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Zvýhodněná cena telefonu platí při uzavření smlouvy na 24 měsíců a při měsíčním plnění ve výši 2000 Kč. 
Více informací získáte na www.cz.o2.com a 800 02 02 02.

K připojení na internet už nepotřebujete kabely, počítač ani monitor. Stačí mít chytrý mobil, 
například Nokia 6220 classic již od 3 995 Kč. A k hlasovému tarifu si aktivovat ještě datový –

ø internet v  mobilu. Jen za 150 Kč měsíčně tak máte internet ve svém telefonu.

Pro začátek si internet v mobilu můžete vyzkoušet 3 měsíce zdarma.

Ať jste kdekoli, mějte internet v mobilu! 

Vítejte v internet café Loďka
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oKoncem září v Bruselu proběhla nejvýznamnější evropská výroční „optikářská“ kon-

ference a výstava ECOC´08. Pár postřehů a úvah vám předkládám.

Vývoj na trhu FTTH mapuje organizace FTTH Council, která sleduje penetraci 

FTTH. 

Na prvních čtyřech místech žebříčku jsou Jižní Korea (s penetrací FTTH 37 %), 

Hongkong (27 %), Japonsko (24 %) a Tchaj-wan (7,7 %). V Jižní Koreji už počet přípo-

jek FTTH předstihl DSL a totéž brzy nastane také v Japonsku! Čína se v žebříčku pene-

trace umístila na 11. místě, ale vezmeme-li v úvahu absolutní počet přípojek FTTH, je 

se 7,5 miliony na druhém místě za Japonskem.

Pokud jde o Evropu, Švédsko, Norsko, Island, Dánsko a Slovinsko obsadily pátou až 

devátou příčku s penetrací mezi 7,5 a 3,2 %. Holandsko a Itálie jsou na 12. a 13. místě 

s 1,4 %. Spojené státy jsou s penetrací FTTH 2,9 % na 10. místě a s celkovým počtem 

3,3 milionu domácností připojených přímo na optickou síť na třetím místě na světě. 

V USA však v současnosti zaznamenávají nejvyšší meziroční nárůst přípojek FTTH – 

v posledních několika letech se jejich počet každý rok zdvojnásobí. 

Optika se do přístupových sítí dostává budováním překryvné sítě FTTH, která se 

pak stává přímou konkurencí ostatních druhů přístupu. Jako příklad je možno uvést 

projekty, které se ve větším rozsahu realizují v Holandsku a kde počet domácností 

připojených přímo na optickou síť přesáhl 176 tisíc, což je v porovnání s prosincem 

2006 nárůst o 55 %. Nejčastěji využívanou metodou pro iniciaci výstavby sítě FTTH je 

lokální marketing, kdy se v určité menší lokalitě (sídliště, blok domů, vesnice) získá dostatečné procento zákazníků. Tato metoda

dosahuje někdy až překvapivé úspěšnosti mezi 75 a 80 %, a v jednom případě ve městě Vathorst dokonce 95 % domácností, které

přešly na připojení FTTH. Současné zkušenosti z Holandska ukazují, že při zavádění optiky až do domácností hraje důležitou

roli „duch místní komunity“, a sociální složení cílových oblastí, sídlišť a měst je hlavním faktorem úspěchu projektu postaveného

na vybudování konkurenční překryvné sítě.

Zavádění optiky však mohou výrazně ovlivnit, bohužel i negativně, připravovaná regulační opatření. Evropská komisařka

pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová navrhuje radikální zásah do konkurence na telekomunikačním trhu, který by měl

stimulovat agresivnější rozšiřování FTTH. K podobnému procesu již došlo v USA a přijatá opatření zde otevřela prostor pro

dominantní společnosti Verizon a AT&T k investicím do optických přístupových sítí. Přijatá opatření ve spojení s cenovou

svobodou inkumbenta v podstatě odepsala konkurenční operátory v místních sítích. Evropská komise se podobnému nastavení

regulace snaží zabránit. Přes varování kritiků zaznamenávají USA prudký rozvoj FTTH a kromě inkumbenta své vlastní sítě

FTTH buduje dalších 600 operátorů.

V Evropě zatím existuje zásadní rozpor v názoru na způsob regulace trhu FTTH. Telekomunikační společnosti pochopitelně

chtějí garance, že infrastrukturu, do jejíhož vybudování investují nemalé prostředky, si budou moci ponechat výhradně pro

vlastní použití, zatímco Komise se snaží chránit křehký unbundling v místních sítích, který vedl ke snížení cen za broadband

a k vytvoření skutečného konkurenčního prostředí v oblasti broadbandových služeb.

Při konzultacích s národními regulátory a operátory, které budou základem návrhu direktivy v roce 2009, např. německý 

regulátor podpořil požadavek Deutsche Telekom, aby na optické infrastruktuře, kterou vybuduje, nebyl uplatněn unbundling po

dobu alespoň tří let. Komisařka Kroesová navrhuje postup, kdy regulační autority by měly trvat aspoň na přístupu do instalač-

ních trubek inkumbenta, aby do nich mohli konkurenti položit svá vlastní optická vlákna, a tam, kde to není možné, aby měli

přístup k nenasvíceným vláknům, která jsou již položena, ale nevyužívána, a kde ani to není možné, aby měli přístup k samot-

nému bitovému toku. Argumentuje přitom tím, že jinak budou bohatí inkumbenti schopni minimalizovat konkurenční efekt

ostatních dodavatelů broadbandu a zajistit si prakticky monopolní postavení, jehož důsledkem budou vysoké ceny broadbandu

a pomalý postup jeho zavádění.

Pokud se jí podaří prosadit tento návrh, 27 členů EU přijme stejnou direktivu pro řízení lokálních regulátorů, čímž se má

otevřít prostor pro vznik efektivních celoevropských broadbandových operátorů. Je pravděpodobné, že aktivita komisařky 

Kroesové způsobí další veřejnou válku (podobnou té, kterou rozpoutala komisařka Redingová kvůli poplatkům za roaming)

zastánců dvou zcela protichůdných přístupů k regulaci v oblasti FTTH.

V EU je přibližně 229 milionů metalických účastnických linek, zatímco těch optických je pouhý 

jeden milion. Analytici předpovídají, že do roku 2011 se za FTTH utratí 20 miliard eur. Jak na

tom bude Česká republika, ví snad jen bůh…

Svatoslav Novák

vydavatel časopisu Telekomunikace



Cena platí do 31. 5. 2007 pri viazanosti na 24 mesiacov pre službu Magio Start a pre zákazníkov, ktorí majú pevnú linku od T-Comu.

Magio – digitálna televízia

Vychutnajte si jedinečné funkcie 
digitálnej televízie Magio:  

nakombinujete si vlastný balík televíznych programov podľa žánrov,
 ktoré pozeráte najradšej 

priamo z televízie si prostredníctvom Magio Boxu nahráte až 60 hodín obľúbených   
 programov aj bez DVD alebo videorekordéra 

z ponuky domácej videopožičovne si požičiate fi lm v pohodlí vašej obývačky 
sledovaný program si môžete zastaviť, pretočiť späť alebo neskôr dopozerať
prehľadné informácie o programoch na jednotlivých kanáloch na 2 týždne dopredu   

 si nájdete priamo na vašej obrazovke

www.t-com.sk 0800 123 456 T-Centrum

magio inzercia.indd   1 30.10.2007   12:04:41
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y Den webových vývojářů poprvé v Česku
24. října proběhne poprvé v Praze den vývojářů webových

aplikací organizovaný společností Google. Česká metro-

pole se stává v tomto roce již třináctým městem hostícím

„Google Developer Day“, který zahrnuje přednášky, dis-

kuze a vývojářské dílny zabývající se tématem rozvoje webu.

Zájemci rekrutující se především z řad webových vývojářů

se mohou „dne vývojářů“ zúčastnit zdarma na základě

registrace na stránkách Google. 

Akce nabídne informace o produktech a nástrojích nejen

společnosti Google. Diskutovat se bude např. o tom, jak se

web posunul vpřed v podpoře vývojářských nástrojů a pro-

duktů „open source“, které mají pomoci zajistit:

−  snadnější vývoj webových stránek a aplikací (např. App

Engine a Web Toolkit),

−  vyšší funkčnost webu a lepší uživatelskou zkušenost

(např. Google Gears),

− rozvoj sociálních sítí (např. OpenSocial).

Během dne budou mít účastníci možnost vyslechnout

přednášky vývojářů a produktových specialistů společnosti

Google. Součástí programu jsou i vývojářské dílny, které

zájemcům umožní vyzkoušet prezentované nástroje v praxi.

Nová SMS brána umí také MMS
Mobilní operátor T-Mobile otevřel svou webovou SMS

bránu na portálu t-zones. Od konce srpna tak může každý 

návštěvník t-zones posílat zprávy do sítě T-Mobile zdarma.

Nová SMS brána navíc umožňuje registrovaným zákazní-

kům odesílat zdarma také multimediální zprávy MMS.

Neregistrovaný návštěvník portálu může odeslat SMS

zprávu v délce maximálně 160 znaků jednomu příjemci, při-

čemž časový limit mezi dvěma zprávami je 30 sekund. Naproti

tomu přihlášení zákazníci T-Mobile mohou odesílat zprávy 

délky až pěti běžných SMS a na maximálně 20 telefonních čísel

současně. Narozdíl od veřejné SMS brány se v tomto případě

příjemci zprávy zobrazí i telefonní číslo odesílatele. Zákazníci

navíc mohou využívat také adresář, nahlížet do historie ode-

slaných SMS, kontrolovat doručenky nebo při psaní využívat

šablony zpráv. V případě, že si zákazník nepřeje dostávat SMS

z veřejné brány, může jejich doručování zablokovat prostřed-

nictvím webové služby „Můj T-Mobile“. Otevřením nové SMS

brány T-Mobile zároveň zrušil dosavadní limity volných SMS

u služeb MobileBox a MobileBox Easy.

Zajímavou novinkou je možnost zasílat přes SMS bránu

také multimediální zprávy MMS. Zákazníci tak mohou

jednoduše, a do sítě T-Mobile zdarma, odesílat fotogra-

fi e přímo ze svého počítače. V případě, že MMS směřuje

do jiné sítě, zaplatí za ni poplatek podle svého tarifu. Do

zprávy je možno vložit až tři multimediální soubory obsa-

hující obrázek, animaci, zvuk nebo video. Pro registrované

je stejně jako v případě SMS brány připraven také seznam

nejčastějších kontaktů, historie zpráv či nejrůznější šablony.

Maximální velikost MMS je 280 kB, objemnější soubory 

jsou na potřebnou velikost automaticky upraveny.

Reklama v mobilních telefonech
Téma reklamního využití mobilních telefonů a služeb

poutá v poslední době velkou pozornost odborné i laické

veřejnosti. Tuzemští operátoři T-Mobile, Telefónica O2

a Vodafone jsou si vědomi toho, že pro další rozvoj mobilní

reklamy je vhodné připravit určité standardy. V rámci

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) proto byla

vytvořena a zahájila svou činnost „Pracovní skupina pro

oblast mobilního marketingu“. Cílem spolupráce členů

APMS je stanovit jasná pravidla pro mobilní marketing,

respektive šíření reklamy třetích stran prostřednictvím

mobilního telefonu.

Před operátory stojí úkol sjednotit standardy poskyto-

vání mobilní reklamy, což je nezbytná podmínka řádného

fungování reklamního trhu v této oblasti jak z pohledu

zadavatelů reklamy, tak jejích tvůrců a šiřitelů, ale i spotře-

bitelů. Pracovní skupina se bude věnovat zejména standar-

dizaci formátů pro mobilní reklamu, standardizaci hlášení

sloužících zadavatelům reklamy pro vyhodnocení úspěš-

nosti reklamních kampaní, společným aktivitám operátorů

zaměřeným na propagaci mobilního marketingu a vzdělá-

vání subjektů zastoupených na reklamním trhu, a také etic-

kým a právním aspektům mobilní reklamy.

Výsledkem činnosti pracovní skupiny by mělo být jasně

defi nované a transparentní prostředí pro existenci a úspěšné

fungování mobilní reklamy, včetně nalezení konsenzu, jak 

tento marketingový nástroj využívat a v jaké formě, aby byl

zákazníkem vnímán jako přínos.

ADSL O2 má 600 tisíc zákazníků a čtyřikrát zrychluje
S rostoucí nabídkou takzvaných širokopásmových služeb

postupně roste také zájem o rychlé připojení k internetu.

Nejdostupnějším typem kvalitního připojení na tuzemském

trhu je v současné době vysokorychlostní internet přes pev-

nou telefonní linku využívající technologii ADSL. Na konci

roku 2004 registrovala společnost Telefónica O2 prvních

100 tisíc zákazníků, o dva roky později v dubnu 2007 byla

překročena hranice půl milionu a v průběhu roku následu-

jícího se počet zákazníků ADSL zvýšil o dalších 100 tisíc

a překročil tak hranici 600 tisíc.

Podle Jana Karase, marketingového ředitele O2, velkou

zásluhu na tom má i důraz společnosti na inovaci vysoko-

rychlostního připojení s cílem poskytnout rychlý, stabilní

a bezpečný internet bez datových omezení co nejširšímu

počtu zákazníků, kteří navíc mohou v různých nabídkových

balíčcích výhodně kombinovat připojení k internetu s dal-

šími zajímavými službami, například s digitální televizí O2

TV, voláním z mobilního telefonu nebo pevné linky, nebo

s mobilním připojením k internetu přes technologii CDMA.

Jedním z nejdůležitějších výsledků inovace ADSL je pod-

statné navyšování jeho rychlosti. Například vloni Telefónica

O2 zvýšila všem zákazníkům rychlost připojení bez navý-

šení ceny a jako základní nastavila rychlost 2 Mb/s. Další

významnou změnou, která platí od dubna 2008, je zrušení

limitů pro přenos dat. Komfort zákazníků určitě zvyšuje

také běžná distribuce bezdrátových WiFi modemů, které

jim umožní jednoduše a bezpečně vytvořit vlastní domácí

síť a pohodlně tak propojit všechny domácí počítače, herní

konzole či další zařízení, a připojit je k internetu.

K zatím poslednímu navýšení rychlosti internetového

připojení ADSL nabízeného společností Telefónica O2
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ydošlo 1. září 2008. Jeho základní rychlost ve směru k uživa-

teli (download) se při zachování stejné ceny zvýšila na čtyř-

násobek, tj. na 8 Mb/s, a nově se v nabídce objevila rych-

lost 16 Mb/s. Zvýšila se také rychlost směrem od uživatele

(upload), a to na 512 kb/s a 768 kb/s. Dosavadní varianty 

služby a balíčků nabízejících rychlost 8 Mb/s tak výrazně

zlevní. Cena samostatné 8Mb služby O2 Internet ADSL

klesla na 475 Kč. 16Mb připojení s uploadem 768 kb/s stojí

832 Kč.

Rozdíl mezi stroji a lidmi se podstatně zmenší
Technický ředitel společnosti Intel Justin Rattner ve své

úvodní řeči závěrečného dne konference Intel Developer

Forum v San Francisku předpověděl velké změny v oblasti

sociální interakce, robotiky a obecně schopnosti počítačů

vnímat reálný svět. Laboratoře Intelu se již údajně zabývají

vývojem komunikačních rozhraní mezi člověkem a stro-

jem a testují možnosti jejich využití při práci s počítačem.

Některé podstatné změny se uplatní v praxi zřejmě mno-

hem dříve, než se původně očekávalo. Možná již někdy 

kolem roku 2050 budou rozdíly mezi stroji a lidmi mini-

mální. Technika totiž kráčí vpřed mnohem rychleji, než by 

si kdo před 40 lety mohl představit. Podle některých pro-

gnóz se blížíme ke zlomovému bodu, od kterého rychlost

technologického pokroku poroste exponenciálně. V blízké

budoucnosti by počítače mohly člověka překonat dokonce

i ve schopnosti uvažovat.

Jedním ze zajímavých témat, kterými se Justin Rattner

zabýval, bylo bezdrátové napájení zařízení elektrickou ener-

gií. Vědci v laboratořích společnosti Intel pracují na tech-

nologii Wireless Resonant Energy Link (WREL). Rattner

demonstroval možnost bezdrátově napájet 60wattovou

žárovku, což je větší příkon, než potřebuje běžný přenosný 

počítač. Kouzlo technologie WREL spočívá ve schopnosti

bezpečně a efektivně přenášet elektrickou energii bezdrá-

tově. Využívají se přitom vzájemně vázané rezonátory –

jde o princip velmi podobný tomu, kdy trénovaný pěvec

dokáže silou svého hlasu rozbít skleněnou tabuli. Využitím

této technologie například u přenosných počítačů lze dobí-

jet baterie jejich přiblížením na vzdálenost několika desí-

tek centimetrů od vysílacího rezonátoru. Ještě je sice třeba

vyřešit celou řadu technických problémů, ale vědci věří, že

najdou způsob jak se zcela zbavit napájecích kabelů a nabíd-

nout bezdrátové napájení.

Vědci společnosti Intel rovněž zkoumají, jakým způ-

sobem miliony miniaturních mikrorobotů nazývaných

catomy vytváří materiály měnící tvar. Pokud by se takový 

materiál použil k výrobě počítačové skříně, displeje a klá-

vesnice počítače, umožnila by tato technologie přizpůso-

bit fyzický tvar zařízení konkrétnímu způsobu používání.

Například mobilní počítač by při transportu v kapse mohl

být zcela maličký, při telefonování změnit tvar ve sluchátko

a naopak pro procházení internetu či sledování fi lmu se

zvětšit, narovnat a rozšířit o klávesnici. Výzkum catomů

popsal Rattner jako velmi složitý, přesto dosahující stabil-

ního pokroku. Poprvé předvedl výsledky nové technologie

pro výrobu miniaturních křemíkových polokoulí pomocí

fotolitografi e − procesu, kterým se v současnosti vyrábějí

křemíkové čipy. Ta představuje jeden ze základních kamenů

pro vývoj funkčních catomů a v budoucnosti umožní spo-

jení nezbytných výpočetních a mechanických součástí

do jednoho miniaturního funkčního celku menšího než

jeden milimetr. Technologie je kompatibilní se současnými

výrobními postupy a umožňuje budoucí masovou výrobu

catomů. 

Roboti se v současnosti využívají především ve výrobě pro

opakované provádění jediného úkonu. Aby bylo možno je

více personalizovat, musí být podle Rattnera schopni mani-

pulovat s předměty v neuspořádaném, neustále se měnícím

prostředí. Potřebují se orientovat ve svém okolí pomocí

vnímání a rozeznávání pohybu dynamického světa a uče-

ním se přizpůsobovat novým situacím. Rattner předvedl

dva prototypy robotů vyvinuté ve výzkumných laboratořích

společnosti Intel. V první ukázce představil elektrické před-

dotykové pole zabudované do robotovy ruky. Dotykové

pole zajišťuje druh „hmatu“ doposud vlastní pouze rybám,

které si díky této vlastnosti mohou „osahat“ objekty dříve,

než se jich dotknou. Druhá ukázka zahrnovala zcela samo-

statného, pohyblivého manipulačního robota, který dokáže

rozpoznávat obličeje, vyhodnotit a provést příkazy jako

„prosím, ukliď ten nepořádek“. Využívá přitom nejnověj-

šího způsobu plánování pohybu, manipulace, vnímání

a umělé inteligence.

Ratnner věří nejen tomu, že se roboti budou více podobat

lidem, ale že další objevy ukáží, jak vztahy mezi lidmi a stroji

dále rozšiřovat. Randy Breen, produktový ředitel společ-

nosti Emotiv Systems, doprovodil Rattnera při demonstraci

sluchátek EPOC, která rozeznávají jednotlivé vzorce moz-

kových vln a zpracovávají je v reálném čase. Postavě v počí-

tačové hře pak lze dávat povely na základě vědomých nebo

podvědomých myšlenek uživatele, ať už jde o výraz tváře,

vědomé jednání nebo emoce. Hráč se sluchátky na uších se

v duchu usměje nebo zvedne objekt a postava v počítačové

hře myšlenku realizuje. Sluchátka EPOC zatím pomocí 16

senzorů rozeznávají více než 30 rozdílných „myšlenek“.

Záznamový systém ReDat
Podle průzkumu společnosti Genesys, předního světového

dodavatele systémů pro správu vztahů se zákazníky (CRM),

bylo v roce 2006 v České republice 580 kontaktních center

zaměstnávajících na 14 000 operátorů. To představuje velmi

zajímavý segment trhu, který se svým komplexním řešením

záznamu a řízení kvality obsluhy zákazníka ReDat zaměře-

ným právě na kontaktní centra a dispečinky rozhodla využít

pardubická společnost Retia. Rodina produktů ReDat zahr-

nuje záznamovou jednotku ReDat3, Soft  Phone Recorder

a Soft  VoIP Recorder.

Záznamovou jednotku ReDat 3 si můžeme představit

jako univerzální zařízení, které umožňuje záznam a archi-

vaci hovorů, např. v nejrůznějších call centrech ať už u ener-

getické společnosti nebo na dispečinku záchranné služby.

Zařízení ReDat3 je v principu osobní počítač s operačním

systémem pro aplikace v reálném čase QNX (Q-N-X, nebo

také „kjunix“, je operační systém podobný Unixu zaměřený 

na speciální počítačové systémy, tzv. embedded systems)

a s aplikačním programovým vybavením, které pracuje jako
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y nástavba tohoto operačního systému. K dispozici je několik 

provedení, od zařízení založených na bázi komerčních PC

až po průmyslové sestavy s redundantními prvky.

Digitální zařízení ReDat3 umožňuje záznam a archi-

vaci hlasové a datové komunikace vedené po analogo-

vých a digitálních telefonních linkách, rádiových sítích

(GSM-R, Tetra) a sítích IP-telefonie. Může zaznamenávat 

také obraz na monitorech osobních počítačů pracovišť 

agentů. Záznam jednotlivých druhů signálů je vázán na

hardwarový a soft warový modul, případně pouze na soft -

warový modul (např. VoIP, screens aj.). Protože architek-

tura ReDat3 umožňuje použití více typů modulů současně,

je možné v jednom zařízení integrovat záznam více typů

signálů a signalizací.

Záznamová jednotka je určena pro profesionální imple-

mentace a často tvoří jádro rozsáhlejších systémů, může

však pracovat i sama o sobě. Přidanou hodnotou k zázna-

mové jednotce je tzv. aplikační server.

Aplikační server je funkční nadstavbou ostatních pro-

duktů ReDat, tedy záznamových jednotek a produktů Soft  

Phone Recorder a Soft  VoIP Recorder. Ty sice fungují samy 

o sobě, aplikační server však výrazně rozšiřuje jejich mož-

nosti a poskytuje uživatelům komfortní přístup a efektivní

práci s daty, která zahrnuje zobrazení seznamu záznamů

v databázovém režimu, možnost fi ltrování, reprodukci

záznamů, „živý příposlech“ a lokální nebo dálkový přístup

prostřednictvím soft warového klienta. Aplikační server

zahrnuje sadu programových modulů běžících na osobním

počítači serverového typu s operačním systémem Windows.

Umožňuje vytvářet záznamové systémy se skladbou funkcí

podle skutečných potřeb uživatele.

Aplikační server ReDat se nasazuje např. v situaci, kdy 

zákazníkovi již nestačí záznam ze samotné záznamové jed-

notky ReDat nebo soft warových rekordérů, a potřebuje

využít pokročilejší funkce, jako je hodnocení operátorů

v call centru nebo rozšíření možností archivace záznamů.

Díky velké variabilitě modulů aplikačního serveru ReDat si

zákazník může zvolit řešení, které mu nejvíce vyhovuje. 

Soft  Phone Recorder a Soft  VoIP Recorder jsou ekono-

micky výhodná řešení pro platformu Windows. V porov-

nání s těmito soft warovými rekordéry je záznamová jed-

notka ReDat3 podstatně robustnějším řešením. Rekordéry 

lze zjednodušeně charakterizovat jako její jednodušší soft -

warové verze, které ideálně poslouží při menším rozsahu

záznamů nebo menší důležitosti nahrávaných hovorů.

K výhodám ReDat3 patří kompatibilita s nejrozšířeněj-

šími telekomunikačními systémy, komplexnost řešení kom-

binující VoIP i klasické telekomunikační systémy, rádiové

sítě, obrazovky počítačů, široké možnosti integrace s nej-

různějšími servery počítačové telefonie CTI, informačními

systémy a dalšími uživatelskými aplikacemi, vícejazyčná

podpora, vysoká úroveň zabezpečení zaznamenaných dat

(proprietární formáty, šifrování), možnost řešení s redun-

dancí na různých úrovních, propracované uživatelské roz-

hraní, možnosti fl exibilních individuálních úprav, velká

variabilita provedení HW (komerční, průmyslové), mož-

nost vzdáleného přístupu nebo monitoringu, propracovaný 

archivační management.

U:fon snižuje ceny 
Mobilní operátor U:fon od srpna nabízí modemy pro pří-

jem služby Fofr internet za nižší ceny. Fofr internet je podle

nezávislých statistik nejrychlejším mobilním připojením

k internetu v nabídce českých mobilních operátorů. Snížení

cen až o 80 % platí pro všechny zákazníky, tedy soukromé

osoby i fi remní klientelu.

U:fon spustil službu Fofr internet v květnu 2007. Jako

první v Evropě přitom využil síť třetí generace CDMA 2000

v tzv. revizi A. „Pokrytí, rychlost i stabilita našich datových

služeb se ustálily a Fofr internet svým poměrem cena/výkon

předčí všechny své konkurenty,“ řekl o současných služ-

bách sítě U:fon Zdeněk Bílek, technický ředitel společnosti

MobilKom. Podle nezávislých statistik serveru rychlost.cz

je Fofr internet nejrychlejším mobilním připojením k inter-

netu nabízeným českými operátory – průměrná rychlost

stahování dat dosahuje 585 kb/s, odesílání 261 kb/s.

Cena dotovaných modemů USB se snížila z 2999 Kč na

500 Kč, standardní cena nedotovaných modemů USB pak 

z 5000 Kč na 3000 Kč. WiFi router lze nově pořídit v doto-

vané nabídce za 3000 Kč (původně 4199 Kč) a v nedotované

za 5000 Kč (původně 5999 Kč). 

Současně se snížením cen skončil také prodej speciální

nabídky služby Fofr internet za 699 Kč měsíčně s přístrojem za

zvýhodněnou cenu 999 Kč, protože nové ceny představují již

trvalou nabídku Fofr internetu s poplatkem 594 Kč měsíčně.

„Zájem o U:fonův Fofr internet je od samého začátku

vysoký, avšak mezi poptávkou a pořízením dosud stál

poměrně vysoký počáteční náklad na modem. Naší fi lo-

zofi í je zpřístupnit internet každé české domácnosti. Proto

věříme, že za 500 Kč si bude moci Fofr internet vyzkoušet

opravdu každý,“ řekl k úpravě cen Lukáš Antoš, marketin-

gový ředitel společnosti U:fon.

Nelegální užívání písma
Dopisy, časopisy, knihy a jiné dokumenty obsahující text

se v Česku často publikují za využití nelegálně vlastněného

elektronického písma. Pokud by se tvůrci nelegálně užíva-

ných písem začali aktivněji domáhat svých práv, hrozily by 

některým tuzemským fi rmám statisícové, či dokonce milio-

nové náhrady škod a pokuty.

Nelegální užívání elektronických písem, takzvaných

fontů, je velmi rozšířené a v Česku se může týkat každé

fi rmy, která zpracovává texty na počítači – v kancelářských

aplikacích nebo grafi ckých a publikačních soft warech DTP.

Práva tvůrců písma jsou totiž chráněna a jeho užití může

podléhat licenci podobně jako počítačové programy. Na

písma se v praxi často vztahují i multilicenční podmínky,

které v závislosti na výši platby za licenci stanovují, v kolika

počítačích smí být písmo užíváno. 

Tvůrců písem a vykonavatelů práv k těmto písmům je

na českém trhu mnoho, k těm větším patří například spo-

lečnosti Adobe či Monotype Imaging. Daří se ale prosazo-

vat i menším fi rmám a individuálním tvůrcům. „Písmo je

prvotně dílem výtvarníka a rozhodně nevzniká v počítači

bez zásahu lidské ruky,“ řekl František Štorm ze Střešovické

písmolijny, která se zabývá typografi ckým návrhem písem

a jejich prodejem.
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Řadu písem získávají uživatelé jako součást již zakoupe-

ných aplikací – kancelářských typu MS Offi  ce, nebo grafi c-

kých a publikačních, například InDesign od fi rmy Adobe.

Mnoho fontů se však do počítačů dostane nelegální cestou

– někdy vědomě, ale velmi často neúmyslně. Typickým pří-

kladem jsou textové nebo grafi cké podklady, které obsahují

licencované fonty. DTP a grafi cká studia zákazníka mnohdy 

neupozorní, že je třeba si licenci na písmo zakoupit. Mnoho

nelegálních fontů si uživatelé stáhnou také z internetu;

zejména domácnosti. Málokdo totiž ověřuje legální mož-

nosti užívání těchto fontů a jejich původ.

Pirátské užívání písem se zdaleka netýká jen grafi ckých

a DTP studií, ale hlavně obyčejných fi rem. „Grafi ci se vět-

šinou snaží licenční podmínky respektovat a mají alespoň

nějaké povědomí o problematice, ale fi remní a domácí

uživatelé se legálností fontů téměř vůbec nezabývají,“ řekl

Michal Metlička, regionální ředitel společnosti Adobe.

Nejčastější formou pirátství je užívání fontů ve více počíta-

čích, než dovoluje licenční smlouva. „Podobně jako u soft -

waru i u písma se obvykle platí licenční poplatek za instalaci

na každém počítači. Mohou však existovat i jiné licenční

modely,“ vysvětlil Michal Metlička.

V Česku se podle informací BSA zatím daří řešit případy 

porušování práva k písmům mimosoudní dohodou. „Firmy 

téměř bez výjimky na upozornění na porušování autorského

práva reagovaly okamžitým nákupem patřičných licencí

a obvykle souhlasily i s částkou odškodnění,“ uvedl Michal

Metlička. To potvrzuje i František Štorm: „Zatím se nám

podařilo s každou fi rmou, která porušovala práva k našim

písmům, dohodnout mimosoudní cestou. Nejčastěji se

o nelegálním užívání našich fontů dozvíme prostřednic-

tvím tiskovin, ve kterých fi rmy naše písmo použijí. Každý 

font má totiž nezaměnitelný rukopis a profesionál snadno

pozná, že jde o písmo z jeho studia.“

„Pokud by se autoři nelegálně užívaných písem začali

aktivněji domáhat svých práv, hrozily by tuzemským fi r-

mám statisícové, či dokonce milionové náhrady škod –

podobně jako je tomu v jiných státech Evropské unie,“ řekl

mluvčí BSA Jan Hlaváč. Z důvodu podezření z přítomnosti

nelegálního soft waru a fontů byly na popud BSA například

prohledány počítače nizozemského nakladatelství Aristo

Uitgeverij. Během prohlídky bylo v počítačích společnosti

nalezeno více než 5000 různých druhů písem v hodnotě

přesahující milion korun. Společnost však dokázala před-

ložit licenci pouze na jednu knihovnu fontů. Firmě hrozí

náhrada škod a soudních výloh.

Škody způsobené nelegálním užíváním písem se mohou

vyšplhat v rámci jedné fi rmy do závratných výšin. Například

pokud se písmo ve fi rmě užívá nelegálně, to znamená, že

fi remní font se vyskytuje ve všech fi remních počítačích,

může se škoda vyšplhat podle počtu instalací do statisíců až

milionů korun. V roce 2006 například společnost Campden

Publishing tvrdila, že používá pouze jeden druh písma.

Důkladný audit však odhalil 11 000 různých fontů v celkové

hodnotě přesahující 3,3 milionu korun. 

Vývoj písma zabere desítky měsíců práce. Na to navazuje

dlouholetá podpora písma, která zajišťuje korektní zobra-

zování v různých programech, zejména sazečských – tak-

zvaných DTP programech. „Typografové, kteří písma tvoří,

musí být velmi zkušení a mít za sebou mnoho let praxe –

navrhnout profesionální písmo rozhodně nemůže zvlád-

nout amatér. Tvorba a podpora písem je ve své podstatě

velmi podobná vývoji soft waru,“ řekl František Štorm.

Nejsnadnější obranou proti nechtěnému pirátství je

užívat pouze fonty z autorizovaných zdrojů – rozhodně ne

z anonymních zdrojů na internetu. V případě získání fontů

z DTP či grafi ckého studia jako součásti dodané zakázky 

je třeba ověřit, zda užitá písma podléhají licenci. Potřebné

licence je nutno zakoupit a zároveň neopomenout respekto-

vat multilicenční podmínky – to znamená instalovat fonty 

jen do tolika počítačů, u kolika je to povoleno. Legální uží-

vání soft waru má navíc řadu výhod. Písma, podobně jako

soft ware, je třeba pravidelně aktualizovat. Pouze legální

držitelé písem získávají aktualizace včetně potřebné pod-

pory, pokud se vyskytnou problémy.

Podle informací BSA je v rámci regionu střední

a východní Evropy nelegální užívání fontů velmi rozší-

řené a v některých zemích pravděpodobně mnohonásobně

překračuje tamější míru soft warového pirátství. V Česku

se podle poslední analýzy nelegálního soft waru užívá

39 procent. Pokud jde o pirátské užívání písma, čeští uži-

vatelé patří mezi ty uvědomělejší, což se odráží i v pro-

deji licencí. Například společnost Adobe zaznamenává

v České republice daleko vyšší prodeje než v jiných zemích

regionu.
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Regulačně ekonomické otázky 

rozvoje přístupových sítí nové generace
Evropa očekává doporučení Evropské komise (EC) o přístupových sítích nové generace. Mělo by se jednat o dokument, který,

podobně jako doporučení o relevantních trzích, předkládá „noty“ pro jednotlivé aktéry na trhu (operátory a relátory).

Podle indicií, jakými jsou např. veřejná konzultace sdružení evropských regulátorů (ERG) nebo předchozí stanoviska EC k jiným

regulačním otázkám, lze usoudit, že toto doporučení bude směřováno více pro-regulačně, než by domácí trh nutně potřeboval.

Není zcela od věci podívat se několik roků na zpět a ana-

lyzovat vývoj přístupových sítí. V České republice jedno-

značně dominují sítě postavené v minulém století založené

na metalický párech (Telefónica O2) a koaxiální kabelové

rozvody (UPC). Větší síť postavil a následně prodal stát,

druhou postavil soukromý investor. Obě sítě poskytují

srovnatelné a konkurenční služby založené na kompletní

nabídce služeb pevných sítí (Triple Play). Nedávné zvýšení

rychlostí na ADSL (8 a 16 Mb/s) v síti dominantního ope-

rátora je jistě posun vpřed, ale současně se dostává techno-

logie ADSL na pokraj své využitelnosti. Vyšší rychlosti na

ADSL nebudou reálně k dispozici. Ačkoliv se nové služby 

pro koncové zákazníky derou na svět závratnou rychlostí,

jsou postaveny zejména na využití optických přístupových

sítí, které umožňují vyšší rychlosti v obou směrech přenosu

(downlink & uplink).

Čtenář si nutně pokládá otázku, kde se nové sítě vez-

mou a kdo na nich bude poskytovat služby. Jedná se o ele-

mentární ekonomický problém, kalkulace investic a jejich

návratnosti. Investor očekává od vynaložené investice

přiměřenou dobu návratnosti při určitém stupni rizika.

V současné době se problém investic do přístupových sítí

intenzivně diskutuje v celé EU, protože srovnání s jinými

částmi světa ukazují, že Evropa je v tomto vývoji pozadu,

přešlapuje na místě. Dokument, který je zmiňován

v úvodu, bude jistě odpovědí na otázku, zda se investoři

pustí do budování nových optických sítí, nebo zda toto

odvětví opustí.

Podle analýzy relevantního trhu č. 5 (Broadband) bylo

v České republice ke konci roku 2007 cca 55 tisíc aktivních

přípojek realizovaných prostřednictvím technologií FTTx, což

činilo necelých 3,5 % celého broadbandového trhu (tabulka 1).

Tabulka 1  Počet aktivních přípojek FTTx v ČR

Počet přípojek k
31. 12. 

2005

31. 12. 

2006

30. 9. 

2007

31. 12. 

2007

30. 6. 

2008

FTTx 17 000 36 000 50 000 55 000 70 000

Hodnocení tohoto čísla je velmi složité a přirozeně je vždy 

subjektivní. Nicméně pokusím se o některá srovnání:

1.  Protažením trendu v tabulce můžeme dojít k číslu cca

70 000 přípojek k pololetí 2008, což je více než celý regulo-

vaný Broadband (založený na regulované velkoobchodní

nabídce společnosti Telefónica O2). Jinými slovy, privátní

ISP dosáhli za stejné období (od roku 2003/2004) vyš-

šího počtu zákazníků, než k jakému dopomohl regulátor

alternativním operátorům.

Obr. 1  Benchmark OECD: Broadband
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2.  Ve srovnání s CATV je počet přípojek FTTx asi pětinový,

ačkoliv optické sítě nabízejí vyšší kvalitu služeb (vysoko-

rychlostní internet a VoIP je brán jako základní služba),

vyšší přidaná hodnota je např. v možnostech šíření TV

kanálů s vysokým rozlišením (HDTV).

3.  Vyspělý svět mimo EU je v počtu optických přípojek 

výrazně vpředu (obr. 1); FTTx se podílí na broadbando-

vých přípojkách více než 33 %.1

Jak je patrno z tabulky 1, existují v ČR optické přístupové

sítě, jejich podíl na trhu je nízký, avšak trend je rostoucí

− to dává velmi silné naděje a očekávání, že stále více

zákazníků má nebo bude mít k dispozici nejnovější služby 

elektronických komunikací. Otázkou však zůstává, jakým

způsobem se promítne do rozvoje tohoto trhu doporučení

EC. Jak již bylo výše uvedeno, jedná se o dokument, který 

ukáže všem aktérům na trhu noty, podle kterých chce EC,

aby se hrálo. A podle očekávání budou první housle hrát

regulátoři a teprve druhé housle operátoři.

Francouzský model sází na asymetrickou regulaci ve

sdílení trubek (duct sparing), tuto povinnost má pouze

France Telecom. Symetrická regulace je uplatňována na

rozvody uvnitř budov. Zde je povinnost pronájmu uva-

lena na prvního operátora, který postaví vnitřní rozvody.

Cílem je snížit náklady na budování paralelní infrastruk-

tury, zaručit koncovému zákazníkovi široký výběr služeb/

ISP. (Obr. 2, 3.)

Německý model, který nabyl konkrétní podobu již

v rozhodnutí regulátora, je postaven na pronájmu tru-

bek DT, garantování přístupu ke street cabinetu pro

ISP. V této kauze evropská komisařka pro informační

společnost V. Redingová již vyjádřila obavy z remo-

nopolizace odvětví, s tím, jak by mohli velcí operátoři

budovat nové optické sítě a nenabídnout je konkurenci

k pronájmu.

Španělský model počítá s kombinací povinnosti pro-

nájmu trubek a bitstreamu, který zajistí srovnatelnou

nabídku služeb, jako má španělský inkumbent, i když

časově podmíněnou závazkem alternativního operátora

k investici do vlastní optické přístupové sítě.

Z tohoto regulačního paradigmatu bude vycházet i dopo-

ručení EC, jak uvedla komisařka Redingová ve svém pro-

jevu ze dne 25. června 2008 (ECTA Annual Conference):

•  Povinnost přístupu k již existujícím trubkám pro ope-

rátora s významnou tržní silou na vymezeném trhu

(např. trh trubek).

•  Povinnost poskytnout optické vlákno z ODF do street

cabinetu pro inkumbenta s cílem zajistit konkurenci

pro koncové zákazníky bez vynakládání neefektivních

investic.

•  Povinnost informovat konkurenci o stavu a poloze

trubek (využitelnost, lokality). Informovat o zámě-

rech budování nové infrastruktury.

•  Povinnost nákladové orientace cen za pronájem tru-

bek. S tím, že pro nové investice je podle V. Redingové

dostatečná riziková prémie ve výši 15 %.

• Řízená migrace ze starých na nové služby.

1 OECD Broadband Benchmark December 2007, www.oecd.org

Ačkoliv na trhu existují ISP, kteří poskytují služby na své

infrastruktuře, tak si dovolím odhadovat, že je takováto

podpora příliš „nepotěší“. Zatím se optické přístupové sítě

staví bez „regulačních zásahů“ a počet přípojek stále roste.

Avšak existuje principiální nejistota o dalším vývoji trhu.

EC se snaží za každou cenu, v souladu s Lisabonskou stra-

tegií, posunout EU dál. Každé další kroky velmi zřetelně

připomínají cestu k centrálnímu plánování všeho (broad-

band každému, i kdyby jej nechtěl), o jejímž cíli v Bruselu

pravděpodobně neslyšeli, ale pro ČR je to minulost velmi

živá a tragická. Tímto doporučením se národní regu-

látor nemusí řídit, „avšak je otevřenou otázkou, do jaké

míry se bude ČTÚ snažit nevměšovat se do soukromého

podnikání.“

Jan Císař

katedra institucionální ekonomie,

Národohospodářská fakulta VŠE

Obr. 2  Příklad sdílení vnitřních rozvodů

Obr. 3  Kabelovod ve Francii
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Napájení v telekomunikacích – zdroje
Výraz napájení v nás může vyvolat představu transportu vody od jejího zdroje až ke vstupním otvorům, tedy tlamám hospodář-

ských zvířat. Zažitý a relativně jednoduchý systém vycházel z logických a pochopitelných pravidel, například: „Kůň se vždy staví 

hlavou k vodnímu zdroji“ nebo „spotřebitel (např. kráva) má vždy pravdu a právo konečného zabučení“.

Energetické napájení v telekomunikacích je nepoměrně slo-

žitější. Ze základních pravidel platí celá řada výjimek a dal-

ších výjimek, v některých případech se dokonce můžeme

setkat i s jistou absencí logiky. Stále však můžeme mluvit

o třech částech napájení – zdrojích, transportních cestách

a „tlamách“ neboli konečných spotřebičích. Tento článek si

klade za cíl poskytnout průměrně informovanému čtenáři

přehled základních typů a principů napájení včetně ekono-

mických a spolehlivostních souvislostí. Zabývá se výchozí

částí napájení – proudovými zdroji. Vzhledem k dodržení

únosného rozsahu bylo nutno zůstat „na povrchu“ proble-

matiky a vyvarovat se mnohdy lákavého, avšak nežádou-

cího zabřednutí do podrobností. Neboť, jak praví odvěká

moudrost, kdo se příliš nimrá v podrobnostech, není scho-

pen pochopit celek.

Závaznost
V oněch pochybně osvětlených (většina říká temných,

menšina světlých) dobách před „textilní“ revolucí se vypla-

tilo držet zásady: Co není dovoleno, je zakázáno. Normy 

a předpisy byly až na výjimky závazné, jejich neposlušnost

nežádoucí až trestná. Často rozhodovalo nepatrné slovíčko

textu. Dodnes si pamatuji, jak se při schvalovacím řízení

technické normy několik hodin diskutovalo o tom, zda

o čemsi použít výraz: má se, může se, smí se, doporučuje

se nebo konstatování obvykle se… Jak napsal Neruda: „Čas

oponou trhnul a změněn svět“. Závazných norem je dnes

poskrovnu, v některých oblastech dokonce jakékoli citelně

chybí. A to je dobře, řekne řadový podnikatel, jinak bych

vzhledem k jejich ceně (fi nanční, jiná je nevyčíslitelná až

sporná) je ani nebyl schopen nakupovat. Dnes platí, že co

není zakázáno (a s rizikem někdy i to) je dovoleno. Pokud

nejde o nebezpečí úrazu nebo požáru, kde jdou všechny 

žerty stranou, jsou omezující „mantinely“ s výjimkou peněz

široké jako maďarská „puszta“. Mnohé lze dosáhnout doho-

dou mezi dodavatelem a odběratelem, jiné vyřešit místním

předpisem nebo výjimkou. Při rozhodování si nyní spíše

klademe otázky typu: Je to možné? Rozumné? Ekonomicky 

přijatelné? Spolehlivé? Nenáročné na obsluhu a údržbu

(lidé nejsou a nebudou)? Jaké je únosné riziko? Jaké budou

ztráty při výpadku systému? Nestačí to koupit až zítra?

Nejde o ztrátovou činnost, které bych se měl zbavit?

Výše uvedené řádky nejsou výzvou k anarchii, ale spíše

apelem na zdravý rozum. Napájení totiž vždy bylo, je a bude

„nosičem vody“ – nutnou pomocnou činností pro funkci

toho, na čem nám záleží.

Priorita
Energetickým napájením v telekomunikacích se prak-

ticky bezvýhradně rozumí napájení elektrickou energií.

Principiálně může jít o jednu ze dvou možných výchozích

situací:

•  K existujícímu zdroji napájení hledáme spotřebič, jehož

technické podmínky, stanovené výrobcem, jsou kompati-

bilní, tedy slučitelné. Vedoucí roli zde má napájení, nutnost

případné změny je zcela v režii provozovatele spotřebiče.

•  K zařízení, jehož technické podmínky jsou známy, hle-

dáme odpovídající napájení. Pánem je zde spotřebič,

nevýhodnou podřízenou roli má dodavatel elektrické

energie, případně provozovatel napájecího systému.

V dalším rozboru uvidíme, jak obě výchozí situace objek-

tivně řešit. Už nyní si však můžeme říci, že břemeno přizpů-

sobení včetně dodatečných nákladů leží obvykle na straně

spotřebitele.

 Příkon
Výkon proudového zdroje musí plně krýt (pro spolehlivost

provozu přiměřeně přesahovat) příkon napájených spo-

třebičů. Ve střídavých (AC) napájecích sítích se příkon P

udává ve VA (event. kVA), ve stejnosměrných sítích ve W

(event. kW). Pro zjednodušení se počítá se jmenovitými

hodnotami napětí. Platí zde základní vztahy:

AC třífázová síť P = 1,73 .U . I . cosφ

AC jednofázová síť P = U . I . cosφ

DC P = U . I

Pokud výrobci proudových zdrojů uvádějí pro určitý 

výrobek hodnotu přetížení, pak jde vždy o velikostně

a časově omezenou možnost, kterou nelze nadužívat.

Praktické využití dovoleného přetížení se uplatní především

pro krytí zvýšených zapínacích proudů. Bez kompenzace

se účiník telekomunikačních spotřebičů obvykle pohybuje

v mezích 0,6 až 0,8. Soudobost odběru je v telekomunika-

cích relativně vysoká, dílčí rozdíly vůči ustáleným hodno-

tám způsobuje zejména dobíjení akumulátorů po ukončení

déletrvajících bezproudí a náběhy klimatizačních systémů.

 Napětí, kmitočet
Jmenovité hodnoty výstupního napětí, v AC sítích rovněž

kmitočtu zdroje, musí být kompatibilní s napájenými spo-

třebiči. V AC sítích nízkého napětí je normalizována efek-

tivní hodnota sdruženého napětí (mezi fázovými vodiči)

400 V, fázového napětí (mezi fázovým vodičem a střed-

ním nebo ochranným vodičem) 230 V. Dovolené tolerance

napětí v distribuční síti jsou ± 10 %. V praxi to znamená,

že vstupní nn napětí od dodavatele elektrické energie může

mít trvale sdruženou hodnotu 360−440 V, fázovou hodnotu

pak 207−253 V. Pokud se někdy setkáme s údajnými jme-

novitými hodnotami 380 V nebo 220 V, pak jde o tvrzení,

které „zaspalo dobu“. Z důvodu ochrany před elektrickým

úrazem se napětí distribuční sítě někdy pomocí bezpečnost-

ního transformátoru snižuje na normalizovanou sdruženou

hodnotu 24 V, případně 12 V. To ovšem druhotně přináší

v souladu s Ohmovým zákonem i odpovídající výkonové

omezení. Normalizovaný kmitočet distribuční AC sítě je

50 Hz, praktické odchylky nepřesahují 2 %. K problémům

by mohlo dojít u spotřebičů z dovozu, konstruovaných na

napětí 120 V nebo kmitočet 60 Hz.
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V DC sítích malého a nízkého napětí jsou normalizo-

vány sdružené hodnoty 6, 9, 12, 24, 48, 60 a 120 V. V sou-

časné době je nejobvyklejší hodnota 48 V. Z provozních

důvodů může být vodič kladného (v telekomunikacích čas-

tější) nebo záporného pólu uzemněn, pak soustava vyka-

zuje i napětí neuzemněného vodiče proti zemi. S ohledem

na specifi cké podmínky rychlého dobíjení olověných nebo

alkalických akumulátorů je obvyklá maximální tolerance

napětí + 20 % a  –10 % od jmenovité hodnoty.

AC napájení
Distribuční síť 400/230 V

Síť, vycházející z jednotné energetické soustavy státu, tvoří

v drtivé většině případů primární zdroj pro všechny odběra-

tele. U příkonů cca nad 100 kVA je z ekonomických důvodů

často provedena konverzí z nadřazené vn sítě pomocí trans-

formátoru, který může (ale také nemusí) být majetkem

odběratele. S výjimkou malých příkonů cca do 2 kVA se

vždy jedná o třífázovou přípojku, obvykle typu TN-C (tři

fáze a sdružený pracovní a ochranný nulový vodič). Podle

způsobu provedení může jít o vzdušnou nebo kabelovou

přípojku, zakončenou (pokud není dohodnuto jinak) měře-

ním odběru. Rozvody za měřením se nyní nejčastěji prová-

dějí sítí TN-S (tři fáze, oddělený pracovní nulový/střední

a ochranný vodič). Dodávka elektrické energie se uskuteč-

ňuje na základě smluvních podmínek, které zejména sta-

noví množství energie v časovém rámci a cenu. Z reálného

posouzení situace vyplývá, že stále přetrvává monopolní

role dodavatele, pokud odběratel vyžaduje „něco navíc“

proti obvyklé praxi, musí to také zaplatit.

Výhody napájení z distribuční sítě:

•  relativně (nikoli absolutně) levná dodávka

•  dlouhá životnost přípojky a rozvodů

•  značná unifi kace zdrojů, rozvodů, jejich prvků

a spotřebičů

•  možné pozdější navýšení nebo snížení odběrů

Nevýhody napájení z distribuční sítě:

•  nedostatečná spolehlivost dodávky

•  nedostatečná informovanost o plánovaných bezprou-

dích dodavatele

•  kvalita dodávky může být negativně ovlivněna jinými

odběrateli, připojenými na distribuční síť a způsobují-

cími rozdílné zatížení sítě

•  přípojka musí být dimenzována na maximální odběr,

což zdražuje stálé platby dodavateli (závislost na hod-

notě vstupního jištění před měřením)

•  nebezpečí rušivých vlivů (zejména přepětí) z distri-

buční sítě

Z uvedených nevýhod je nejzávažnější nedostatečná spo-

lehlivost dodávky, kterou lze částečně eliminovat některými

následujícími způsoby:

•  přípojkou vn, která má zejména v konfi guraci transfor-

mátorů n + 1 vyšší spolehlivost a menší možnost ovliv-

nění než přípojka nn

•  volbou několika přípojek z nezávislých zdrojů

•  zdvojení napájecích vedení nebo okružní rozvod

Uvedené metody sice poněkud zvyšují spolehlivost

dodávky, pro účely telekomunikací jsou však ve svém

výsledku stále nedostatečné. Nepřerušenosti dodávky ener-

gie se proto dosahuje použitím zvláštních, dále uvedených

technických prostředků.

Náhradní zdroje se spalovacími motory

Slouží zejména pro krytí déletrvajících bezproudí. Malé

zdroje mohou mít zážehový, větší (cca nad 5 kVA) vznětový 

motor. Podle konstrukce a výkonu mohou být přenosné,

přemístitelné, pojízdné nebo stacionární, s ručním nebo

automatickým startem. Kvalitativně vyšší provedení umož-

ňují paralelní chod, dálkový dohled a ovládání.

K výhodám těchto zdrojů patří zejména:

•  velká tržní nabídka v široké výkonové a kvalitativní

škále)

•  u kvalitativně vyšších provedení vysoká spolehlivost

dodávky

•  možnost zcela nezávislého provozu (tzv. ostrovní pro-

voz) na distribuční síti

•  dlouhá životnost (u stacionárních zdrojů 20 až 30 let)

K základním nevýhodám patří:

•  k převzetí náhradní dodávky dochází se zpožděním

(podle typu a výkonu) 5−120 sekund (u zdrojů s ruč-

ním startem i více), takže není splněn požadavek 

nepřerušenosti dodávky

•  nutnost dimenzování na maximální odběr spotřebičů,

v součinnosti s UPS nutnost dalšího předimenzování.

Problematická možnost pozdějšího navýšení výkonu

•  požadavek na zajištění přibližné rovnoměrnosti odběru

ve všech fázích

•  vyrobená energie je ve srovnání s dodávkou z distri-

buční sítě 5× až 10× dražší

•  značné investiční náklady, vysoké prostorové nároky

•  průvodní ekologické problémy (hluk, emise, sklado-

vání PHM)

Z charakteristických vlastností náhradních zdrojů se

spalovacími motory vyplývá, že pro zajištění nepřerušeného

napájení musí být doplněny dalšími zdroji, které pokryjí

výše uvedené zpoždění náhradní dodávky.

UPS

Zdroje UPS v případě výpadku nebo mimolimitních hod-

not distribuční sítě zajišťují náhradní dodávku elektrické

energie konverzí z vlastních akumulátorových baterií.

Z hlediska provedení vstupu a výstupu může jít o typy 1/1,

3/1 nebo 3/3, z hlediska mechanické konstrukce solitérní

(tower) nebo vestavné (rack). Z hlediska funkce může jít

o typy:

•  „off  line“ – nesplňují požadavek nepřerušenosti

dodávky. Pro telekomunikace nelze doporučit 

•  „line interactive“ – běžné u menších výkonů (cca do

5 kVA). Vykazují krátkou prodlevu (několik ms) při

startu. Vhodné zejména pro výpočetní techniku

•  „on line“ – v telekomunikacích nejpoužívanější.

Nevykazují žádnou prodlevu při startu

•  „rotační“ – nemají žádné akumulátory. Elektrická ener-

gie se získává ze setrvačníku ve vakuu pomocí měničů.

Kritickým požadavkem je nutnost převzetí dodávky 

DA do cca 10 sekund. Dosud jsou obvyklé pouze vyšší
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výkony (250 kVA a násobky). Pro telekomunikace jde

zatím spíše o „hudbu budoucnosti“. Totéž platí i pro

tzv. „vodíkové“ UPS

Výhody UPS:

•  bezprodlevové (u typu on line) dočasné (v základním

provedení a plném výkonovém využití cca na 10 až

15 min.) převzetí dodávky energie místo distribuční

sítě

•  u kvalitativně vyšších typů vylepšení parametrů distri-

buční sítě (napětí, kmitočet) a částečná ochrana před

přechodovými stavy sítě (zejména přepětí)

•  možnosti paralelního chodu v konfi guraci n + 1 nebo

u modulárního provedení postupného navyšování

výkonu

•  typy 3/1 umožňují snadné připojování jednofázové

zátěže na výstup, u výkonů nad 10 kVA však za cenu

neúměrného zdražení zařízení

•  u větších UPS lze měnit dosažitelnou dobu zálohování

přídavnými bateriovými moduly nebo samostatnými

bateriovými sadami

•  široká tržní nabídka v obrovské kvalitativní a cenové

škále

•  u kvalitativně vyšších typů možnost podrobné dálkové

diagnostiky a testů

•  možnost smluvního operativního servisu s různými

mírami spěšnosti zásahu

Nevýhody UPS:

•  závislost na funkci akumulátorů, které jsou nejméně

spolehlivou částí UPS a jejichž diagnostika je nejistá

•  kvalitativně vyšší provedení vyžadují speciální fi ltry 

a 12 pulzních řešení, což UPS značně prodražuje

•  provedení pro dlouhé doby zálohování významně zdra-

žuje UPS, kdy cena akumulátorů může převýšit i cenu

základní UPS, dále takové řešení vyžaduje i změnu

dobíjecích usměrňovačů

•  u typů 3/3 je nutno zajistit co nejvyšší rovnoměrnost

zatížení jednotlivých fází, což u jednofázových spotře-

bičů je obtížné

•  UPS (zejména jejich záložní baterie) jsou citlivé na tep-

lotu stanoviště, vyšší teploty snižují životnost

•  levnější typy UPS vyžadují při spolupráci s DA až troj-

násobný výkonový přesah DA, u DA bez automatické

regulace otáček se vyskytují problémy kompatibility 

(UPS přepínají na bateriový provoz)

•  malé UPS (cca do 2 kVA) se až na výjimky vyrábějí

v asijských zemích a s jejich technickými parametry 

a servisem jsou problémy

Střídače (invertory)

Mají DC (48 V nebo 60 V) vstup z cizího zdroje a AC

(230 V nebo 400 V) výstup. Jsou trvale zařazeny do elek-

trického obvodu. Mechanická konstrukce je obdobná jako

u UPS.

Výhody střídačů:

•  zejména u kvalitativně vyšších provedení a v konfi gu-

raci n + 1 velmi vysoká spolehlivost provozu

•  obvykle velmi vysoké přípustné tolerance napětí vstupu

(např. 36−72 V)

•  ve srovnání s UPS vyšší úroveň ochrany před elektric-

kým úrazem

•  v tzv. čtyřkvadrantním provozu nezáleží na účiníku

zátěže

Nevýhody střídačů:

•  při stejném výkonu (zejména nad 2 kVA) jsou vůči

UPS až několikanásobně dražší. To znamená, že stří-

dače jsou ekonomicky přijatelné pouze v malých výko-

nech nebo ve zvlášť zdůvodněných případech

•  vyžadují dostatečně dimenzovanou vstupní DC síť.

Pokud tato není k dispozici, dochází k dalšímu pod-

statnému zdražení řešení

•  vzhledem k nutné dvojité konverzi sítě (AC-DC-AC) je

výsledná energetická účinnost relativně nízká

 DC napájení
Usměrňovače

Jsou bezpochyby nejrozšířenějším proudovým zdrojem

v telekomunikacích. Mají AC vstup (230 V nebo 400 V)

a DC výstup (obvykle 48 V, méně často 24 V nebo 60 V).

Elektrická konstrukce musí vyloučit průnik AC sítě na

výstup, ve smyslu platných předpisů jde o zdroj bezpeč-

ného napětí. Dnes nejčastější provedení zahrnuje několik 

výkonových jednotek (modulů), řídicí jednotku, distribuci

a pomocné obvody. Mechanické provedení je vestavné

(rack), u větších výkonů skříň. Usměrňovače se nejčastěji

používají v tzv. pohotovostním provozu, kdy na výstup

jsou připojeny spotřebiče a paralelně rovněž záložní aku-

mulátory, které při výpadku AC sítě přebírají zátěž. Napětí

výstupu usměrňovače odpovídá požadavkům na dobíjení

akumulátorů, u olověných baterií jde při ustáleném pro-

vozu o hodnotu cca 2,25 V/čl., při hloubkově vybitých bate-

riích až 2,4 V/čl. Pro optimální hodnotu dobíjecího napětí

mají moderní usměrňovače teplotní kompenzaci, tj. jejich

výstupní napětí zohledňuje teplotu stanoviště. Výstupní

napětí tedy není fi xní, a pokud je usměrňovač v provozu,

je svorkové napětí připojených spotřebičů až o 20 % vyšší

než jmenovitá hodnota DC sítě. Při absenci AC sítě pro-

bíhá vybíjení akumulátorů až do nastavitelné hodnoty 

konečného vybíjecího napětí (1,7−1,8 V /čl.), kdy jsou aku-

mulátory odpojeny a napájení je přerušeno. Pro zvýšení

spolehlivosti napájení je obvyklá konfi gurace výkonově

shodných modulů n + 1, přičemž součtový výkon n jedno-

tek musí zajistit krytí odběru spotřebičů a dobíjení akumu-

látorů. Akumulátory mohou být řazeny do několika větví

(řetězců), kdy případná porucha některé větve nezpůsobí

celkový kolaps, ale pouze snížení celkové kapacity. Moderní

usměrňovače umožňují značný komfort obsluhy, jako pro-

vozní a poruchovou místní a dálkovou signalizaci, hie-

rarchii odpojování zátěží apod. V posledních letech došlo

ke všeobecnému značnému snížení cen, u srovnatelných

výrobků někdy až na 20 % původní ceny.

Typické výhody usměrňovačů:

•  značná spolehlivost funkce, zejména v konfi guraci

n + 1 a při zdvojení odchozích napájecích cest

•  vysoká životnost (cca 20 let)

•  dosažení vysokého stupně ochrany před elektrickým

úrazem
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•  velká tržní nabídka v široké kvalitativní a cenové škále

Nevýhody usměrňovačů:

•  u levnějších výrobků vykazují ventilátory chlazení nižší

životnost, rozprostření výkonového zatížení na jednot-

livé moduly může vykazovat nepřijatelné rozdíly

•  usměrňovače určené pro olověné baterie mohou mít

nevhodnou charakteristiku a nedostatečný rozsah

nastavení pro dobíjení alkalických baterií

•  starší typy usměrňovačů nemají v některých případech

dostatečnou izolační pevnost, předepsanou pro zdroje

bezpečného napětí

•  jištění výstupních DC obvodů nemusí vyhovovat pro-

vozní potřebě a vyžaduje změnu jistících prvků

•  z důvodu miniaturizace zařízení může být zejména

u provedení „rack“obtížný přístup k distribučnímu

jištění

Akumulátory

Jde o sekundární elektrochemické zdroje, umožňující

opětné dobíjení. Z důvodu vyšší ceny a menší kapacity vzta-

žené na jednotku hmotnosti se alkalické akumulátory (AB)

používají poměrně málo. K jejich výhodám patří asi o 30 %

vyšší životnost a vyšší odolnost proti vysokým teplotám sta-

noviště. V telekomunikacích se proto převážně (cca z 90 %)

používají olověné baterie těchto typů:

•  uzavřené (s tekutým elektrolytem) − UZB

•  ventilem řízené (elektrolyt je znehybněn ve formě gelu

nebo mikroporézní hmoty) − VŘB

•  pro rychlé vybíjení (např. v UPS)

Oba základní typy olověných baterií mohou být v prove-

dení článek (2 V) nebo blok (2, 3 nebo 6 článků je umís-

těno ve společné nádobě). Potřebného napětí se dosahuje

sériovým řazením (např. pro 48 V 24 článků), paralelním

řazením se zvyšuje výsledná kapacita. Francouzi říkají, že

čím více se něco mění, tím více je to stejné. Pro baterie to

platí obzvláště. Stále se ještě s nepatrnými změnami vyrábějí

a používají uzavřené typy s deskovými nebo trubkovými

elektrodami (OPzS), jejichž princip je 30 až 50 let starý.

U ventilem řízených akumulátorů se v poslední době méně

používají výrobně dražší gelové typy, v masovém měřítku se

dovážejí v kapacitním segmentu do 100 Ah levné a kvalita-

tivně horší čínské baterie. Potěšitelným trendem je přizpů-

sobování rozměrů VŘB normalizovaným skříním a kabine-

tům (šířka 19, 21 nebo 23 palců, hloubka 40 nebo 60 cm).

Charakteristické vlastnosti a rozdíly baterií uzavřených,

ventilem řízených a alkalických nám ukazuje tabulka 1. 

Tabulka 1   Charakteristické vlastnosti a rozdíly uzavřených, ventilem řízených a alkalických baterií. Mimo číselné údaje je výhodnost 

v rámci daného parametru vyjádřena počtem dosažených hvězdiček (1 až 3)

Srovnání charakteristických vlastností baterií UZB,VŘB a AB

Vlastnost UZB VŘB AB

cena

napětí článku (V) 2 2 1,2

rozsah vyráběných kapacit

obvyklá země výroby EU Čína, EU EU

průměrná životnost při srovnatelném provozu 15 let 8 let 20 let

záruka výrobce/dodavatele 3/8 let 2/7 let 3/10 let

odolnost vůči vysokým teplotám

nabíjecí charakteristika

vybíjecí charakteristika

možnost přepólování po hloubkovém vybití

otřesuvzdornost, transportní schopnost

požadavky na stanoviště

požadavky na údržbu

odolnost proti dlouhodobému vybití

měrný výkon (W/kg)

protipožární odolnost

kvalitativní rozdíly (podle země původu)

šíře vyráběného sortimentu

zkratuvzdornost

ekologičnost

problémy likvidace
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DC/DC konvertory

Slouží pro napěťovou konverzi v DC sítích. Jsou tří typů:

•  dotahovací – výstupní napětí je vyšší než vstupní

•  srážecí – výstupní napětí je nižší než vstupní

•  stabilizační – výstupní napětí je udržováno na stano-

vené hodnotě

Některé typy poskytují výběr několika napěťových hla-

din na vstupu i výstupu. V telekomunikacích jsou nejčastěji

používány typy 48/24, 48/60 a 48/12 V. Výkony jen zřídka

přesahují 2 kW. Vzhledem k trendu spotřebičů s širokým

rozsahem napájení je používání DC/DC konvertorů na

ústupu.

Alternativní proudové zdroje
Suché (nedobíjitelné) články

Vyrábějí se v unifi kovaném provedení jako články 

1,5 V a jejich násobky. Možné využití je jako jednorázový 

DC zdroj malého výkonu. V poslední době jsou z ekono-

mických důvodů často nahrazovány dobíjecími alkalickými

články. U obou typů došlo v posledních letech ke značnému

pokroku v dosažené kapacitě a ochraně před vytékáním

elektrolytu.

Solární kolektory

Využívají sluneční energii, poskytují DC napětí 12 V nebo

24 V, které lze dále konvertovat. Základní nevýhodou

jsou sezónnost dodávky, velmi vysoké investiční náklady 

a značné prostorové nároky. V současné době (vzhledem

k nedostatečné dotační státní politice) jsou přijatelné pouze

pro výkony v řádu desítek, max. stovek W v místech, kde

není k dispozici distribuční síť. Ve srovnání se západoev-

ropskými státy EU vykazuje Česká republika v oblasti vyu-

žití sluneční energie značné zaostávání.

Zdroje využívající energii větru, vody, geotermální nebo jadernou

Všem těmto zdrojům jsou společné vysoké investiční

náklady, další problémy mohou být ekologické a sezónností

dodávky.

 Prognostika
Budoucnost proudových zdrojů a jejich diverzifi kace v tele-

komunikacích je přímo závislá na technických podmínkách

napájených spotřebičů, především druhu sítě a příkonu.

Očekávat lze zejména následující tendence:

•  nástup širokorozsahových napáječů zařízení, umožňu-

jící další zúžení počtu napájecích soustav a příslušných

zdrojů (již dnes existují spotřebiče s možnost napájení

20−72 V DC)

•  příklon k ekonomicky výhodnějším vyšším napěťovým

hladinám DC, zejména 120 V

•  další miniaturizace zdrojů, zejména usměrňovačů

a střídačů

•  nahrazování stacionárních DA mobilními s operativ-

ním nasazováním

•  postupný nárůst používání alternativních zdrojů,

zejména solárních kolektorů

•  v souvislosti s dalším technickým vývojem nahrazování

uzavřených olověných akumulátorů ventilem řízenými

Jaroslav Skála

nezávislý expert
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Měření a údržba sdělovacích kabelů XXXIX
Odborníci z oblasti měření, montáží a projekce kabelových sítí se měli možnost opět sejít díky pobočce České elektrotechnické 

společnosti v Táboře ve dnech 12. a 13. května 2008 na pravidelném semináři, k jehož pořádání bylo již poněkolikáté bez přeru-

šení využito přívětivých prostorů českobudějovického hotelu Gomel. Následující článek přináší opět průřezový referát, po roční 

odmlce, kdy se nepodařilo takový referát z předchozího ročníku semináře s číslem XXXVIII včas připravit.

Seminář zahájil jako vždy zcela pracovně předseda pořáda-

jící pobočky České elektrotechnické společnosti v Táboře

Ing. Josef Hron.

Joeri M. van Bogaert, prezident evropské rady FTTH

v zahajovacím referátu semináře Vývoj FTTx sítí v EU 

a ve světě představil činnost této nadnárodní podpůrnéě

instituce a evropský rozvoj FTTH v celosvětovém kon-

textu dokumentoval řadou statistik. Zde je namístě zdů-

raznit, že ve srovnání s USA a zejména s asijskými tygry 

Evropa zatím zaostává. O nástupu a budoucnosti zavedení

vlákna až do domácnosti ve střednědobém horizontu

není pochyb; je jen otázkou času a zejména dostupných

investičních prostředků, kdy tento způsob připojení

převáží. V současnosti jsou na pořadu dne závažná roz-

hodnutí tradičních dominantních provozovatelů, jako je

France Telecom, BT, ale také Orange Slovensko, kteří jsou

v Evropě průkopníky. 

Na přednášku navázal český člen tohoto fóra Ing. Anton

Kuchár, CSc., Ph.D., a doplnil ji v prvním ze svých dvou

přípěvků nazvaným Skelnatění přístupových sítí – situační 

zpráva dalšími údaji. Hlavním motorem procesu přechodu

na plně optická řešení je jednak konkurence mezi domi-

nantními a alternativními provozovateli, ať už využívají

shodnou telekomunikační infrastrukturu, nebo kabelové

televize. Nezanedbatelné jsou také aktivity jednotlivých

obcí, které hledají vlastní a hlavně rychlejší řešení, pokud

se jim zpravidla oprávněně zdá, že pokud toto ponechají na

trhu, pak budou zanedbány. V Evropě včetně Česka domi-

nantní provozovatelé zatím s výjimkou Francie vyčkávají,

než budou vyjasněny problémy regulace. I tak je u nás

přitom činných na 90 provozovatelů FTTx sítí, převážně

s dosahem do budovy, tedy FTTB. 

Aktivitu obcí potom představil pan Peter Höbarth,

aktivní starosta dolnorakouského svazku obcí Groβschönau

– St. Martin – Bad Großpertholz v nejtěsnějším sousedství

s jižními Čechami na opačné straně Novohradských hor.

Starostové těchto tří obcí ve Waldviertel, či Vitorazsku, jak 

se tomuto regionu říkávalo, se nehodlali smířit se skuteč-

ností, že do roku 2006 nebyla jiná nabídka než vytáčené

připojení. A aby tento turisticky atraktivní region netrpěl

odlivem zejména mladých lidí, vidí řešení v této razantní

informační modernizaci. Potenciální trh pro širokopás-

mové připojení představuje v těchto třech obcích na ploše

150 km2 1471 domácností a 141 podnikatelských subjektů.

Tak jako i jinde ve světě napomohla k řešení vyvolaná

občanská iniciativa. Sdružení nabídlo dovedení přípojek 

na hranice soukromých pozemků, když poslední metry 

si musí dovést občané sami. Tato aktivita narážela na

nevoli jak Telekomu Austria AG, tak i regionální energe-

tické společnosti. Nebylo jednoduché najít poskytovatele 

služeb a dostatečnou kapacitu páteřního připojení. Síť je

koncipována s velkou perspektivou umožňující každému

zákazníkovi připojení terminálem se čtyřmi porty RJ-45

v současnosti jako Ethernet 100 Mbit/s a v budoucnu na

1 Gbit/s. Pasivní část sítě je vlastněna obcemi, aktivní síť 

provozuje partnersky regionální smluvní poskytovatel.

Obce samotné služby nenabízejí. Síť je otevřena jakému-

koliv poskytovateli. Tito potom odvádějí ze svých příjmů

obcím poplatky za využití sítě úměrně poskytovaným služ-

bám jednotlivým zákazníkům. V současnosti do nabídky 

úplné Triple Play chybí ještě IPTV, což je plánováno

v blízké budoucnosti. Hlavní pobídkou pro zákazníky je

prvoplánově rychlý internet. Navíc je v nabídce platforma

pro vytváření vlastních webových stránek a komunikační

výměna obecného charakteru. Obce rovněž připravují

zvláštní nabídky pro seniory, což je tedy míněno již od

50 let. Pro malé podniky a živnosti slouží síť jako velká

LAN. Zde se nabízí externí zálohování dat, výměna dat

a v této příhraniční oblasti hlavně možnost práce z domu

– teleworking. Okamžité zavedení IPTV zatím naráží na

malé rozměry sítě přes velký zájem zákazníků. Již nyní lze

celý projekt označit za úspěšný, navzdory zmíněné nepří-

zni Telekom Austria AG a energetiky. Na počátku roku

2007 bylo v provozu 170 přípojek a na konci zhruba 250.

Motorem celé akce jsou a musí být starostové, a pokud

je provoz bez poruch, jsou obyvatelé spokojeni. V opač-

ném případě plní roli helpdesku i dispečinku. Přednáška

vyvolala řadu dotazů, zejména na způsob a časové limity 

odstraňování poruch.

Tradiční přednášející Ing. Pavel Pospíchal z Optokonu

Jihlava představil v přednášce FTTP – poslední metry sou-

časné možnosti řešení. Zde P odpovídá premises, čili účast-

nickému zařízení. V současnosti se ještě nejčastěji připo-

jení řeší alespoň v posledních metrech metalicky. Zatím,

pokud vůbec, se nasazují multividová vlákna. Na obzoru

jsou však nová jednovidová vlákna typu se sníženou cit-

livostí na ohyby. Jedná se o vlákna HAF – Hole Assisted

Fibre, resp. PBFG – Photonic Band Fibre Gap podle ITU-T

G.957. Rovněž připadá v úvahu plastické vlákno POF –

Plastic Optical Fibre, k dispozici je i systém mikrochrániček 

MF2CTM Minifl ex Fibre to Customer connection s násled-

ným zafukováním optického vlákna. K tomu se dodávají

všechny potřebné materiály a nářadí, jmenovitě propojovací

kabely odolné proti ohybům a přenosný montážní přípravek 

WAMTM, který je napájen z baterie pro celodenní užívání

a je připojitelný i na kompresor. Dodává se nový typ mik-

rochráničky s novým konceptem propojovacích modulů.

V současnosti je tedy za přijatelnou cenu k dispozici řešení

pro skutečné přivedení optického vlákna k účastníkovi, při-

čemž použité materiály neustále omezují rizikové faktory 

montáže a výrazně ji zjednodušují. Završeno je to jednodu-

chým, ale účinným systémem řízení dodávek a montáží až

po koncová účastnická zařízení, nazvaným GAPS – Genesis

Automatic Provisioning System.

Jiří Baxa představil nadnárodní a multioborově působící

společnost Richco. Program pro telekomunikace je tedy jen
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í jednou z částí jejich nabídky, ovšem nabízí prakticky celý 

sortiment pro řešení optických sítí. Působí i v již dříve zmí-

něném FTTH fóru, což dokládá její ambice v tomto dyna-

micky se rozvíjejícím oboru.

Příspěvek Ako vlastne hodnotiť nehorlavost káblov?

nebyl pro nepřítomnost autorů Ing. Otto Verbicha, CSc.,

a Ing. Janky Sulové z VÚKI Bratislava přednesen, je ovšem

i s vyobrazeními ve sborníku na CD. Představuje přehled

technických norem zabývajících se sledováním hořlavosti

kabelů při zohlednění vznikajících zplodin tak, jak se vyví-

jely během posledních 30 let. Čtenáři může pomoci vytvo-

řit vlastní názor na priority ochrany staveb před požáry 

a jejich následky. Názory ani přístup k určování staveb,

kde by se měly používat výhradně bezhalogenové kabely,

ať už nešířící plamen, nebo s různě defi novanou funkční

způsobilostí. Autoři se nezabývali protipožárními nástřiky 

a nátěry kabelů, které snižují jejich proudovou zatížitelnost

a také jejich identifi kaci. Autoři doporučují jednoznačně

bezhalogenové kabely anebo přímo nehořlavé kabely podle

účelu jejich použití. 

Za pokrok lze považovat, že jak v ČR, tak i na Slovensku

se tato problematika stále diskutuje.

Ing. Ivo David z Telefóniky O2 ve svém typicky neotře-

lém příspěvku OTDR a marketing podrobil diskusi a na řadě g

příkladů dokazoval rozpory mezi nabízenými hodnotami

optických refl ektografů a jejich praktickou použitelností.

Náročnost kvalifi kovaného výběru OTDR vzrůstá s před-

pokladem jejich použití v sítích PON. Autor shrnul svoje

dlouholeté poznatky do několika rad:

Pro měření v sítích PON je rozlišení omezeno pulsem

nejvýše trvání 1 μs. Při tomto 100 m dlouhém pulsu je

měření obtížně vyhodnotitelné při větším počtu odrazů.

Lze uvažovat o použití měřicích vláken a zamýšlet se nad

umístěním konektorů. Při nákupu je vhodné sledovat dyna-

mický rozsah, ale vzhledem k vhodnému pulsu – i 10 μs.

K tomu vyžadovat přiměřené mrtvé zóny. OTDR musí mít

co nejvíce vzorků. Je nutné mít jasno, k čemu se vlastně

OTDR použije a jak je ovládán. Mnoho škody může způso-

bit méně kvalifi kovaná obsluha. 

Ing. Vratislav Blažek ze společnosti EXFO a Ing. Jan

Brouček, CSc., ze společnosti Profi ber hovořili o nejnověj-

ších standardech a zkušenostech při měření disperzí. 

V případě chromatické disperze CD byla představena

metoda měření času průletu paprsku FOTP 168 a metoda

fázového posuvu FOTP 169.

Pro polarizační vidovou disperzi PMD byla uvedena

metoda pevného analyzátoru TIA/EIA FOTP 113 s využi-

tím rychlé Fourierovy transformace FFT a sčítání extrémů.

Dále tradiční Interferometrická metoda TINTY TIA

FOTP-124 a Zobecněná (Generalised) interferometrická

metoda GINTY TIA FOTP-124. Byla zmíněna frekvenčně

polarimetrická metoda analýzy JME Jones Matrix Diven.

V závěru potom byly představeny inovace jednostranně

zakončených testů společného měření disperzí CD+PMD.

Ing. Oldřich Titz z prostějovského MICOSu představil ino-

vace systémů rozvaděčů řady ORU v návaznosti na PON – SK.

Vladimír Gajdoš zastupující fi rmu Telefon v roli výhrad-

ního distributora fi rmy 3M představil současný stav 

a novinky v oboru Lokalizace a značení optických a dielek-

trických sítí. 

Následující den, úterý 13. 5. 2008, zahájil Ing. Václav 

Křepelka, Ph.D., vizionářským příspěvkem navazujícím

do jisté míry na své loňské vystoupení. Poněkud zavádějící

název příspěvku Personalizované tekuté spektrum zpraco-

vává téma, které je v přepracované podobě publikováno

v čísle 4/2008 tohoto časopisu pod názvem Synergie pev-

ného a bezdrátového přístupu, na které lze čtenáře odkázat. 

Ve svém druhém vystoupení nazvaném Optika a její 

konkurenti v přístupových sítích shrnul Ing. Anton Kuchar,

CSc., Ph.D., poznatky o bezdrátových i metalických pro-

středích přenosu. Přes jejich dočasnou využitelnost vývoj

směřuje jednoznačně k optice, což je sumarizováno v násle-

dujících závěrech:

−  FTTx je bezkonkurenční přístupovou technologií co

do šířky pásma a dosahu.

−  Nástup FTTx ve světě je evidentní. Dochází k němu

v zemích, kde k tomu dozrály podmínky: silná konku-

rence podporovaná vhodnými regulačními opatřeními,

aktivní role státních a samosprávních orgánů, dosta-

tečná nabídka služeb vyžadujících vysokorychlostní

přístup a přiměřená koupěschopnost obyvatelstva.

−  „Skelnatění“ se postupně projeví ve všech původně

specializovaných sítích. V kabelových sítích se bude

neustále zkracovat poslední metalický úsek účastnic-

kých přípojek až na nulu (FTTH). U zemských bezdrá-

tových sítí povedou optické spoje k základnovým sta-

nicím obsluhujícím stále se zmenšující oblasti pokrytí.

Podobně u sítí využívajících silové elektrické rozvody 

k distribuci signálů budou tyto signály přiváděny stále

blíže optikou ke koncovým uživatelům. Postavení

družicových spojů zůstane unikátní, ale i zde se bude

přiměřeně uplatňovat zemská optická infrastruktura

pro soustřeďování signálů od koncových uživatelů do

střediskových pozemních stanic zajišťujících zpětnou

komunikaci. 

Přednášející z předchozího dne, Ing. Vratislav Blažek spolu

s Pavlem Kosourem, představili současnou integraci sys-

témů pro dohled optických tras a kabelů. Vývoj směřuje

výslovně od pasivního monitorování k proaktivnímu pří-

stupu řídícímu i provoz i údržbu, což bylo předvedeno na

řadě příkladů z nabídky EXFO.

Zdenka Opravilová z OFS představila průřez nabídkou

fi rmy v oblasti přístupových sítí. Prosazují se vlákna podle

ITU-T G 657. Nepatrně vyšší cena těchto vláken oproti

ITU-T G 652.D vede k tomu, že další fi rmy nabízejí tato

vlákna, konkrétně OFS potom vlákna AllWave FLEX.

Přináší navíc výhodu snadnějšího svařování. Další tech-

nologie vhodné do přístupových sítí jsou kabely s páskami

z optických vláken a kabely MiDia. Další rozsáhlou oblastí

je vývoj v kabelech pro vnitřní aplikace. I zde se prosazují

vlákna s vyšší odolností proti ohybu EZ-BendTM. 

Miroslav Švrček a Martin Hájek z Mikrokomu předsta-

vili Komplexní soubor měření optických tras při nasazo-

vání systémů WDM

Poslední příspěvek, který měl přednést Ing. František 

Ruda z Českého normalizačního institutu, s názvem Novinky 
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ív normalizaci oboru Vláknová optika a oborech souvisejících, 

z důvodu nepřítomnosti autora sice nebyl přednesen, ale

CD sborník jej přináší v plném rozsahu. 

Příspěvek v autorově časopiseckém zpracování naleznete

v tomto čísle Telekomunikací, str. 18–21 (1. část).

Všechny přednášky v podobě fi remních prezentací byly 

podpořeny přítomností vlastního stánku na výstavce v přísálí.

Díky účasti fi rem se stále daří udržet vložné této akce na

pozoruhodně nízké úrovni ve srovnání s řadou obdobných

akcí, a i z tohoto důvodu akce stále poutá pozornost všech

vedoucích a manažerů. Je tedy v zájmu jak podniků vysíla-

jících své odborníky, tak i vystavujících fi rem aktivní pří-

tomností přispět k nezbytné fi nanční rovnováze pořádající

pobočky. Za tuto cenu inspirovat a vzdělávat své specialisty 

je opravdu přínosné, což dokazuje stálý zájem účastníků

řady i malých fi rem. 

Závěrem je nutno opět poděkovat zkušeným a stále

zapáleným pořadatelům, kteří nepolevují v úsilí uspořádat

tento tradiční a velmi oblíbený seminář i přes ukončení své

celoživotní pracovní aktivity. Pravidelné setkávání odbor-

níků v kabelařině, jako vždy, bylo i letos velmi inspirativní

a lze se jen těšit na jubilejní, čtyřicátý ročník.

Na adrese Pobočka ČES Tábor, Dukelských bojovníků

2231, 390 03 Tábor, josef.hron@iex.cz, lze objednat posled-

ních několik sborníků v CD podobě.

Ing. Václav Křepelka, Ph.D.
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Seminář Měření a údržba sdělovacích kabelů

XXXIXNovinky v normalizaci oboru Vláknová optika a oborech souvisejících, 1. část

V rámci mezinárodní technické normalizace, kterou se

zabývá mezinárodní elektrotechnická komise IEC, se pro-

blematika vláknové optiky řeší v rámci technické komise

IEC TC 86 Vláknová optika. Tato komise se dále dělí na

subkomise, které se zabývají dílčími problematikami:

IEC TC 86 Vláknová optika (Fibre optics)

IEC/SC 86A Vlákna a kabely (Fibres and cables)

IEC/SC 86B   Spojovací prvky a pasivní součástky vlák-

nové optiky (Fibre optic interconnecting 

devices and passive components)

IEC/SC 86C  Optické vláknové systémy a aktivní prvky 

(Fibre optic systems and active devices)

Česká republika je rovněž členem Evropského výboru pro

normalizaci v elektrotechnice CENELEC (zkr. CLC), který 

při vydávání evropských norem v řadě případů spolupra-

cuje s IEC. Pokud CENELEC v daném oboru pouze pře-

jímá normy IEC a netvoří vlastní projekty nebo modifi kace

norem IEC, existuje pro daný obor v rámci CENELEC

pouze zpravodajský sekretariát (SR), pokud se vytvářejí

samostatné normy nebo modifi kace k normám mezinárod-

ním (IEC), je v daném oboru ustavena technická komise.

V oblasti vláknové optiky je v CENELEC toto uspořádání,

které se do určité míry podobá uspořádání v IEC: 

CLC/SR 86 Vláknová optika (Fibre optics)

CLC/TC 86A  Optická vlákna a optické kabely (Optical 

fi bres and optical fi bre cables)

CLC/TC 86BXA  Optické konektory (Fibre optics inter-

connect, passive and connectorised 

components)

CLC/SR 86C  Optické vláknové systémy a aktivní prvky 

(Fibre optic systems and active device)

Některé aspekty normalizace týkající se předmětu semináře

jsou zařazeny v:

CLC/TC 215  Elektrotechnické aspekty telekomuni-

kačních zařízení (Electrotechnical aspects

of telecommunication equipment)

Pro oblast telekomunikací navíc existuje samostatná evrop-

ská normalizační organizace Evropský ústav pro telekomu-

nikační normy ETSI, který vydává evropské telekomuni-

kační normy a řadu dalších dokumentů nižší úrovně.

Česká republika, která je členem výše zmíněných

evropských a mezinárodních normalizačních organizací,

je povinna se účastnit tvorby evropských norem a tyto

následně identicky převzít pod označením ČSN EN resp.

ČSN ETSI EN do soustavy českých technických norem.

Vlastní obsah těchto ČSN je tak prakticky možno ovlivnit

pouze ve stadiu jejich zrodu v IEC a CLC (u ČSN EN 6xxxx),

příp. pouze CLC (u ČSN EN 5xxxx). Všechny normy jsou

chráněny copyrightem, kopírování norem či jejich částí je

bez souhlasu vydávajících organizací nezákonné. Obdobná

zásada platí při uvádění byť jen části norem v komerčních

publikacích.

V České republice jsou experti, kteří se zabývají tech-

nickou normalizací v oboru Vláknová optika, sdruženi

v technické normalizační komisi TNK 98 Vláknová optika,

a související obory většinou v TNK 96 Telekomunikace.

Technické normalizační komise (dále jen TNK) jsou odbor-

nými normalizačními orgány s celostátní působností, regis-

trovanými, metodicky řízenými a koordinovanými Českým

normalizačním institutem (dále jen ČNI). Činnost TNK je

založena na principu zainteresovanosti různých zájmových

oblastí společnosti na dosažení vzájemně prospěšných nor-

malizačních řešení, a to formou účasti pověřených zástupců

příslušných orgánů, organizací a podnikatelů v TNK, kteří

uplatňováním požadavků svých zájmových oblastí zabez-

pečují dosažení konsenzu v řešených normalizačních otáz-

kách. Síť TNK je otevřená, průběžně se aktualizuje a dopl-

ňuje podle potřeb a požadavků technické veřejnosti. Práci

technických normalizačních komisí upravuje Typový statut

a typový jednací řád, který je volně dostupný na webových

stránkách ČNI (www.cni.cz).

Technické normy jsou přejímány do soustavy ČSN: 

• překladem (cca 60% z celkového objemu přejatých

norem), tzn., že za národní titulní stranou (stranami)

s potřebnými informačními údaji v českém jazyce

následuje text v českém jazyce doplněný v případě

potřeby o národní přílohu, 

•  převzetím originálu, tzn., že za národní titulní stranou (stra-

nami) s potřebnými informačními údaji v českém jazyce

následuje text anglického (případně i francouzského) origi-

nálu doplněný v případě potřeby o národní přílohu, 

• schválením k přímému používání, tzn., že v obálce

s názvem a označením normy v českém jazyce je vlo-

žen text anglického originálu.

V oblasti Vláknové optiky je většina evropských norem pře-

vzata do soustavy ČSN převzetím originálu.

Nové české technické normy
v oboru Vláknová optika a oborech souvisejících
(pokud není uvedeno převzetím originálu)

V dubnu 2007 bylo vydáno:

ČSN EN 61300-2-46 (35 9251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – 

Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-46: 

Zkoušky – Vlhké teplo – Cyklická zkouška 

(CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma popisuje zkoušku, kterou lze stano-

vit schopnost optických pasivních zařízení snášet zatí-

žení prostředí o vysoké vlhkosti při teplotních změnách.

Kombinovanou zátěží cyklické změny teploty v prostředí

o vysoké vlhkosti se ověřuje, zda u součástky nedochází

ke snížení optické funkčnosti a k mechanickým změnám

zkoušené součástky. Norma popisuje účel zkoušky, pře-

depisuje potřebnou výbavu, detailně uvádí postupy jejího

provedení včetně přípravy vzorku, počátečního a koneč-

ného měření a aklimatizace po cyklické zkoušce. Defi nuje

přísnosti zkoušky s uvedením časových průběhů zátěže

a povolených tolerancí a defi nuje údaje, které se musí pro
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mativní odkazy na mezinárodní a evropské normy. Norma

obsahuje bibliografi i. 

ČSN EN 61755-2-1 (35 9256)
Optická rozhraní optických konektorů – Část 2-1: 

Optické rozhraní neúhlově zakončených jednovidových 

vláken s optickým kontaktem (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma uvádí soubor předepsaných podmínek,

které musí být dodrženy, aby se vyhovělo požadavkům

na optickou funkčnost útlumu a útlumu odrazu náhodně

spojovaných dvojic optických vláken. Funkčnost je klasi-

fi kována ve čtyřech stupních pro měření útlumu a v jed-

nom stupni pro měření útlum odrazu. Norma obsahuje

bibliografi i.

ČSN EN 61290-1-1 ed. 2 (35 9271)
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního 

sub-systému – Část 1-1: Parametry optického výkonu

a zisku – Metoda analýzy optického spektra 

(CLC/TC 86C)

Anotace: Tato část normy platí pro všechny typy v sou-

časné době komerčně dostupných optických zesilovačů

a opticky zesilovaných subsystémů. Platí pro opticky čer-

pané vláknové zesilovače na bázi aktivních vláken dopova-

ných prvky vzácných zemin, vláknové zesilovače využívají-

cích Ramanova jevu, polovodičové zesilovače a vlnovodové

zesilovače. Cílem normy je stanovit jednotné požadavky 

pro přesné a spolehlivé měření řady parametrů, které jsou

defi novány v kapitole 3 ČSN EN 61291-1. Při všech těchto

měřeních se používá analyzátor optického spektra.

ČSN EN 61291-1 ed. 2 (35 9273)
Optické zesilovače – Část 1: Kmenová specifi kace

(CLC/TC 86C)

Anotace: Tato část normy platí pro všechny typy v současné

době komerčně dostupných optických zesilovačů a opticky 

zesilovaných subsystémů. Platí pro opticky čerpané vlák-

nové zesilovače na bázi aktivních vláken dopovaných prvky 

vzácných zemin, využívajících Ramanova jevu, polovodi-

čové zesilovače a vlnovodové zesilovače. Cílem normy je

stanovit jednotné požadavky na přenosové a provozní para-

metry, spolehlivost a vliv na životní prostředí. Má sloužit

jako návod kupujícímu při výběru optických zesilovačů

vysoké kvality vhodných pro jeho použití.

ČSN EN 61274-1-1 ed. 2 (35 9236)
Optické vláknové konektorové adaptéry – Část 1-1:

Vzorová předmětová specifi kace

(CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma prezentuje postupy kvalifi kačního schva-

lování optických vláknových konektorových adaptérů.

Připomíná povinné postupy schvalování jakostní shody 

uvedené v příslušné kmenové normě ČSN EN 61274-1

a uvádí detailní normalizované předlohy tabulek a for-

mulářů předmětových specifi kací zpracované pro optické

vláknové konektorové adaptéry kontrolované po dávkách

(skupiny A a B) a periodicky (skupiny C a D).

ČSN EN 61300-2-16 ed. 2 (35 9251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – 

Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-16: 

Zkoušky – Růst plísně (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma popisuje zkoušku, kterou lze stano-

vit schopnost optických pasivních zařízení snášet zatí-

žení prostředí o vysoké vlhkosti při teplotních změnách.

Kombinovanou zátěží cyklické změny teploty v prostředí

o vysoké vlhkosti se ověřuje, zda u součástky nedochází

ke snížení optické funkčnosti a k mechanickým změnám

zkoušené součástky. Norma popisuje účel zkoušky, pře-

depisuje potřebnou výbavu, detailně uvádí postupy jejího

provedení včetně přípravy vzorku, počátečního a koneč-

ného měření a aklimatizace po cyklické zkoušce. Defi nuje

přísnosti zkoušky s uvedením časových průběhů zátěže

a povolených tolerancí a defi nuje údaje, které se musí pro

toto zkoušení stanovit. Normativní příloha ZA podává nor-

mativní odkazy na mezinárodní a evropské normy. Norma

obsahuje bibliografi i.

ČSN EN 61300-2-38 ed. 2 (35 9251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – 

Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-38: 

Zkoušky – Hermetičnost optických krytů 

(CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma představuje metodu zkoušení hermetič-

nosti krytů optických spojek a dalších optických zařízení.

Defi nují se zde dva postupy provedení zkoušky, Metodou

A ve vodní lázni a Metodou B s přímým měřením tlaku.

Norma vysvětluje užití těchto metod a předepisuje potřeb-

nou výbavu, přísnosti zkoušky pro tlakované a netlako-

vané vzorky a uvádí údaje, které se musí pro toto zkoušení

stanovit.

ČSN EN 61314-1-1 (35 9237)
Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1-1: 

Vzorová předmětová specifi kace (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma prezentuje postupy kvalifi kačního schva-

lování optických vláknových vějířových rozbočovačů.

Připomíná povinné postupy schvalování jakostní shody 

uvedené v příslušné kmenové normě ČSN EN 61314-1

a uvádí detailní normalizované předlohy tabulek a for-

mulářů předmětových specifi kací zpracované pro optické

vláknové vějířové rozbočovače kontrolované po dávkách

(skupiny A a B) a periodicky (skupiny C a D). Příloha ZA

podává normativní odkazy na mezinárodní a evropské

normy. Norma obsahuje bibliografi i.

ČSN EN 61753-101-2 (35 9255)
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek 

vláknové optiky - Část 101-2: Systémy ukládání optic-

kých vláken pro kategorii C - Řízené prostředí

(CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma obsahuje základní zkoušky a minimální

požadavky a přísnosti, které musí splňovat systém ukládání

optického C − Řízené prostředí. Uvádí normativní odkazy 

a termíny a defi nice a stanovuje zkušební vzorky, obecné

podmínky zkoušení a jeho dokumentaci. Defi nuje obecné
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í podmínky, které systém musí splňovat, a detailně stanovuje

požadavky a postupy 16 druhů zkoušek. Normativní Příloha

A prezentuje vzorovou specifi kaci, normativní Příloha B

stanovuje velikosti zkušebních vzorků, jejich skupinování

a sled zkoušek a normativní příloha ZA podává normativní

odkazy na mezinárodní a evropské normy. V informativní

příloze C se uvádí příklad postupů při rekonfi guraci sys-

tému uložení. Norma obsahuje bibliografi i.

ČSN EN 61755-2-2 (35 9256)
Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-2: 

Optické rozhraní úhlově zakončených jednovidových

vláken s optickým kontaktem 

(CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma představuje metodu zkoušení hermetičnosti

krytů optických spojek a dalších optických zařízení. Defi nují

se zde dva postupy provedení zkoušky, Metodou A ve vodní

lázni a Metodou B s přímým měřením tlaku. Norma vysvět-

luje užití těchto metod a předepisuje potřebnou výbavu, přís-

nosti zkoušky pro tlakované a netlakované vzorky a uvádí

údaje, které se musí pro toto zkoušení stanovit.

V květnu 2007 bylo vydáno:

ČSN EN 61300-3-32 (35 9252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky –

Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-32:

Zkoušení a měření – Měření polarizační vidové disperze

pasivních optických součástek 

(CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma prezentuje metodu měření polarizační

vidové disperze pasivních optických součástek na bázi jed-

novidových vláken. Defi nuje polarizační vidovou disperzi

a popisuje pět metod jejího měření, a to referenční metodu

vyhodnocení Stokesových parametrů, metodu polarizač-

ního fázového posunu, metodu s fi xním analyzátorem,

metodu interferometrickou a metodu modulačního fázo-

vého posunu. Pro každou z uvedených metod předepisuje

potřebné přístrojové vybavení, detailně rozepisuje měřicí

postupy, vysvětluje způsoby provádění analýzy a vyhodno-

cení získaných výsledků měření a předepisuje údaje, které se

musí pro tato měření stanovit. V informativní příloze A se

objasňuje analýza metodou Fourierovy kosinové transfor-

mace. Norma obsahuje bibliografi i.

ČSN EN 62343-1-3 (35 9278)
Dynamické moduly –Část 1-3: Norma funkčnosti – 

Dynamický vyrovnávač sklonu zisku s pigtaily pro

použití v řízeném prostředí (Kategorie C)

(CLC/TC 86C)

Anotace: Tato část normy uvádí minimální počáteční

zkušební a měřicí požadavky a podmínky, kterým musí

dynamický vyrovnávač sklonu zisku (DGTE) vyhovět, aby 

mohl být používán v řízeném prostředí. Tyto požadavky 

kompletně zahrnují oblast požadavků pro řízené prostředí

Kategorie C. Součástí normy jsou Tabulka 1: Spektrální

pásma pro jednovidové systémy a Tabulka 2: Zkušební

požadavky.

ČSN EN 61755-3-5 (35 9256)
Optická rozhraní optických konektorů –Část 3-5: 

Optické rozhraní – Cylindrická kompozitní ferule PC 

o průměru 2,5 mm a 1,25 mm se slitinou Cu-Ni kolem 

vlákna, jednovidové vlákno (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma se zabývá vlivem geometrického tvaru

čela kompozitní cylindrické úhlové ferule na funkčnost

optického spoje. Analyzuje tři principiální příčiny ovlivňu-

jící funkčnost a na jejich základě jmenuje příslušné ovliv-

ňující rozměrové parametry. Formou detailních výkresů

a rozměrových tabulek se defi nuje optické rozhraní PC

pro kompozitní ferule 2,5 mm a 1,25 mm, v nichž je kon-

taktní oblast tvořena slitinou Cu a Ni. Informativní příloha

A podává výpočet přípustné hodnoty podbroušení a kom-

penzace posunu vrcholu výbrusu (apex off set) v závislosti

na materiálových parametrech kompozitní ferule.

ČSN EN 61755-3-6 (35 9256)
Optická rozhraní optických konektorů – Část 3-6:

Optické rozhraní – Cylindrická kompozitní úhlová

8stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm se

slitinou Cu-Ni kolem vlákna, jednovidové vlákno 

(CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma se zabývá vlivem geometrického tvaru čela

kompozitní cylindrické úhlové ferule na funkčnost optic-

kého spoje. Analyzuje tři principiální příčiny ovlivňující

funkčnost a na jejich základě jmenuje příslušné ovlivňující

rozměrové parametry. Formou detailních výkresů a rozmě-

rových tabulek se defi nuje úhlové 8stupňové optické roz-

hraní pro kompozitní ferule APC 2,5 mm a 1,25 mm, v nichž

je kontaktní oblast tvořena slitinou Cu a Ni. Informativní

příloha A podává výpočet přípustné hodnoty podbroušení

a kompenzace posunu vrcholu výbrusu (apex off set) v závis-

losti na materiálových parametrech kompozitní ferule.

V červnu 2007 bylo vydáno:

ČSN EN 60874-1-1 (35 9243)
Optické konektory - Část 1-1: Vzorová předmětová 

specifi kace (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma prezentuje výstupy postupů kvalifi kač-

ního schvalování souborů optických konektorů. Připomíná

povinné postupy kvalifi kačního schvalování uvedené v pří-

slušné kmenové normě ČSN EN 60874-1, podává výčet bodů

a informací, které se mají uvádět v předlohách předmětových

specifi kací a pro kvalifi kační schvalování pevného vzorku,

a uvádí detailní normalizované předlohy tabulek a formulářů

předmětových specifi kací a měřicích protokolů.

ČSN EN 61300-2-37 ed. 2 (35 9251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – 

Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-37: 

Zkoušky – Ohyb kabelu u krytí (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma popisuje zkoušku ověřující účinnost upí-

nací a těsnicí výbavy krytí optických zařízení chránit optické

vláknové pasivní součástky v krytí umístěné (svary, konek-

tory, odbočnice a pod.) před vlivy ohybové zátěže vyvolané

ohýbáním vstupujícího či vystupujícího optického kabelu.
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íNorma seznamuje s principem zkoušky a uvádí postupy 

jejího provedení včetně přípravy vzorku, počátečního

a konečného měření a aklimatizace po zkoušce. Předepisuje

potřebnou výbavu, přísnosti zkoušky spočívající v počtu

a směru ohybů kabelu, teplotě při zkoušce a přetlaku v krytí

a uvádí údaje, které se musí pro toto zkoušení stanovit.

Normativní příloha ZA podává normativní odkazy na mezi-

národní a evropské normy. Norma obsahuje bibliografi i.

ČSN EN 61300-3-14 ed. 2 (35 9252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky –

Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-14:

Zkoušení a měření – Přesnost a opakovatelnost nastavení 

útlumu u proměnných atenuátorů (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma popisuje metodu měření přesnosti a opa-

kovatelnosti nastavení útlumu u proměnných atenuátorů

používaných jako pasivní optické vláknové součástky.

Vysvětluje obecné zákonitosti uplatňující se při dvojím

způsobu provádění kalibrace atenuátorů (absolutní a rela-

tivní nastavování) a jejich vliv na přesnost metody. Detailně

popisuje postup měření pro tři různé varianty provedení

atenuátorů (nekonektorované, pigtailované a zásuvkové)

a stanovuje způsob jeho hodnocení. Předepisuje potřebnou

výbavu, postupy a údaje, které se musí pro toto měření sta-

novit. Normativní příloha ZA podává normativní odkazy 

na mezinárodní a evropské normy a informativní příloha

A obsahuje předlohu pro zaznamenání výsledků měření.

ČSN EN 61300-3-15 ed. 2 (35 9252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky –

Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-15:

Zkoušení a měření – Vrchlíková excentricita konvexně

leštěného čela ferule (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma popisuje interferenční metodu měření

vrchlíkové excentricity konvexně leštěného čela ferule.

Defi nuje pojem „vrchlíková excentricita“ a vysvětluje pod-

mínky jejího měření interferenční metodou. Předepisuje

potřebnou výbavu, postupy metody doplněné názornými

ilustracemi a údaje, které musí pro toto měření stanovit.

Normativní příloha ZA podává normativní odkazy na mezi-

národní a evropské normy. Norma obsahuje bibliografi i.

ČSN EN 61300-3-24 ed. 2 (35 9252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky –

Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-24:

Zkoušení a měření – Přesnost klíčování optických 

konektorů pro vlákna zachovávající polarizaci 

(CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma popisuje měření přesnosti klíčování optic-

kých konektorů pro vlákna zachovávající polarizaci (PMF).

Vysvětluje obecné zákonitosti a význam faktorů vznikají-

cích při konektorování a ovlivňujících funkčnost konek-

torovaných sestav PMF vláken. Pro metodu, jejímž výstu-

pem je zjištění úhlových odchylek nastavení konektorů

a jejich extinkce, předepisuje potřebnou výbavu a uvádí

postup zkoušky a údaje, které se musí pro zkoušení stano-

vit. Informativní příloha A defi nuje přesnost klíčování pro

vlákno PANDA a Informativní příloha B prezentuje výpo-

čet extinkce a její korelaci ke skutečně měřeným hodnotám.

Norma obsahuje bibliografi i.

ČSN EN 60874-1 ed. 2 (35 9243)
Optické konektory - Část 1: Kmenová specifi kace

(CLC/TC 86BXA)

Anotace: Tato kmenová norma se vztahuje na soubory 

optických konektorů a jednotlivé součástky (tj. adaptéry,

zástrčky, zásuvky) pro všechny typy, velikosti a konstrukce

optických vláken a kabelů. Obsahuje požadavky na konek-

torové soubory z hlediska klasifi kace, dokumentace, sys-

tému normalizace IEC, návrhu a konstrukce, jakosti, funkč-

nosti, identifi kace a značení, balení, skladovacích podmínek 

a ochrany. Norma detailně předepisuje postupy kvalitativ-

ního hodnocení, uvádí 27 termínů a defi nic, podává nor-

mativní odkazy na mezinárodní normy a bibliografi i.

ČSN EN 61300-2-33 ed. 2 (35 9251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – 

Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-33: 

Zkoušky – Montáž a demontáž krytí (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma popisuje zkoušku ověřující schopnost

krytí optických pasivních zařízení odolat opakovaným cyk-

lům montáže a demontáže během jejich provozu. Norma

stanovuje teplotní podmínky provádění testu pro krytí ve

třech kategoriích prostředí a zvlášť pro čtyři třídy krytí podle

jejich aplikace v prostředí předepisuje provedení postupu

procesu stárnutí mezi jednotlivými zkušebními cykly 

a přísnosti zkoušky spočívající v počtu zkušebních cyklů.

Norma defi nuje postupy provedení zkoušky, kritéria jejího

hodnocení a údaje, které se musí pro toto zkoušení stano-

vit. Normativní příloha ZA podává normativní odkazy na

mezinárodní a evropské normy. Informativní příloha A si

všímá vlivu opakované montáže krytí na okolní zařízení

systému uložení vláken. Norma obsahuje bibliografi i.

ČSN EN 61300-2-47 ed. 2 (35 9251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – 

Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-47: 

Zkoušky – Teplotní šoky (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma popisuje zkoušku, kterou lze stanovit

schopnost optických vláknových zařízení odolat účinkům

teplotních šoků způsobených velmi rychlými změnami

extrémních teplot. Norma popisuje účel zkoušky, předepi-

suje potřebnou výbavu, detailně uvádí postupy jejího pro-

vedení včetně přípravy vzorku, jeho zotavení a počátečního

a konečného měření po zkoušce. Defi nuje přísnosti zkoušky 

spočívající v hodnotách extrémních teplot, počtu zkušeb-

ních cyklů, době expozice vzorku a rychlosti změny mezi

extrémními teplotami v závislosti na manuálním či auto-

matickém provádění postupu zkoušky a uvádí údaje, které

se musí pro toto zkoušení stanovit. Normativní příloha

ZA podává normativní odkazy na mezinárodní a evropské

normy. Norma obsahuje bibliografi i.

Ing. František Ruda

Český normalizační institut,

frantisek.ruda@cni.cz

Pokračování příště
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Gigabitové pasivní optické sítě (GPON) s přenosovou rych-

lostí 2,5 Gb/s jako nejnovější technologie využívající optický 

kabel až do domácností (FTTH − fi ber-to-the-home) sice

ohromí značnou šíří pásma, ale z pohledu stále masivněj-

šího využití internetu a s ním spojených aplikací a služeb

musí celý telekomunikační průmysl hledět ještě dál. To je

jediná logická a správná strategie, která povede k udržení

tempa s rozvojem komunikačních potřeb fi rem i domácích

uživatelů.

 Standardy FSAN-IRU a IEEE − pevnější rámec budoucího
vývoje

Při vývoji optických sítí FTTH určených pro připojení běž-

ných domácností bylo testováno i realizováno několik gene-

rací technologií. Některé se užívají dodnes, jiné se vynořily,

a buď splnily svoji funkci, nebo se ukázaly neperspektivními

a brzy se přestaly používat.

S ohledem na technologickou náročnost, požadova-

nou dlouhou životnost nové generace sítí a s ní spojenou

ochranu vložených investic se sdružení zabývající se stan-

dardizací rozhodla stanovit pevnější rámec dalšího vývoje.

Například sdružení Full Services Access Network 

(FSAN) spolupracovalo na defi nici řady standardů

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU − International

Telecommunication Union) včetně asynchronního přeno-

sového modu pasivních optických sítí PON (APON), širo-

kopásmových PON (BPON) a – v roce 2004 – také 2,5 Gb/s

gigabitových PON sítí známých pod označením GPON.

Tyto se v současné době nejvíce využívají právě pro insta-

lace v rámci komerčního provozu.

Institut inženýrů v elektrotechnice a elektronice (IEEE −

Institute of Electrical and Electronics Engineers) v roce

2004 vytvořil paralelně konkurenční standard pro etherne-

tové pasivní optické sítě (EPON), které se rozšířily přede-

vším v severovýchodní Asii.

Od roku 2004 iniciovala sdružení FSAN-ITU a IEEE

několik projektů vedoucích ke standardizaci pasivních

optických sítí nové generace s šířkou pásma 10 gigabitů za

sekundu ve směru ke koncovým uživatelům. Týmy defi no-

valy mnoho různých požadavků na novou generaci přístu-

pové technologie, některé z nich byly odsouhlaseny k dal-

šímu zkoumání a specifi kaci. Na ty nejznámější z nich se

zaměříme v dalších odstavcích článku.

Čtyřnásobná rychlost a technologická kontinuita
Členové sdružení FSAN sestavili sadu výkonových para-

metrů, které by měly pasivní optické sítě (PON) dosaho-

vat při nízkých investičních nákladech, což má také zajistit

ochranu dosavadních vložených prostředků. Tyto poža-

davky můžeme shrnout následovně:

•  čtyřnásobné rozšíření pásma

• respektování parametrů optických distribučních sítí

•  respektování vlnových délek používaných v sítích

GPON

•  omezení změn ve vrstvě MAC (media access control)

na minimum 

•  umožnění koexistence se sítěmi GPON

Sdružení IEEE stanovilo obdobné cíle, ale s ohledem na to,

na co se soutředí především − desetigigabitové řešení pro

časový multiplex TDM na ethernetové pasivní optické síti

(TDM EPON). Otázka koexistence s jinými sítěmi EPON je

řešena rozdílnou vlnovou délkou 10 Gb EPON sítí. 

Mezi různými technologickými způsoby dosažení cílo-

vých rychlostí pro download 10 Gb/s a dalších z výše uve-

dených požadavků je patrný náskok některých z nich:

 Sítě se čtyřmi vlnovými délkami a hybridními rozdělovači
Hybridní pasivní optická síť PON se čtyřmi různými vlno-

vými délkami představuje přístup sdružující čtyři logické

sítě do jednoho vlákna za použití čtyř oddělených vlnových

délek. Pasivní optické sítě o rychlosti 10 Gb/s tak mohou

dosáhnout čtyřnásobku přenosové rychlosti oproti původ-

ním gigabitových optických sítí GPON. Současná vlnová

délka pro přenos dat směrem k uživateli o hodnotách

1480−1500 nm může být jednoduše přerozdělena na čtyři

pásma využívající levnějších laserů pro nižší přenosové

rychlosti.

V případě sítí GPON a FSAN se navrhuje používat

hybridní rozdělovače. To umožní kompatibilitu vždy jed-

noho ze čtyř signálů GPON s jakýmkoli terminálem ONT.

Všeobecné ztráty v hybridním rozdělovači by měly být nej-

výše stejné nebo menší než v klasickém rozdělovači signálu,

tzv. power splitteru. Doporučení standardizačních autorit

počítají s vývojem duálního rozdělovače, který bude nej-

prve plnit roli power splitteru a později bude sloužit jako

hybridní rozdělovač. To by mělo přinést úsporu nákladů na

přechod na novou generaci sítí. Ve směru uploadu by ter-

minály ONT měly sdílet současnou vlnovou délku 1310 nm,

a přitom by měla zůstat zachována šířka pásma pro upload.

Výsledkem bude poměr 8:1 mezi rychlostí downloadu

a uploadu. 

 Pasivní optické sítě 10 Gb s novou vlnovou délkou
Jednoduchým způsobem jak v dosavadních GPON sítích

zajistit pro download rychlost 10 Gb/s je vyhradit pro něj

jinou vlnovou délku. Aby mohla síť na tomto principu

fungovat, musí terminály ONT každé pasivní optické sítě

odfi ltrovat tuto novou, rušivou vlnovou délku, která by 

mohla způsobovat konfl ikty. Sdružení FSAN v doporučení

G.984.5 navrhuje, aby byl součástí terminálu optické sítě

(ONT) fi ltr vlnových délek (WBF − wavelength blocking

fi lter). Instalací dalšího zařízení, tedy fi ltru WBF, přirozeně

ještě o něco klesne úroveň užitného signálu stávající sítě.

Je to daň za možnost koexistence dosavadní technologie

GPON a nových sítí o rychlostech 10 Gb/s a výše.

Pro pásmo uploadu platí tyto dva přístupy:

•  Prvním z nich je sdílení stejné vlnové délky, na jaké fun-

guje dosavadní optická síť, za využití časového multi-

Gigabitová optika pro domácnosti se blíží
Ačkoliv se první komerční instalace optických sítí pro koncové uživatele „fi ber-to-the-home“ (FTTH) začínají objevovat teprve

nyní, vědecké týmy a stratégové telekomunikačních společností plánují přechod na vyšší síťové kapacity již delší dobu. Podívejme

se na směry, kterými se pravděpodobně budou ubírat optické sítě určené pro vysokorychlostní připojení domácností.
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Nevýhodou tohoto řešení je, že nová 10 Gb/s PON síť 

a dosavadní PON síť musí být hostovány na stejném

portu terminálu optické linky (OLT), což ale znamená

nákup nového vybavení pro příjem původního pasiv-

ního optického signálu. IEEE tento přístup doporučila

pro 10Gb ethernetové pasivní optické sítě EPON.

•  Druhou možnou metodou je užití zvláštní vlnové délky 

pro terminály ONT nové 10Gb sítě. Tento způsob

umožňuje nové optické síti být logicky nezávislá na stá-

vající síti PON a zároveň moci využívat stejné optické

vlákno. Vlnová délka nových PON sítí by se měla

pohybovat mezi 1260 nm a 1280 nm − což není v praxi

příliš použitelné − nebo v oblasti nad 1550 nm. Tam

se dostáváme do oblasti lepších útlumových parametrů

optických vláken a zároveň to umožní použití optic-

kých zesilovačů EDFA pro zvýšení dosahu sítě. FSAN

zvažuje toto řešení pro rychlosti uploadu 2,5 Gbps

nebo 5 Gbps.

Je důležité poznamenat, že tato koncepce může koexistovat

se sítí používající čtyři různé vlnové délky jen v případě, že

bude použito zdvojené zapojení hybridního rozdělovače.

Systém vede signál 10 Gb/s do jednoho portu rozdělovače

a ten jej pak rozdělí do všech výstupních kanálů, přičemž

čtyři vlnové délky nové sítě PON obsazují jiný port stejného

rozdělovače a každá z nich jde do jedné čtvrtiny kanálů. Tak 

lze dosáhnout efektivní šířky pásma 20 Gb/s pro download

v pasivní optické síti PON.

Pasivní optické sítě 40 Gb − hybridní 10 Gb
Stejný postup jako u hybridního řešení s použitím čtyř

vlnových délek a jejich aplikace na každý z desetigigabito-

vých signálů umožní v budoucnu zvýšení rychlosti pasiv-

ních optických sítí i pro domácnosti z 10 Gb/s na 40 Gb/s.

Měl by k tomu být použitelný stejný hybridní rozdělovač,

jako byl popsán výše, a všechny existující 10Gb terminály 

ONT by měly být schopny zajistit čtyřnásobné zvýšení šířky 

pásma.

Čistě WDM PON sítě?
V pasivních optických sítích určených čistě pro WDM

se používá jedna vlnová délka pro každého uživatele.

Nejdůležitějším úkolem k řešení je umožnit využívání kom-

pletní sady vlnových šířek pro upload za použití jednotné

konstrukce terminálu ONT. Nastavitelné lasery jsou zatím

tak drahé, že nelze uvažovat o jejich masovém nasazení na

trhu optických připojení pro koncové spotřebitele FTTH

(fi ber to the home). Navrhují se i jiné alternativy včetně

postupů umožňujících pevně nastavit vlnovou délku, ale

většina z nich je zatím také cenově nedostupná.

Efektivní migrace sítí z 10 Gb/s na 40 Gb/s
Existuje několik perspektivních a inovativních přístupů

k vývoji pasivních optických sítí, které by měly sloužit při-

pojení domácností k stále rostoucímu internetu a umožnit

jim využívat jeho stále sofi stikovanější aplikace a služby.

Standardizační sdružení FSAM-ITU a IEEE navrhují směry 

růstu šířky pásma pasivních optických sítí PON s ohledem

na co největší zachování jejich architektury a ochranu

dosavadních investic do optických sítí, ať již transportních,

anebo již přímo přípojek FTTH do domácností.

Upřednostňovanou metodou je použití různých vlno-

vých délek v obou směrech datového toku pasivní optické

sítě. To umožní rozšiřování pásma připojení nezávisle na

instalovaných zařízeních. Pro upgrade stávajících gigabito-

vých sítí GPON je velmi atraktivní a ekonomicky výhodné

použití hybridního přístupu s použitím čtyř vlnových

délek. To navíc v budoucnu umožňuje nepříliš drahou mig-

raci na download rychlostí 40 Gb/s. Čistě WDM pasivní

optické sítě se stanou zajímavou alternativou v okamžiku,

kdy dojde k výraznému snížení cen příslušných optických

komponentů.

  10Gb pasivní optika bude klíčová v rychlém připojení 
domácností

Každý z uvedených modelů přístupu vyžaduje ještě mnoho

zkoumání, ale požadavek po stále rychlejším a propustnějším

internetu je evidentní a tak musí telekomunikační průmysl

být dobře připraven na přicházející výzvy a jeho výzkumné

kapacity se musí soustředit na řešení s dlouhodobou per-

spektivou. Pasivní optické sítě s šířkou pásma 10 Gb/s a více

sehrají v nepříliš daleké budoucnosti klíčovou roli v připo-

jení domácností k širokopásmovému internetu. 

Lukáš Vyhlídal, Ronald Heron, Sanjay Patel a Joe Smith

Alcatel-Lucent
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Již v srpnu 2008 proběhla médii zpráva, že společnost

MICOS (www.micos.cz/telcom), dlouholetý výrobce

a dodavatel pasivních prvků pro telekomunikační sítě, uza-

vřela s americkou společností Phylogy (www. phylogy.com) 

smlouvu o spolupráci na vývoji, integraci a prodeji nového

telekomunikačního zařízení, které umožní zvyšovat dosa-

žitelnou šířku pásma u telefonních metalických sítí a tím

výrazně zlepšit podmínky pro využití zařízení typu xDSL,

která jsou na těchto sítích provozována.

Pokusme se shrnout, jaký význam bude mít aplikace

zařízení pro telekomunikační operátory a co přinese uživa-

telům jejich služeb.

Zařízení typu xDSL (konkrétněji hlavně ADSL –

Asymmetric Digital Subscriber Line) nasazují telekomuni-

kační operátoři, aby co nejlépe využili stávající metalické sítě

vybudované v minulosti především pro hlasovou telefonní

službu. Použitím zařízení ADSL lze běžný měděný telefonní

pár vodičů v telekomunikačním kabelu využít pro přenos

mnohem širšího spektra signálů a umožnit tak současný 

přenos hlasu (telefon), dat (internet) a televizního signálu

(IPTV). Pro tento typ služeb se vžil název TriplePlay.

Omezením je délka vedení od ústředny k účastníkovi

a jeho kvalita. Tyto parametry snižují použitelnou přeno-

sovou rychlost a kvalitu přenášených dat. Mnoho uživa-

telů v lokalitách dále od ústředny nebo na méně kvalitním

vedení (jeden i krátký nekvalitně provedený úsek vedení

zhorší parametry celého vedení, které by jinak svou cel-

kovou délkou vyhovovalo) tak nedosáhne ani na základní

nejnižší rozsah, nebo nemůže využít vyšších přenosových

rychlostí. 

Zařízení společnosti Phylogy s obchodním názvem

TripleStream xDSL Line Conditioner, které bude MICOS

dodávat v Evropě, tuto situaci částečně zlepšuje a řeší.

Přístroj se fyzicky umísťuje přibližně do poloviny vzdá-

lenosti mezi ústřednovou částí (DSLAM) a koncovým

zařízením u zákazníka. Díky novému a revolučnímu tech-

nickému řešení dokáže analyzovat parametry a stav vedení

a svými obvody provede nutné korekce, takže výsledkem je

zlepšený poměr signálu a šumu na vedení (SNR Signal to

Noise Ratio) a tedy možnost prodloužit použitelnou délku

vedení, nebo při stejné délce zvýšit přenosovou rychlost, což

přináší užitek jak zařízení provozujícím telekomunikačním

operátorům, tak uživatelům jejich služeb.

Podle zveřejněných údajů se v polovině roku 2008 pro-

vozovalo v České republice asi 600 000 zařízení typu ADSL.

Nejsou k dispozici přesné statistiky o délkách vedení a jejich

kvalitě, což jsou parametry podmiňující úspěšné nasazení

technologie ADSL, ale určitě existuje mnoho potenciálních

uživatelů, kteří z tohoto důvodu nemohou ADSL využí-

vat a jiná možnost širokopásmového přenosu dat v jejich

lokalitě neexistuje, a další, kteří by uvítali vyšší přenosovou

rychlost, ale jsou omezeni stávajícími parametry vedení.

Telekomunikačním operátorům tak nové zařízení

TripleStream xDSL Line Conditioner dává možnost získat

nové zákazníky lepším využitím existující metalické sítě

a bez nákladných investic do nových sítí zlepšit kvalitu

a dostupnost jejich služeb.

Zákazníkům a uživatelům pak umožňuje využívat

výhody ADSL přenosu i tam, kde to doposud nebylo možné,

a zvýšením dosažitelné přenosové rychlosti mohou využívat

další služby, kromě hlasu a internetu třeba i přenos televiz-

ního signálu s dalšími souvisejícími službami (VOD – video

na přání atd.).

Phylogy si nevybrala společnost MICOS pro spolupráci

na tomto projektu náhodou. MICOS se podílí na vývoji

konečného konstrukčního řešení, testování, kompletaci

a zajišťuje nutné úpravy podle lokálních podmínek ope-

rátorů v dalších zemích Evropské unie, kam bude zařízení

rovněž dodávat.

Díky dlouhodobé tradici působení ve vývoji, výrobě

a dodávkách prvků pro telekomunikační sítě má MICOS

dostatek zkušeností a kvalifi kovaných odborníků, aby tento

nelehký úkol úspěšně zvládnul. Inovativními přístupy 

v hledání východisek problémů a schopností nabídnout

řešení i velmi specifi ckých požadavků různých projektů si

získal mnoho zákazníků v České republice i dalších zemích

Evropy. Zná tak podmínky telekomunikačního prostředí

doma i v zahraničí a může svých zkušeností využít pro zajiš-

tění technického i obchodního úspěchu nového zařízení na

evropském telekomunikačním trhu.

Ing. Pavel Rychnovský

Rozšířené využití ADSL
Dobrá zpráva pro současné i budoucí uživatele ADSL. Společnosti MICOS a Phylogy uzavřely dohodu o spolupráci na konstrukci

a prodeji zařízení, které zlepšuje parametry účastnických vedení a umožňuje tak efektivněji využít stávající přístupové metalické 

sítě pro provoz služeb na ADSL (xDSL) technologiích. 
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Optický rozváděč ORM 48 MIS je určen k uložení 48 optických 
konektorů ve vnitřním i venkovním prostředí.
• Kapacita 48 optických konektorů
•  Kaskádový nosník konektorových panelů 

(SC, SC DUPLEX, ST, FC, E2000, LC, MT-RJ) 
• Uložení rezervy optického vlákna 2 m
• Přidržovače kabelů
• Ranžírovací oka
• PG průchodky
• Možnost osazení průchodky KT pro nedělený kabel 
• Uzamykatelné dveře
• Tříbodový zámek
• Zabezpečení příchozí části (strana operátora)
• Jednoduchá montáž
• Instalace na zeď nebo pod omítku
• Možnost hybridního provedení (optický a datový kabel)
• Stupeň krytí IP 54

www.micos.cz

Data Harmony Solutions

Produkt měsíce:
ORM 48 MIS

OPTICKÝ NÁSTĚNNÝ
ROZVÁDĚČ

je určen k uložení 48 optických Produkt měsíce:

Centrální bod

Optická rozvodná skříň ORS 1 je určena k uložení 

1920 optických konektorů ve vnitřním prostředí.

ORM 12

ORMPV ORMP

e-BOX

ORM4

Uzel 1
Optický rozváděč ORU 2s SIS je určen k propojení 108 optických vláken, 

konstrukce rozváděče umožňuje jeho využití jak ve standardních 

optických sítí tak i v mikrotrubičkových systémech.

Kancelářská budova

Výklopný stojanový rozváděč ORMPV je určen 

k uložení 24 (36) optických konektorů ve vnitřním 

prostředí.

Výsuvný stojanový rozváděč ORMP je určen 

k uložení 24 (48) optických konektorů ve vnitřním 

prostředí. Rodinné domky

e-BOXmini – kompaktní op-

tický box ideální pro přivedení 

koncového optického kabelu 

do budovy a rozvod optické sítě 

uvnitř budovy.

Optický rozváděč ORM 4 je 

určen k uložení 4 optických 

konektorů ve vnitřním i ven-

kovním prostředí.

Průmyslová budova

Optický rozváděč ORM 12 je určen k uložení 12 

optických konektorů ve vnitřním i venkovním 

prostředí.

Uzel 2

Optický rozváděč ORM 48 MIS je určen k uložení 48 optických 

konektorů ve vnitřním i venkovním prostředí.
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MICOS  MĚSTSKÁ OPTICKÁ SÍŤ – PŘÍKLAD ŘEŠENÍ
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optických sítí tak i v mikrotrubičkových systémech.

Kancelářská budova

Výklopný stojanový rozváděč O VRMPV je určen 

k uložení 24 (36) optických konektorů ve vnitřním 

prostředí.

Výsuvný stojanový rozváděč O PRMP je určen 

k uložení 24 (48) optických konektorů ve vnitřním 

prostředí. Rodinné domky

e-BOXmini – kompaktní op-

tický box ideální pro přivedení 

koncového optického kabelu 

do budovy a rozvod optické sítě 

uvnitř budovy.

Optický rozváděč ORM 4 je 

určen k uložení 4 optických 

konektorů ve vnitřním i ven-

kovním prostředí.

Průmyslová budova

Optický rozváděč ORM 12 je určen k uložení 12 

optických konektorů ve vnitřním i venkovním 

prostředí.
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