2015 podílel ve spolupráci se sdružením CZ.NIC, z. s. p. o., na tvorbě veřejně dostupného 
nástroje, a to v rámci společného projektu NetMetr. Tento projekt vycházel principiálně ze zdrojových kódů nástroje 
RTR-NetzTest, který provozuje rakouský regulátor RTR-GmbH, přičemž některé jeho části byly upravené. Koncem 
roku 2015 vešlo v platnost Nařízení (EU) 2015/2120, které významným způsobem měnilo podmínky poskytování 
služeb přístupu k internetu, a to s ohledem na zajištění přístupu k otevřenému internetu a jeho transparentnosti. 
BEREC pokyny BoR (16) 127, které byly v roce 2020 novelizovány jako BoR (20) 112, dále upřesňovali jednotlivé části 
Nařízení, mimo jiné podmínky certifikace měřicího nástroje. 

ČTÚ se po zvážení všech důvodů rozhodl nakonec pro variantu čistě vlastního nástroje s jeho přímou správou, a to 
opět na půdorysu nástroje RTR-NetzTest, ovšem na jeho poslední NG verzi. Důvody jsou následující: aktualizace klí-
čových částí jádra, nově dostupné režimy opakovaného a certifikovaného měření (ve webové verzi pouze pro službu 
v pevném místě), detailní výsledky měření pro usnadnění tvorby zpráv, studií a analýz o vývoji situace na trhu. Mezi 
další výhody provozu vlastního nástroje patří: jednodušší proces certifikace nástroje, detailní znalost zdrojového 
kódu a jeho vlastností (operativní možnosti změn), úzká spolupráce s vývojářským týmem nástroje RTR-NetzTest, 
možnost vyčlenění RMBT serveru zvlášť pro režim certifikovaného měření a celkově nižší náklady na provoz tohoto 
nástroje.

Princip činnost nástroje NetTest
V případě nástroje NetTest se bavíme o vícevláknovém širokopásmovém měření TCP propustnosti. Přenášená data 
v rámci procesu měření se skládají z náhodně generovaných dat s vysokou mírou entropie. Pro zvýšení pravděpo-
dobnosti, že měření lze provést i v sítích chráněných firewally a proxy servery, jsou ve fázi inicializace měření data 

ČTÚ-NetTest – princip činnosti 
nového měřicího nástroje určeného 
pro širokou veřejnost 

Odbor kontroly, Český telekomunikační úřad
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přenášena přes TLS (Transport Layer Security) připojení (během samotného měření již ne). Měřicí server se 
jako celek skládá z těchto částí:

 •  RMBT server (RTR Multithreaded Broadband Test)
 • Control server + Statistic server + Web server
 • Databáze

Průběh měření nástroje NetTest lze rozdělit do sedmi fází.

Fáze 1: Inicializace
Klient, koncový uživatel, se pokusí připojit k Control serveru na portu TCP 443 pomocí protokolu TLS. Ově-
řovací klíč Control serveru má krátkou délku, aby se snížilo zpoždění v důsledku handshake TLS (zabezpečení 
není prioritním cílem). Po navázání připojení si klient a Control server vymění informace, které jsou nutné pro 
spuštění testu. Klient odešle testovací požadavek na Control server. Control server určuje server RMBT, který 
bude použit. Poté vygeneruje token sestávající z následujících komponent:

 • jedinečného ID testu (UUID),
 • času, kdy je umožněno zahájení měření,
 •  hodnoty HMAC-SHA-1 kódovaná Base64 řetězce (klíč znají pouze RMBT a Control servery).

Čas, kdy je povoleno zahájit měření, je zahrnut do tokenu, aby byla umožněna kontrola přetížení. Za 
normálních okolností bude klientovi umožněn okamžitý test, pokud je počet testů na serveru RMBT příliš 
vysoký, server se může rozhodnout povolit klienta později. Control server poté odešle token a všechny 
další testovací parametry: název DNS nebo IP adresa serveru RMBT, počet paralelních TCP spojení, počet 
pingů, délka trvání testu atd. Výsledkem je, že klient otevře nd TCP spojení k RMBT serveru.

Fáze 2: Předtest TCP propustnosti ve směru download
Prvotním úkolem předtestu je zjištění, zda je připojení k internetu v aktivním stavu. Předtest navíc posky-
tuje hrubý odhad šířky pásma připojení k internetu. V rámci každého z n TCP připojení klient požaduje 
a RMBT server odešle datový blok o velikosti s (náhodně generovaná data s vysokou entropií). Pokud doba 
předběžného testu nepřekročila d, klient požaduje datový blok dvojnásobné velikosti ve srovnání s posled-
ním krokem iterace. Přenos posledního datového bloku bude dokončen, i když doba trvání již překročila 
hodnotu parametr d. Na konci předběžného testu jsou všechna nd TCP spojení ponechána otevřená pro 
další použití, pokud byly v předběžném testu sestupného přenosu přeneseny více než čtyři bloky. Pokud 
se nepřenesou v rámci této fáze alespoň 4 bloky, nd sníží na 1 a všechna TCP spojení kromě jednoho se 
následně ukončí.

Fáze 3: Měření odezvy ping (obousměrného zpoždění)
Během této fáze klient odešle počet p příkazů ping v krátkých intervalech za sebou na RMBT server, aby 
otestoval obousměrné zpoždění internetového připojení. Ostatní přenos dat mezi RMBT serverem a klien-
tem je během této fáze v nečinnosti. 

Fáze 4: Měření TCP propustnosti ve směru download
V rámci každého z n TCP spojení otevřených během fáze 1 (která jsou po fázi 2 stále otevřená) klient 
současně požaduje a RMBT server nepřetržitě odesílá datové toky skládající se z bloků pevné velikosti s, 
přičemž platí:

Všechny přenosy dat začínají současně, což je označeno tedy jako relativní čas 0. Pro každé TCP spojení 
k∈T klient zaznamená relativní čas tk

(j) a celkovou hodnotu dat bk
(j) přijatých na tomto TCP spojení od 

času 0 do 𝑡k
(j) pro postupné hodnoty j:

 •  začínání s j=1 za první přijatý „chunk“ (fragment),
 •  nechť mk je první přijatý vektor (tk

(j) , bk
(j))  

pro k-té TCP spojení.
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Po čase 𝑡 RMBT server přestane odesílat další bloky na všechna připojení a odešle poslední blok s nastave-
ným ukončovacím bajtem. Pokud klient po čase 𝑡 neobdržel bloky s ukončovacími bajty na všech připoje-
ních, může se rozhodnout přestat poslouchat další bloky a může ukončit připojení:

pak hodnota přijatých dat 𝑏𝑘 přes TCP spojení 𝑘 v čase od 0 do 𝑡* je:

Výsledná TCP propustnost ve směru download (rychlost stahování) je:

Fáze 5: Předtest TCP propustnosti ve směru upload
Tato fáze je totožná jako ve směru download. 

Fáze 6: Měření TCP propustnosti ve směru upload
Stejně jako fáze č. 5 je i tato fáze totožná jako pro směr download.

Fáze č. 7: Dokončení měření
Po dokončení měření klient odešle nashromážděná data na Control server. Všechny výsledky měření, ať už 
úspěšné nebo neúspěšné, jsou uloženy v datovém serveru.

Obr. 1 
Vývoj velikost okna 
v jednotlivých 
fázích měření 
(směr download); 
Wireshark

Obr. 2 
Vývoj TCP 
propustnosti 
jednoho TCP 
spojení ze 3 
v jednotlivých 
fázích měření 
(směr download); 
Wireshark
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Proces verifikace
Proces verifikace měřicího nástroje NetTest je kapitola sama pro sebe, kterému by příslušel samostatný 
příspěvek. Čtenářům tohoto článku můžeme nicméně sdělit, že v rámci procesu verifikace byl vytvořen 
v prostředí Python verifikační nástroj MSEK Downloader, se kterým byly výsledky měření nástrojem 
NetTest porovnávány. V tomto verifikačním procesu bylo posuzováno hned několik faktorů a jejich dopad 
na výsledky měření:

 •  vliv webových prohlížečů,
 •  vliv výkonu uživatelských zařízení (PC, notebook) dle výsledků CPU-Z benchmarku (Cinebench),
 •  vliv jednotlivých přístupových technologií,
 •  vliv nastavení aktivních prvků a jejich výkon (velikost bufferu, vnitřní struktura atd.),
 •  měření ve všech možných demarkačních bodech (DeP).

Jako příklad výsledku verifikačního měření uvádíme testovací službu, která byla nastavena jen pro tyto 
účely testování a není tak oficiálně poskytována, s inzerovanou rychlostí 500/500 Mb/s a která byla záro-
veň negativně ovlivněna výraznou zátěží reálného provozu na konektivitě, viz obr. 3. 

Závěr
Výsledky verifikačního procesu ukázaly, že nový měřicí nástroj NetTest je schopen při kombinaci výkon-
ného uživatelského zařízení (PC, notebook) s vhodným (optimalizovaným) prohlížečem (ideálně na bázi 
Chromia nebo Safari) zvládnout měření až gigabitových rychlostí. Pokud ovšem vezmeme v potaz „běžné“ 
uživatelské zařízení, které odpovídá ve své kategorii mediánu (4 jádrový 4 vláknový procesor, CPU-Z: 811 
bodů), tak je schopen nástroj NetTest zvládnout bez problémů 500/250 Mb/s. Proto byla tato limitní 
hranice použita v rámci certifikovaného měření, přičemž shodou okolností stejnou limitní hranici definuje 
i rakouský regulátor RTR-GmbH. A co chystáme do budoucna, na čem se aktuálně pracuje? V současné 
době pracujeme na umožnění měření na IPv6, dále vyhodnocujeme prvotní provozní výsledky nasazení 
nástroje NetTest a plánujeme postupně navyšovat délku měření v rámci certifikovaného měření až na 
hodnotu 3,5 minuty včetně dedikování HW serveru (RMBT) jen pro tyto účely, dále pracujeme na imple-
mentaci mapových podkladů pro zobrazení výsledků měření a také samozřejmě na mobilní aplikaci tohoto 
nástroje. O všem novém průběžně informujeme uživatele nástroje NetTest v části Aktuální informace.

Obr. 3 
Příklad výsledku 

verifikačního 
procesu nástroje 

NetTest (směr 
download), 

testovací služba 
500/500 Mb/s

Poděkování
Chtěli bychom touto formou poděkovat všem dobrovolníkům, kteří svým dlouhodobým měřením svého 
internetového připojení přispěli k nasazení nástroje NetTest, a dále Dr. Rozhonovi z VŠB-TUO Ostrava, 
Katedry telekomunikační techniky, Ing. Roudnému a dalším kolegům z řad odborné veřejnosti za vytvoření 
podmínek pro testování nástroje NetTest v rámci procesu verifikace.
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Evropská iniciativa EuroQCI, na které se aktivně podílejí i významné akademic-
ké a vzdělávací instituce v České republice, se zaměřuje na výstavbu bezpečné 
kvantové komunikační infrastruktury, která se rozvine na celou EU, včetně jejích 
zámořských teritorií.
V červnu 2019 všech 27 členských států EU deklarovalo svoji iniciativu EuroQCI 
(European Quantum Communication Infrastructure). Zúčastněné země spolu-
pracují s Evropskou komisí a Evropskou kosmickou agenturou ESA (European 
Space Agency) na projektu a výstavbě infrastruktury Evropských kvantových 
telekomunikací EuroQCI. Cílem je její plná provozuschopnost do roku 2027. 

EuroQCI bude chránit citlivá data a kritické infrastruktury 
integrací systémů na kvantové bázi do existujících komuni-
kačních infrastruktur, poskytnutím dodatečné bezpečnostní 
vrstvy založené na principech kvantové fyziky. To posílí 
ochranu evropských vládních institucí, jejich datových cen-
ter, nemocnic, energetických sítí i dalších systémů a stane 
se tak jedním z hlavních pilířů nové Strategie kybernetické 
bezpečnosti (Cybersecurity Strategy) pro nadcházející 
desítky let.

Vývoj technologií potřebných pro uskutečnění EuroQCI 
poslouží k posílení vědeckého a technologického potenciálu 
Evropy v oblasti kybernetické bezpečnosti a kvantových 
technologií. Tento vývoj rovněž pozvedne digitální suvere-
nitu a průmyslovou konkurenceschopnost Evropy.

EuroQCI bude zahrnovat terestrický segment spoléhající 
se v úrovni národní a přeshraniční na optické telekomuni-
kační sítě spojující strategická místa a na kosmický segment 
využívající satelitní komunikaci. Ta bude propojovat národní 
kvantové komunikační sítě v celé EU a poskytovat globální 
pokrytí.

Na cestě k provozuschopné EuroQCI
Práce na EuroQCI je již v běhu, koordinována Evropskou 
komisí v případě zemského segmentu a ESA v případě kos-
mického sgmentu. To zahrnuje první kroky směrem k pro-
vozuschopným službám distribuce kvantového klíče QKD 
(Quantum Key Distribution), vysoce zabezpečené formy 
kódování stavějící na aktivitách projektu Horizon 2020 
OPENQKD.

Evropská infrastruktura  
kvantových telekomunikací

RNDr. Petr Beneš, vedoucí PS Smart Live CBCSD
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Souběžně začínají zúčastněné země projektovat 
a stavět národní kvantové telekomunikační sítě. 
Začínají rovněž plánovat přeshraniční spojení 
k ostatním sítím, které budou v provozu na pozem-
ské úrovni a v kosmu.

EuroQCI využije inovativní technologie kvanto-
vých telekomunikací vyvinuté výzkumníky dlou-
hodobé inovační iniciativy Quantum Technologies 
Flagship financované EU. Pro zajištění toho, aby 
kritické prvky EuroQCI byly založeny na evrop-
ských technologiích, je rovněž rozhodující zapojení 
evropských průmyslových partnerů a malých 
a středních podniků SME.

Iniciativa EuroQCI by podle očekávání měla přispět 
k vytvoření skutečně Evropského kvantového 
ekosystému zakládajícího se na úspěších výzkum-
níků v této oblasti a utužujícího technologickou 
konkurenceschopnost Evropy.

Prostředky financování pro EuroQCI poskytují 
program Digital Europe a nástroj Connecting 
Europe Facility (CEF), jakož i Horizon Europe, ESA 
a národní fondy, včetně nástroje Recovery and 
Resillience Facility (RRF).

Program Digital Europe bude v letech 2021 až 
2022 financovat podporu pro:
–  vývoj evropských zařízení a systémů QKD,
–  vývoj a rozvoj národních sítí kvantových 

telekomunikací,
–  testovací a certifikační infrastrukturu pro zaří-

zení, technologie a systémy QKD, které budou 
nakonec použity v rámci iniciativy EuroQCI.

V rozmezí let 2022 a 2023 bude prostřednictvím 
nástroje Connecting Europe Facility financována 
podpora pro přeshraniční spoje mezi národními 
kvantovými telekomunikačními sítěmi spolu se 
spojeními mezi pozemskými a kosmickými seg-
menty EuroQCI.

Koncem července 2021 se všechny členské státy 
zavázaly budovat kvantovou telekomunikační 
infrastrukturu EU. Posledním, 27. členským státem 
EU, který se připojil k EuroQCI Declaration, se 
stalo Irsko.

Evropská komise přijala hlavní pracovní program 
Horizon Europe pro období 2021-2022, jenž 
koncipuje cíle a specifické tematické oblasti, které 
obdrží financování v celkové výši 14,7 miliard EUR. 
Tyto investice pomohou urychlit přechod k zelené 
a digitální ekonomice a přispějí k udržitelnému 
zotavení z pandemie koronaviru a k odolnosti EU 
proti budoucím krizím. Budou podporovat evrop-
ské badatele prostřednictvím postgraduálních pro-

gramů, školení a výměnných pobytů při budování 
více propojených a efektivních evropských inovač-
ních ekosystémů a vytváření výzkumných infra-
struktur světové úrovně. Navíc budou stimulovat 
k účasti v celé Evropě a po celém světě, přičemž 
budou současně posilovat Evropský výzkumný 
prostor (European Research Area).

Margrethe Vestager, výkonná viceprezidentka 
pro „A Europe Fit for the Digital Age“ říká: „Pro-
gram Horizon Europe podpoří evropské badatele, 
poskytne špičkovou kvalitu, vynikající výsledky 
výzkumu a inovací ve prospěch nás všech. Tím, 
že pokrývá celý výzkumný a inovační cyklus, od 
laboratoře až po trh, umožní sblížení výzkumníků 
a inovátorů z celého světa, aby se mohli zaměřit na 
problémy, s nimiž jsme konfrontováni.“

Mariya Gabriel, Komisař pro inovace, výzkum, kul-
turu, vzdělání a mládež, říká: „Se 40 procenty svého 
rozpočtu věnovaného zajištění větší udržitelnosti 
Evropy program Horizon Europe činí Evropu zelenější 
a způsobilejší pro digitální transformaci. Horizon 
Europe je nyní plně otevřen pro podnikání: Chtěla 
bych stimulovat výzkumníky a inovátory z celé EU, 
aby využívali a nalézali řešení pro zlepšení našich 
každodenních životů.“

Horizon Europe přispívá k nulovým 
emisím skleníkových plynů (klimatické 
neutralitě) a vedoucímu postavení 
v oblasti digitálních technologií
Více než čtyři z deseti EUR – přibližně celkem 5,8 
EUR – bude investováno do výzkumu a inovací 
podporujících European Green Deal a závazek 
Unie učinit EU do roku 2050 prvním kontinentem 
na světě neovlivňujícím klima (climate-neutral). 
Fondy (finanční prostředky) budou podporovat 
projekty, které napomáhají vědním oborům, zabý-
vajícím se klimatickou změnou a vyvíjejícím řešení 
snižující emise skleníkových plynů a upravujícím 
měnící se klima. Tyto aktivity budou například 
urychlovat přechod na čisté energetické zdroje 
a mobilitu udržitelným a poctivým způsobem, 
pomáhat přizpůsobovat potravinové systémy 
a podporovat cirkulární bio-ekonomiku, udržovat 
a zlepšovat pohlcování přírodního kysličníku uhli-
čitého v ekosystémech a posilovat přizpůsobení 
klimatické změně.

Označení aktuálního desetiletí Evropskou digitální 
dekádou a umístění přípravných prací pro nové 
digitální podniky dále do budoucnosti jsou také 
základní skutečnosti, které garantují podstatný 
vzrůst investic v této oblasti. To například pomůže 
maximalizovat plný potenciál digitálních nástrojů 
a výzkum a inovace umožněné zpracováním dat ve 
zdravotnictví, médiích, kulturním dědictví a krea-
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tivní ekonomice, energetice, mobilitě a potravinář-
ské výrobě, podpoře modernizace průmyslových 
modelů a podněcování vedoucího postavení 
Evropy v průmyslu. Rozvoj základních digitálních 
technologií bude podpořen přibližně 4 miliardami 
EUR v období 2021 až 2022.

A nakonec, tento pracovní program bude smě-
rovat investice v celkové výši kolem 1,9 miliardy 
EUR na pomoc náprav bezprostředního dopadu 
ekonomických a sociálních škod způsobe-
ných pandemií koronaviru. V souladu s plánem 
NextGenerationEU, bude financování přispívat 
k budování po-koronavirové Evropy, což značí 
nejen „zelenější“ a „digitálnější“, ale také odolnější 
pro současné a nastávající změny. To zahrnuje 
témata usilující o modernizaci zdravotních sys-
témů a přispívající k rozšíření výzkumných kapacit, 
zejména pro vývoj vakcíny.

Mezinárodní spolupráce pro zvýšení 
vlivu: strategická, otevřená a vzájemná
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a inovacích 
je nezbytná pro atakování světových výzev a pro 
umožnění přístupu Evropy ke zdrojům, know-how, 
vědecké znamenitosti, hodnotovým řetězcům 
a trhům, které se vyvíjejí v jiných částech světa. 
V květnu 2021 Evropská komise prezentovala 
Globální přístup k výzkumu a inovacím, strate-
gii Evropy pro mezinárodní spolupráci v mění-
cím se světě. S její pomocí EU zamýšlí přinášet 
řešení a usnadňovat globální odezvy na globální 
výzvy založené na materialismu, otevřenosti 
a reciprocitě.

Pracovní program Horizon Europe pro období 
2021-2022 zahrnuje specializované akce na 
podporu a posílení spolupráce prostřednictvím 
mnohostranných (multilaterálních) iniciativ 
v takových oblastech jako biodiversita a ochrana 
klimatu, pozorování životního prostředí, výzkum 
oceánu nebo globální zdraví. Zahrnuje rovněž 
cílené akce s klíčovými partnery mimo EU, k nimž 
patří vůbec první, ambiciózní a obsáhlá „Africa 
Initiative“.

Horizon Europe je ve výchozím nastavení otevřená 
světu. Připojení zemí mimo EU k Horizon Europe 
rozšíří geografický rozsah celkového programu 
a nabídne další příležitosti pro výzkumníky, vědce, 
společnosti, ústavy nebo jiné instituce zúčastnit 
se za obecně stejných podmínek jako členské státy 
EU.

Pro zajištění strategických výhod, zájmů, autono-
mie nebo bezpečnosti EU, a v souladu s Článkem 
22.5 směrnice Horizon Europe Regulation bude 
program limitovat účast ve velmi malém počtu 

akcí. Takové omezení bude výjimečné a patřičně 
oprávněné v souladu s Členskými státy s plným 
zohledněním závazků z bilaterálních smluv.

Další kroky
První výzvy k předkládání návrhů byly otevřeny na 
portálu Funding and Tenders Evropské komise 22. 
června. Evropské dny výzkumu a inovací 23. a 24. 
června byly příležitostí diskutovat Horizon Europe 
mezi politiky, výzkumnými pracovníky, inová-
tory a občany. Horizon Europe Information Days, 
které mířily na potenciální zájemce se uskutečnily 
v období 28. června až 9. července. 

Pozadí programu Horizon Europe
Horizon Europe je program výzkumu a inovací 
EU v hodnotě 95,5 miliard EUR pro roky 2021-
2027, nástupce programu Horizon 2020. Dnešní 
pracovní program Horizon Europe je založen na 
Strategickém plánu Horizon Europe, který byl 
přijat v březnu 2021, aby stanovil priority EU 
v oblasti výzkumu a inovací pro léta 2021-2024. 
Většina finančních zdrojů je alokována na základě 
konkurenčních výzev k předání návrhů vytyče-
ných v pracovních programech. Nové příležitosti 
financování se již otevřely od začátku roku 2021: 
v únoru Evropská komise odstartovala první výzvy 
European Research Council pod titulem Horizon 
Europe a v březnu spustila nový European Innova-
tion Council. Dále v dubnu rychle mobilizovala 123 
miliónů EUR pro výzkum a inovace v koronaviro-
vých variantách.

Všechny členské státy jsou nyní anga-
žovány ve výstavbě kvantové komuni-
kační infrastruktury EU
Nedávno podepsalo prohlášení EuroQCI Declara-
tion také Irsko. Znamená to, že všech 27 členských 
států EU se zavázalo společně pracovat s Evrop-
skou komisí a Evropskou kosmickou agenturou 
ESA na výstavbě EuroQCI – bezpečné kvantové 
komunikační infrastruktury, která se bude klenout 
nad celou EU. EuroQCI bude součástí kosmického 
bezpečného systému konektivity, který v současné 
době Evropská komise plánuje realizovat. 

Vysoce výkonné, bezpečné komunikační sítě jsou 
nezbytným předpokladem pro podnikatelské 
aktivity, vzdělávací instituce a státní správu, jak 
pro jejich každodenní bezproblémovou činnost, 
tak pro sdílení informací a rychlé přizpůsobení 
se v době krize. Evropská komise proto plánuje 
spustit bezpečný systém konektivity na satelitním 
základě, který bude zajišťovat vysokorychlostní 
širokopásmový přístup dostupný všude v Evropě 
tak, aby poskytoval spolehlivé, bezpečné a nákla-
dově efektivní služby připojení. Jeho součástí bude 
EuroQCI, kvantová komunikační infrastruktura 
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zajišťující citlivé komunikace a data, a chránící 
kritické infrastruktury.

Iniciativa EuroQCI bude integrovat kvantovou 
kryptografii a inovativní bezpečné systémy na bázi 
kvantových technologií do tradičních komuni-
kačních infrastruktur, a doplní je tak další bez-
pečnostní vrstvou založenou na kvantové fyzice. 
Příkladem může být poskytování služeb na bázi 
distribuce kvantového klíče, vysoce bezpečném 
způsobu kódování. Tyto služby budou chránit data 
mezi evropskými institucemi státní administrativy, 
městskými úřady a ambasádami, stejně jako mezi 
klíčovými centry komunikace, k nimž patří nemoc-
nice a energetické sítě.

EuroQCI se bude sestávat i z terestrického seg-
mentu, kde optické vláknové telekomunikační 
sítě budou spojovat strategická místa na národní 
a přeshraniční úrovni, a vesmírného segmentu 

založeného na satelitní komunikaci a spojujícího 
národní kvantové telekomunikační sítě v celé 
EU a rovněž celosvětově. EuroQCI Declaration 
měla premiéru v červnu 2019, a od té doby se 
zúčastněné státy spolu s Evropskpu komisí a ESA 
pravidelně setkávaly, aby plánovaly implementaci 
iniciativy EuroQCI. Záměrem je, aby byla do roku 
2027 plně funkční.

Další kroky pro EuroQCI
V letech 2021 a 2022 budou program Digital 
Europe a akce Connecting Europe Facility podpo-
rovat rozvoj národních a přeshraničních kvanto-
vých telekomunikačních sítí, rozvoj evropských 
zařízení a systémů, a také testovací a certifikační 
infrastruktury tak, aby bylo vše připraveno pro 
využití nových technologií v EuroQCI. Mezitím 
Evropská komise, zúčastněné členské státy a ESA 
diskutují vývoj iniciativy a pokračující rozvíjení 
jejího kosmického segmentu. 
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Existence sítí elektronických komunikací by měla v dnešní době být stejně důleži-
tým ukazatelem jako například kvalitní pozemní komunikace, dostatečné po-
uliční osvětlení, či celková občanská vybavenost. Zejména pak připojení k Inter-
netu představuje jednu ze základních charakteristik moderní společnosti. Avšak 
samotná možnost připojení je pouze jedna strana mince, tou druhou stranou 
je využití této možnosti a s ní spojená i poskytovaná běžně dostupná přenosová 
rychlost. 
K ucelenému přehledu o stavu sítí elektronických komu-
nikací slouží geografický sběr dat, který je pravidelně 
prováděn Českým telekomunikačním úřadem a při kterém 
je zjišťována existence infrastruktury a s tím související 
parametry. Výstupy z tohoto sběru dat jsou následně 
předávány Ministerstvu průmyslu a obchodu, které provádí 
jejich vyhodnocení. 

Získaná data jsou důležitá především pro sledování vývoje 
elektronických komunikací, tedy pokrytí jednotlivých oblastí, 
zastoupení použitých technologií a v neposlední řadě vývoje 
počtu podnikatelů v tomto odvětví. Tyto a další ukazatele 
poskytují přehled o stavu, ve kterém se Česká republika 
v rámci internetového připojení nacházela a aktuálně nachází, 
ale také mohou sloužit k predikci budoucího směřování.

Je potěšující, že podíl připojení koncových uživatelů pro-
střednictvím sítí schopných přenášet vysokými rychlostmi 
velké objemy dat roste. Nicméně vzhledem k rostoucím 
potřebám a k cílům, na jejichž stanovení se ČR, jako inte-

grální součást EU, podílela, je nezbytné i v tomto případě 
urychlit budování zejména optických sítí, které musí být 
schopny zajistit v horizontu roku 2030 kvalitní připojení 
všech uživatelů sítěmi s parametry VHCN (Very High 
Capacity Network) .

Na obr. 1 je graficky vyjádřen vývoj pokrytí základních sídel-
ních jednotek (ZSJ), které jsou barevně odlišeny dle těchto 
pravidel:

Bílá - pokrytí OBAM ≤ 40 % a pokrytí OBAM ≤ 50 % maxi-
málně jednou technologií

Šedá - pokrytí OBAM > 50 % pouze jedním provozovatelem 
a pokrytí OBAM > 40 % pouze jedním provozovatelem více 
než jednou technologií

Černá - pokrytí OBAM > 50 % více než jedním provozovate-
lem a pokrytí OBAM > 40 % více než jedním provozovatelem 
více než jednou technologií

Odpovídá rozvoj optických sítí 
budoucím potřebám?

Ing. Zuzana Drašnarová, MPO ČR
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Z tohoto grafu je zřejmé, že základní rychlost 
připojení alespoň 30 Mbit/s se dostává do stále 
většího počtu domácností, a tak počet bílých ZSJ 
vykazuje jasně klesající trend.

Proložením počtu bílých ZSJ lineární spojnicí 
trendu můžeme odhadovat, že po roce 2022 by ve 

všech základních sídelních jednotkách měla být na 
většině adresních míst obytných budov dostupná 
alespoň minimální přenosová rychlost 30 Mbit/s. 
Tuto predikci znázorňuje obrázek č. 2. Je ale nutné 
podotknout, že cíl pokrýt všechny domácnosti 
minimální rychlostí 30 Mbit/s do roku 2020, sta-
novený strategií Evropa 2020, tedy nebyl naplněn.

Obr. 1 
Vývoj pokrytí 

OBAM v ZSJ 
rychlostí 30 Mbit/s 

Obr. 2 
Vývoj počtu bílých 

ZSJ s predikcí do 
roku 2025

A vezmeme-li v potaz unijní cíle vycházející 
z Evropské digitální transformace do roku 2030, 
které předpokládají pokrytí 1 Gbit/s pro všechny, 
zdají se být téměř nereálné. Pokrytí 1 Gbit/s je 
totiž aktuálně dostupné pouze v 5 % základních 
sídelních jednotek. 

Detail na optické připojení
Optická infrastruktura se vyznačuje schopností 
poskytovat velmi vysoké rychlosti připojení, 
velkou spolehlivostí, nepodléhá povětrnostním 
vlivům, relativně dlouhou životností a v neposlední 
řadě i nízkými provozními náklady (včetně těch 
energetických). 

Zaměříme-li se tedy na tuto technologii, která se 
z dlouhodobého hlediska jeví pro časté implementace 
jako nejvhodnější, tak zjistíme, že je dostupná pouze 
v 29 % základních sídelních jednotek, jejichž geogra-
fickou polohu znázorňuje mapa na obrázku č. 3. 

Z rozboru dat vyplývá skutečnost, že optické 
sítě jsou budovány ve větších obcích s více jak 
500 obyvateli. Zde je přítomnost alespoň jedné 
optické sítě deklarována ve většině základních 
sídelních jednotek a s rostoucím počtem obyvatel 
v obci podíl pokrytí stoupá a stejně tak stoupá 
i počet podnikatelů, kteří zde optickou síť budují 
a provozují. U obcí s méně jak 500 obyvateli je ale-
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spoň jedna optická síť deklarována pouze v 16 % 
základních sídelních jednotek, většinový podíl 
přístupu k Internetu u pokrytých domácností pak 
obstarávají bezdrátové sítě. 

Jak znázorňuje obrázek č. 4, počty optických přípo-
jek s technologií FTTB nebo FTTH na jednotlivých 
adresních místech sice od roku 2015 stoupají, ale 
velice pomalu.

Optika značně zaostává v poměru k bezdrátovému 
a metalickému připojení a také meziroční nárůsty 
připojení nejsou tak významné jako u ostatních 
technologií. Zatímco v roce 2015 byl poměr FTT-
B/H přípojek na adresní místo 4 %, u wifi přípojek 
to bylo 34 % a v roce 2020 byly optické přípojky 
zastoupeny 8 %, ty bezdrátové 73 %.

Podnikatelé v elektronických 
komunikacích
Při bližším pohledu na vývoj jednotlivých podnika-
telů v elektronických komunikací od roku 2015 do 
roku 2020 ve složení prvních deseti, co se rozšíření 
jejich pokrytí týče, nezaznamenáme mnoho změn, 
v první trojici pak skoro žádné. 

Celkový podíl podnikatelů poskytujících optické 
připojení prostřednictvím FTTH či FTTB vůči ostat-
ním technologiím se sice v čase zvyšuje, avšak 
velmi mírně a stále na trhu nepřevládá. Zatímco 
v roce 2015 bylo optické připojení poskytováno 
34 % subjekty, v roce 2020 to bylo 44 % subjektů. 
A v již zmíněné první trojici optika ani zdaleka 
nepřevládá ve způsobu koncového připojení jed-
notlivých adresních míst. 

Je zjevné, že vzhledem k rostoucím požadavkům 
na přenosové rychlosti a přenášené objemy dat 
nebudou stávající metalické kabely držet krok 
s potřebami koncových uživatelů. Bezdrátové 
systémy přístupu na tom nejsou o mnoho lépe, 
i když i zde se schopnosti nových technologií 
stále rozvíjejí.

Prozatím jedinou nadějí do budoucna k plnění 
velmi ambiciózních unijních plánů je implemen-
tace optické infrastruktury, která bude snazší 
díky rozšíření a používání digitálních technických 
map, jež budou dále snižovat náklady na zavádění 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 
po vzoru zákona č. 194/2017 Sb.

Obr. 3 
Stav rozšíření 
optických sítí v ČR

Obr. 4 
Přípojky nad 
30 Mb/s dle 
vybrané 
technologie na 
adresních místech 
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VAE CONTROLS® s.r.o.,  
člen skupiny VCL GROUP, a.s.
VAE CONTROLS je česká inženýrská společnost 
s dlouholetou tradicí, bohatými zkušenostmi ve 
svém oboru a s jasnou vlastnickou strukturou. 
Od roku 1993, kdy byla firma VAE CONTROLS, 
s.r.o. založena, se zaměřujeme zejména na kom-
plexní výstavbu a rekonstrukci terminálů a skladů 
ropných látek a řídicí systémy vodárenských sítí, 
čistíren a úpraven vod. 

Naše firma vystupuje jako EPC dodavatel. 
Zabezpečujeme projektování a komplexní dodávky 
technologií skladů a terminálů ropných produktů, 
projektujeme a dodáváme zařízení a řídicí systémy 
pro úpravny a čistírny vod a centrální vodárenské dis-
pečinky. Disponujeme vlastním projekčním útvarem, 
softwarovým vývojářským a servisním centrem.

Ve svém oboru máme dominantní postavení na 
domácím trhu a také řadu úspěšně realizovaných 
projektů v zahraničí. Přímo nebo prostřednic-
tvím smluvních partnerů působíme v řadě zemí 
v Evropě, Asii, Africe a Americe. Mezi naše nejvý-
znamnější zákazníky patří např. v tuzemsku firma 
ČEPRO, Paramo, Pražské letiště, vodárny ČEVAK, 
VAS Brno, VAK Mladá Boleslav. Ze zahraničních 
zákazníků např. Lukoil Litva, Bulharsko, Naftobazy 
a Orlen Polsko, Petrochina a Sinopec Čína, SPPC 
a 2BOPCO Sudán, SCPD Kamerun, FMC USA 
a další (blíže na www.vaecontrols.cz)

Rozvojová strategie společnosti je zacílena na 
využití špičkové průmyslové technologie. Cílem 
je vhodně je kombinovat a dále rozvíjet. Proto si 

budujeme vlastní know-how, vyhodnocujeme 
potřeby svých zákazníků, sledujeme konkurenční 
produkty a pečlivě vyhodnocujeme technologické 
novinky. Následně se snažíme o pružnou imple-
mentaci nových funkčností do svých produktů, 
a to buď formou revize stávajících řešení nebo 
formou nových samostatných řešení, jako např. 
řídicí SW systém TAMAS pro řízení plně automa-
tizovaných skladů ropných produktů. Vyvíjíme, 
vyrábíme a dodáváme speciální elektronická 
zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu, 
zařízení průmyslové automatizace, elektrorozva-
děče, speciální průmyslová strojní a elektronická 
zařízení, jednotky pro rekuperaci benzínových par 
a další. Pro zahraniční zákazníky vyrábíme, dodá-
váme a následně zprovozňujeme technologické 
celky formou technologických modulů, tzv. SKID 
modulů. Tento způsob dodávek urychluje zejména 
samotnou montáž u zákazníka.

Obr. 1 Ukázka měřícího SKIDu pro terminál petro-
chemického skladu

Inovace produktů ve společnosti  
VAE Controls z programu Aplikace 

Ing. Milan Lindovský Ph.D., MBA (ředitel VAE Controls s.r.o.)
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Společnost se cíleně zaměřuje na nové, globální 
trhy světa, jako je Čína, Afrika, Asie. Při své 
expanzi vyhledáváme lokální strategické part-
nery, čímž získáváme detailní znalost prostředí 
a lépe pak dokážeme uspět v konkurenčním boji 
a zajišťovat nejen dodávky, ale i řádný servis 
v geograficky odlehlých částech světa. Sna-
žíme si udržovat vysokou specializaci, tj. naším 
cílem je vždy dodávat řešení vysoké technické 
úrovně pro relativně úzký okruh zákazníků, 
a současně dbát na komplexnost řešení. Tento 
princip je zároveň základní konkurenční výhodou 
společnosti. 

Z těchto důvodů věnujeme velkou pozornost 
vlastnímu výzkumu a vývoji, a to zejména 
v oblasti provozní a kybernetické bezpečnosti. 
Dlouhodobě také spolupracujeme s vývojáři 
a výzkumníky z VŠB-Technické univerzity Ost-
rava, konkrétně především z Fakulty elektro-
techniky a informatiky.

S podporou dotačního titulu MPO programu 
APLIKACE VII společně pracujeme na vývoji 
speciální řady bezpečnostních modulů a zaří-
zení, které budou součástí řídicího systému 
TAMAS terminálů a skladů ropných produktů. 
Jedná se mimo jiné o vývoj zařízení pro biome-
trickou autentizaci pomocí hlasu a virtuální 
tiskárnu, které budou mít dopad zejména na 
zvýšení bezpečnosti provozu v zemích tzv. „tře-
tího světa“.

Rozšíření terminálů TAMAS o biometrickou 
autentizaci povede ke zvýšení stupně bez-
pečnosti, rychlosti a spolehlivosti v procesu 
verifikace osob. Biometrická autentizace ze své 
podstaty odstraňuje nevýhody konvenčních 
autentizačních metod, jakou jsou nutnost vlast-
nictví tokenu, znalost přístupového kódu nebo 
znalost hesla. Další z výhod tohoto typu auten-
tizace je, že se jedná o bezkontaktní metodu, což 
přináší další benefit z pohledu rychlosti a uživa-
telské přívětivosti v procesu verifikace.

Samotný princip procesu verifikace řečníka je 
zobrazen na obrázku 2. V našem případě se jedná 
o biometrickou autentizaci s textovou výzvou, 
což znamená, že proces verifikace je doplněn 
o rozpoznávání izolovaných slov (konkrétně 
číslic). Rozšíření systému o tento blok vede 
k výraznému zvýšení bezpečnosti, kde je zajiš-
těno, že identita osoby nemůže být podvržena 
prostřednictvím nahrávky. Systém využívá umě-
lou inteligenci a aktuální stav poznání v oblasti 
zpracování signálů, ať už pro samotnou verifi-
kaci, nebo pro rozpoznání řeči. Díky těmto meto-
dám je zajištěna maximální přesnost systému.

Obr. 2 Blokové schéma principu biometrické 
autentizace

Obr. 3 Testovací zařízení virtuální tiskárny.

Výše popsaný projekt z výzvy APLIKACE VII 
spěje do finální fáze a bude ukončen s koncem 
roku 2021, nicméně v současně době rozvíjíme 
i další záměr za pomocí dotačního programu 
APLIKACE VIII, a to vývoj zařízení a SW sys-
témů virtuální a rozšířené reality pro školení 
technické obsluhy a servisu na terminálech 
a skladech ropných produktů.

Obr.4 Příklad využití rozšířené reality v ropném 
skladě.

Z uvedeného vyplývá, že naše firma VAE CON-
TROLS věnuje velkou pozornost vývoji nových 
produktů ve své zájmové oblasti a tím zvyšuje 
svou konkurenceschopnost na světových trzích. 
K tomu využívá nejenom vlastních prostředků 
a spolupráce s předními pracovišti, ale pod-
půrných programů Ministerstva průmyslu 
a obchodu určených pro vznik nových inovativ-
ních produktů v českých společnostech.
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Kvantová komunikační infrastruktura (QCI – Quantum Communication 
Infrastructure) je v podstatě počítačová síť, která používá ke svému zabez-
pečení mechanismy založené na kvantové fyzice. Bezpečnost takové sítě pak 
nespoléhá na tradiční kryptografii, která je zranitelná např. vůči útokům 
kvantovými počítači, ale na platnost neměnných principů kvantové fyziky. 
VUT v Brně v září otevřelo na Fakultě elektrotechniky a komunikačních 
technologií unikátní laboratoř s kvantovou infrastrukturou, která využí-
vá kvantové mechanismy pro proces ustanovení šifrovacího klíče (QKD – 
Quantum Key Distribution). 
Část zařízení instalovaného v Laboratoři kvantové 
bezpečnosti na Ústavu telekomunikací VUT v Brně, 
zejména prvky pro kvantové ustanovení klíčů, je 
zakoupena od švýcarské jedničky v oblasti kvantové 
komunikace, společnosti ID Quantique. Konkrétně 
jsou použity systémy Clavis 3, které slouží nejen pro 
běžný provoz sítě, ale také pro vědecké experimenty. 
Další součásti, mezi něž patří zejména vysokorych-
lostní šifrátory založené na programovatelných hrad-
lových polích (FPGA) schopné pracovat až rychlostí 
100 Gb/s, si VUT vyvíjí samo. Infrastruktura je vyba-

vena také simulátory útočníků, generátory datového 
provozu, analyzátory vysokorychlostního provozu 
nebo prvky pro simulaci optických tras různých délek 
až do vzdálenosti několika desítek kilometrů.

V současnosti je laboratoř, vedle vzdělávání odbor-
níků v kyberbezpečnosti, využívána k výzkumným 
aktivitám v rámci projektu Kybernetická bezpečnost 
sítí v postkvantové éře (NeSPoQ) podpořeného z pro-
gramu IMPAKT bezpečnostního výzkumu Ministerstva 
vnitra ČR. Na řešení projektu NeSPoQ se podílí VUT 

VUT v Brně otevřelo  
Laboratoř kvantové bezpečnosti 

Doc. Ing. Petr Číka, Ph.D.,  
tajemník ÚTKO FEKT VUT Brno

Obr. 1  
Zařízení pro vytvoření a testování kvantové sítě.  

Autor: Jan Prokopius (VUT v Brně)
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v Brně, VŠB-TUO v Ostravě a sdružení CESNET. 
Jeho cílem je vývoj šifrátoru odolného vůči kvanto-
vým útokům a jeho otestování v pilotním pro-
vozu v optických sítích na vzdálenost až několika 
desítek kilometrů. Při řešení projektu je klíčová 
úzká spolupráce s Národním úřadem pro kyberne-
tickou a informační bezpečnost (NUKIB) a s dal-
šími univerzitami. Infrastruktura, která je v rámci 
ČR v současné době unikátní, má za cíl odpovědět 
na základní otázky ohledně budoucího nasazení 
kvantových a postkvantových sítí. Díky měření 
a testování na VUT v Brně budou známy odpovědi 
ohledně dosahu takových sítí, jejich chybovosti při 
přenosu dat, cenové efektivitě či schopnosti pro-
vozu na stávajících optických spojích. Měření na 
reálné infrastruktuře bude doplněno simulacemi 
v unikátním softwaru vyvíjeném na partnerské 
univerzitě VŠB-TUO v Ostravě.

Důležitým aspektem je také propojitelnost kvan-
tových a postkvantových mechanismů zabez-
pečení, přičemž ty postkvantové jsou atraktivní 
zejména z důvodu blížící se standardizace a lepší 
interoperability s existujícími IT systémy. 

„Cílem je ověřit vlastnosti zařízení u nás v labora-
toři, následně zvětšovat vzdálenosti mezi komuni-
kujícími stranami až na několik desítek kilometrů. 
Toho plánujeme dosáhnout pomocí pilotních spojů 
mezi FEKT a FIT VUT či mezi VUT a Masarykovou 
Univerzitou. Důležitá je aktivní spolupráce s part-
nery napříč ČR“, přibližuje plány řešitel projektu 
Jan Hajný z VUT..

Otevření laboratoře reaguje na aktuální trendy 
v zahraničí, zejména v EU, USA a Číně, kde už 
podobné infrastruktury budují a propojují nadná-
rodní sítě. V ČR má laboratoř na Brněnské technice 
ambici stát se jedním z prvních stavebních bloků 
takzvané Národní kvantové sítě. 

Mimo vědeckých účelů má laboratoř za cíl přiblížit 
problematiku kvantových sítí i studentům v rámci 
bakalářského a magisterského programu Informační 
bezpečnost a také laické veřejnosti. Obsahuje tedy 
i demonstrátory, které prezentují základní prin-
cipy kvantové kryptografie srozumitelnou formou. 
Laboratoř je možné navštívit po dohodě s Ústavem 
telekomunikací FEKT VUT v Brně.

Obr. 2 
Demonstrátor 
principů kvantového 
ustanovení klíčů 
(QKD).  
Autor: Jan Prokopius 
(VUT v Brně)
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Zaklínadlo digitalizace státní správy, vzdělávání i rozvoje ekonomiky má nesporně 
jednu podmínku. To je dostupnost rychlého internetu pro všechny obyvatele. Je to však 
vůbec reálné?
V některých vyspělých zemích jako je Velká Británie či 
Německo se „právo“ na rychlý internet stává realitou. Stále 
více zemí přijímá zákony, které činí z rychlého přístupu 
k internetu v domácnostech základní právo – podobně jako 
práva týkající se přístupu k teplu, vodě a elektřině. Realita je 
však složitější a situace je odlišná v jednotlivých zemích. Vlády 
s novou regulací zejména odlišně definují pojem „rychlý“. Co 
tedy dnes můžeme považovat za rychlý internet?

Mnoho hráčů online her či rodin využívajících streamovací 
služby jistě nebude souhlasit s tím, že stahovaní rychlostí 
10 Mb/s nepovažují za rychlý internet. Přitom například ve 
Velké Británii mohou zákazníci od roku 2020 požadovat na 
British Telecom upgrade svého širokopásmového připojení. Ve 
většině států se nároky na rychlost internetu vztahují zejména 
na stahovaní. Zkušenosti z poslední doby však ukazují, že je 
třeba klást důraz na dostatečnou kapacitu sítě jak u stahování, 
tak u odesílání. Distanční výuka, videokonference, komunikace 
s kolegy i zábavní průmysl dnes vyžadují stejnou kapacitu 
v každém směru. Situace v době pandemie jasně poukázala 
na velkou přetíženost sítí i rychlejší vytváření tzv. „digitál-
ních trhlin“, které vznikají mezi socioekonomickými třídami 
a rozdílech v kvalitě a rychlosti připojení. Rovněž se prohlubuje 
propast v přístupu k rychlému internetu u obyvatel žijících 
na venkově. To potvrzují i poslední data, kdy pokrytí FTTH/B 
(Fibre-to-the-home or building) představuje 22 % domácností 
ve venkovských oblastech v EU27 + UK ve srovnání se 45 % na 
celém území unie jako celku. To je samozřejmě velký problém 
programů rozvoje venkova, který se již diskutuje řadu let často 
ve spojitosti s problematikou tzv. poslední míle. Programy 
státní podpory a dodací výstavby infrastruktury však fungují 
v různých zemích velmi odlišně. Že je toto téma stále palči-
vější, potvrzuje částečně i prohlášení Ericka Festraetse: „Rada 
FTTH Europe věří, že venkovské oblasti by měly mít prospěch 
ze stejných služeb jako městské oblasti, a proto by veřejné 
prostředky měly pomoci překlenout tuto digitální propast 
tam, kde soukromé financování není možné kvůli nedostatku 
obchodních případů.“ Podle jeho vyjádření by také měly být 

z veřejných finančních prostředků pouze projekty postavené na 
optických vláknech, protože jde o infrastrukturu, která je neje-
fektivnější pro budoucnost a nejšetrnější k životnímu prostředí, 
což je stále významnější faktor. Podle aktuálních údajů, které 
nedávno zveřejnila FTTH Council Europe, dosáhne v příštích 
pěti letech na optické připojení téměř 200 milionů zákazníků 
na hlavních evropských trzích. Aktuálně nejrychlejší tempo 
nyní hlásí Německo, Itálie, Velká Británie a Nizozemí. Přitom 
parametr rychlého internetu je zde nejčastěji definován pro 
stahovaní alespoň 30 Mb/s. 

Zrychlování internetu však není výhradně otázkou budování 
nových optických sítí. Je třeba zmínit, že i oblast vývoje nového 
hardware a software dnes může výrazně přispět k rychlejšímu 
připojení. Nejčastěji se dnes setkáváme se zaváděním dezag-
regace, které může nahradit mnoho funkcí v rámci telekomu-
nikační sítě, od hlavních a okrajových směrovačů po širokopás-
mové síťové brány. Velký posun dnes zajišťují velkoobjemové 
síťové čipy či nová generace síťového softwaru, který dokáže 
přeměnit kovové přepínače na vysoce výkonné přepínače IP/
MPLS používané v širokopásmových sítích. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o poměrně levná a rychlá řešení, je otázka dezagregace 
jednou z možností, jak přispět k rychlejšímu internetu.

I v České republice se otázka rychlého internetu stává stále 
naléhavější. Rovněž se zdá, že jeho rozvoj bude stále intenziv-
něji podporován nejen z úrovně agendy vybraných minister-
stev, ale i z pohledu vývoje trhu a poptávky. Podle posledních 
průzkumů (Grant Thorton, 2021) zadaných centrálou BCO 
(Broadband Competence Office) pro Českou republiku, je 
zájem obyvatel o vysokorychlostní internet značný. Ochotu 
si za super rychlý internet (nad 500 Mb/s) připlatit vyjadřuje 
téměř 45 % respondentů rozsáhlého výzkumu provedeného 
u 5.792 domácností. Většina dotazovaných také považuje 
super rychlý internet za standard blízké budoucnosti. To vše 
jsou důležité faktory, které potvrzují, že rychlý internet bude 
jedním ze zásadních aspektů rozvoje vyspělých a moderních 
ekonomik.

Stane se „právo“ na rychlý internet 
opravdu realitou?

Tomáš Sedláček
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Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost (JCEKB) na Střední škole 
informatiky, poštovnictví a finančnictví funguje v Brně teprve od loňského roku 
a bylo budováno i za podpory odborníků na kybernetickou bezpečnost z Ústavu 
telekomunikací VUT v Brně. „Centrum využíváme pro výuku předmětu Kyber-
netická bezpečnost, ale také pro praktickou výuku předmětů Operační systémy, 
Informační sítě a Databázové systémy, kde žáci během výuky získají představu 
o zranitelnosti systémů, aktivních prvků a sítí a jejich zabezpečení. Prostředí naše-
ho centra sdílí studenti dalších pěti středních škol v regionu. Pro ně zde probíhají 
online kurzy se zaměřením na operační systém Linux. V následujících letech plá-
nujeme společné kybernetické hry studentů SŠ vs VŠ, na kterých úzce spolupra-
cujeme se studijním programem Informační bezpečnost na FEKT VUT v Brně.“ 
objasnil vedoucí centra Roman Koláčný. 
Letos poprvé ve zmíněném unikátním centru v ČR probíhaly 
maturitní zkoušky. Poprvé je skládali maturanti čtyřle-
tého oboru Kybernetická bezpečnost. Byť jejich praktická 
příprava ve čtvrtém ročníku vzdělávání probíhala převážně 
distančně, vedoucí Junior centra excellence pro kyberne-
tickou bezpečnost a ICT Roman Koláčný nezastírá nadšení: 
„Mám z toho velmi dobrý pocit a jsem velice spokojen s tím, 
jak se naši maturanti dokázali kvalitně připravit. Je to dáno 
nejen jejich zodpovědným přístupem ke vzdělávání, ale rovněž 
špičkovým technologickým zázemím našeho centra. Také se 
potvrdila skutečnost, že kybernetická bezpečnost není jen 

doménou vysokých škol, ale že dobrý základ této profese lze 
zvládnout již na střední škole.“

Blue Team vs Red Team
Centrum zahrnuje komplex učeben a laboratoří, včetně 
videokonferenční místnosti a samostatné místnosti pro 
server. Řešení technologického prostředí centra (servery, 
datová úložiště) se systémem ochrany a zálohou napájení 
technologií UPS umožňuje centru i škole být na sobě nezá-
vislí. Zohledněno je především bezpečnostní hledisko, kdy 
systémy z centra a ze školy jsou navzájem nedostupné. Žáci 

Výuka kyberspecialistů začíná  
již na střední škole

Marie Potůčková

Obr. 1  
JCEKB při SŠ Čichnova Brno
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tak mohou v rámci nácviku praktických dovedností 
experimentovat, aniž dojde k jakýmkoliv omeze-
ním vzdělávacích aktivit 900 žákům, či výpadkům 
informačních systémů školy.

A jak v centru probíhá například klasická hodina 
praktické výuky 4. ročníku oboru Kybernetická 
bezpečnost? Dvě laboratoře CL1 a CL2 slouží pro 
žáky takzvaného Blue Teamu, což jsou obránci, 
kteří hledají řešení před útoky hackerů. Přitom 
v sousední místnosti, označené jako Control Room 
CR1, pracuje kybernetické operační centrum (KOC) 
a takzvaný Read Team – útočníci. Read Team ve 
spolupráci s KOC připraví v infrastruktuře labora-
toře abnormalitu, kterou se poté Blue Team snaží 
odhalit a vyřešit. V laboratořích může pracovat až 
72 žáků pod vedením čtyř pedagogických pracov-
níků. A to buď celá skupina distančně, nebo polo-
vina prezenčně a polovina distančně, aniž dojde ke 
snížení odezvy výukové laboratoře.

Spolupráce při výuce
A na co jsme v novém centru nejvíce pyšní? 
V našem centru jsme vybudovali virtuální výukové 
prostředí Cylab spustitelné odkudkoliv. Žáci při 
distanční výuce přistupují bezpečně do rychlého 
a flexibilního IT prostředí bez ohledu na stav 
jejich soukromých klientských zařízení. Laboratoř 
umožňuje souběžně prezenční i distanční výuku za 
stejných podmínek. Díky prostředí Cylab mají žáci 
pro výuku nyní dostupné například virtuální labo-
ratoře „Cybersecurity Lab“ (kryptografie, bezpeč-
nost sítí a služeb, správa a dohled nad počítačovou 
sítí, detekce a prevence síťových útoků, testování 
bezpečnosti), „Windows Lab“ a také „Linux Lab“. 
Na výuce v centru se podílí celý tým odborníků.

V poradním sboru ředitelky školy pro kybernetickou 
bezpečnost je zapojeno na 30 partnerů z akade-
mického prostředí, komerčních i státních subjektů. 
Podílejí se na pravidelném vzdělávání žáků, tzv. 
Cyber Security Incubator, zajišťují souvislé odborné 
praxe pro žáky, vytvářejí scénáře pro výuku. Pod-
porují další vzdělávání pedagogických pracovníků 
formou konferencí či webinářů. Pomáhají tak napl-
ňovat roli školy, jako centra celoživotního učení.

Úspěšní také v soutěžích 
Žáci školy sklízejí úspěchy v tuzemské soutěži 
v kybernetické bezpečnosti. V prvním ročníku této 
soutěže zvítězil žák naší školy Jakub Smejkal z 1100 
účastníků. Byl členem národního týmu, který se 
zúčastnil evropského finále této soutěže. V letoš-
ním, již pátém ročníku, kterého se zúčastnilo 3700 
žáků, máme opět svého zástupce v národním 
finálovém kole.

Informační a kybernetická bezpečnost 
ve škole
Všechny vzdělávací programy školy jsou úzce 
spojeny s informační bezpečností. Kromě oborů 
kybernetická bezpečnost a informační techno-
logie má naše škola ve vzdělávací nabídce obory 
z oblastí telekomunikací, informační a zabezpečo-
vací techniky, bankovnictví a pojišťovnictví, logis-
tiky, bezpečnosti dat a logistiky, kde je informační 
bezpečnost jedním z klíčových témat vzdělávání.

Jak JCEKB a ICT funguje a kdo jej 
využívá? 
Projekt je svým pojetím (skloubením reálného 
profesního prostředí a vzdělávacího zařízení) 
a technologickým řešením naprosto unikátní 

Obr. 2 
Videokonferenční 

místnost JCEKB
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a neexistuje nikde v České republice. Střední 
odborné kádry chybí jak v průmyslu, tak i na vyso-
kých školách. Rozhodli jsme se jít touto cestou, 
aby absolventi, až přijdou do praxe, dokázali tyto 
nabyté znalosti, ale hlavně praktické zkušenosti, 
efektivně rozvíjet v reálné praxi.

Stejné výukové prostředí pro žáky jak v prezenční, 
tak i distanční výuce, spustitelné odkudkoliv. 
Bezpečné, rychlé a flexibilní IT prostředí bez ohledu 
na stav soukromých klientských zařízení. V rámci 
digitální výuky žáci získají přístup k materiálům 
a testům, díky kterým mohou vlastním studiem 
zvyšovat svoje znalosti.

Přínosem pro vyučující je na prvním místě flexi-
bilita a časová úspora při vedení výuky a zadávaní 
prací, úkolů a jejich vyhodnocování. Vyučující si 
vytváří snadno spustitelné úlohy a je tedy schopen 
okamžitě reagovat na dotazy nebo poskytovat 
konzultace nad dílčími pracemi. Takto vedenou 
výuku, práci, předměty, laby je možné dlouhodobě 
a opakovaně používat, ukládat, archivovat. 

Sdílení výukového labu žáky dalších středních 
škol v regionu směřuje k jednotnému standardu 
výsledků vzdělávání a ovlivňuje plošně kvalitu 
absolventů v regionu.

Finalista soutěže IT projekt roku
Projekt JCEKB se dostal do finále soutěže IT projekt 
roku. Co to pro školu znamená? Je to ocenění 
odborné poroty, která je složena z odborníků 
v oblasti informačních technologií a kybernetické 
bezpečnosti. Toto uznání pro nás znamená, že 
jsme šli a jdeme správnou cestou. Je to uznání 
práce všech, kteří se podíleli na přípravě i realizaci 

projektu. A touto cestou se také naše centrum 
dostane do povědomí široké veřejnosti a zvýší 
zájem o oblast informační bezpečností mezi 
veřejností. 

A jaké jsou naše další plány? Rádi bychom naše 
výukové laboratoře zapojili do výuky nejen našich 
žáků, ale i žáků našich partnerských škol. Prostřed-
nictvím centra chceme také vzdělávat pedagogické 
pracovníky z celé ČR v oblasti informační bezpeč-
nosti, a to ve spolupráci se sociálními partnery 
naší školy. Samozřejmě máme i další plány, ale na 
to potřebujeme finanční prostředky. Ty získáváme 
zejména z dotačních programů EU. 

Při příležitosti konference Kyberbezpečnost v regi-
onech – Brno, kterou pořádaly Národní klastrová 
asociace, Jihomoravský kraj, Network Security 
Monitoring Cluster, CzechInvest, CEDEG a naše 
škola dne 29. 6., převzala paní ředitelka ing. Olga 
Hölzlová z rukou prezidenta Českého institutu 
manažerů informační bezpečnosti, Aleše Špidly 
v rámci soutěže IT projekt roku 2020 cenu za přínos 
v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti 
projektu Junior centrum excelence pro kybernetic-
kou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno.

Rada Českého institutu manažerů informační 
bezpečnosti vyslovuje uznání za velmi významný 
počin, který má vysoce pozitivní a naprosto zásadní 
vliv na rozvoj vzdělanosti v oblasti kybernetické 
a informační bezpečnosti.

Získaného ocenění si velice vážíme, neboť v 18. 
ročníku zmíněné národní soutěže hodnotící komise 
vybírala z 22 velice kvalitních projektů. Více na 
www.cacio.cz.

Obr. 3  
Separátní operační 
centrum
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5G přispěje ke zlepšení kvality života 
Na výstavním stánku Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu 2021 v Brně, bylo možné získat seriózní informace o mobilní 
síti nové generace 5G, která při vstupu na český trh vyvolávala nepodložené oba-
vy. Prvopočátky byly poznamenány šířením dezinformací o škodlivosti sítí 5G, a to 
především její radiové části. V době nástupu pandemie covidu některé weby dokon-
ce spojovaly 5G s přenosem viru. Pracovní skupina 5G aliance pro oblast vzdělávání 
se chopila práce a připravila řadu informačních materiálů včetně video-prezentací 
vysvětlujících působení elektromagnetického pole (www.5galiance.cz). Ve spolupráci 
s městy pořádala osobní setkání odborníků s občany a podala jim podrobnější infor-
mace o výhodách a příležitostech, které mobilní sítě nové generace přinášejí. 

Počáteční implementaci některých prvků sítí 5G v České 
republice lze bezesporu připsat mobilním operátorům, 
kteří ještě před dokončenou aukcí kmitočtů pro 5G sítě 
uváděli do provozu některá elektronická komunikační 
zařízení 5G ve svých veřejných sítích, jež umožňovala 
zvýšení datové průchodnosti. Po úspěšné realizaci aukce 
kmitočtů pro 5G sítě na přelomu roku 2020 a 2021 se 
otevřel prostor pro rozvoj těchto sítí, a to nejen pro 
veřejně dostupné služby, ale také pro služby v různých 
oblastech průmyslu a veřejného života. Především 
v průmyslu, na základě podmínky aukce ve formě závazku 
pronájmu radiových kmitočtů pro účely průmyslu 4.0, 
byla vytvořena možnost výstavby privátních průmyslo-
vých sítí 5G pro průmyslové aplikace.

Dnes už je situace naštěstí jiná. 5G odráží nové poža-
davky a potřeby společnosti. Dotýká se komunikace 
nejen na straně koncových uživatelů, ale i oblasti 
průmyslu a v budoucnu jistě bude významným čini-
telem i v dalších sektorech. „Jsem velmi rád, že se nám 
podařilo domluvit, že MPO je jedním z lídrů projektů 
digitální továrna (digitální továrna 2.0). Česká republika 
je průmyslová země, máme vyspělý průmysl, ale jeho 
budoucnost je rozhodně v digitální transformaci," to je 
jednoznačný názor náměstka ing. Petra Očka, Ph.D. ze 
Sekce digitalizace a inovací MPO, která podporuje digi-
tální transformaci, a to různými cestami. „Speciálně za 
sebe říkám, že jsem rád, že se sem na veletrh dostalo téma 
5G. Samo o sobě digitální transformaci nezajistí, ale je 
akcelerátorem digitální transformace. Součástí programu 
veletrhu je velká konference, která bude hovořit o tom, 
jak udělat z České republiky průmyslovou velmoc do roku 
2028 a i 5G je jedním z témat,“ uvedl Petr Očko a doplnil 
důležitou vizi: „To, co se snažíme za MPO prosazovat je, 
abychom propojovali různé světy: svět operátorů, svět 
výzkumných organizací, univerzit, státu i měst. Doposud 
to bylo tak, že operátoři dělali svůj výzkum telekomu-
nikací, průmysl se také pokusil o svoji linku a výzkum na 
univerzitách také běží. Někdy došlo k nějaké spolupráci, 

ale někdy také ne,“ potvrdil náměstek pro digitalizace 
a inovace.

„Myslím, že se nám podařilo za poslední 2, 3 roky posu-
nout to takovým způsobem, že operátoři aktivně spolu-
pracují s firmami a univerzitami na vývoji nových řešení 
postavených na 5G pro transformaci českého průmyslu, 
což je veliký posun. Máme na to řadu nástrojů, například 
Národní plán obnovy a programy podpory výzkumu. 
Dnes jsou aplikace postavené na 5G výrazně prioritizo-
vány“, říká Petr Očko. Významnou položkou v tomto 
plánu schváleného Radou EU 6. září 2021 tvoří podpora 
demonstrativních projektů rozvoje aplikací pro města 
a průmyslové oblasti s cílem podpořit desítky projektů 
v oblasti 5G. Dalšími podporovanými oblastmi jsou 
vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí 
a služeb 5G, je podporován rozvoj ekosystému sítí 5G, 
také dokrytí 5G koridorů a rozvoj mobilní infrastruk-
tury sítí 5G v investičně náročných „bílých“ místech na 
venkově. Nástroj pro propojování Evropy CEF2 Digital 
(Connecting Europe Facility) obsahuje též podporu 
výstavby 5G infrastruktury podél dopravních cest, kde 
je Česká republika společně se sousedními státy velice 
aktivní a připravuje projekty pro přeshraniční dopravní 
koridory 5G.

„5G přináší také aplikace, které zachraňují životy, je to aplikace 
Záchranka a jsou to aplikace z oblasti telemedicíny. 5G je tady, 
aby kvalitu života zlepšila,“ neopomněl zmínit náměstek MPO 
Petr Očko a potvrdil, že se již téměř dva roky pracuje na sítích 
6G. „Není to už úplně novinka, rok-dva různá výzkumná pracovi-
ště, na univerzitách a ve firmách pracují na specifikacích, které by 
se mohly stát standardem 6G. Ten není ještě definovaný, mluví se 
již o tom, jakých standardů by měla 6G dosahovat. Řádově vyšší 
rychlosti, měla by fungovat na vyšších frekvencích a umožňovat 
obsluhu ještě většího počtu zařízení. Standardizace zatím není, ale 
třeba ve Finsku už mají, tuším 2 roky, 6G laboratoř, kde pracují na 
tom, co by se těmi standardy mohlo stát,“ přiblížil aktuální stav 
dalšího vývoje diskutovaných 5G sítí Petr Očko. 
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Za JUDr. Jaroslavem Štrausem 

93 let – to je věk o kterém se říká, že je úctyhodný nebo přímo 
požehnaný. Předpoklady zesnulý zřejmě převzal v rodinných 
genech, když ještě před dvaceti lety žila i jeho maminka. 
V prvním přiblížení lidé jakkoli spjatí s telekomunikačním 
prostředím v posledním více než půlstoletí si mohou říci, že 
zesnulý a Montážní podnik spojů ve všech svých verzích, tedy 
naposledy Vegacom a.s., jedno byli. Skutečně od roku 1962. 
To je vlastně rozpětí tří generací. JUDr. Štraus byl vskutku 
renesanční osobností vynikající v mnoha ohledech, zdaleka ne 
jenom úzce profesních. Vzhledem k tomu, že ke své deva-
desátce dokázal sepsat svým příznačně svěžím stylem svoje 
celoživotní vzpomínky, se tedy autorovi tohoto nekrologu 
značně usnadnil naplnit tento záměr. 

Narodil se v roce 1928 v Teplicích-Šanově, kde jeho otec 
působil jako redaktor v odborářském tisku, tedy v národnostně 
smíšeném prostředí. A už zde se dá vysledovat základ jeho 
vynikajících znalostí cizích jazyků. Prozíraví rodiče zaměstnali 
německou služebnou a malému Jaroslavovi zajistili už v raném 
dětství bilingvní výchovu. Rodiče zavčas vyhodnotili zhoršující 
se politické poměry spolu s vyhrocujícími se národnostním 
vztahy a přestěhovali se už v roce 1937 do Prahy. Konkrétně 
do ulice V domově kousek od školy na Pražačce. V té době po 
letech přibyl do rodiny mladší bratr Ivan, pozdější houslový 
virtuos a profesor AMU. Záhy Jaroslav postoupil do klasic-
kého gymnázia v dnešní Kubelíkově ulici na Žižkově a zde měl 
možnost, i následně během německé okupace, seznat výhody 
své nadstandardní jazykové výbavy. A z dnešního pohledu dost 
překvapivě nalezl na gymnáziu zalíbení v latině. Kterému potom 
přičítal klíčovou roli při úspěšném osedlávání dalších jazyků. 
Celou dobu měl řadu klukovských zálib a oslovila jej chemie. 
Rovněž byl ovlivněn Skautem-Junákem, kde se stal členem 
pražské 22. Ovšem nakonec přičiněním staršího bratrance se 
nechal přemluvit místo chemie ke studiu práv. Celý život se 
věnoval umění ve všech formách nejen pasivně, ale i aktivně, 
ať už v ochotnickém divadle či později pěveckém sboru. To mu 
nakonec vydrželo celý život. Jako většina mladých své doby 
inklinoval k socialismu, což vyústilo ve vstupu do sociálně-
-demokratické strany. A ta, jak známo, byla brzy po Vítězném 
únoru pohlcena komunistickou stranou. 

Po absolutoriu a rigorozní zkoušce v roce 1952 vystřídal několik 
zaměstnání zejména v oboru polygrafie a v jednom z nich 
potkal svoji budoucí celoživotní partnerku. Jeho touha po 
vědění vyústila i ve studium polygrafické průmyslovky, kterou 
jako maturant absolvoval v nástavbovém studiu po dvou letech 
s vyznamenáním. Znalost jazyků jej i v těch dobách zavedla do 
západní ciziny. Vedle zaměstnání byl ovšem aktivní i v pěvec-
kém sdružení v různých složeních. Což mu vydrželo celý život až 

do udělení čestného členství v posledních letech. Obecně byl 
celý život společensky založen a až do pozdního věku si zacho-
val i vřelý vztah ke společenskému tanci.

Zásadní událost v jeho životě představovalo prověřování 
v třídních prověrkách konce padesátých let a až v roce 1962 
jej dostihlo se zpožděním osočení ze zamlčení dávné tchánovy 
služby u policie. A tak si vysloužil již tehdy vyloučení z KSČ. 
A samozřejmě propuštění ze zaměstnání s určením pouze 
k lopatě. Dobrý přítel z pěveckého sdružení jej však doporučil 
do Montážního podniku spojů. Tehdejší ředitel Rottr potřeboval 
nahradit právníka odcházejícího do důchodu a přijal jej přes 
rozhořčené protesty jisté kované soudružky, která se snažila 
zabránit jeho přijetí, a ještě k tomu do právního oddělení. 
Ředitel tehdy oné soudružce vyhrožující oznámením přísluš-
nému stranickému orgánu v uskutečnění toho veřejně a velice 
expresivním způsobem zabránil. 

A tehdy nastala pro něj přes padesát let dlouhá a plodná sym-
bióza s Montážním podnikem spojů. V tomto podniku přežívaly 
dlouho zásady profesního a kariérního postupu založeném na 
schopnostech a jen ve velmi omezené míře byly oběma osví-
cenými řediteli až do roku 1989, byť straníky, zaváděny jinde 
tak běžné zhoubné třídně politické zásahy. To vše v souladu 
s tradicemi původní Společnosti pro stavbu dálkových kabelů 
a jejich britských školitelů. A to zesnulému vydrželo až do konce 
totalitních časů. Již v těch šedesátých letech dokázal se svými 
zkušenostmi z dřívějších pracovišť zavádět a u vedení prosazo-
vat na tu dobu moderní zásady řízení a organizace. Samozřejmě 
jako právník a později vedoucí právního oddělení musel řešit 
řadu soudních sporů a arbitráží. Sám jsem se seznámil již před 
padesáti lety při svých začátcích u zlínského závodu s jeho 
velice srozumitelnými právními podklady a stručnými příruč-
kami pro praktické použití terénními pracovníky. A také tehdy 
ve své činorodosti využil požadavek redakce potažmo vyšších 
orgánů na vstup do redakční rady tehdy nového resortního 
časopisu Telekomunikace. V této pozici setrval desítky let a stal 
se i touto cestou právní autoritou celého tehdejšího resortu 
spojů. Byl činný i v komisích pro technické předpisy Výzkum-
ného ústavu spojů a byl jejich neocenitelným členem. Nejen 
pro své brilantní právní myšlení, ale i s pozoruhodnou znalostí 
konkrétní telekomunikační problematiky. V obou těchto jeho 
rolích považuji za čest i štěstí být přitom nejen přítomen, ale 
cítím se být jeho osobností výrazně inspirován. Dva roky před-
nášel i na Vysoké škole dopravní v Žilině.

Se změnami po roce 1989, kdy už vlastně dosáhl důchodového 
věku, se v plném rozsahu – a to nejméně na dvě další deseti-
letí – uplatnily jeho celoživotní zkušenosti a široké jazykové 
znalosti. V rámci celého resortu se podílel na projednávání 
a formulaci řady smluv a právních náležitostí na mezinárodní 
úrovni nezbytných v hektickém rozvoji dosud velice zanedba-
ného oboru. Zastupoval svůj podnik, tehdy TMP, a.s., který měl 
krátce kapitálovou účast v tehdejším Radiomobilu, tedy před-
chůdce dnešního T-mobilu, v jeho dozorčí radě. Rovněž nezůstal 
pasivní při přípravě Zákona o elektronických komunikacích. 
Ještě hluboko pro osmdesátce generálním ředitelům „Mon-
tážky“ zjevně stálo za to zaměstnávat jej i nadále, byť v kratších 
pracovních úvazcích. 

Byl to velice plodný a činorodý život a nepochybně nejen své 
rodině, které se plně věnoval, ale i řadě spolupracovníků bude 
citelně chybět. Pokud budeme s to v jeho záviděníhodně pozi-
tivním přístupu k životu obecně a vlastní práci zvlášť pokračo-
vat v jeho duchu, pak snad bude s námi stále.
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Cena: Neprodejné

trendy

eOčkování
Ministerstvo zdravotnictví zavádí 
elektronickou evidenci očkování. 
Systém bude zaznamenávat již apli-
kované dávky vakcíny, připomene 
také blížící se další termíny očková-
ní. eOčkování se lékařům otevře 1. 
ledna 2022, používání pro ně bude 
povinné. Bude fungovat v rámci již 
existujícího systému eRecept. 
Systém databáze očkování bude zaznamenávat 
již aplikované dávky vakcíny, aby si lidé nemu-
seli uchovávat papírové certifikáty a kartičky. 
eOčkování také připomene, že je čas napláno-
vat si další termín vakcíny. Upozornění pošle 
formou e-mailu a zprávy v aplikaci.

První upozornění pošle aplikace s dostatečným 
předstihem tak, aby měl pacient čas si návštěvu 
lékaře naplánovat. Další notifikace přijde před 
vypršením lhůty pro přeočkování. Rodiče si do 
svého lékového záznamu mohou také přidat své 
děti, upozornění pak přijde i pro jejich očkování.

„V tuto chvíli neexistují ucelené informace 
o očkování, které člověk od narození absolvoval. 
Ani samotný pacient často neví, jaká očkování 
má, neví, kdy se má jít přeočkovat,“ řekl na 
středeční tiskové konferenci ministr zdravotnic-
tví Adam Vojtěch. eOčkování má proto zlepšit 
přehlednost celé historie očkování lidí.

Systém se spustí první lednový den roku 2022. 
Pacienti i lékaři budou do eOčkování nahlí-
žet prostřednictvím již existujícího lékového 
záznamu. „Pacient bude mít právo vyjádřit 
nesouhlas s nahlížením, a to buď s nahlížením 
do lékového záznamu, do eOčkování, nebo do 
obojího,“ řekla ředitelka Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová. 

přeje redakce časopisu 
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Držíme Vás ve spojení . . .
i v roce 2022.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!
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   komponenty systému VoltGuard 
zabezpečují bezproblémový 
a chytrý odběr elektrického proudu 
v domácnosti, a to i při nabíjení 
elektromobilu z nabíjecí stanice

   jsou určeny pro přímé zapojení 
do proudového obvodu

   ochraňují domácnost před 
výpadkem elektrického proudu 
způsobeného větším množstvím 
odebíraného proudu, než je 
nastavený limit

Síťová infrastruktura pro sdílené/veřejné nabíjení s využitím RFID i platebních karet 
a terminálů

Architektura Master-Slave

Volitelné komponenty nabíjecích stanic
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Společnost VoltDrive hledá obchodní partnery  

pro prodej, instalace a servis nabíjecích stanic. 

www.voltdrive.cz info@voltdrive.com

Vyberte si z nabídky nabíjecích stanic 
pro elektromobily 

– domácí, veřejné i smart řešení –


