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A navíc jako odměnu získáte poukaz na 3 000 Kč

Pyšná princezna je krásná pohádka, ale vidět ji po padesáté? Dopřejte si letos o Vánocích ø TV 
a budete koukat. ø   TV nabízí výběr z mnoha programů nejrůznějších žánrů v digitální kvalitě, 

virtuální Videotéku nebo rozsáhlý televizní archiv. Pořiďte si ji nyní, a jako dárek dostanete 
poukaz v hodnotě 3 000 korun na další  služby od ø. Užijte si Vánoce s ø!  

Volejte 800 02 02 02

Dárkový poukaz získáte při pořízení služby O2 TV se závazkem na 1 rok. Více na www.o2vanoce.cz

Bohatá nadílka programů s ø TV

www.cz.o2.com
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oTelekomunikace a globální recese – rozpustí se v ní doposud nadějná vize FTTH?
Na pozadí nastupující hospodářské recese se vynořují úvahy, nakolik očekávané úsporné chování spotřebitelů srazí jejich výdaje

na telekomunikační a mediální služby. Povinnost veřejné služby je zatím míněna pro službu hlasovou. Nyní ovšem Evropská

komise zamýšlí doporučit jako závaznou univerzální službu obecně širokopásmový přístup, přičemž právě tento je v dané směr-

nici již před hlasovou službou na prvním místě. Z tohoto pohledu se tedy nejeví jako pravděpodobné, že by zavedení zákazníci

vyžadovali v blízké budoucnosti další vylepšování svého přístupu. Už už se zdálo nevyhnutelným, že balíčky služeb sdružujících

se kolem širokopásmového připojení hlasové služby se stanou pro zákazníky přitažlivými. Navíc ještě někteří provozovatelé

doufali ve zvýšení ARPU, Average Revenue Per User, tedy  průměrného výnosu na uživatele nabídkou přístupu nové generace

(NGA) v nejbližší budoucnosti, ale to se bohužel nepotvrzuje. Širokopásmové světové fórum Europe 2008, které se konalo

v Bruselu od 29. září do 2. října 2008, nastínilo dva aspekty, které mění náhled hlavních hráčů ve světovém měřítku.

VDSL2 – je překvapivě podstatně přitažlivější než FTTH
Výrobci sice na předchozím širokopásmovém fóru 2007 nabízeli sen naplněný hojností nových služeb a výnosů generovaných

FTTH a GPON, ale letos byli podstatně zdrženlivější. Provozovatelé rok od roku snižovali své investice a budou ještě ostražitější

pod hrozbou ekonomického propadu, jmenovitě při investování do přístupových sítí nové generace. A pokud budou přesto chtít

investovat do NGA, mohou se setkat s podstatně tvrdšími podmínkami úvěrování těchto projektů. Dominantní provozovatelé

v některých zemích s krátkými účastnickými smyčkami nebo s rozvinutou a hierarchizovanou infrastrukturou rozvaděčů jsou

s to pokračovat v již vyhlášených plánech navyšování přenosových rychlostí až po 100Mbit/s, které hodlali nabízet s přijatelnou

spolehlivostí pouze při uplatnění architektury FTTH. Nicméně i tito provozovatelé si ponechávají otevřené i jiné možnosti za

použití VDSL v podobě zálohy pro méně výnosné lokality pro případ, že jejich rozpočty nebudou s to pokrýt původně uvažo-

vané počty domácností připojené FTTH podle původních optimistických představ.

Například Nokia Siemens Networks opustila svoji strategii GPON v polovině roku 2008 a nahradila ji strategií zavádějící VDSL

jako mezilehlý krok. Stephan Scholz, technický šéf Nokia Siemens Networks argumentoval: „Nyní víme, že přenosová rychlost

20–50 Mbit/s je v současnosti více než postačující pro běžnou domácnost.“ Citoval nedávnou zprávu konzultační fi rmy Analysys

Mason pro sdružení podílníků širokopásmových telekomunikací, která proti sobě postavila náklady na rozvinutí FTTH v občanské

zástavbě a VDSL, přičemž argumentovala, že provozovatelé takto vyvinou prostřednictvím DSL tlak, dokud nebude nová generace

PON připravena pro nasazení. (Nokia Siemens Networks nazývá toto řešení technologií optického přístupu příští generace NGOA,

Next Generation Optical Access technology.) VDSL tedy může být považována za předstupeň k FTTH; otázkou ovšem zůstává,

kolik účastníků VDSL bude moci být připojeno rychlostí 25–50 Mbit/s v závislosti na délce jejich účastnické smyčky. Kenneth

Ducatel, člen kabinetu pro informační společnost a média Evropské komise, poznamenal: „Příliš se mluví o tom, že Evropa nedrží

krok ve srovnání např. s Japonskem. Přitom někteří účastníci využívají rychlost 100 Mbit/s v plném rozsahu, ovšem řada jiných

využije pouze 1–3 Mbit/s. Nevnucujme tedy přístup příští generace až příliš bombasticky.“

Cílená TV reklama – významný vedlejší zdroj výnosů pro poskytovatele služeb?
Jestliže růst spotřebitelských výdajů za telekomunikační služby se zpomalí a nebude přinášet dostatečné výnosy opravňující

investice v řádu miliard Euro do optických sítí již nyní, pak provozovatelé pevných sítí potřebují nalézt jiný zdroj příjmů, které

je provedou bouřlivými časy. Představuje cílená reklama tolik potřebný záchranný člun? 

Cílená reklama nabízí příležitost pro více zaměřený a odpovídající obsah zaměřený na běžné spotřebitele. Je-li dobře prováděna

(a je množství důvodů na tom trvat), může přinést prospěch všem zúčastněným:

•  spotřebitelům tím, že zvyšuje věrohodnost reklamy a může jim nabídnout dosažení úspor prostřednictvím dotovaného obsahu;m

• reklamním agenturám nabídkou zpracování specifi čtěji cílených reklamních spotů zadávajících významný objem zpětně ověři-m

telných dat pro následné hlubší rozbory spotřebitelského chování;

•  provozovatelům prostřednictvím potenciálních příjmů z reklamy, posílení vlastní značky a také zvýšenou loajalitou zákazníků.m

Může tedy cílená reklama stimulovat výdaje spotřebitelů? Možná. Může cílená reklama zvýšit výnosy do té míry, aby bylo možno

fi nancovat zavádění NGA? Ne sama o sobě. Online a televizní reklamní trh generuje větší příjmy než vlastní telekomunikace jako

celek. Reklama může hrát jen doplňkovou roli při řešení obchodního případu pro NGA, který obsahuje potenciální výnosy z nových

služeb a úspor provozních nákladů. Nicméně architektura FTTH zůstává pro řadu hráčů na trhu v mnoha zemích stále příliš

nákladná a je moudré, že dodavatelé upřednostňují VDSL nebo VDSL2 za účelem dokonalého zhodnocení

stárnoucích a stále ještě využitelných metalických sítí. ADSL2+ není zcela vyhovující pro podporu

více než jenom základních služeb s HDTV a proto se provozovatelé rozdělují do dvou táborů: na ty,

kteří investují do nových sítí navzdory klesajícímu trhu v naději na získání předstihu před

konkurenty, až se spotřebitelská důvěra zotaví, a na druhé, kteří se soustředí

pouze na své jisté a snaží se řídit oživení spotřebitelské poptávky za účelem

přežití ekonomického propadu.

Podle Martina Scotta, Senior Analyst, Analysys Mason

zpracoval Ing. Václav Křepelka, Ph.D.

ČVTSS - FITCE CZ   



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 Mobilní telefon pro seniory
Mobilní telefon vhodný pro seniory od 1. listopadu 2008

exkluzivně nabízí společnost Telefónica O2. Mimořádně

jednoduchý a snadno ovladatelný přístroj Emporia Life

je speciálně určen pro starší osoby a zdravotně postižené,

kteří mají s ovládáním běžných mobilních telefonů potíže.

Společně s tímto telefonem mohou zákazníci do konce

roku využít výhodnou nabídku služby O2 NEON S s neo-

mezeným voláním do vlastní sítě o víkendech za měsíční

paušál 190 Kč, nebo předplacené služby O2 Fajn s kreditem

1000 Kč za poloviční cenu.

Operátoři se snaží nabídnout zákazníkům produkty 

a služby šité na míru jejich požadavkům a potřebám, avšak 

segment zákazníků starší generace byl dosud spíše opomí-

jen. Přitom v současné době žije v České republice téměř dva

miliony osob v důchodovém věku a trend stárnutí populace

je zřejmý. Starší generace se často cítí ve světě moderních

technologií ztracená a potřebuje větší podporu, jednodušší

ovládání přístrojů a srozumitelné služby.

Proto O2 přichází s nabídkou mobilního telefonu

Emporia Life, který byl speciálně vyvinut pro generaci lidí

ve věku přes 60 let. V mobilním telefonu Emporia mají

senioři předvolené číslo Linky seniorů 800 200 007. Od

roku 2008 Linku seniorů fi nančně podporuje Nadace O2,

a díky této podpoře je volání na ni zdarma. Senioři volají na

Linku seniorů, potřebují-li poradit, pomoci nebo jen chtějí

s někým sdílet své radosti a trápení. Mohou také dostat

informace z oblasti medicíny, práva, psychologie a systému

sociální podpory. Společnost Telefónica O2 se v rámci

nabídky spojené s uvedením telefonu na český trh rozhodla

věnovat za každý zakoupený telefon Emporia do konce roku

100 Kč na podporu provozu Linky seniorů.

Emporia Life je velice jednoduchý telefon se základ-

ními funkcemi pro volání a posílání SMS. Menu přístroje

je samozřejmě v češtině, srozumitelné a obsahuje mini-

mum doplňkových nastavení. Velká tlačítka na klávesnici

umožňují velmi snadné ovládání. Velký displej telefonu je

v oranžové barvě, která umožňuje lepší rozlišení znaků než

jakákoliv jiná barva. Na zadní straně telefonu je umístěno

speciální červené tlačítko pro rychlé přivolání pomoci –

jedním stiskem umožňuje vytočit až pět různých předde-

fi novaných kontaktů. Telefon je navíc vybaven speciálním

tlačítkem pro budík, svítilnou a diodami, které signalizují

příchozí hovor.

Složité funkce a velké množství malých tlačítek součas-

ných mobilních telefonů jsou častým důvodem, proč se

starší občané brání jejich používání. Běžně zažitou praxí

dnes je, že rodiče v důchodovém věku dědí telefony starší

generace po svých dětech, ty jsou však z pohledu starších

lidí často nevyhovující. Telefon Emporia Life je naopak 

zkonstruován tak, aby zvláště vyšší věkové skupině, ale

i zdravotně postiženým lidem co nejvíce vyhovoval.

Telefónica O2 nabízí telefon Emporia Life exkluzivně

jako první na českém trhu. Společně s uvedením telefonu

na trh připravila pro seniory do konce roku také atrak-

tivní nabídku pro volání. Příznivci předplacených služeb

mají možnost využít speciálního balíčku s přednastaveným

tarifem O2 Fajn a kreditem v hodnotě 1000 Kč, který je

bude stát jen polovinu. Paušální zákazníci nad 60 let věku

mohou využít velmi výhodnou nabídku tarifu O2 NEON

S za měsíční paušál pouhých 190 Kč. Díky němu získají

volání na mobilní čísla O2 a pevné linky o víkendu zdarma

a 40 volných minut měsíčně na volání do všech sítí. 

Cena za minutu volání ve všední den a do ostatních sítí

je 5,50 Kč a cena SMS je 1,50 Kč.

Telefon je k dostání v nedotované verzi za 3495 Kč. V kom-

binaci s některým z paušálních tarifů je pak možné jej pořídit

za cenu od 1 Kč (všechny uvedené ceny jsou vč. DPH).

Lehké notebooky ThinkPad
Společnost Lenovo představila dva nové notebooky 

Th inkPad série X, které byli navrženy s cílem splnit hlavní

požadavky zájemců o „mobilní“ počítače – nižší hmotnost,

delší provoz na baterie a jednodušší použití. Nové note-

booky Th inkPad X200s v nejlehčí výbavě včetně 4článko-

voé baterie váží pouhých 1,1 kg a verze s 9článkovou bate-

rií nabízí maximální dobu provozu na baterie až 13 hodin.

Jedná se o špičkovou řadu „business“ notebooků Lenovo

s nejnižší hmotností a nejdelším provozem na baterie. Také

nová řada tabletů Th inkPad X200 přináší modely podstatně

lehčí a s delší výdrží baterie než v předchozí generaci 

Obě řady nových počítačů nabízejí širší možnosti využití,

než jaké měly předchozí řady notebooků Lenovo Th inkPad

– zvláště pak Th inkPad X200 Tablet se zdokonalenými

multimédii, otočným displejem a klávesnicí standardních

rozměrů. Pro zvýšení ochrany před nárazy a mechanic-

kým poškozením byla do vybraných modelů notebooků

Th inkPad X200s využita speciální konstrukce s uhlíkovými

a skleněnými vlákny Top Cover Roll Cage, která se osvěd-

čila již u notebooků Th inkPad X300, čímž Lenovo zajistilo

výjimečnou kombinaci nízké hmotnosti a odolnosti.

Notebooky Th inkPad X200s vybavené nejmenší verzí

nové technologie Intel® Centrino® 2 s vPro, 128GB SSD

diskem, displejem 12,1 palce s podsvícením LED a široko-

pásmovou bezdrátovou konektivitou spojují tenké a lehké

tělo s vysokým výkonem. V kombinaci s novou doplňkovou

devítičlánkovou baterií umožní celodenní práci bez nut-

nosti připojení k elektrické síti. Neméně užitečným doplň-
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X200 Ultrabase, kterou je možné vybavit např. mechanikou

Blu-Ray DVD nebo pevným diskem anebo v ní dobíjet dru-

hou baterii. 

Th inkPad X200 Tablet patří k tomu nejlepšímu ze světa

notebooků umožňujících rovněž pohodlný rukopisný 

záznam v digitální podobě. Jedná se o řešení cílené do pro-

středí zdravotní péče, realitních služeb, školství a obchodu –

první širokoúhlý tablet Lenovo uživatelům umožňuje práci

v pohybu po celý den, nabízí až 10 hodin provozu na baterie

(9článková baterie). Některé modely jsou vybaveny nejno-

vější nízkonapěťovou verzí rozměrově nejmenší technolo-

gie Intel® Centrino® 2 s vPro, až 128GB SSD diskem, dis-

plejem s LED podsvícením, širokopásmovou konektivitou.

Uživatelé mohou využít také bezpečnostní prvky, jako sní-

mač otisků prstů a šifrování obsahu pevného disku. 

Lenovo zdokonalilo možnosti použití a multimediální

výbavu tabletů využitím řady inovací, např. klávesnice

standardních rozměrů usnadňuje psaní a vůbec používání

počítače, duální otočný displej umožňuje obrácení displeje,

a tím i přirozenější změnu konfi gurace z notebooku na tab-

let a naopak, duální digitální plošné mikrofony se soft wa-

rovou funkcí potlačení hluku omezují vliv okolních zvuků

a zajišťují čistší zvuk při hovorech přes internet, zabudovaná

kamera produkuje vysoce kvalitní obraz pro webové kon-

ference a stereo reproduktory zajišťují kvalitní reprodukci,

vyšší citlivost dotykového displeje zlepšuje psaní perem.

Podle metodiky hodnocení vlivu produktu na životní

prostředí Electronic Product Environmental Assessment

Tool jsou nové notebooky a tablety zařazeny do kategorie

Gold. V hodnocení se odráží použití energeticky úsporných

technologií, včetně nízkonapěťových procesorů, LED pod-

svícení a SSD disků.

Roste počet kanálů v kvalitě HD
Společnost SES ASTRA oznámila, že během posledních tří

měsíců výrazně vzrostl počet televizních kanálů v kvalitě

HD (High Defi nition) vysílaných prostřednictvím satelit-

ního systému ASTRA. Na začátku října 2008 ASTRA pře-

nášela celkem 55 kanálů s vysokým rozlišením – což oproti

srpnu znamená nárůst o 13 kanálů, respektive 30 procent.

Celá skupina SES, kam spadá SES ASTRA, SES AMERICOM

a SES NEW SKIES, v současnosti vysílá celkem 137 kanálů

v kvalitě HD.

ASTRA se svými 55 kanály HD vysílanými z hlavních

orbitálních pozic představuje nejvýznamnější platformu

HDTV v celé Evropě; zajišťuje i přenos kanálů HD v rámci

nejdůležitějších balíčků placených televizních programů

v Evropě, jako je např. Sky ve Velké Británii; CanalSat ve

Francii; Premiere v Německu; Digital+ ve Španělsku;

Viasat v Dánsku, Švédsku, Norsku a Finsku; Canal Digitaal

v Nizozemí; TV Vlaanderen v Belgii; a konečně i Skylink 

v České republice a na Slovensku. ASTRA kromě toho

nabízí kanály v kvalitě HD pro nejvýznamnější veřejno-

právní televize v Evropě, jako je BBC ve Velké Británii,

ARTE v Německu, ORF v Rakousku a TVP v Polsku. 

Obchodní ředitel společnosti SES ASTRA Alexander

Oudendijk k tomu poznamenal, že rychlý nárůst počtu

kanálů v kvalitě HD jasně ukazuje akceleraci rozšiřování

HDTV v Evropě a nové kanály dále přispívají k atraktivitě

nabídky HD na hlavních orbitálních pozicích společnosti

SES ASTRA. Rostoucí počet předních vysílacích společ-

ností, které se rozhodly pro systém ASTRA, pak podle

Oudendijka dokazuje, že se stali hlavní platformou v Evropě

pro vysílání prémiového obsahu v kvalitě HD.

SES ASTRA rovněž oznámila, že na 31. října 2008 naplá-

novala vypuštění nového satelitu ASTRA 1M z kosmodromu

Bajkonur v Kazachstánu. Satelit ASTRA 1M bude vynesen

pomocí rakety Proton Breeze M, kterou zajistí společnost

International Launch Services (ILS). Jedná se již o sedmý 

satelit ASTRA, který bude vynesen pomocí rakety Proton.

Nová družice postavená společností EADS ASTRIUM,

a založená na platformě Eurostar 3000 bude umístěna na

hlavní orbitální pozici SES ASTRA 19,2° východní délky.

Zajistí tak pokrytí celého území Evropy. Nová družice

bude zajišťovat především vysílací služby DTH (Direct-to-

Home), včetně televizních programů ve vysokém rozlišení.

Díky vypuštění nového satelitu ASTRA 1M bude moci SES

ASTRA přesunout jiné satelity na stále důležitější orbitální

pozici 23,5° východní délky. 

T-Mobile modernizuje síť 2G
Společnost T-Mobile Czech Republic podepsala smlouvu

na modernizaci sítě 2G se společností Huawei. T-Mobile

tak zahajuje jeden z nejdůležitějších projektů ve své historii,

který se dotkne všech základnových stanic a řídicích stanic

v celé jeho české síti. Stávající zařízení dodané společnostmi

Siemens a Motorola zcela nahradí nová technologie od spo-

lečnosti Huawei. Modernizace s sebou přinese významné

úspory a zlepšení provozních možností sítě. Realizace

celého projektu, zahrnujícího modernizaci 4500 základno-

vých stanic a 150 řídicích stanic, má trvat jeden a půl roku.

A proč se T-Mobile rozhodl pro výměnu dosud fungují-

cího zařízení? „Některé základnové stanice jsou v provozu

již více než 12 let, a přestože byly průběžně inovovány, vývoj

udělal velký krok vpřed,“ vysvětluje Heinz Schmid, výkonný 

ředitel technologického úseku společnosti T-Mobile Czech

Republic. Díky instalaci nového zařízení, které přináší

výrazně vyšší kapacitu, bude T-Mobile moci nabídnout

svým zákazníkům nové služby (např. rychlejší datové pře-

nosy) v celé síti.

Spolupráce s jedním dodavatelem namísto dvou má

přinést úspory v oblasti nákladů na údržbu, snížení zásob

náhradních dílů, snazší zaškolování technického perso-

nálu a jednodušší monitoring sítě. Nové zařízení má menší

fyzické rozměry, je výrazně provozně efektivnější a přinese

také podstatné snížení spotřeby energie, přibližně o 30 %.

Projekt umožňuje skloubit potřebu navýšení kapacity sítě

s výhodami její plné modernizace, a to co nejúspornějším

způsobem. T-Mobile tak bude moci nabídnout pokrytí

technologií EDGE v celé své síti, přičemž nainstalované

zařízení bude schopné podporovat i nové technologie, jako

např. WAMR (pro zajištění vyšší kvality hlasových služeb)

a EDGE2.

Akceptační testy v laboratořích T-Mobile proběhly 

úspěšně. V podmínkách velmi podobných budoucímu reál-
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y nému provozu byla testována konfi gurace několika základ-

nových a řídicích stanic. V rámci testovacích scénářů se

vytváří velké testovací případy, s jejichž pomocí se simuluje

reálný provoz zohledňující řadu požadavků. Zároveň byla

menší konfi gurace otestována v síti v Praze. 

Vzhledem k tomu, že testy potvrdily, že zařízení funguje

správně, na konec října bylo naplánováno spuštění pilot-

ního projektu v plzeňském kraji, kde dojde k výměně dvou

řídicích stanic (jedné Siemens a jedné Motorola) za řídicí

stanice společnosti Huawei. Podle plánu má být výměna

jedné řídicí stanice provedena během jedné až dvou nocí.

Instalace zařízení v celé síti, která bude zahrnovat výměnu

více než 4500 základnových stanic a 150 řídicích stanic, pak 

potrvá přibližně jeden rok. Vzhledem k tomu, že výměna

zařízení se uskuteční vždy v nočních hodinách, její vliv na

uživatele bude minimální.

Nové MacBooky a 24” displej Apple
Společnost Apple představila novou řadu MacBooků –

nový MacBook s 13" displejem a MacBook Pro s 15" dis-

plejem. Každý z nových hliníkových MacBooků obsahuje

grafi ku NVIDIA, lesklý, diodami podsvícený displej a skle-

něný trackpad, který nabízí o zhruba 40 procent více plochy 

pro práci a je na něm možné používat funkce technologie 

Multi-Touch. Nové MacBooky se po designové stránce

vyznačují elegantním tělem z jednoho kusu hliníku, což

jim zajišťuje tenčí provedení, nízkou váhu a vyšší stabilitu

a odolnost – např. 13" MacBook váží pouhé 2 kg a jeho

tloušťka je 2,4 cm.

Uvedené MacBooky nabízejí novou generaci grafi ky 

(NVIDIA 9400M) s integrovaným jádrem přinášejícím

podstatně vyšší grafi cký výkon než předchozí generace. Na

vývoji tohoto grafi ckého procesoru spolupracovala společ-

nost Apple s fi rmou NVIDIA a jedná se o vůbec první počí-

tače na trhu, které jej využívají. Další novinkou je hladký 

skleněný Multi Touch Trackpad, který díky své větší ploše

umožňuje lepší práci s funkcemi známými z notebooku

MacBook Air nebo z iPhonu. Celý povrch trackpadu je

tlačítko podporující různé funkce, včetně nového 4prstého

listování, které umožňuje pohodlně vyvolat Exposé nebo

přepínat mezi otevřenými aplikacemi. 

Nové MacBooky jsou vybavené lesklými širokoúhlými

displeji s podsvícením LED. Technologie LED přináší

vysoce kvalitní obraz a až o 30 % menší spotřebu energie.

Díky ní tyto ultratenké displeje poskytují jasný a ostrý obraz

s neuvěřitelně živými barvami, což uživatelé určitě ocení při

prohlížení fotografi í, sledování fi lmů a hraní her. Displeje

jsou navíc plně překryty skleněným pláštěm, který tak 

svým naprosto hladkým povrchem dotváří celkový dojem

z designu těchto počítačů. Velmi zajímavým způsobem je

řešeno také tělo MacBooků, které je tvořeno jediným kom-

paktním hliníkovým blokem.

Při vývoji nové řady MacBooků byl velký důraz kladen

také na ekologická hlediska, např. při výrobě displeje nebyla

použita rtuť, kovy neobsahují příměsi arzenu, všechny mate-

riály jsou recyklovatelné, kabeláž neobsahuje PVC a spotřeba

elektrické energie je velmi nízká. Nové MacBooky obdržely 

zlaté hodnocení EPEAT a certifi kaci EnergyStar 4.0.

Na trh byly uvedeny celkem čtyři modely těchto přenos-

ných počítačů v následujících konfi guracích:

MacBook 13,3”

-  procesor 2,0 GHz Intel Core 2 Duo, 2GB RAM, 160GB pevný 

disk, grafi cká karta NVIDIA GeForce 9400M, Superdrive

(DVD vypalovačka);

-  procesor 2,4 GHz Intel Core 2 Duo, 2GB RAM, 250GB pevný 

disk, grafi cká karta NVIDIA GeForce 9400M, Superdrive

(DVD vypalovačka);

MacBook Pro 15,4”

-  procesor 2,4 GHz Intel Core 2 Duo, 2GB RAM, 250 GB pevný 

disk, grafi cká karta NVIDIA GeForce 9400M a NVIDIA

GeForce 9600M GT, Superdrive (DVD vypalovačka); 

-  procesor 2,53 GHz Intel Core 2 Duo, 4GB RAM, 320

GB pevný disk, grafi cká karta NVIDIA GeForce 9400M

a NVIDIA GeForce 9600M GT, Superdrive (DVD

vypalovačka).

Kromě těchto počítačů společnost Apple inovovala také

svůj nejtenčí a nejlehčí notebook MacBook Air dostupný 

rovněž ve dvou provedeních:

-  procesor 1,6 GHz Intel Core 2 Duo, 2GB RAM, 120GB pevný 

disk;

-  procesor 1,86 GHz Intel Core 2 Duo, 2GB RAM, 128GB

pevný disk SSD (fl ash disk).

Jako přídavné zobrazovací zařízení k novým MacBookům

společnost Apple představila nový širokoúhlý displej LED

Cinema. Displej s úhlopříčkou 24" a rozlišením 1920 ×

1200 bodů využívá podsvícení diodami LED, v jeho horní

části je zabudována kamera iSight a nechybí ani mikrofon

nebo reproduktory. Co se týká dostupných rozhraní, uži-

vatelé nových MacBooků zde najdou integrovaný napáječ

MagSafe, díky němuž nemusí připojovat svůj MacBook 

samostatně do elektrické sítě, tři porty USB 2.0 a nový Mini

DisplayPort, který má pouze desetinovou velikost oproti

standardnímu konektoru DVI.

Nové MacBooky a Cinema Display mají být na českém

trhu dostupné před Vánocemi.

Intel spolupracuje na urychlovači jaderných částic 
Evropská laboratoř jaderného výzkumu CERN udělila spo-

lečnosti Intel ocenění LHC Computing Award za její přínos

a trvalou podporu projektu urychlovače jaderných částic

LHC (Large Hadron Collider). Intel a CERN úzce spolu-

pracují na vědeckých projektech již od ofi ciálního otevření

laboratoře CERN openlab 1 v lednu 2003. Intel poskytuje

datovému centru CERN špičkové technologie a neoceni-

telné poradenství v oblasti energeticky úsporného návrhu,

teplotních specifi kací a zpracování velkých objemů dat. 



7
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

Uvedení projektu urychlovače jaderných částic do

plného provozu plánuje CERN na jaře 2009. Čtyři detek-

tory budou snímat desítky petabajtů dat ročně po dobu více

než deseti let. Tisíce fyziků z CERN i po celém světě budou

k analýze těchto dat používat rozsáhlou architekturu Grid.

Architekturu Worldwide LHC Computing Grid (LCG) tvoří

asi 140 institucí ve 33 zemích. Představuje spojení desítek 

tisíc procesorových jader Intel – ve většině případů v dvou-

jádrových či čtyřjádrových dvouprocesorových serverech.

Během příštího desetiletí se očekává významný nárůst

nároků na výpočetní výkon, jejichž splnění bude vyžado-

vat vyřešení složitých otázek, například teplotní optima-

lizace rozsáhlých výpočetních center či efektivní využití

mnohojádrových technologií v komplexních soft warových

implementacích. CERN také ve své vysokorychlostní síťové

infrastruktuře testuje novou generaci 10gigabitových ether-

netových technologií společnosti Intel.

Telefónica O2 a volby 
Letošní podzim je ve znamení voleb do krajských zastupi-

telstev a senátu. Za zpracování volebních výsledků je při-

tom tradičně odpovědný Český statistický úřad, který pro

tento účel zřídil celkem 517 volebních míst po celé repub-

lice. Jejich vzájemné propojení realizovala Telefónica O2,

která pro celý projekt poskytla datovou i hlasovou konek-

tivitu. Kromě ní na všech volebních pracovištích zajišťovala

i veřejnou telefonní službu, včetně možnosti přijímat a ode-

sílat SMS zprávy. Společnost rovněž provozovala server vol-

byhned.cz s aktuálními volebními výsledky.

Podle Zdeňka Dutého, obchodního ředitele pro segment

veřejné správy společnosti Telefónica O2, je Telefónica

tradičním partnerem státní správy a veřejných institucí.

Realizace takto významné zakázky byla pro Telefóniku velmi

prestižní záležitostí, a proto pro tento účel vyvinula velmi

specifi cké a náročné řešení s nejvyšším zabezpečením.

Právě z důvodu zabezpečení spojení byla na jednotlivých

volebních pracovištích zřízena samostatná přípojka, na níž

byly použity produkty IP Connect a VPN Express Comfort.

Pro posílání a příjem textových zpráv pak sloužila aplikace

O2 SMS Connector. Součástí celého řešení byl také pro-

voz serveru s průběžnými volebními výsledky. Z důvodu

očekávané vysoké návštěvnosti serveru bylo nutno zvolit

dostatečně robustní řešení schopné obsloužit řádově tisíce

dotazů za sekundu. Aplikace tedy běžela paralelně na něko-

lika serverech IBM BladeCenter HS21 vybavených čtyřjá-

drovým procesorem Xeon a 4 GB paměti.

Paměťové disky SSD pro podnikové aplikace
Společnost Intel Corporation začala na trh dodávat své nej-

výkonnější paměťové jednotky SSD, Intel X-25E Extreme

SATA Solid-State Drive, určené především pro servery,

pracovní stanice a systémy datových úložišť. Na rozdíl od

mechanických diskových jednotek neobsahují SSD disky 

žádné pohyblivé části. Jsou založeny na technologii SLC

(Single Level Cell) NAND fl ash. Systémy vybavené těmito

jednotkami nebudou zatíženy výkonnostními omezeními

konvenčních disků. Redukcí celkových nákladů na fi remní

infrastrukturu, chlazení a energie mohou jednotky SSD

podstatně snížit celkové náklady na podnikové aplikace.

Disky SSD jsou spolehlivější než klasické pevné disky a sni-

žují celkové náklady na pořizování a provoz nejrůznějších

serverových systémů a datových úložišť.

Jednotky Intel X25-E svým výkonem až stonásobně pře-

kračují výkon serverů, pracovních stanic a systémů využíva-

jících klasická úložiště. K měření byla použita v současnosti

nejpoužívanější metoda hodnocení výkonu datových úlo-

žišť – IOPS, Input/Output Operations Per Second, neboli

počet vstupně-výstupních operací za sekundu. Datové úlo-

žiště s jednotkami SSD může až pětinásobně snížit spotřebu

energie.

Podle Johna Fowlera, výkonného viceprezidenta divize

Systems Group společnosti Sun Microsystems technologie

SSD zcela změní způsob hospodaření podnikových data-

center. Jednotky SSD, spolu se servery Sun a systémem

Solaris ZFS s fondy hybridních úložišť, jsou důležitou sou-

částí iniciativy Open Storage. Sun plánuje nabídku řešení

podnikových úložišť s využitím výkonných jednotek Intel

SSD, která mají přinést klientům významný nárůst výkonu

při spotřebě pouhého zlomku energie v porovnání s tradič-

ními diskovými poli.

Jednotky SSD byly navrženy pro náročné výpočetní

aplikace a jejich předností je především vysoká rychlost

náhodného čtení a zápisu (měřeno metrikou IOPS). Mezi

nejdůležitější technické parametry 32GB jednotek Intel

X-25E SATA SSD patří 35 000 IOPS (4kB náhodné čtení),

3300 IOPS (4kB náhodný zápis) a 75 mikrosekund latence

čtení. Tyto údaje v kombinaci s nízkou spotřebou 2,4 wattu

v aktivním stavu znamenají hodnotu až 14 000 IOPS na

watt pro optimální poměr výkon/spotřeba. Jednotky rov-

něž dosahují rychlosti sekvenčního čtení až 250 MB/s a až

170 MB/s při sekvenčním zápisu, a to při zachování malého

2,5palcového formátu. 

Uvedených špičkových výkonnostních parametrů dosa-

huje Intel díky inovacím, mezi které patří 10kanálová archi-

tektura NAND s nativním řazením příkazů, řadič a fi rmware

s pokročilou kontrolou opotřebení. 32GB jednotka X25-E

umožňuje zápis až 4 petabajtů (PB) dat v tříletém období

(3,7 TB/den). 64GB verze tuto hodnotu dokonce zdvojná-

sobuje, což představuje skutečně vynikající spolehlivost.

32GB jednotka je již ve výrobě a prodávat se bude za

695 USD. Vzorky 64GB verze budou k dispozici ve čtvrtém

čtvrtletí tohoto roku a výroba je plánována na první čtvrt-

letí roku 2009.
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Terciárne prideľovanie čísel – 

subalokácia v slovenskom číslovacom prostredí
Témou článku sú technické a právne problémy, ktoré vznikajú z praktiky terciárneho prideľovania, resp. postupovania čísel medzi

podnikmi oprávnenými poskytovať hlasové elektronické komunikačné služby. Ďalej pojednáva o teoretických a legislatívnych im-

plikáciách spojených s nedostatočnou úpravou tohto procesu a vplyvoch na relevantné trhy hlasových služieb. Účelom je poukázať 

na doteraz identifi kované a nedoriešené regulačné aj praktické náležitosti, ktoré majú reálny dopad na podniky i samotných

koncových užívateľov služieb. Pojmy subalokácia alebo terciárne prideľovanie majú v článku rovnaký význam.

Európsky právny rámec prideľovania čísel
Základné princípy číslovania a zaobchádzania s číslami

ako obmedzeným zdrojom v rámci Európskej únie nie sú

upravené jedným jednotným legislatívnym aktom, naopak,

jednotlivé zásady sa nachádzajú vo viacerých smerniciach,

tvoriacich tzv. „nový regulačný rámec“. Vzhľadom ku kom-

plexnosti témy na tomto mieste pre tento článok uvádzam

len tie najdôležitejšie. Vo všeobecnosti môžeme povedať,

že únijná legislatíva od členských štátov požaduje zabezpe-

čiť, aby príslušné národné regulačné orgány riadili prídel

všetkých národných číslovacích zdrojov a spravovali národné

číslovacie plány. Členské štáty majú ďalej za úlohu poskyt-

nutie zodpovedajúcich čísel a rozsahov číslovania pre všetky 

verejne dostupné elektronické komunikačné služby. Národné

regulačné orgány majú za úlohu stanoviť objektívne, transpa-

rentné a nediskriminačné postupy prideľovania národných

zdrojov číslovania. Za jeden z najdôležitejších princípov 

považujem princíp transparentnosti1, ktorý je bližšie vysvet-

lený v recitáli 34 smernice o povolení. Národné regulačné

orgány zabezpečia, aby boli číslovacie plány a postupy číslo-

vania uplatňované spôsobom zabezpečujúcim rovnaké zaob-

chádzanie so všetkými poskytovateľmi verejne dostupných

elektronických komunikačných služieb. Členské štáty najmä

zabezpečia, aby podnik, ktorému bol pridelený rozsah čísiel,

nediskriminoval ostatných poskytovateľov elektronických

komunikačných služieb vzhľadom na množinu čísiel pou-

žívaných na prístup k ich službám. Smernica o povolení vo

svojej prílohe C obsahuje podmienky, ktoré je možné spojiť 

s právami na používanie čísel.

Príklady zo zahraničnej praxe
Európsky komunikačný výbor ECC vo svojej správe

„Budúcnosť číslovacích plánov E.164 a organizácia pride-

ľovania čísel“ zo septembra 2006 odporúča, aby regulátori

uvažovali o povolení jednoúrovňovej subalokácie, pričom

by mali požadovať, aby každý podnik, ktorý robí subalo-

káciu, informoval o nej národný regulačný orgán. Národný 

regulačný orgán by mal zabezpečiť, aby strany, ktoré pri-

jímajú subalokáciu, spĺňali požiadavky spojené s pôvod-

ným pridelením. Asociácia telekomunikačných operátorov 

ETNO sa vo svojom stanovisku k tomuto odporúčaniu

vyjadruje kriticky, pretože pokiaľ realizácia subalokácie nie

je dôsledne premyslená, môže v praxi spôsobiť problémy 

v oblasti bezpečnosti, legálneho odpočúvania a tiež smero-

vaní, taríf a prepájaní hovorov. Napriek tomu v niektorých

krajinách, ako Dánsko, Veľká Británia a Litva, je subaloká-

cia čísel (skôr prevod) za presne stanovených podmienok 

prípustná.

V uvedených krajinách je proces subalokácie čísel zadefi no-

vaný a právne ošetrený. Ide napr. o:

–  povinnosť podniku požiadať regulačný orgán o schvá-

lenie prenosu časti alebo celého rozsahu čísel inému

podniku (Dánsko2);

–  presné zadefi novanie procesov subalokácie čísel (Veľká

Británia);

–  poskytovanie služieb na sieťovej infraštruktúre primár-

neho držiteľa práv na používanie čísel (Litva3).

 Prevod práv spojených s používaním čísel
Európsky regulačný rámec (príloha C k smernice o povolení)

teda umožňuje prevod práv z iniciatívy držiteľa práv, ak sú

podmienky prevodu v súlade s Rámcovou smernicou. Tým

sa majú na mysli základné princípy podľa čl. 10 spomínanej

smernice, a to objektívnosť, transparentnosť a nediskrimi-

nácia. V zákone č. 610/2003 Z.z. o elektronických komuni-

káciách v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoEK) však 

chýbajú ustanovenia jednoznačne upravujúce prevod práv 

týkajúcich sa povolenia na používanie čísel a neobsahuje ani

žiadne podmienky tohto prevodu v porovnaní s prevodom

frekvencií. Jediné ustanovenie, pod ktoré by bolo možné,

použijúc rozširujúci výklad subsumovať možnosť prevodu

čísel na iný podnik, je § 31, odsek 6 ZoEK, podľa ktorého

úrad rozhoduje o zmene prideleného čísla. Ani z tohto usta-

novenia však nevyplýva, že by bol prevod len časti číselnej

možný. Ako uvidíme ďalej v texte, náš národný regulátor

Telekomunikačný úrad SR (ďalej len úrad) sa nevybral ani

jednou z týchto vyššie uvedených ciest, pričom jeho pred-

stava o terciárnom prideľovaní je vzdialená od princípov 

objektívnosti a transparentnosti a nediskriminácie. Inštitút

subalokácie zaviedol v podzákonnom predpise, ktorý na

dôvažok ani nie je konzistentný so ZoEK.

 Proces sekundárneho prideľovania čísel medzi podnikmi 
Subalokácia, alebo terciárne prideľovanie čísel je proces,

v rámci ktorého regulačným orgánom primárne pridelené

čísla podniku poskytujúcemu verejnú elektronickú komu-

nikačnú hlasovú sieť a/alebo verejnú elektronickú komu-

nikačnú službu sú následne prevedené (resp. časť číselnej

množiny) na ďalší podnik poskytujúci verejnú elektro-

nickú komunikačnú službu. Terciárne pridelenie čísel,

alebo subalokáciu, môžeme chápať aj ako druhoúrovňové

prideľovanie čísel medzi podnikmi, pričom až podnik na

druhej úrovni pridelí číslo (napr. geografícké) koncovým

užívateľom vo svojej sieti. Tento podnik môže pôsobiť ako

poskytovateľ siete, služby, alebo siete a služby. Inými slo-

vami, subalokáciu môžeme poňať ako súkromnoprávny 

1. část
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prevod/postúpenie práv na používanie časti čísel z čísel-

ného bloku na iný podnik poskytujúci verejnú elektronickú

komunikačnú sieť a/alebo verejnú elektronickú komu-

nikačnú službu. Pri riadnom procese prideľovania čísel

s vylúčením subalokácie podniky, ktorým boli čísla pri-

delené primárne, tieto potom sekundárne prideľujú kon-

covým užívateľom. Analýza relevantných legislatívnych

dokumentov týkajúcich sa prideľovania čísel preukazuje,

že tieto nešpecifi kujú pojem subalokácia, ani iný podobný 

inštitút, ktorý by bol významovo podobný alebo vystihoval

jej zamýšľanu podstatu. ZoEK síce pripúšťa zmenu držiteľa

prideleného čísla formou rozhodnutia, čím sa nepriamo

pripúšťa prevod čísel na iný podnik (§ 31 ods. (6) písm.

d), e) a f). Toto ustanovenie však nehovorí nič o prevode

časti číselnej množiny, čo je základným účelom subaloká-

cie. Opatrenie úradu O-14/2007 o číslovacom pláne (ďalej

len Opatrenie alebo Číslovací plán) používa len pojmy 

primárne a sekundárne prideľovanie bez bližšieho spres-

nenia. Podľa § 12 Opatrenia „sa čísla prideľujú v primár-

nom a sekundárnom prideľovaní“. Čísla pridelené úradom

v primárnom prideľovaní môžu podľa Opatrenia byť ďalej

sekundárne prideľované užívateľom služieb. Primárne pri-

deľovanie a sekundárne prideľovanie musí byť „včasné,

objektívne, prehľadné a nediskriminačné.“ Dostávame

k otázke správneho výkladu pojmov sekundárne pride-

ľovanie a užívateľ služieb, keďže Telekomunikačný úrad

termín užívateľ služieb stotožňuje s podnikom. ZoEK

v § 1 uvádza: „tento zákon upravuje podmienky na posky-

tovanie elektronických komunikačných sietí a elektronic-

kých komunikačných služieb, podmienky na používanie

rádiových zariadení, štátnu reguláciu elektronických

komunikácií, práva a povinnosti podnikov a užívateľov 

elektronických komunikačných sietí a elektronických

komunikačných služieb“. V tomto ustanovení vidíme, že

ZoEK hneď v úvode zakotvuje rozdiel medzi podnikom

a užívateľom. Úrad opiera svoju podporu subalokácie na

základe § 5 ods. 6 ZoEK v súvzťažnosti s § 12 Opatrenia.

Podľa § 5 ods. 6 ZoEK je užívateľ fyzická osoba alebo práv-

nická osoba, ktorá používa alebo požaduje poskytovanie

verejne dostupnej služby. Za užívateľa sa na účely tohto

zákona považuje aj účastník a koncový užívateľ, ak sa ďalej

neustanovuje inak. Opatrenie v § 12 uvádza, že čísla pri-

delené úradom v primárnom prideľovaní môžu byť ďalej

sekundárne prideľované užívateľom služieb. Pripustiac

výklad úradu, že užívateľ môže byť chápaný aj ako podnik 

(explicitne defi novaný v § 4 ods. 8 ZoEK) na účely subalo-

kácie, dostávame sa k rozporu s významom prvej vety § 5

ods. 6 ZoEK, kde je užívateľ defi novaný ako osoba, ktorá

používa, alebo žiada o poskytovanie verejne dostupnej

služby. O používanie a poskytovanie verejnej dostupnej

služby žiada predsa koncový užívateľ, či už právnická alebo

fyzická osoba, ktorý používa služby pre seba a neposkytuje

ich ďalej. Užívateľom služieb je teda výhradne účastník 

a koncový užívateľ. Podnik môže byť užívateľom služieb 

len v prípade, ak by bol zároveň koncovým užívateľom.

Užívateľ služieb je právne, terminologicky aj obsahovo

odlišný od pojmu podnik defi novaného v ZoEK a nie je

možné tieto pojmy zamieňať na účely prípadnej subaloká-

cie. Pojem podnik na účely ZoEK a číslovacieho plánu je

defi novaný v § 4 ods. 8 ZoEK, ktorý uvádza, že podnik na

účely ZoEK je každá osoba, ktorá je oprávnená poskyto-

vať sieť, službu alebo sieť a službu v oblasti elektronických

komunikácií bez ohľadu na právnu formu a spôsob fi nan-

covania. Napriek tomu, že subalokácia môže vyzerať ako

služba o poskytnutí časti čísel medzi dvomi operátormi,

s takým výkladom nie je možné sa stotožniť. Subalokácia

nie je službou podľa ZoEK, keďže podstata subalokácie sa

vôbec nezhoduje s defi níciou elektronickej komunikačnej

služby podľa ZoEK.

 Identifi kácia problémov vyplývajúcich zo subalokácie
Oddialenie vzťahu medzi úradom ako správcom číslova-

cieho plánu a skutočným užívateľom časti číselnej množiny

Podľa § 29 ods. 1 ZoEK úrad:

a) riadi používanie čísel,

b) zostavuje a vydáva číslovací plán,

c)  prideľuje čísla a číselné bloky podľa číslovacieho

plánu,

d)  rozhoduje o usporiadaní hraníc verejnej telefónnej

siete.

Z týchto ustanovení vyplýva, že jedine a výlučne úrad je

orgán kompetentný riadiť používanie a prideľovanie čísel

podľa Opatrenia. Pri uskutočňovaní subalokácie existuje

odôvodnené riziko, že subalokácia, a špeciálne opakovaná

subalokácia, povedie k „oddialeniu“ vzájomného vzťahu

medzi regulačným orgánom a konečným poskytovateľom

elektronickej komunikačnej služby, ktorý má zákonne

povinnosti pri využívaní čísel. Za súčasného platného stavu

a vyjadrení Telekomunikačného úradu je možné vyžado-

vať zodpovednosť za dodržiavanie podmienok používania

čísel určených v rozhodnutí o pridelení číselnej množiny 

jedine od podniku, ktorému boli čísla primárne pride-

lené. Inými slovami, tento podnik má dbať na dodržiava-

nie povinností a podmienok spojených s používaním čísel

aj za podnik, ktorému čísla subalokoval. Vynára sa otázka,

ako bude úrad dohliadať alebo kontrolovať, resp. aké páky 

úrad má na overenie, či tento podnik skutočne dohliada na

dodržiavanie povinností. Toto „oddialenie“ vzájomného

vzťahu môže spôsobiť, že vynútenie zodpovednosti od pod-

nikov, ktorým boli čísla subalokované, je náročné, ak nie

nemožné. Nakoniec, je minimálne neštandardné, aby orgán

štátnej správy, poverený reguláciou elektronických regulá-

cií, „delegoval“ túto zodpovednosť na subjekt súkromného

práva. Je otázne, či má podnik skutočne záujem dodržiavať 

zákonné náležitosti aj za podnik/y, ktorému/ým postúpil

čísla, a logicky nesledoval iba svoj prospech. Nevyriešeným

ostáva osud koncových účastníkov, ktorým boli pri poskyt-

nutí hlasovej služby pridelené subalokované čísla. Ako im

budú poskytované služby napríklad v prípade, ak podnik,

ktorému boli čísla primárne pridelené, akýmkoľvek spôso-

bom poruší podmienky rozhodnutia o pridelení čísel, čo

spôsobí odobratie množiny čísel nielen jemu, ale následne

aj podnikom, ktorým časť čísel subalokoval? Subalokácia je

rovnako tiež spôsobilá oslabiť schopnosť a účinnosť opat-

rení na ochranu spotrebiteľa, napríklad pri poskytovaní

audiotextových služieb.
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Prenositeľnosť čísla
ZoEK v § 48 ukladá všetkým podnikom poskytujúcim

verejnú telefónnu službu zabezpečiť možnosť, aby si každý 

užívateľ, ktorý o to požiada, mohol ponechať svoje telefónne

číslo nezávisle od podniku poskytujúceho službu v prípade

geografi ckých čísel v rámci geografi cky určenej číslovacej

oblasti vymedzenej úradom na špecifi ckom mieste pripoje-

nia. Pri požiadavke o prenos subalokovaného čísla však nie

je jasné, ktorý podnik je potrebné považovať za odovzdá-

vajúci podnik. Prijímajúci podnik požiadaný o umožnenie

prenesenia/prijatia subalokovaného čísla by právom pred-

pokladal, že partnerom pri plnení tejto povinnosti, a teda

odovzdávajúcim podnikom, je podnik, ktorému bolo číslo

primárne pridelené a ktoré je ako číslo, s ktorým podnik 

disponuje, takto vnímané i pri vzájomných zmluvných

vzťahoch upravujúcich vzájomné prepojenie a smerovanie.

Takúto žiadosť by teda musel u zákazníka (ktorý by sa zo

svojho pohľadu správne domnieval, že číslo je mu pride-

lené podnikom, ktorý ho mal subalokované) buď zamiet-

nuť, alebo z pohľadu zákazníka celkom nelogicky adresovať 

podniku, ktorý má číslo primárne pridelené. Nie je zrejmé,

ako je tento vzťah ošetrený medzi podnikom subalokujúcim

a podnikom oprávneným navzájom, ale realita je taká, že

podniky majú uzavreté zmluvy o spolupráci pri prenositeľ-

nosti čísel len s podnikmi, ktoré majú medzi sebou priame

prepojenie.

Príklad: zákazník požiada o prenesenie čísla k prijí-

majúcemu podniku, ktorý prevádzkuje služby na postú-

pených/subalokovaných číslach a odovzdávajúci podnik 

s týmto podnikom nemá žiadny zmluvný vzťah. Vzhľadom

na skutočnosť, že odovzdávajúci podnik o postúpení čísel

nevie, keďže v jeho zmluvných vzťahoch týkajúcich sa pre-

pojenia a teda i smerovania volaní na uvedené čísla vystu-

puje podnik, ktorému boli čísla primárne pridelené, nemá

proces prenesenia čísla ani poplatky, či iné náležitosti

s týmto podnikom zmluvne ošetrené. Je teda vystavený 

riziku pokuty, ak prenesenie odmietne na základe toho,

že prijímajúci podnik sa odmietne na procese a hlavne

odplate dohodnúť. To isté platí aj naopak. Nesystémové

riešenie však nie je pre podniky prijateľné. Rovnako nie

je prijateľné, aby podniky uzatvárali zmluvy o prenosi-

teľnosti čísel so všetkými podnikmi notifi kovanými ako

poskytovatelia verejnej telefónnej služby en bloc, pre-

tože ich nevie dopredu identifi kovať a čo je najdôležitej-

šie, o ich existencií ani sa nevie. Otázkou je, či tento stav 

slúži na podporu záujmov koncových užívateľov, ktorých

zákonné právo na prenositeľnosť čísla nie je zaručené. Ani

vyriešenie tejto otázky by však neriešilo otázku smerova-

nia na takto prenesené čísla, pokiaľ tento podnik nie je

prepojený, a priamo prepojený podnik, ktorý čísla subalo-

koval, teda nebude fakticky takto prenesené čísla používať 

vo svojej sieti a teda nie je dôvod na ne ani bez priameho

prepojenia smerovať volania.

Viktor Buchlák

Viktor.Buchlak@st.sk

 Poznámky
1  Cieľ transparentnosti vyžaduje, aby poskytovatelia slu-

žieb, spotrebitelia a iné zainteresované strany mali jedno-

duchý prístup k akýmkoľvek informáciám týkajúcim sa

práv, podmienok, postupov, sadzieb, poplatkov a rozhod-

nutí týkajúcich sa poskytovania elektronických komuni-

kačných služieb, práv na používanie rádiových frekvencií

a čísel, práv na inštalovanie zariadení, národných plánov 

na používanie frekvencií a národných plánov číslovania.

Národné regulačné orgány majú dôležitú úlohu pri posky-

tovaní takýchto informácií a ich aktuálnom uchovávaní.

Tam, kde sú takéto práva spravované ďalšími úrovňami

správy, národné regulačné orgány by sa mali usilovať, aby 

vytvorili taký nástroj na prístup k informáciám týkajúci

sa takýchto práv, ktorý by bol priaznivý pre používateľa.

2  A provider who has been assigned numbering resources

must not transfer these to another provider without the

approval of the National IT and Telecom Agency. 

 Following the transfer of a numbering resource approved

by the National IT and Telecom Agency, the provider to

whom the resource is transferred will be liable for pay-

ment of the number charge in relation to the National

IT and Telecom Agency. Furthermore, the provider to

whom the numbering resource has been transferred will

be the rights holder, considered as having been assigned

the number by the National IT and Telecom Agency.

 TRANSFER OF NUMBERS. Transfer of numbers means

that a provider transfers his right to a number to another

provider. Th us there is a shift  in who is the primary rights

holder in relation to the numbering resource in ques-

tion. As a consequence, the provider to whom a number

is transferred will be the party liable for payment of the

number charge.

3  51. Providers of public telephone communication net-

work and/or services can allocate the assigned public

fi xed telephone communication and/or service numbers

to the public fi xed and/or mobile telephone communi-

cation service providers in order for them to be able to

provide public fi xed and/or mobile telephone communi-

cation services by using their public telecommunication

network.

 52. Providers of public telephone communication net-

work and/or services can allocate the assigned service

numbers to the public fi xed and/or mobile telephone

communication service providers in order for them to

be able to provide public fi xed and/or mobile telephone

communication services or to the persons, other than

telecommunication service providers in order for them to

be able to provide the non-telecommunication services.

 53. Providers of public telephone communication net-

work and/or services who allocate numbers to other pub-

lic telephone communication service providers or non-

telecommunication service providers, as it is foreseen in

paragraphs 51 and 52 of the Rules shall be responsible for

the use of the allocated numbers.

Pokračování příště
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Za uplynulá léta Katedra telekomunikační techniky na Fakultě

elektrotechnické Českého vysokého učení technického

v Praze vyrostla pod vedením doc. Ing. Borise Šimáka, CSc.,

v moderní pracoviště otevřené pro spolupráci s domácími

podniky, zahraničními univerzitami i dalšími subjekty.

Představme si její současnou tvář a možnosti, které nabízí

studentům, široké veřejnosti i průmyslu. 

Moderní komunikace představují odvětví, které dlouho-

době vykazuje prudký ekonomický růst. Témata, na která se

zaměřujeme, jsou přitažlivá jak pro techniky, tak i pro laiky:

mobilní a fi xní komunikace, telekomunikační a počítačové

sítě, přístupové sítě a vysokorychlostní datové systémy, pře-

nosová média a systémy, číslicové zpracování signálů, kon-

strukce komunikačních zařízení, bezdrátové sítě, optické

sítě, kvalita sužeb, management v telekomunikacích a řada

dalších. Organizačně je katedra rozčleněna na pět odbor-

ných skupin:

1. Přenosová média a systémy

2. Bezdrátové sítě

3. Číslicové zpracování signálů

4. Spojovací technika

5. Management v telekomunikacích, přenos dat, EMC

 Studium
Katedra telekomunikační techniky zajišťuje výuku v několika

desítkách odborných předmětů. Při výuce klademe důraz na

efektivitu použitých prostředků, rozmanitý a pestrý výukový 

proces tak, aby studenty přitahoval a nenudil. Výuka probíhá

formou přednášek (kontaktních i vysílaných přes Internet),

seminářů, praktických cvičení, formou laboratorních prací

(např. měření, konfi gurace zařízení, demonstrace systémů),

exkurzí, projektů a samostatných a kvalifi kačních prací.

Využíváme prvků e-learningu, k čemuž je k dispozici stále se

rozšiřující množství on-line učebních materiálů, ale vedle toho

Katedra telekomunikační techniky 

je otevřena pro spolupráci
Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT zajišťuje výuku v bakalářském i magisterském bloku studia a v doktorském progra-

mu. Kromě toho pracuje na výzkumu v řadě oblastí spojených s moderními komunikacemi. Nabízí programy celoživotního vzdělá-

vání, externí školení, kurzy na zakázku a další odborné služby. Provozuje odborný elektronický časopis, spolupracuje s význačnými

telekomunikačními podniky. Úspěšní absolventi zaměření telekomunikace lehce nacházejí zajímavé uplatnění v praxi.
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i možnosti měření, konfi gurace a simulace telekomunikačních

systémů na dálku. Během studia lze absolvovat rovněž oblíbené

kurzy CISCO Networking Akademie, pro něž jsme školicím

místem s dlouhou tradicí a špičkovým vybavením. Studenti

mohou absolvovat část studia na univerzitách v zahraničí.

Podpora on-line výuky
Právě na katedře telekomunikační techniky byl po nezbyt-

ných úpravách a po úspěšném zkušebním provozu v roce

2004 implementován systém pro podporu a řízení výuky 

(LMS) Microsoft  Class Server. Hlavní internetová stránka

provozovaného systému LMS s potřebnými informacemi,

instalačními soubory (pro učitele) a vstupem pro přihlášení

studentů je dostupná na adrese http://www.lg.cvut.cz.

Bohaté zkušenosti týmu, který se na fakultě zabývá pod-

porou on-line výuky, budou využity při úpravě a implemen-

taci systému Moodle, jenž je připravován pro podporu nově

vznikajících studijních programů na Fakultě elektrotechnické.

Studenti budou pracovat v jednotném prostředí od začátku

studia a podpora bude zavedena pro velkou část předmětů,

v nichž je použití metod e-learningu efektivní. Systém přinese

výhody zejména studentům kombinované formy studia, kteří

budou mít k dispozici většinu materiálu pro samostudium on-

line. Bude zprovozněna i anglická verze uživatelského rozhraní

a vytvořeny studijní materiály v anglickém jazyce.

Laboratorní zázemí
Pro praktickou výuku jsou k dispozici laboratoře, které pro-

šly komplexní modernizací: Laboratoř širokopásmových

komunikací, Laboratoře spojovací a přenosové techniky,

Laboratoř digitální techniky, Laboratoř mobilních komuni-

kací, Laboratoř multimédií, Laboratoř datových komunikací

a počítačová učebna. Vedle toho jsou k dispozici tři servery 

pro vzdálený on-line přístup k sítím datové komunikace,

laboratorní páteřní i přístupové telekomunikační síti, kde

lze realizovat úlohy bez fyzické přítomnosti na škole.

Spolupráce s průmyslem
Naší snahou je držet krok s vývojem technologií a zavádět

nové poznatky do praxe. Samozřejmá je úzká spolupráce

s průmyslem, která prorostla i do vybudování dvou center

společných projektů na půdě školy:

•  SITRONICS centrum − činnost je založena na práci

projektových týmů vedených specialisty z ČVUT FEL

a SITRONICS TS. Jednotlivé projektové týmy se sou-

střeďují na vývoj nových řešení, testování vyráběných

produktů, problematiku kvality řečových signálů při

přenosu VoIP, stanovení trendů budoucích aplikací,

technologií i služeb pro mobilní sítě třetí generace,

vyhledávání perspektivních řešeních obvodových zapo-

jení telekomunikačních zařízení včetně jejich možných

aplikací, ověřování jejich vlastností až po návrh funkč-

ních vzorků včetně programového vybavení.

•  Výzkumné a vývojové centrum RDC − nabízí standar-

dizované interní procesy pro tvorbu, vývoj, testování

a hodnocení produktů a služeb. Cílem centra je vytvo-

řit, udržovat a rozvíjet komunitu lidí se společným

technickým zájmem, která získá možnost dalšího vzdě-

lávání a zapojí se do národních a mezinárodních pro-

jektů a aktivit. Pro realizaci projektů a grantů v rámci

Centra je k dispozici plně funkční síť GSM. Díky ní

mohou v centru probíhat zajímavé analýzy a testy,

v poslední době například unikátní projekt zabývající

se signalizací sítě GSM.

Pro podporu spolupráce s průmyslem bylo v tomto roce

nově otevřeno při Fakultě elektrotechnické Centrum pro

spolupráci s průmyslem s novým kontaktním portálem

dostupným na adrese http://www.csp.cvut.cz.

 Školení a kurzy
Vedle oblíbených kurzů CISCO Networking Akademie

nabízíme další kurzy a témata pro celoživotní vzdělávání.

V současné době máme připraveny kurzy pro externí

zájemce v tematických oblastech: datové komunikační sítě,

digitální přenosové systémy, širokopásmové přístupové sítě,

optické přenosové systémy, mobilní komunikace. Jedná

se jak o kurzy prezenční, tak kurzy distanční (s využitím

e-learningu), popř. kombinované.

Pro podporu celoživotního vzdělávání a organizaci kurzů,

školení a konferencí na profesionální úrovni bylo v tomto roce

nově otevřeno při Fakultě elektrotechnické také Centrum

podpory vzdělávání – Trainingpoint s aktuální nabídkou

kurzů dostupnou na adrese http://www.trainingpoint.cz.

 Výzkum a informace pro širokou veřejnost
Katedra telekomunikační techniky reaguje na současné

trendy integrace klasických telekomunikačních a datových

sítí, podílela se a v současnosti se podílí na řešení řady pro-

jektů ve spolupráci s telekomunikačními fi rmami.

Katedra telekomunikační techniky provozuje recenzovaný 

elektronický on-line časopis Access server (http://access.feld.

cvut.cz), v kterém jsou publikovány články z oblasti teleko-

munikací a zejména přístupových sítí. Provozujeme rovněž

MatLab server (http://matlab.feld.cvut.cz) pro on-line tech-

nické výpočty a simulace. K dispozici je např. program pro

výpočet R-faktoru, přepočet parametru MOS, výpočet rych-

lostí přípojek xDSL, simulaci šíření pulsů v optických vlák-

nech a řada programů pro podporu výuky.

Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická,

Katedra telekomunikační techniky

vodrazka@fel.cvut.cz

http://www.comtel.cz
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Využívání nových technologií ve střední Evropě
Společnost D-Link zveřejnila výsledky prvního prů-

zkumu nazvaného D-Link Technology Trend. Jedná

se o pravidelný čtvrtletní průzkum postojů veřejnosti

k novým technologiím, který pro D-Link provádí společ-

nost MillwardBrown Institute v Polsku, České republice

a Maďarsku. Průzkum je založen na přímém dotazování

reprezentativního vzorku osob ve věku nad 15 let.

Výsledky průzkumu ukázaly, že v tomto regionu dis-

ponuje připojením k internetu 44 % domácností. Ve

srovnání s průměrem EU, který činí 54 %, nebo se skan-

dinávskými zeměmi a Holandskem, kde má internet na

80 % domácností, vykazují země střední Evropy poněkud

horší čísla. Nejlepšího výsledku přitom dosáhla Česká

republika, kde má přístup k internetu více než polovina

všech domácností (52 %), v Maďarsku je k internetu při-

pojeno 42 % domácností a nejhůře jsou na tom Poláci

s pouhými 38 %.

Převážnou většinu internetového připojení ve středo-

evropských domácnostech je možné označit jako širo-

kopásmové (tzv. broadband). Připojení k internetu přes

tzv. vytáčené připojení je stále více na ústupu – v České

republice jeho podíl činí 3 %, v Maďarsku 5 % a v Polsku

8 %. Nejrozšířenější technologií pro přístup na inter-

net v Maďarsku a Polsku je ADSL, přičemž v Maďarsku

představuje ADSL téměř polovinu všech připojení (48 %)

a v Polsku pokrývá více než třetinu připojení (38 %).

V České republice jsou nejoblíbenějším způsobem pří-

stupu k internetu místní a městské bezdrátové sítě (27 %).

Velký podíl na trhu poskytování přístupu k internetu mají

také provozovatelé kabelové TV – 19 % v České republice, 

27 % v Polsku a 30 % v Maďarsku.

Rostoucí popularita internetu ve středoevropských 

domácnostech podněcuje také rozvoj domácích bezdrá-

tových sítí. V Polsku a České republice jsou sítě vybudo-

vané pomocí bezdrátových směrovačů používány v 15 % 

domácností připojených na internet. V Maďarsku je bez-

drátová technologie méně rozšířená – WiFi síť má jen 

5,5 % domácností s přístupem k internetu.

Průzkum obsahoval také otázky, které se týkaly využí-

vání spotřební elektroniky v domácnostech. Nejvyššího 

skóre v tomto směru dosáhla mezi zkoumanými zeměmi 

Česká republika. České domácnosti mají nejvyšší počet 

stolních počítačů (53 %), multimediálních přehrávačů 

(42 %), notebooků (15 %) a také herních konzol, které 

vlastní 8 % populace. Polsko je naproti tomu nejvíce TV 

přijímačů nové generace (HD nebo HD Ready). Poláci 

mají s podílem 11 % téměř třikrát více HD televizorů než 

Češi (4 %) a Maďaři (3 %). Maďaři zase vedou v techno-

logiích pro záznam obrazu – 10 % obyvatelstva má inter-

netové kamery. Tento výsledek je významně vyšší než 

v ostatních zemích tohoto regionu.

Vlastnictví počítačů a herních konzol má přímý vliv 

na popularitu digitální zábavy. Podle průzkumu jsou 

počítačové hry nejoblíbenější v České republice, kde 

téměř třetina populace (28 %) pravidelně hraje hry na 

PC. Výběr tohoto způsobu zábavy deklaruje také 18 % 

Maďarů a 14 % Poláků. Herní konzoly jsou méně oblí-

bené – používá je 5 % Čechů, 2 % Maďarů a 3 % Poláků. 

On-line hry hrají 4 % Čechů, 3 % Maďarů a 2 % Poláků.
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Synchronizace při propojení sítí 

pracujících na různých protokolech
Příspěvek se přehledně zabývá otázkami synchronizace při propojení sítí, které pracují na různých protokolech. Poukazuje na

možnost rozšíření působnosti platných síťových plánů a na účelnost vyšetřování ztrát informace ve spojení.

Úvod
Úkolem synchronizace sítí založených na spojování okruhů

a synchronizace při jejich propojení je omezit vznik ztráty 

informace způsobené nesynchronností časových základen

v uzlech sítě. Požadavky vymezuje, v souhlase s doporuče-

ními ITU-T G.81x, G.82x a standardy ETS 300-462-x, platný 

Síťový plán synchronizace [1]. Podle tohoto plánu může

být synchronizační vztah při propojení sítí ISDN několi-

kerého druhu. Hlavní možnosti jsou dvě. Buďto jsou jejich

podpůrné synchronizační sítě nezávislé (při vysoké přes-

nosti primárních generátorů taktu), nebo jsou propojeny 

některým ze způsobů podle plánu synchronizace. V těchto

případech je synchronizace sítí zajišťována funkcí fyzické

vrstvy podle referenčního modelu. Také u sítí založených

na paketové komunikaci je synchronizace mezi funkčními

jednotkami fyzické vrstvy účelná.

Pro realizaci tzv. synchronních služeb je mimo to zapo-

třebí zajistit synchronizaci uživatelských terminálů, které

jsou ve spojení. Tato synchronizace je vedena odlišnými

způsoby u sítí založených na spojování okruhů (typu ISDN)

a u sítí paketových. U sítí typu ISDN tato synchronizace je

jednou z funkcí fyzické vrstvy na uživatelském rozhraní

a nepředstavuje význačný problém. Avšak u sítí paketových

synchronizace uživatelských terminálů další problém před-

stavuje. Tato synchronizace je zajišťována funkcí fyzické,

nebo spojové, nebo jí odpovídající vrstvy. Používané

postupy se mohou lišit podle typu multiplexu a podle pro-

tokolu užitého při komunikaci.

Hlavní synchronizační vztahy v sítích
Pojem synchronizace bývá užíván při vyjádření synchroni-

začních vztahů mezi různými funkčními jednotkami. Pro

členění těchto vztahů je vhodnou pomůckou vyjít z funkcí

podle vrstveného referenčního modelu, kde synchronizační

vztahy mezi odlišnými funkčními jednotkami mají různý 

význam a podstatu. Jsou to:

−  ve vrstvě fyzické vztahy mezi takty různých bitových toků.

Zde zvláštním případem je synchronizace taktů časových

základen, mnohdy geografi cky vzdálených, nazývaná

synchronizace digitální sítě, kde jako podpůrný prostře-

dek se využívá tzv. synchronizační síť;

−  ve vrstvě spojové, při multiplexování, vztahy mezi pří-

spěvkovými toky (zdroji informace) a multiplexem. 

Prakticky se tedy provozuje:

−  Synchronizace digitální telekomunikační sítě, kterou

se zajišťuje synchronizace časových základen nacházejí-

cích se v jednotlivých uzlech telekomunikační sítě. Tato

synchronizace je žádoucí nejen v sítích, které pracují na

okruzích, ale i u sítí, které pracují paketově. U sítí pra-

cujících na okruzích s datovými formáty stálé délky tato

synchronizace má za úkol zamezit specifi ckým ztrátám

informace ve spojení, které se projevují formou skluzů

(slips);

− Synchronizace koncových zařízení, kterou se zajišťuje

poskytování synchronní služby. Ta se u sítí pracujících na

okruzích a u sítí pracujících s pakety realizuje odlišně: 

−  U sítí ISDN se synchronizace koncových zařízení připoje-

ných na uživatelské rozhraní provádí z přípojné ústředny 

přes síťové zakončení NT (network termination).

−  U paketových sítí se synchronizace koncových zaří-

zení provádí, jak je uvedeno výše, různými postupy. Ty 

mohou být prováděny: 

−  využitím síťového taktu, zejména jsou-li užity 

multiplexy SDH,

−  v souvislosti s identifi kací okamžiků příjmu dato-

vých formátů a vyhodnocením jejich bezchybnosti,

−  na základě vyhodnocení údajů o okamžicích

odeslání datových formátů, a to některou z vari-

ant metody RTS (residual time stamp).

Obdobné postupy mají význam také pro zajištění synchronní

služby při propojení sítí pracujících na různých protokolech.

 Propojení sítí
Případy vzájemného propojení sítí pracujících na okruzích

a sítí paketových jsou zajímavé také z pohledu synchronizace.

Při propojení sítí typu ISDN – paketová síť nebo ISDN – pake-

tová síť – ISDN je z pohledu synchronizace potřeba zajistit jak 

synchronizaci sítě, tak synchronizaci terminálů pro zajištění

synchronních služeb. Propojení a spolupráce sítí odlišných

protokolů, jako při propojení ISDN s paketovou sítí (Internet),

odpovídá uspořádání podle Doporučení ITU-T Y.1401.

Při propojení a spolupráci ISDN – paketová síť je třeba

obecně provést změnu multiplexu včetně způsobů synchro-

nizace, konverzi signalizace a převod uživatelské informace.

V souhlase s tím dochází k oddělení přenosu, řízení a slu-

žeb. Funkční blok spolupráce IWF (InterWorking Function)

je umístěn mezi referenčním bodem spolupráce a sítí pra-

cující na IP. Požadavky na IWF lze rozdělit [2] následovně:

− požadavky uživatelské roviny (User Plane),

− požadavky řídicí roviny (Control Plane),

− požadavky roviny dohledu a údržby (Management Plane).

Funkčnost propojení mezi sítí pracující na okruzích a sítí

paketovou se opírá o architekturu, která zahrnuje funkční jed-

notky Media Gateway (MG), Signalling Gateway (G), Media

Gateway Cotroller (MGC), spolu s potřebnými protokoly.

Při propojení ISDN – paketová síť – ISDN, sítí pracu-

jících na odlišných komunikačních principech, jsou tedy 

řešeny také problémy synchronizací.

 Synchronizace při propojení sítí
Pro synchronizaci sítí ISDN při jejich vzájemném propo-

jení a pro význačné body uvnitř těchto sítí jsou defi nována
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(standardy ETS 300-462-x a platným Síťovým plánem

synchronizace) synchronizační rozhraní (synchronization

interfaces), pro která jsou stanoveny hodnoty kmitočtových

a časových parametrů signálu.

Při spojeních mezi sítěmi ISDN, realizovaných přes pake-

tovou síť, je zajištění synchronní služby jeden ze základních

problémů. Buďto jsou sítě ISDN synchronizačně nezá-

vislé, nebo je užito některého ze způsobů jejich synchroni-

zace, přičemž podstatou řešení zůstává využití prostředků

fyzické, nebo spojové, či jí odpovídající, vrstvy.

Ztráty informace ve spojení
Síťové plány jsou součástí podmínek stanovených pro pro-

pojení sítí. Plány zpravidla předepisují hodnoty typických

parametrů, které jsou vhodné pro popis vlastností sítě spolu

s rozložením jejich výskytu podél spojení a které mají vliv 

na hodnocení jakosti uživatelem. 

U sítí typu ISDN pracujících na okruzích dochází ke ztrá-

tám informace z provozních a technických důvodů. Typickým

představitelem ztráty informace z technických důvodů

v důsledku nedokonalosti synchronizace (ITU-T G. 822) je

skluz (slip). Dopad tohoto jevu na spojení je možno sledovat

[3] měřením chybovosti ve spojení a získané hodnoty pak 

analyzovat. Ztráty z provozních důvodů se u sítí ISDN zpra-

vidla neprojevují formou ztráty informace ve spojení.

Při propojení sítí ISDN a paketových sítí lze rovněž sledovat

a analyzovat další ztráty ve spojení, jako jsou ztráty paketů, jejich

chybné doručení atd., z technických a provozních důvodů.

Na základě sledování parametrů spojení, zejména měře-

ním chybovosti ve spojení a její analýzou v souvislosti

s vlastnostmi multiplexů a protokolů užitých v síti, lze usou-

dit na příčinu a místo vzniku ztrát informace.

Závěr
Z obsahu příspěvku vyplývá možnost jednoduchými for-

málními úpravami rozšířit platnost ustanovení plánů syn-

chronizace. Ve smyslu výše uvedených úvah se nabízí roz-

šíření platnosti požadavků na synchronizaci sítě na fyzické

vrstvě také na sítě paketové. 

Postupy synchronizace pro zajištění synchronní služby 

ve spojeních přes paketovou síť jsou pak stanoveny dopo-

ručeními ITU-T řady Y. Pro tuto synchronizaci je charakte-

ristické, že zpravidla pracuje na protokolech vyšších vrstev 

a využívá služeb vrstvy fyzické.

Z příspěvku dále vyplývá možnost a vhodnost zjišťovat

výskyt ztrát informace ve spojení a vyhodnocovat je s cílem

odhalit jejich příčinu a místo vzniku.

Ladislav Strnad

strnad@fel.cvut.cz
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Co předcházelo NGN?
Nejprve existovaly dva oddělené světy. Na jedné straně tele-

fonní sítě poskytující převážně hlasové služby. Datové sítě

na druhé straně byly určeny pro přenos dat. Obě sítě se

vyvíjely odděleně a nezávisle.

Telefonní sítě obecně označované zkratkou PSTN

(Public Switched Telephone Network) pracují na principu

časového dělení kanálů. Informace od každého účastníka

se postupně střídají v konstantních časových intervalech. 

Mezi účastníky se vytváří spojení, které rezervuje síťové

prostředky po celou dobu trvání spojení. Telefonní sítě

zaručují parametry spojení a tím kvalitu přenosu QoS

(Quality of Service).

Datové sítě přenášejí informace určené pro elektro-

nické zpracování (data). Vyvíjely se nejprve samostatně

jako izolované ostrůvky, které byly následně propojovány 

pomocí modemů přes telefonní síť. Postupem času s rych-

lým vývojem sítí došlo k vytvoření celosvětové datové

sítě – Internetu. Datové sítě přenášejí informaci rozděle-

nou na menší části, které tvoří pakety. Pakety od různých

zdrojů pak mohou být přenášeny stejným přenosovým

prostředím.

Při srovnání obou typů sítí zjistíme, že telefonní sítě

rezervují spojení a tím i síťové prostředky po celou dobu

spojení. Naproti tomu datové sítě využívají přenosové pro-

středky pouze po dobu nutnou k přenesení informace.

Datové sítě tak efektivněji využívají zdroje (obr. 1).

Obr. 1:  Vytvářené spojení rezervuje přenosové prostředky. 

Paketový přenos umožňuje jejich sdílení

Telefonní sítě zaručují parametry přenosu a poskytují

spolehlivý přenos s QoS. Datové sítě pracují na principu

nejlepší možné kvality (best-eff ort) a pokud je síť přetížena,

dochází ke ztrátě informace. Telefonní síť tedy zaručuje

větší spolehlivost přenosu.

Standardizace
S nárůstem datového provozu roste význam datových sítí.

Služby původně se vyskytující pouze v telefonních sítích

postupně přecházejí do datových sítí a je potřeba zajistit

jejich původní kvalitu. Navíc narůstá poptávka po nových

multimediálních službách (IPTV, video na přání…). Zde

přichází Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) se návr-

hem sítě nové generace NGN (Next Generation Network),

která vzniká sloučením vlastností telefonních a datových

sítí a využitím výhod obou.

ITU defi nuje NGN ve dvou doporučeních řady Y. První

doporučení, Y.2001, je obecný návrh sítě nové generace.

Druhé doporučení, Y. 2011, specifi kuje referenční (vrst-

vový) model a základní principy komunikace v síti.

Z formální defi nice uvedené v prvním doporučení

vyplývá, že NGN je síť:

• s paketovým přenosem (založeným na IP)

• poskytující telekomunikační služby se zaručenou kvalitou

• s oddělenými vrstvami přenosu a služeb

• využívající širokopásmové přípojky

• umožňující mobilitu účastníků

 Architektura NGN
Významnou změnou v architektuře, kterou NGN přináší, je

přechod od vertikálního k horizontálnímu modelu. Opouští

se vytváření nových sítí pro nové služby a vzniká jednotná

transportní síť založená na paketovém přenosu (v součas-

nosti protokol IP). Vyšší vrstva služeb je připravena pro

poskytování současných i budoucích služeb (obr. 2).

Obr. 2:  NGN poskytuje jednotnou transportní vrstvu pro různé 

služby

NGN by měla umožnit připojení veškerých současných

a budoucích typů terminálů (analogové, digitální) přes jed-

notné rozhraní (UNI – User Network Interface) do jádra sítě.

Stejně tak umožní připojení nových poskytovatelů služeb

přes jednotné přístupové rozhraní (ANI − Access Network 

Interface). Jádro sítě je defi nováno jako konvergence pevných

a mobilních sítí (FMC – Fixed Mobile Convergence).

Výhodou architektury NGN je snadná rozšiřitelnost,

přizpůsobení budoucímu vývoji a snížení počtu řídicích

prvků.

 Kroky k realizaci
Za první kroky směřující k realizaci NGN se dají považovat

technologie VoIP (Voice over Internet Protocol) a systém

IMS (IP Multimedia Subsystem).

Zkratka VoIP (Voice over Internet Protocol) označuje

přenos hlasu prostřednictvím datové sítě založené na inter-

Současné trendy v sítích nové generace
Pojem „síť nové generace“ a zkratka NGN nejsou nové. Jaká je architektura sítě, současný stav standardizace a nejnovější vývo-

jové trendy, naleznete v článku.
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internetová telefonie nebo IP-telefonie. „IP-telefonie (kam

VoIP patří) obecně označuje poskytování telefonních

služeb přes IP-síť, zatímco internetová telefonie má užší

význam, kde se přenos hlasu realizuje přímo přes veřejný 

internet.“ [2].

Technologie VoIP efektivněji využívá přenosové pro-

středky a slučuje telefonní a datové služby v jedné přenosové

síti. Principem VoIP je převod hlasu do digitální podoby 

a jeho komprese. Využitím přenosových funkcí TCP/IP sítě

je hlas přenesen k cíli, kde proběhne dekomprese a převod

zpět na analogový signál. Přenos hlasu je řízen v součas-

nosti nejrozšířenějším protokolem SIP (Session Initiation

Protocol) a komprimovaný hlas je přenášen protokolem

RTP (Real-time Transport Protocol).

V současné době VoIP čelí několika problémům, z nichž

nejvýznamnější souvisí s podstatou sítě. Zopakujme, že

IP-síť pracuje na principu nejlepší možné kvality a tedy není

zaručena kvalita přenosu. Z tohoto důvodu je potřeba vyu-

žít mechanismů pro zajištění kvality poskytovaných služeb

(QoS). Tři možnosti jak zaručit QoS:

• předimenzování kapacity spoje

•  rezervování síťových zdrojů (ReSource reserVation

Protocol − RSVP)

•  prioritní mechanismy (Diff Serv, MultiProtocol Label

Switching − MPLS)

Systém IMS přináší multimediální služby založené na pro-

tokolu IP do mobilních sítí. Tento návrh organizace 3GPP

(the 3rd Generation Partnership Project) je součástí standar-

dizace mobilní sítě UMTS (od verze Release 5). Princip pře-

nosu multimédií je založen na technologii VoIP. Protokol

SIP řídí ověřování přístupu do sítě a sestavování spojení,

RTP přenáší obsah. IMS defi nuje vlastní mechanismy pro

zabezpečení kvality služby a účtování spojení a s tím spoje-

nou architekturu.

Trendy ve vývoji
Kterým směrem se ubírá vývoj sítí nové generace? Podle

posledních průzkumů směřuje vývoj pevných, mobilních

a bezdrátových sítí ke stále užší spolupráci. ITU proto

připravuje sadu doporučení zabývající se řízením mobi-

lity účastníků v síti a v květnu 2008 vydala následující tři

návrhy standardů.

Obr. 3: Konvergence.png – NGN sloučí stávající typy sítí do 

jediné architektury

První návrh, Q.FMC-IMS, se zabývá konvergencí pevných

a mobilních sítí řízenou systémem IMS. Konvergence pev-

ných a mobilních sítí (FMC – Fixed-Mobile Convergence)

umožňuje uživatelům mobilní sítě přístup ke svým službám

i mimo oblast pokrytí. Tento návrh popisuje architekturu

sítě založené na IMS, která účastníkům poskytuje stejné

služby v pevné i mobilní síti a zajišťuje nepřetržitost služby 

při přechodu mezi sítěmi. Druhý návrh, Q.HCF, defi nuje

řízení předávání účastníka mezi rádiovými vysílači (hand-

over) v NGN. A v posledním návrhu, Q.LMF, je popsána

architektura a procedury pro správu pohybu účastníka v síti

(location management) (obr. 3).

Vývoj probíhá nejen v oblasti konvergence sítí, ale také

v návrhu multimediálních systémů a koncových zařízení. Po

úspěšných standardech H.320 až H.324 pro multimediální

přenosy navazuje ITU novým standardem AMS (Advanced

Multimedia System, dříve H.325). Jedná se o novou architek-

turu a protokoly, kde výměna řídicí informace bude založena na

formátu XML (Extensible Markup Language). Předpokládané

datum vydání prvních doporučení je rok 2010.

 Přínos NGN
Sítě nové generace vytvářejí jednotnou komunikační síť pro

široké spektrum služeb. Dlouhodobý standardizační proces při-

náší snazší zavedení a provoz nových služeb v NGN. Pro uživa-

tele znamená NGN výhodu přístupu k různým službám pomocí

jediného terminálu. Z počátku může být nevýhodou orientace

převážně na hlasové služby. Video na přání, Internetové rádio

a další služby zatím zůstávají v pozadí zájmu.

Na závěr je třeba podotknout, že snaha standardizovat

sítě nové generace (NGN) vychází především z řad velkých

telekomunikačních operátorů a výrobců telekomunikač-

ních zařízení zastoupených ITU. Pohled operátorů VoIP

sítí, kteří již provozují své sítě, může být odlišný.

Ing. Jan Rudinský 

Katedra telekomunikační techniky,

České vysoké učení technické v Praze
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Seminář Měření a údržba sdělovacích kabelů

XXXIXNovinky v normalizaci oboru Vláknová optika a oborech souvisejících

V srpnu 2007 bylo vydáno:

ČSN EN 50411-2-2 (35 9249)
Vláknové organizéry a kryty používané v optických

vláknových komunikačních systémech – Specifi kace 

výrobku – Část 2-2: Těsněné kastrolové kryty spojek 

Typu 1, pro kategorii S & A (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma defi nuje hlavní části těsněných kastrolových

krytů spojek Typu 1, pro kategorii S & A, zavádí metodiku jejich

třídění do kategorií podle jejich základních atributů, stanovuje

základní požadavky na jejich rozměry a defi nuje potřebné

zkoušky ověřující mechanické a funkční parametry. Určuje

způsob zkoušení, přípravu vzorků, jejich velikost, sled zkou-

šek a hodnotící kritéria. Uvádí celkem 23 zkoušek ověřujících

mechanické těsnicí a optické funkční vlastnosti krytů při růz-

ných mechanických a klimatických zátěžích a stanovuje poža-

davky na jejich přísnosti a hodnocení. Informativní příloha

A uvádí parametry optických vláken pro předepsané zkoušky,

informativní příloha B stanovuje velikosti vzorků jednotlivých

zkoušek a jejich sled, informativní příloha C kategorizuje orga-

nizéry uvažované v této normě, informativní přílohy D, E a F

si všímají rozměrů organizérů pro uložení mnohoprvkových

i jednoprvkových vláknových struktur.

V září 2007 bylo vydáno:

ČSN EN 60794-4-10 (35 9223)
Optické kabely – Část 4-10: Nadzemní optické kabely 

podél elektrických silových vedení – Rodová specifi kace

pro OPGW (Zemnicí lana s optickými vlákny) 

(CLC/TC 86A)

Anotace: Tato část ČSN EN 60794-4 detailněji specifi kuje

elektrické, mechanické a optické požadavky a zkušební

metody pro nadzemní optické kabely typu OPGW (opti-

cal ground wire − zemnicí lana s optickými vlákny). Norma

obsahuje bibliografi i.

ČSN EN 60794-5 (35 9223)
Optické kabely – Část 5: Dílčí specifi kace – Mikrotrubič-

ková kabeláž pro výstavbu zafukováním (CLC/TC 86A)

Anotace: Tato část ČSN 60794 specifi kuje požadavky na

optické kabely používající mikrotrubičky pro výstavbu zafu-

kováním pro vnější i vnitřní kabeláž. Využití mikrotrubič-

kových struktur usnadňuje výstavbu optických sítí a zajiš-

ťuje ochranu po celou dobu její životnosti. Tyto výrobky se

používají v přenosových sítích pro přenos telekomunikač-

ních signálů a všech typů dat. Norma stanovuje podmínky 

pro výstavbu, provoz a zkoušení optických kabelů zafuko-

vaných do mikrotrubiček. Norma obsahuje bibliografi i.

V říjnu 2007 bylo vydáno:

ČSN EN 61300-3-10 ed. 2 (35 9252)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky –

Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-10:

Zkoušení a měření – Záchytná síla kalibru 

(CLC/TC 86BXA)

Anotace: Tato část souboru ČSN EN 61300 popisuje metodu

měření síly, kterou je ferule zástrčky optického konektoru

udržována v pružné dutince adaptéru. Tato síla, charakte-

rizující mechanickou funkčnost pružné dutinky, se při této

metodě měří přímo pomocí zásuvných kalibrů. Norma

popisuje postup měření a stanovuje způsob jeho hodno-

cení. Předepisuje potřebnou výbavu, postupy a údaje, které

se musí pro toto měření stanovit.

V listopadu 2007 bylo vydáno:

ČSN EN 60793-1-47 ed. 2 (35 9213)
Optická vlákna – Část 1-47: Měřicí metody a zkušební 

postupy – Makroohybové ztráty (CLC/TC 86A)

Anotace: Norma defi nuje metody měření makroohybových

ztrát jednovidových vláken kategorie B na vlnové délce

1550 nm nebo 1625 nm, mnohovidových vláken kategorie

A1 na vlnových délkách 850 nm a 1300 nm a mnohovido-

vých vláken kategorie A3 a A4 na vlnových délkách 650 nm,

850 nm nebo 1300 nm. Uvádí základní požadavky na

nezbytné přístrojové vybavení a na přípravu vzorku vláken

pro měření Metodou A (pro kategorie B a A1) a Metodou

B (pro kategorie A3 a A4). Popisuje postup zkoušek, jejich

vyhodnocení a také specifi kuje výsledek měření a infor-

mace, které mají být uváděny v měřicích protokolech.

ČSN EN 61300-2-22 ed. 2 (35 9251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – 

Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-22: 

Zkoušky – Změna teploty (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Tato část souboru ČSN EN 61300 popisuje

zkoušku ověřující schopnost pasivních zařízení vláknové

optiky odolat opakovaným změnám teploty během jejich

provozu, skladování nebo/a dopravy. Norma seznamuje

s principem zkoušky v souladu s ČSN EN 60068-2-14,

uvádí postupy jejího provedení včetně přípravy vzorku,

počátečního a konečného měření a aklimatizace po zkoušce

a předepisuje potřebnou výbavu. Defi nuje teplotní časový 

profi l jednoho zkušebního cyklu a pro sedm kategorií pro-

středí stanovuje příslušné přísnosti zkoušky spočívající ve

velikosti teplotních rozsahů a počtu cyklů zkoušky. Norma

předepisuje údaje, které se musí pro toto zkoušení stanovit

a jmenuje normativní odkazy na mezinárodní normy.

ČSN EN 61290-7-1 ed. 2 (35 9271)
Optické zesilovače – Zkušební metody – Část 7-1:

Vložný útlum mimo pracovní pásmo – Metoda fi ltrova-

ného optického výkonu (CLC/TC 86C)

Anotace: Tato část normy platí pro všechny typy v současné

době komerčně dostupných optických zesilovačů a opticky 

zesilujících subsystémů. Platí pro opticky čerpané vláknové

zesilovače na bázi aktivních vláken dopovaných prvky vzác-

ných zemin, využívajících Ramanova jevu. Cílem normy je

2. část
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ívytvořit jednotné požadavky pro přesné a spolehlivé měření

vložného útlumu mimo pracovní pásmo metodou fi ltrova-

ného optického výkonu. Předepisuje potřebné přístrojové

vybavení, podmínky měření a uvádí vzorce pro výpočet

odrazových parametrů. Norma obsahuje bibliografi i.

V prosinci 2007 bylo vydáno:

ČSN EN 60793-1-42 ed. 2 (35 9213)
Optická vlákna – Část 1-42: Měřicí metody a zkušební

postupy – Chromatická disperze (CLC/TC 86A)

Anotace: Norma defi nuje čtyři metody měření chroma-

tické disperze jednovidových a mnohovidových optických

vláken. Předepisuje podmínky buzení měřeného vlákna

a požadavky na zkoušené vzorky a specifi kuje informace,

které mají být uváděny v měřicích protokolech. Jednotlivé

metody měření chromatické disperze jsou popsány v nor-

mativních přílohách A, B, C a D. Příloha A popisuje postup

měření metodou A − fázového posuvu, příloha B popisuje

metodu B − spektrálního skupinového zpoždění v časové

oblasti, příloha C metodu C − diferenciálního fázového

posuvu a příloha D metodu D − interferometrickou.

ČSN EN 61291-2 ed. 2 (35 9273)
Optické zesilovače – Část 2: Digitální aplikace – Šablona

funkčních specifi kací (CLC/TC 86C)

Anotace: Tato část souboru ČSN EN 61291 vytváří rámec

předmětových specifi kací optických vláknových zesilovačů

a subsystémů s optickými vláknovými zesilovači určených

pro použití v digitálních aplikacích. V normě jsou uvedeny 

seznamy parametrů, které charakterizují činnost výko-

nových zesilovačů, předzesilovačů, linkových zesilovačů,

vysílačů s optickým vláknovým zesilovačem a přijímačů

s optickým vláknovým zesilovačem určených pro použití

v digitálních aplikacích. Norma obsahuje bibliografi i.

ČSN EN 61300-2-26 ed. 2 (35 9251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky –

Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-26:

Zkoušky – Solná mlha (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Tato část souboru ČSN EN 61300 popisuje

zkoušku umožňující stanovit schopnost kovových částí

pasivních zařízení vláknové optiky odolávat korozi. Norma

seznamuje s principem zkoušky v souladu s ČSN EN

60068 2 11 zkouška Ka, uvádí postupy jejího provedení

včetně přípravy vzorku, počátečního a konečného měření

a aklimatizace po zkoušce a předepisuje potřebnou výbavu.

Defi nuje složení korozívního prostředí a podmínky prove-

dení zkoušky a stanovuje sedm stupňů přísnosti zkoušky 

spočívající v době expozice. Předepisuje údaje, které se musí

pro toto zkoušení stanovit a jmenuje normativní odkazy na

mezinárodní normy.

ČSN EN 61290-10-4 (35 9271)
Optické zesilovače – Zkušební metody – Část 10-4: 

Mnohokanálové parametry – Metoda interpolace s ode-

čtením šumu zdroje využívající analyzátoru optického 

spektra (CLC/TC 86C)

Anotace: Tato část souboru ČSN EN 61290 platí pro

všechny typy v současné době komerčně dostupných optic-

kých zesilovačů (OAs) a opticky zesilujících subsystémů.

Platí pro opticky čerpané vláknové zesilovače na bázi aktiv-

ních vláken dopovaných prvky vzácných zemin, využíva-

jících Ramanova jevu (OFAs), polovodičové optické zesi-

lovače (SOAs) a vlnovody (POWA). Stanovuje jednotné

požadavky pro přesná a spolehlivá měření, prostřednictvím

metody interpolace s odečtením šumu zdroje, využívající

analyzátoru optického spektra. Parametry optických zesilo-

vačů jsou defi novány v kapitole 3 ČSN EN 61291-1. Norma

obsahuje bibliografi i.

ČSN EN 61300-2-49 (35 9251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – 

Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-49: 

Zkoušky – Montážní zkouška konektorů

(CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma popisuje zkoušku umožňující stano-

vit funkčnost optických konektorů v prostorově omeze-

ných podmínkách optických rozvaděčů a krytů, jak tomu

je v praktické instalaci. Uvádí postup provedení zkoušky 

včetně přípravy vzorku, počátečního a konečného měření

a vyhodnocení a předepisuje potřebnou výbavu. Defi nuje

obecně stanovení přísnosti zkoušky, předepisuje údaje,

které se musí pro toto zkoušení stanovit a jmenuje norma-

tivní odkazy na mezinárodní normy. 

ČSN EN 61300-2-50 (35 9251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – 

Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-50: 

Zkoušky – Výběrová zkouška staticky namáhaných

jednovidových a mnohovidových optických konektorů 

(CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma popisuje zkoušku umožňující stanovit

schopnost optických konektorů zachovat při statickém zatí-

žení optické spojení, zůstat mechanicky tvarově nepoško-

zeny a trvale nezvýšit útlum konektorového spoje. Uvádí

postup provedení zkoušky včetně jejího časového trvání při

aplikaci statické zátěže v ose konektoru a v rovině na osu

konektoru kolmé, prostup přípravy vzorku, počátečního

a konečného měření a vyhodnocení a předepisuje potřeb-

nou výbavu. Předepisuje údaje, které se musí pro toto zkou-

šení stanovit a jmenuje normativní odkazy na mezinárodní

normy. 

V lednu 2008 bylo vydáno:

ČSN EN 50377-8-2 (35 9242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické

vláknové komunikační systémy – Specifi kace výrobku – 

Část 8-2: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovi-

dovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3,

kombinovaná ferule, kategorie C (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma specifi kuje základní konstrukční, tvarové

a rozměrové charakteristiky a funkční požadavky na konek-

torový soubor typu LSH-APC simplex v provedení s kombi-

novanou vícevrstvou ferulí, určený pro kategorii prostředí C.
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í Stanovuje povolené varianty jednotlivých částí konektoro-

vého souboru a jejich vzájemnou propojitelnost a třídění do

útlumových a odrazových tříd. Defi nuje zástrčková a adap-

térová mechanická rozhraní a geometrické rozměry konek-

torového souboru při spojení. Detailně stanovuje požadavky 

a postupy tří zkoušek optické funkčnosti, osmi zkoušek 

mechanických a čtyř zkoušek vlivu prostředí. V informativní

příloze A se defi nuje referenční adaptér, v informativní pří-

loze B referenční zástrčka a v normativní příloze C se stano-

vují velikosti zkušebních vzorků a sled zkoušek.

ČSN EN 50377-8-3 (35 9242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické 

vláknové komunikační systémy – Specifi kace výrobku –

Část 8-3: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovi-

dovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, 

kombinovaná ferule, kategorie C (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma specifi kuje základní konstrukční, tvarové

a rozměrové charakteristiky a funkční požadavky na konek-

torový soubor typu LSH-PC simplex v provedení s kombi-

novanou vícevrstvou ferulí, určený pro kategorii prostředí C.

Stanovuje povolené varianty jednotlivých částí konektoro-

vého souboru a jejich vzájemnou propojitelnost a třídění do

útlumových a odrazových tříd. Defi nuje zástrčková a adap-

térová mechanická rozhraní a geometrické rozměry konek-

torového souboru při spojení. Detailně stanovuje požadavky 

a postupy tří zkoušek optické funkčnosti, osmi zkoušek 

mechanických a čtyř zkoušek vlivu prostředí. V informativní

příloze A se defi nuje referenční adaptér, v informativní pří-

loze B referenční zástrčka a v normativní příloze C se stano-

vují velikosti zkušebních vzorků a sled zkoušek.

ČSN EN 50377-8-4 (35 9242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické 

vláknové komunikační systémy – Specifi kace výrobku –

Část 8-4: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovi-

dovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, 

kombinovaná ferule, kategorie U (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma specifi kuje základní konstrukční, tvarové

a rozměrové charakteristiky a funkční požadavky na konek-

torový soubor typu LSH-APC simplex v provedení s kom-

binovanou vícevrstvou ferulí, určený pro kategorii prostředí

U. Stanovuje povolené varianty jednotlivých částí konekto-

rového souboru a jejich vzájemnou propojitelnost a třídění

do útlumových a odrazových tříd. Defi nuje zástrčková

a adaptérová mechanická rozhraní a geometrické rozměry 

konektorového souboru při spojení. Detailně stanovuje

požadavky a postupy tří zkoušek optické funkčnosti, deseti

zkoušek mechanických a šesti zkoušek vlivu prostředí.

V normativní příloze A se defi nuje referenční adaptér,

v informativní příloze B referenční zástrčka a v normativní

příloze C se stanovují velikosti zkušebních vzorků a sled

zkoušek.

ČSN EN 50377-8-5 (35 9242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické 

vláknové komunikační systémy – Specifi kace výrobku –

Část 8-5: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovi-

dovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3,

kombinovaná ferule, kategorie U (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma specifi kuje základní konstrukční, tvarové

a rozměrové charakteristiky a funkční požadavky na konek-

torový soubor typu LSH-PC simplex v provedení s kombi-

novanou vícevrstvou ferulí, určený pro kategorii prostředí U.

Stanovuje povolené varianty jednotlivých částí konektoro-

vého souboru a jejich vzájemnou propojitelnost a třídění do

útlumových a odrazových tříd. Defi nuje zástrčková a adap-

térová mechanická rozhraní a geometrické rozměry konek-

torového souboru při spojení. Detailně stanovuje požadavky 

a postupy tří zkoušek optické funkčnosti, deseti zkoušek 

mechanických a šesti zkoušek vlivu prostředí. V normativní

příloze A se defi nuje referenční adaptér, v informativní pří-

loze B referenční zástrčka a v normativní příloze C se stano-

vují velikosti zkušebních vzorků a sled zkoušek. 

ČSN EN 61300-2-51 (35 9251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – 

Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-51: 

Zkoušky – Zkouška přenosu tahově namáhaného jed-

novidového a mnohovidového kooptického konektoru 

(CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma popisuje zkoušku umožňující stanovit

schopnost optických konektorů zakončujících vláknové

prvky s různými typy plášťových ochran vláken zachovat

při tahovém zatížení optické spojení, zůstat mechanicky 

tvarově nepoškozeny a trvale nezvýšit útlum konektoro-

vého spoje. Uvádí postup provedení zkoušky včetně jejího

časového trvání při aplikaci tahové zátěže v kombinaci

s úhlovým působením ve třech úhlových rovinách, postup

přípravy vzorku, počátečního a konečného měření a vyhod-

nocení a předepisuje potřebnou výbavu. Předepisuje údaje,

které se musí pro toto zkoušení stanovit a jmenuje norma-

tivní odkazy na mezinárodní normy.

V únoru 2008 bylo vydáno:

ČSN EN 50377-6-2 ed. 2 (35 9242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické

vláknové komunikační systémy – Specifi kace výrobku – 

Část 6-2: Typ SC-RJ ukončený na jednovidovém vlákně 

IEC 60793-2 kategorie B1.1 a B1.3, kategorie U (CLC/

TC 86BXA)

Anotace: Norma specifi kuje základní konstrukční, tvarové

a rozměrové charakteristiky a funkční požadavky na duplexní

konektorový soubor typu SC-RJ. Defi nuje 16 duplexních

zástrčkových variant pro různé typy vláken/kabelů ve dvou

útlumových třídách, v jedné třídě útlumu odrazu, a jednu

duplexní adaptérovou variantu. Uvádí identifi kaci všech vari-

ant, konstrukční rozměry zástrčky, adaptéru a adaptérového

kalibru, geometrické rozměry čela ferule při spojení a dovo-

lené umístění jádra vlákna ve feruli. Zvláště se defi nuje vzá-

jemná pozice dvou jader optických vláken v duplexní kon-

fi guraci a hodnoty určujících parametrů pro obě útlumové

třídy konektoru. Detailně stanovuje požadavky a postupy tří

zkoušek optické funkčnosti, deseti zkoušek mechanických

a šesti zkoušek vlivu prostředí. V informativní příloze A se
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íporovnává měření útlumu s referenčním adaptérem, v nor-

mativní příloze B se defi nuje referenční zástrčka, v norma-

tivní příloze C se stanovují velikosti zkušebních vzorků a sled

zkoušek a v informativní příloze D se uvádí parametrový dia-

gram zirkoniové ferule.

ČSN EN 50377-8-6 (35 9242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické 

vláknové komunikační systémy – Specifi kace výrobku –

Část 8-6: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jedno-

vidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, 

zirkoniová ferule, kategorie C (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma specifi kuje základní konstrukční, tvarové

a rozměrové charakteristiky a funkční požadavky na konek-

torový soubor typu LSH-APC (HR) simplex v provedení

s plně zirkoniovou (keramickou) ferulí, určený pro katego-

rii prostředí C. Stanovuje povolené varianty jednotlivých

částí konektorového souboru a jejich vzájemnou propoji-

telnost a třídění do útlumových a odrazových tříd. Defi nuje

zástrčková a adaptérová mechanická rozhraní a geomet-

rické rozměry konektorového souboru při spojení. Detailně

stanovuje požadavky a postupy tří zkoušek optické funkč-

nosti, osmi zkoušek mechanických a čtyř zkoušek vlivu

prostředí. V informativní příloze A se porovnává měření

útlumu s referenčním adaptérem, v normativní příloze B se

defi nuje referenční zástrčka, v normativní příloze C se sta-

novují velikosti zkušebních vzorků a sled zkoušek a v infor-

mativní příloze D se uvádí parametrový diagram zirkoniové

ferule.

ČSN EN 50377-8-7 (35 9242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické 

vláknové komunikační systémy – Specifi kace výrobku –

Část 8-7: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovi-

dovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3,

zirkoniová ferule, kategorie C (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma specifi kuje základní konstrukční, tvarové

a rozměrové charakteristiky a funkční požadavky na konek-

torový soubor typu LSH-PC simplex v provedení s plně

zirkoniovou (keramickou) ferulí, určený pro kategorii pro-

středí C. Stanovuje povolené varianty jednotlivých částí

konektorového souboru a jejich vzájemnou propojitelnost

a třídění do útlumových a odrazových tříd. Defi nuje zástrč-

ková a adaptérová mechanická rozhraní a geometrické roz-

měry konektorového souboru při spojení. Detailně stano-

vuje požadavky a postupy tří zkoušek optické funkčnosti,

osmi zkoušek mechanických a čtyř zkoušek vlivu prostředí.

V informativní příloze A se porovnává měření útlumu

s referenčním adaptérem, v normativní příloze B se defi nuje

referenční zástrčka, v normativní příloze C se stanovují

velikosti zkušebních vzorků a sled zkoušek a v informativní

příloze D se uvádí parametrový diagram zirkoniové ferule.

ČSN EN 50377-8-8 (35 9242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické 

vláknové komunikační systémy – Specifi kace výrobku –

Část 8-8: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jedno-

vidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, 

plně zirkoniová ferule, kategorie U 

(CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma specifi kuje základní konstrukční, tva-

rové a rozměrové charakteristiky a funkční požadavky na

konektorový soubor typu LSH-APC simplex v provedení

s plně zirkoniovou (keramickou) ferulí, určený pro katego-

rii prostředí U. Stanovuje povolené varianty jednotlivých

částí konektorového souboru a jejich vzájemnou propoji-

telnost a třídění do útlumových a odrazových tříd. Defi nuje

zástrčková a adaptérová mechanická rozhraní a geomet-

rické rozměry konektorového souboru při spojení. Detailně

stanovuje požadavky a postupy tří zkoušek optické funkč-

nosti, deseti zkoušek mechanických a šesti zkoušek vlivu

prostředí. V informativní příloze A se porovnává měření

útlumu s referenčním adaptérem, v normativní příloze B se

defi nuje referenční zástrčka, v normativní příloze C se sta-

novují velikosti zkušebních vzorků a sled zkoušek a v infor-

mativní příloze D se uvádí parametrový diagram zirkoniové

ferule. 

ČSN EN 50377-8-9 (35 9242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické

vláknové komunikační systémy – Specifi kace výrobku – 

Část 8-9: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovi-

dovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, 

zirkoniová ferule, kategorie U (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma specifi kuje základní konstrukční, tva-

rové a rozměrové charakteristiky a funkční požadavky na

konektorový soubor typu LSH-PC simplex v provedení

s plně zirkoniovou (keramickou) ferulí, určený pro katego-

rii prostředí U. Stanovuje povolené varianty jednotlivých

částí konektorového souboru a jejich vzájemnou propoji-

telnost a třídění do útlumových a odrazových tříd. Defi nuje

zástrčková a adaptérová mechanická rozhraní a geomet-

rické rozměry konektorového souboru při spojení. Detailně

stanovuje požadavky a postupy tří zkoušek optické funkč-

nosti, deseti zkoušek mechanických a šesti zkoušek vlivu

prostředí. V informativní příloze A se porovnává měření

útlumu s referenčním adaptérem, v normativní příloze B se

defi nuje referenční zástrčka, v normativní příloze C se sta-

novují velikosti zkušebních vzorků a sled zkoušek a v infor-

mativní příloze D se uvádí parametrový diagram zirkoniové

ferule.

ČSN EN 50377-10-1 ed. 2 (35 9242)
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické

vláknové komunikační systémy – Specifi kace výrobku – 

Část 10-1: Typ MU-PC simplex, ukončený na jednovi-

dovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, 

zirkoniová ferule, kategorie C (CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma specifi kuje základní konstrukční, tva-

rové a rozměrové charakteristiky a funkční požadavky 

na duplexní konektorový soubor typu MU-PC s plně zir-

koniovou (keramickou) ferulí. Defi nuje šest simplexních

zástrčkových variant pro různé typy vláken/kabelů, ve dvou

útlumových třídách v jedné třídě útlumu odrazu a jednu

duplexní a jednu simplexní adaptérovou variantu. Uvádí

identifi kaci všech variant, konstrukční rozměry zástrčky,
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ferule při spojení a dovolené umístění jádra vlákna ve feruli.

Zvláště se uvádějí hodnoty určujících parametrů pro obě

útlumové třídy konektoru. Detailně stanovuje požadavky 

a postupy tří zkoušek optické funkčnosti, osmi zkoušek 

mechanických a čtyř zkoušek vlivu prostředí. V normativní

příloze A se defi nuje referenční adaptér při spojení, v nor-

mativní příloze B se defi nuje referenční zástrčka, v nor-

mativní příloze C se stanovují velikosti zkušebních vzorků

a sled zkoušek a v informativní příloze D se uvádí paramet-

rový diagram zirkoniové ferule.

ČSN EN 50378-3-1 (35 9254)
Pasivní součástky pro optické vláknové komunikační

systémy – Specifi kace výrobku – Část 3-1: Modul 

DWDM typu 100/200 GHz ukončený na jednovidovém 

vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 (CLC/TC

86BXA)

Anotace: Norma specifi kuje základní konstrukční, tva-

rové a rozměrové charakteristiky a funkční požadavky na

modul 100/200 GHz optického vlnového multiplexoru

DWDM zakončeného na jednovidovém vlákně IEC 60793-

2-50 kategorie B1.1 a B1.3. Stanovuje povolené varianty 

multiplexujících a demultiplexujících modulů DWDM ve

dvou útlumových třídách určených pro umístění v kry-

tech a jejich vzájemnou propojitelnost. Detailně stanovuje

požadavky a postupy sedmi zkoušek optické funkčnosti,

dvou zkoušek mechanických a čtyř zkoušek vlivu prostředí.

V informativní příloze A se stanovují velikosti vzorků a sled

zkoušek, v informativní příloze B se uvádí rastrová tabulka

ITU kanálových odstupů pro 100GHz a 200GHz systémy 

v kmitočtové a vlnové oblasti.

ČSN EN 50378-3-2 (35 9254)
Pasivní součástky pro optické vláknové komunikační

systémy – Specifi kace výrobku – Část 3-2: Typ 4 / 8 

kanálového modulu CWDM zakončeného na jednovido-

vém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 

(CLC/TC 86BXA)

Anotace: Norma specifi kuje základní konstrukční, tva-

rové a rozměrové charakteristiky a funkční požadavky na

modul 4/8 kanálového optického vlnového multiplexoru

CWDM zakončeného na jednovidovém vlákně IEC 60793-

2-50 kategorie B1.1 a B1.3. Stanovuje povolené varianty 

modulů CWDM určených pro umístění v krytech a jejich

vzájemnou propojitelnost. Detailně stanovuje požadavky 

a postupy sedmi zkoušek optické funkčnosti, pěti zkoušek 

mechanických a šesti zkoušek vlivu prostředí. V norma-

tivní příloze A se stanovují velikosti vzorků a sled zkou-

šek, v informativní příloze B se uvádějí jmenovité centrální

vlnové délky dle ITU-T G 694.2 a v informativní příloze C

se uvádějí defi nice parametrů.

V dubnu 2008 bylo vydáno:

ČSN EN 50173-1 ed. 2 (36 7253)
Informační technologie – Univerzální kabelážní sys-

témy – Část 1: Všeobecné požadavky (CLC/TC 215)

Tato norma je českým překladem evropské normy.

Anotace: Tato norma specifi kuje všeobecná pravidla pro

návrh a realizaci univerzální kabeláže. Zahrnuje zejména

požadavky na vlastnosti přenosových kanálů pro syme-

trická, koaxiální a optická kabelážní média, parametry 

prvků pro podporu těchto kanálů, podmínky pro klasifi kaci

prostředí a seznam aplikací podporovaných univerzálními

kabelážními systémy. Řešení univerzální kabeláže je dále

podrobně popsáno v ČSN EN 50173-2 pro kancelářské pro-

story, ČSN 50173-4 pro obytné prostory a ČSN EN 50173-5

pro datová centra.

ČSN EN 50173-2 (36 7253)
Informační technologie – Univerzální kabelážní sys-

témy – Část 2: Kancelářské prostory (CLC/TC 215)

Tato norma je českým překladem evropské normy.

Anotace: Tato norma navazuje na kmenovou normu ČSN

EN 50173-1, která specifi kuje obecná pravidla pro návrh

a realizaci strukturované kabeláže. Je zaměřena na řešení

v podmínkách, které jsou specifi cké v kancelářských pro-

středích. Specifi kuje strukturu a stanoví související poža-

davky na kabelážní systém a jeho prvky.

ČSN EN 50173-4 (36 7253)
Informační technologie – Univerzální kabelážní sys-

témy – Část 4: Všeobecné požadavky (CLC/TC 215)

Tato norma je českým překladem evropské normy.

Anotace: Tato norma navazuje na kmenovou normu ČSN

EN 50173-1, která specifi kuje obecná pravidla pro návrh

a realizaci univerzální kabeláže. Je zaměřena na řešení

v podmínkách, které jsou specifi cké pro obytné prostory.

Specifi kuje strukturu a stanoví související požadavky na

kabelážní systém a jeho prvky.

ČSN EN 50173-5 (36 7253)
Informační technologie – Univerzální kabelážní sys-

témy – Část 5: Datová centra (CLC/TC 215)

Tato norma je českým překladem evropské normy.

Anotace: Tato norma navazuje na kmenovou normu ČSN

EN 50173-1, která specifi kuje obecná pravidla pro návrh

a realizaci univerzální kabeláže. Je zaměřena na řešení

v podmínkách, které jsou specifi cké pro datová centra.

Specifi kuje strukturu a stanoví související požadavky na

kabelážní systém a jeho prvky.

ČNI připravuje do konce roku 2008 vydání 
následujících českých technických norem
(všechny převzetím originálu):

−  ČSN EN 60793-1-48 ed. 2 (35 9213)

Optická vlákna – Část 1-48: Měřicí metody a zkušební 

postupy – Polarizační vidová disperze (CLC/TC 86A)

−  ČSN EN 60793-2-10 ed. 3 (35 9213)

Optická vlákna – Část 2-10: Specifi kace výrobku –

Dílčí specifi kace pro mnohovidová vlákna kategorie 

A1 (CLC/TC 86A)

−  ČSN EN 61290-10-2 ed. 2 (35 9271)

Optické zesilovače – Zkušební metody – Část 10-2:
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íMnohokanálové parametry – Impulzní metoda vyu-

žívající spínání analyzátoru optického spektra (CLC/

TC 86C)

−  ČSN EN 61753-1 (35 9255)

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek 

vláknové optiky – Část 1: Všeobecně a návod pro

normy funkčnosti (CLC/TC 86BXA)

−  ČSN EN 61753-092-6 (35 9255)

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součás-

tek vláknové optiky – Část 092-6: Nekonektorované 

jednovidové cirkulátory pro kategorii O – Neřízené 

prostředí a sled zkoušek (CLC/TC 86BXA)

−  ČSN EN 50173-3 (36 7253)

Informační technologie – Univerzální kabelážní

systémy – Část 3: Průmyslové prostory (CLC/TC 215)

(Tato norma je českým překladem evropské normy.)

−  ČSN EN 50377-11-1 (35 9242)

Konektorové soubory a spojovací součástky pro 

optické vláknové komunikační systémy – Specifi kace 

výrobku – Část 11-1: Typ MF ukončený na jednovido-

vém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 pro

kategorii C (CLC/TC 86BXA)

−  ČSN EN 61274-1 ed. 2 (35 9236)

Adaptéry pro optické konektory – Část 1: Kmenová 

specifi kace (CLC/TC 86BXA)

−  ČSN EN 61753-021-6 (35 9255)

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek 

vláknové optiky – Část 021-6: Jednovidové optické

konektory Grade B/2 pro kategorii O – Neřízené pro-

středí (CLC/TC 86BXA)

−  ČSN EN 61753-062-6 (35 9255)

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součás-

tek vláknové optiky – Část 062-6: Nekonektorované 

jednovidové pigtailované izolátory pro kategorii O –

Neřízené prostředí a sled zkoušek (CLC/TC 86BXA)

−  ČSN EN 50411-2-3 (35 9249)

Vláknové organizéry a kryty používané v optických 

vláknových komunikačních systémech – Specifi kace

výrobku – Část 2-3: Těsněné řadové vláknové kryty 

Typu 1, pro kategorii S & A (CLC/TC 86BXA)

−  ČSN EN 60793-2-10 ed. 2 (35 9213)

Optická vlákna – Část 2: Specifi kace výrobku – 

Všeobecně (CLC/TC 86A)

−  ČSN EN 61753-083-2 (35 9255)

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek 

vláknové optiky – Část 083-2: Nekonektorované jed-

novidové optické vláknové prvky WDM C-band/

L-band pro kategorii C – Řízené prostředí (CLC/TC

86BXA)

−  ČSN EN 61753-084-2 (35 9255)

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních sou-

částek vláknové optiky – Část 083-2: Část 084-2:

Nekonektorované jednovidové pigtailované vlnové 

multiplexory CWDM pro kategorii C – Řízené pro-

středí (CLC/TC 86BXA)

−  ČSN EN 50377-3-1 ed. 2 (35 9242)

Konektorové soubory a spojovací součástky pro 

optické vláknové komunikační systémy – Specifi kace 

výrobku – Část 3-1: Typ SG ukončený na mnohovido-

vém vlákně IEC 60793-2-10 kategorie A1a a A1b nebo

ekvivalentní pro kategorii C (CLC/TC 86BXA)

−  ČSN EN 61753-021-2 (35 9255)

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek 

vláknové optiky – Část 021-2: Jednovidové optické 

konektory Grade C/3 pro kategorii C – Řízené pro-

středí (CLC/TC 86BXA)

−  ČSN EN 61300-3-42 (35 9252)

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – 

Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-42: 

Zkoušení a měření – Útlum jednovidových spojova-

cích dutinek a/nebo adaptérů s pružnými dutinkami 

(CLC/TC 86BXA)

−  ČSN EN 61300-2-15 ed. 2 (35 9251)

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – 

Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-15: 

Zkoušky – Pevnost spojovacího mechanismu při zatí-

žení krouticím momentem (CLC/TC 86BXA)

−  ČSN EN 50411-2 (35 9249)

Vláknové organizéry a kryty používané v optických

vláknových komunikačních systémech – Specifi kace 

výrobku – Část 2: Obecně a návod pro optické vlák-

nové kryty, ochranné mikrotrubičkové kryty a mik-

rotrubičkové konektory (CLC/TC 86BXA)

Ing. František Ruda

Český normalizační institut,

frantisek.ruda@cni.cz
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Široká a komplexní nabídka služeb je v dnešní době oce-

ňovanou devizou řady společností. Společnost ČEZ ICT

Services vznikla 1. října 2008 spojením společností ČEZnet,

a. s., a ČEZData, s.r.o. Fúze byla logickým vyústěním snahy 

o co nejefektivnější poskytování servisu ve sféře ICT.

Díky vlastní rozsáhlé infrastruktuře a širokému portfoliu

může ČEZ ICZ Services poskytovat služby v zajímavém čle-

nění a s pestrou škálou využití. Společnost je stoprocentně

vlastněna fi rmou ČEZ, a. s., a jejím úkolem je svým zákaz-

níkům zajistit komplexní servis ICT. 

Hlasové služby
V rámci poskytovaných hlasových služeb v oblasti fi xní

telefonie je společnost alternativním telekomunikačním

operátorem působícím v rámci celé České republiky. Široké

portfolio hlasových služeb je poskytováno prostřednictvím

přímého připojení nebo pomocí volby operátora, případně

služeb založených na protokolu IP. Hlasová síť je propo-

jena ve všech propojovacích bodech se sítěmi nejvýznam-

nějších alternativních i mobilních operátorů. Součástí hla-

sových služeb jsou i volitelné služby s přidanou hodnotou,

například služby bezplatného volání, služby se sdílenými 

náklady, služby kartových systémů, paging, řešení kon-

taktních center či dispečerských pracovišť.

Datové služby
Datové služby jsou poskytovány na platformě MPLS, což

zajišťuje vysokorychlostní, multimediální a fl exibilní pro-

středí pro integrovaný přenos dat, hlasu i videa. Dostatečná

disponibilní konektivita umožňuje připojení nejen velkého

počtu malých i středních společností, ale i náročných kli-

entů, kteří požadují přenos velkých objemů dat. 

Dohledové centrum nabízí nepřetržitý vzdálený 

aktivní monitoring stavu hlasových a datových služeb.

V případě zaznamenání poruchového stavu se aktivují

návazné servisní procesy vedoucí k opětovnému zpro-

voznění služby. 

Celková délka páteřní sítě společnosti ČEZ ICT Services

přesahuje 7000 km. Uzlové body umístěné zejména v ener-

getických objektech disponují přenosovými technologi-

emi umožňujícími přenos v kapacitách 64 kbps–2,5 Gbps.

V páteřní síti jsou využity technologie vlnového multiplexu

(DWDM), synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesyn-

chronní digitální hierarchie (PDH). 

Služby informačních technologií
Mezi služby informačních technologií, které ČEZ ICT

Services nabízí, patří například: Řízení zdrojů fi rmy (ERP),

Zákaznické systémy (CIS), Provozní systémy pro distribuce

elektrické energie (PTIS-D), Provozní systémy pro výrobu

elektrické energie (PTIS-V), Systémy pro měření elektrické

energie (EDM) a celá řada dalších.

Zákazníky společnosti ČEZ ICT Services jsou nejen

ČEZ, a. s., a její servisní organizace, ale patří k nim i celá

řada externích subjektů jako například ČEPS, GTS Novera,

Telefónica O2 Czech Republic, RWE Energy Customer

Services CZ a Ministerstvo vnitra ČR. 

Mnohaleté praktické zkušenosti získané při zajišťování

služeb pro oblast energetiky jsou ověřenou zárukou vysoké

úrovně kvality a garantují profesionální přístup.

Společnost ČEZ ICT Services je aktivním členem mezi-

národního sdružení energetických operátorů zabývajících

se poskytování telekomunikačních služeb. Dalšími členy 

sdružení 4cE jsou tito operátoři: Banestyrelsen (Dánsko),

Copenhagen Energy Tele (Dánsko), EAS NVE Service

(Dánsko), EXATEL (Polsko), Vatenfall Europe Netcom

GmbH (SRN), EVN (Rakousko), B.net (Rakousko), BON

(Estonsko, Litva, Lotyško, Bělorusko). 

ČEZ ICT Services si klade za cíl neustálé zvyšování

dostupnosti a provozní kvality služeb ICT prostřednictvím

přirozeného rozvoje svých aktivit s přihlédnutím k optima-

lizaci cílového řešení včetně jeho realizačních a provozních

nákladů.

PR

Zleva: Jiří Bíbus, ředitel provozu IT a Telco; Monika Matějová, 

místopředsedkyně představenstva a ředitelka úseku Finance; 

Jiří Sedlák, vedoucí odboru Bezpečnost ICT a systém řízení; 

Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel; 

Milan Dorko, člen představenstva a ředitel úseku Obchod;

Ondřej Jaroš, místopředseda představenstva a ředitel úseku 

Rozvoj

ČEZ ICT Services nabízí služby elektronických 

komunikací a služby informačních technologií
Jedním z největších poskytovatelů služeb elektronických komunikací a služeb informačních technologií v České republice je ČEZ ICT 

Services, a. s. Společnost ČEZ ICT Services, a. s., je také poskytovatelem komplexních zákaznických řešení v oblasti bezpečnostních,

řídicích a informačních technologií zaměřených na technickou ochranu osob, majetku a informací, včetně utajovaných.
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Optický rozváděč ORU 2 SIS je určen k propojení 576 optických
vláken, konstrukce rozváděče umožňuje jeho využití jak ve 
standardních optických sítí tak i v mikrotrubičkových systémech. 
Rozváděč se instaluje ve volném prostranství do výkopu. Rozváděč 
ORU 2s je doplněn plastovým podstavcem.
• kapacita optických svárů max. 576 ks
• kapacita připojených účastníků max. 192
• počet modulů max. 16 ks
• modulový optický management SAFeTNET
• uložení rezervy optického vlákna l = 300 cm
• průchodky pryžové
• instalace konektorového panelu max. 144 ks adaptérů simpl.
• možnost instalace průchodky pro nepřerušená vlákna („OMEGA“)
• k dispozici sokl v = 300 cm, 500 cm, 600 cm, 700 cm, 900 cm
• jednoduchá montáž
• instalace na zeď, na sloup
• modulární systém koncepce rozváděče

www.micos.cz

Data Harmony Solutions

Produkt měsíce:

ORU 2 SIS
SLOUPKOVÝ OPTICKÝ 
ROZVÁDĚČ

e určen k propojení 576 optických

Centrální bod

Optická rozvodná skříň ORS 1 je určena k uložení 

1920 optických konektorů ve vnitřním prostředí.
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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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k uložení 24 (36) optických konektorů ve vnitřním 

prostředí.
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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
Optický rozváděč ORM 48 S MIS je určen k uložení 48 optických 

konektorů ve vnitřním i venkovním prostředí.
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A navíc jako odměnu získáte poukaz na 3 000 Kč
Stahování souboru: zbývající čas 20 minut - tak na tohle rychle zapomeňte. S internetem od ø

zrychleným na 8 Mb/s, už nebudete na nic čekat. Pořiďte si ho nyní, a jako dárek dostanete
poukaz v hodnotě 3 000 korun na další služby od ø. Užijte si Vánoce s ø!

Volejte 800 02 02 02

Dárkový poukaz získáte při pořízení služby O2 Internet ADSL se závazkem na 1 rok. Více na www.o2vanoce.cz

Nadělte si zrychlený internet 8 Mb

www.cz.o2.com


