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oRok 2009 již běží na plné obrátky a mohutně propagovaná ekonomická krize vcházíy
do skutečné globální podoby. Jak lze snadno odpozorovat, na  rozvoji této dnešní

krize se významným způsobem podílejí media a prostředky pro jakoukoli komuni-

kaci. Řetězová reakce nabaluje do sebe jak opravdové problémy vycházející z hypo-

tečního trhu v USA a navazující, přímo spojité záležitosti jako jsou krachy investič-

ních bank či vynucená redukce osobní spotřeby domácností. Na druhé straně jsou

spuštěny také redukční reakce lidí, podniků a institucí u nichž by toto psychologicky 

vyvolané chování nemuselo vůbec nastávat. Ale tomu již nelze nijak zabránit. Oni

to musí zjistit časem, že ta vnucená vize „krize“ vlastně neexistuje. Potom se začnou

opět chovat normálně a situace se bude opět začít vracet k normálu. Zásadní otáz-

kou však je, co to je „normál“? Pohoda, správná balance, žádné změny, profi tabilita

nebo naopak stálá nejistota, turbulence, jednou nahoře podruhé dole. Určitě více to

druhé, ale pak se nesmíme plašit a panikařit.

Vlády mnoha zemí vrhají miliardy peněz do podpory krachujících bank či auto-

mobilek, hledají možnosti co nejrozumnějšího a nejefektivnějšího způsobu zame-

zení krize. Je to velmi diskutabilní, zda to opravdu pomůže, anebo to bude jen

prodloužení trápení a pak stejně dojde ke krachu v  tom či jiném oboru. Naopak 

se nikdo nestará o to, co pracuje výborně, co přináší efekt, co má budoucnost, co

stojí za to, aby nebylo staženo pod vodu sekundárním efektem této krize. Jedná se

o fi rmy, které mají co vytvářet a přinášejí přidanou hodnotu nejen vlastníkům, ale

i státu. Daně všeho druhu a zaměstnanost v ČR. Tyto fi rmy se nechávají dál na pospas silně pokřivenému trhu vlivem naru-

šeným bankám a fi nančním institucím. 

Bylo by hrubým zanedbáním, pokud bychom také nehledali nápady, které by mohly přispět ke zmenšení dopadu reálné 

krize v ČR. A to oborem ICT.

Asociace provozovatelů veřejných sítí (APVTS) společně se sdružením SPIS předkládají NERVu (Národní ekonomická 

rada vlády) témata, témata, která pokud by byla realizována, by pomohla nejen k zmírnění dopadů krize, ale i k dlouhodo-

bému rozvoji hospodářství. Jedná se o tyto návrhy:

1. Snížení DPH na služby ICT

2. Zjednodušení a urychlení administrativy mezi fi rmou/občanem a státem.

3.  Významnější využití strukturálních fondů pro vybavení HW a  SW pro SME a  živnostníky, snížení hranice dotace 

z 500 000 na 100 000 Kč.

4. Urychlení odpisů v oblasti HW a SW.

5.  Podpora homeworkingu, podobně, jako může být poskytnuta dotace pro fi rmu, která vytvoří nové pracovní místo, tak 

ho vytvoří přímo fyzická osoba pracující doma.

6.  Podpora budování NGA, zjednodušení správního řízení, úprava stavebního zákona, tak aby urychlil výstavbu nových 

sítí, zpřístupnění stávajících infrastruktur.

7. Vzdělávání v oblasti ICT se zaměřením na širokou veřejnost.

8. Právně-regulační podpora a jistota investic pro operátory a fi rmy v oblasti ICT.

9. Zavedení legálního „švarcsystému“ v zaměstnávání lidí. 

To je výčet několika návrhů, z nichž některé by stálo za to vzít v úvahu a rozpracovat je do použitelné podoby. Pokud vás 

napadnou další témata z oblasti ICT, která by mohla pomoci českému hospodářství ve všech možných směrech, pošlete nám 

je. My je posoudíme a případně i prosadíme. (apvts@apvts.cz )

Všem vám přeji za celý tým časopisu TELEKOMUNIKACE pevné zdraví a hodně štěstí v roce 2009, to budeme opravdu 

potřebovat!

Svatoslav Novák

vydavatel časopisu Telekomunikace
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y  Telefónica O2 Czech Republic si pro inovaci systémů 
rozsáhlé řady hlasových zpráv vybrala Alcatel-Lucent

Společnost Alcatel-Lucent oznámila, že si ji přední posky-

tovatel pevných a  mobilních telekomunikačních služeb

společnost Telefónica O2 Czech Republic vybrala pro

dodávku systémů pro hlasové zprávy nové generace pro své

zákazníky.

Zákazníkům pevných a  mobilních služeb společnosti

Telefónica O2 bude díky nové konvergované platformě sys-

tému hlasových zpráv od společnosti Alcatel-Lucent zpří-

stupněna řada inovativních služeb jako doplněk tradiční

hlasové schránky. Díky webovému uživatelskému rozhraní

si budou moci zákazníci vybírat, jakým způsobem a kdy jim

budou vzkazy doručovány. Služba podporuje český, sloven-

ský a anglický jazyk.

Na základě pětileté smlouvy, která zahrnuje vedení pro-

jektu, soft warovou integraci, instalaci a  údržbu, provedl

Alcatel-Lucent migraci hlasových schránek 2,2 milionu

zákazníků pevných a mobilních služeb za  rekordních šest

týdnů. Klíčovým úkolem kompletní migrace hlasových

schránek byl přesun uvítacích pozdravů, oznámení a osob-

ního nastavení všech uživatelů z  dosavadního systému

na  novou konvergovanou infrastrukturu bez narušení

komfortu služeb zákazníků společnosti Telefónica O2.

Jako řešení pro tento projekt dodala společnost Alcatel-

Lucent svůj systém 5100 Converged Messaging System

založený na IP platformě, která podporuje novou generaci

konvergovaných IP hlasových zpráv a  služby hlasových

zpráv a Unifi ed Messaging. Další využívanou platformou je

5150 Messaging Applications Broker, jež umožňuje uživate-

lům vybírat si jak, kde a kdy mají být informováni o přijetí

nové hlasové zprávy. Poslední využívanou aplikací je 5155

WebDesk, která zajišťuje zákazníkům možnost spravovat

své osobní nastavení online.

  ČD – Telematika a.s. přidruženým členem Asociace 
provozovatelů mobilních sítí

Společnost ČD – Telematika a.s. byla na prosincovém zase-

dání představenstva APMS (Asociace provozovatelů mobil-

ních sítí) přijata s účinností od 1. 1. 2009 za přidruženého

člena této asociace.

Na  základě tohoto členství chce ČD – Telematika a.s.

podporovat a ochraňovat rovné a otevřené tržní prostředí

elektronických komunikací, založené na pravidlech respek-

tujících ochranu hospodářské soutěže. V rámci pracovních

skupin je připravena řešit technické a provozní standardy 

zaměřené na  stávající služby, defi novat a  prosazovat spo-

lečné podmínky pro další optimální rozvoj mobilních sítí

GSM a vytvářet předpoklady pro poskytování nových slu-

žeb ve všech veřejných mobilních telekomunikačních sítích

v České republice.

  UPC dosáhla 300 000 uživatelů DVB-C
Společnost UPC oznámila dosažení nové hranice 300 000

připojených domácností. Počet zákazníků digitální kabe-

lové televize UPC vzrostl za poslední tři měsíce o více než

50 000 a v posledním lednovém týdnu prolomil třísettisíco-

vou hranici. Je tak již o desítky tisíc vyšší než počet zákaz-

níků tradiční nabídky analogových televizních služeb UPC. 

Zákazníci na digitální kabelové televizi nejvíce oceňují šíři 

programové nabídky a  doplňkové služby, které umožňují 

digitální nahrávání až čtyř programů najednou (DVR) 

a příjem vybraných televizních stanic ve vysokém rozlišení 

(HDTV).

„Digitální kabelová televize je mezi lidmi čím dál tím více 

populárnější cestou, jak si zabezpečit televizní služby skutečně 

na  moderní úrovni,“ říká Václav Bartoň, generální ředitel “

UPC a dodává: „a to mimo jiné proto, že neexistuje jedno-

dušší způsob zaznamenávání televizních pořadů, které by 

byly pro zaneprázdněného člověka časově jinak nedostupné. 

Digitální televize UPC navíc přináší programy okolo osmi 

desítek televizních stanic, z  nichž si vybere skutečně každý. 

A to je, spolu s největší nabídkou HDTV vysílání, pro dnešní 

domácnosti rozhodující.“

Podle telefonické ankety Klientského centra UPC hraje 

při výběru digitální kabelové televize stále větší roli i fakt, že 

zvolí-li si domácnost digitální televizi v doporučené kom-

binaci s  přístupem k  Internetu či telefonní službou, získá 

výraznou slevu.

  1. Konference ČIMIB
Dne 11. února se v  budově Prague Gate v  Praze Chodov 

uskutečnila 1. konference Českého institutu manažerů 

informační bezpečnosti (ČIMIB), která ofi ciálně před-

stavila sdružení a  nabídla zajímavé odborné prezentace 

z oblasti procesů a řešení informační bezpečnosti. ČIMIB 

je profesním sdružením, které vzniklo z iniciativy subjektů 

zabývajících se touto problematikou. Základním cílem 

ČIMIB je sdružit odborníky a  fi rmy zabývající se infor-

mační bezpečností a tím podpořit výměnu nejlepších zku-

šeností a  znalostí. Posláním sdružení je vytvořit význam-

nou platformu pro setkávání členů s potenciálními zájemci, 

která napomůže při rozšiřování cenných informací.

Na úvod všechny účastníky konference přivítal prezident 

ČIMIB Ivo Vašíček, který přednesl úvodní slovo o významu 

IT bezpečnosti a roli manažera IT bezpečnosti. Dopolední

část programu byla zaměřena na  problematiku procesů, 

které jsou důležité v  úvodní fázi řešení bezpečnosti ICT, 

zejména pak na analýzu rizik, konfi gurační standardy a ana-

lýzu dopadu (BIA) na  obchodní procesy v  organizacích. 

Odpolední přednášky obsahovaly velmi zajímavé pohledy 

a informace o řízení přístupu k síti, vývoji a dopadu spamu 

a proč je důležité chránit internetové domény.

Více informací o  sdružení, dalších akcích a  prezentace 

z  uskutečněné konference naleznete na  www.cimib.cz. 

Následující akce sdružení je plánována již na květen letoš-

ního roku.

  Seznam.cz bude využívat službu Live Search 
společnosti Microsoft

Provozovatel nejpopulárnějších stránek českého Internetu 

Seznam.cz, a.s. se rozhodl od července 2009, využívat pro 

vyhledávání v  zahraničním Internetu službu Live Search 

společnosti Microsoft . Toto rozhodnutí vyplývá ze smlouvy 

o strategické spolupráci, kterou obě fi rmy uzavřely v lednu 

tohoto roku.
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internetu. Uzavření strategické spolupráce proto vidíme jako

vzájemně prospěšné nejen pro obě společnosti, ale také pro

uživatele vyhledávacích služeb Seznam.cz,“ komentuje uza-“

vření spolupráce Petr Karásek, obchodní a  marketingový 

ředitel společnosti Microsoft  v České republice.

„Ke změně nástroje pro vyhledávání ve světě jsme se roz-

hodli po důkladném srovnání technologie Live Search s tou,

kterou jsme dosud využívali. Live nám poskytuje mnohem

více prostoru pro přidání vlastních funkcí i  pro marketin-

gové nástroje, které budou výsledek vyhledávání ve světovém

internetu efektivněji prezentovat uživatelům,“ říká výkonný 

ředitel Seznam.cz Pavel Zima. „Pro hledání na českém inter-

netu se nic nemění, vyhledávání Seznamu uživatelé najdou

na všech vyhledávacích službách, jako jsou Firmy.cz, Zboží.

cz, Mapy.cz, a další.“

Microsoft  Live Search spojuje jednoduchost, rych-

lost a nejmodernější nástroje pro vyhledávání, ale i práci

s  vyhledanými výsledky. Kromě klasického vyhledávání

mohou uživatelé využít speciální funkce pro srovnávání

cen, nákup nejlevnějších letenek či fi ltraci článků z lokál-

ních i  zahraničních zdrojů. Součástí jsou 3D mapy měst

a funkce nahrávání aktuálních tras do uživatelských navi-

gací. Kromě dalších zajímavých nástrojů je velkým příno-

sem např. možnost defi novat relevantní zdroje či vyhledá-

vat osoby, které jsou schopny nejlépe zodpovědět zadaný 

dotaz.

  Ofcom uvažuje o možnostech digitální dividendy
Britský telekomunikační regulační úřad předložil nový 

návrh využití kmitočtového spektra, které bude k dispozici

po vypnutí vysílání zemské analogové televize. Ofcom sdělil

počáteční plány využití „digitální dividendy“, o které roz-

hodovala britská vláda před založením Ofcom, požadující

uvolnění dvou kmitočtových pásem, z nichž jedno zahrno-

valo kmitočtové pásmo 806 až 854 MHz o šířce 48 MHz.

Nicméně, Ofcom nyní uvažuje, zda následovat země jako

Finsko, Francie a Švédsko, které plánují uvolnit kmitočtové

pásmo o šířce 72 MHz v rozsahu 790 až 862 MHz. Ofcom

prohlašuje, že širší kmitočtové pásmo bude umožňovat

více nových bezdrátových služeb, zejména širokopásmo-

vých služeb a  doporučuje tedy rozšířit dosavadní kmito-

čtové pásmo „digitální dividendy“, protože to přinese další

výhody jako nižší cenu koncových uživatelských zařízení,

efektivnější využití kmitočtového spektra a  větší prostor

pro konkurenci při zavádění nových služeb. Ofcom vyzval

k široké diskusi na toto „horké“ téma, protože vydání ofi ci-

álního prohlášení se, vzhledem k předpokládané aukci kmi-

točtového pásma v rámci „digitální dividendy v roce 2010,

očekává již během léta 2009.

  OTE spustil komerční služby IPTV
Tradiční řecký telekomunikační operátor OTE ozná-

mil zahájení komerční nabídky služeb IPTV pod názvem

conn-x TV. Služba televize prostřednictvím ADSL je zatím

dostupná v  oblastech Attiky (včetně Athén), Th esalonie,

Patrasu, Larisy a  Iraklionu (na  ostrově Kréta). Balíček 

zahrnuje všechny domácí programy včetně pronájmu.

Společnost OTE zahájila zkušební provoz v říjnu 2008 pro 

uživatele služby conn-x ADSL.

  Lattelecom podepsal s ECI Telecom smlouvu 
o poskytování řešení GPON

Tradiční telekomunikační operátor v Lotyšsku Lattelecom 

podepsal smlouvu s  izraelskou společností ECI Telecom 

o  poskytování komplexního řešení gigabitové pasivní 

optické sítě (GPON). Zavádění optického vlákna až ke kon-

covým uživatelům do  bytů (FTTH) bude společnosti 

Lattelecom umožňovat poskytování kvalitních služeb vyso-

korychlostního přístupu k Internetu a IPTV, včetně nabídky 

televizních programů v  rozlišení HD. Komerční služby 

budou zahájeny v hlavním městě Lotyšska Rize, kde budou 

dostupné služby s  přenosovou rychlostí až 100 Mbit/s, 

poté se očekává, že se služby postupně rozšíří do  dalších 

měst. Cena, za kterou bude služba nabízena, dosud nebyla 

stanovena.

  TEO LT zahájil nabídku služby IPTV 
pro podnikovou klientelu

Tradiční litevský telekomunikační operátor TEO LT 

oznámil spuštění služby IPTV pro podnikové uživa-

tele. Tato nová služba se nazývá „Interactive GALA for 

Business“ je poskytována za  42 LTL (cca 15,90 USD) 

měsíčně a je zaměřena na podnikové uživatele jako jsou 

hotely, kavárny a  restaurace. V  nabídce je přes 50 tele-

vizních programů, video na  vyžádání i  služba karaoke. 

Společnost TEO LT poskytuje služby IPTV pro domác-

nosti již od roku 2006 a v současné době má více než 40 

tisíc uživatelů. Mimoto poskytuje placené služby v rámci 

vysílání zemské digitální televize, kterou využívá přes 28 

tisíc uživatelů.

  Počet uživatelů IPTV v Německu roste
Podle sdělení německé asociace pro IT, telekomunikace 

a nová média (BITKOM) dosáhl na konci roku 2008 počet 

uživatelů televizních služeb prostřednictvím protokolu IP 

(IPTV) 536 tisíc. V  porovnání s  koncem roku 2007, kdy 

počet uživatelů IPTV dosáhl 180 tisíc, to představuje nárůst 

o  356 tisíc uživatelů. V  prostředí téměř nasyceného trhu 

televizních služeb v  Německu (kabelová a  družicová tele-

vize) se to rovná malému zázraku. Viceprezident BITCOM 

Achim Berg k  tomu říká, „Stále a  více lidí vnímá IPTV 

jako televizi budoucnosti. Vstupem do internetového věku se 

požadavky na televizní služby mění a IPTV nabízí svým uži-

vatelům více svobody.“

Většina uživatelů IPTV (přes 90 %) využívá nabídky 

společnosti Deutsche Telekom, která v  novém roce již 

oznámila překročení hranice půl miliónu uživatelů. 

Pro srovnání, společnost HanseNet dceřiná společnost 

Telecom Italia udává cca 25 tisíc uživatelů. Tento velký 

nárůst uživatelů IPTV je výsledkem zejména zavádění 

programů s  vysokým rozlišením a  široké nabídce tele-

vizních přijímačů s  plochou obrazovkou s  připojením 

k  Internetu, což kromě služeb IPTV umožňuje i  mnoho 

dalších služeb a interaktivních aplikací jako e-mail, chato-

vání, video na vyžádání apod.
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y  VIPnet testuje DVB-H TV, HSPA+ a HSUPA 5,7
Chorvatský operátor VIPnet, dceřiná společnost Telekom

Austria, zahájil zkušební fázi poskytování služeb mobilní

televize prostřednictvím DVB-H. V rámci vysílání DVB-H

jsou poskytovány neplacené televizní kanály Eurosport,

NovaTV, CNN a  Croatian Music Channel, které jsou

dostupné v  centru Záhřebu a  ve  východní části města

v  oblasti Nový Záhřeb. Služby prostřednictvím DVB-H

rozšiřují nabídku VIPnet v rámci služeb video na požádání

(TV-on-demand) a vysílání živých programů streamované

televize prostřednictvím mobilní sítě.

Společnost VIPnet, ve  spolupráci s  dodavatelem zaří-

zení Ericsson Nikola Tesla, také úspěšně testovala mobilní

technologii HSPA+, kde bylo ve směru k uživatelům dosa-

ženo špičkové přenosové rychlosti 21 Mbit/s. Podle tiskové

zprávy operátora má být komerční nabídka služeb pro-

střednictvím HSPA+ zahájena ve velkých městech na  jaře

tohoto roku.

Výrobci očekávají zahájení prodeje komerčních zaří-

zení HSPA+ ve  2. čtvrtletí roku 2009. VIPnet také ozná-

mil, že zahájil zavádění technologie HSUPA 5,7, která bude

umožňovat až čtyřikrát vyšší přenosové rychlostí ve směru

od uživatelů. V současné době jsou v síti HSDPA/HSUPA

běžné přenosové rychlosti 7,2 Mbit/s ve  směru k uživate-

lům a 1,4 Mbit/s ve směru od uživatelů.

  Iliad nabízí 210 miliónů € za čtvrtou licenci 3G
Podle sdělení Le Figaro, společnost Iliad Group, alternativní

poskytovatel širokopásmových služeb (pod značkou Free)

ve Francii potvrdila, že je ochotna zaplatit až 210 miliónu €

za kmitočtový blok 5 MHz, který je součástí čtvrté licence

na vybudování mobilní sítě 3G.

V rozhovoru prezident Iliad Xavier Niel uvedl, že původní

cena za plný kmitočtový blok 15 MHz byla 619 miliónů €,

takže za přidělení bloku 5 MHz je logické nabídnout zhruba

jednu třetinu. „Jsme ochotní zaplatit. Free má dostatek pro-

středků, protože společnost má pevnou fi nanční strukturu a je

jedním z  nejméně zadlužených operátorů v  Evropě,“ dodal

Xavier Niel. Minulý měsíc totiž francouzská vláda oznámila,

že se rozhodla kmitočtové pásmo pro čtvrtou licenci 3G (15

MHz) rozdělit do tří stejných bloků po 5 MHz, které budou

vyhrazeny pro nové mobilní operátory.

  Intel dokončil vývoj 32nm výrobního procesu
Společnost Intel ukončila vývojovou fázi nové technologie,

která umožní vyrábět další generaci čipů s  velikostí tran-

zistorů 32 nm. Tato nová technologie, která bude umožňo-

vat energeticky úspornější a výkonnější tranzistory, má být

zavedena do výrobního procesu během 4. čtvrtletí 2009, což

odpovídá původním plánům.

Technické podrobnosti o novém 32nm technologickém

procesu byly společností Intel zveřejněny na  konferenci

International Electron Devices Meeting (IEDM), která se

konala 15–17 prosince 2008 v  San Franciscu. Dodržení

časového rámce vývojového i výrobního plánu znamená, že

Intel plní svůj odvážný plán tempa zavádění nových tech-

nologií na jedné straně a produktů na straně druhé, nazý-

vaný strategie „tick-tock“ (česky tik-ťak). Cílem je přibližně

každých 12 měsíců zavádět střídavě zcela novou proceso-

rovou mikroarchitekturu a nejmodernější výrobní proces. 

Tento plán nemá ve svém oboru obdoby. Zahájení výroby 

32nm čipů v příštím roce bude znamenat, že plán byl dodr-

žen již čtvrtý rok po sobě.

Studie a  prezentace společnosti Intel na  téma 32nm 

výrobního procesu podrobněji popisuje technologický 

postup, využívající druhou generaci high-k + metal gate 

technologie, 193nm imersní litografi i a pokročilé techniky 

napětí transistorů. Tyto funkce zvyšují výkon a energetic-

kou účinnost procesorů Intel. Výrobní proces tak dosahuje 

nejvyššího výkonu hustoty tranzistorů ze všech dosud zná-

mých 32nm technologií.

„Naše neustále inovované výrobní procesy a  výsledné 

produkty nám napomáhají zvýšit náskok v oblasti výpočet-

ního výkonu i výdrži baterií u notebooků, serverů i stolních 

počítačů s procesory Intel,“ říká Mark Bohr, ředitel procesní “

architektury a  integrace. „Letošní úspěch při realizaci naší 

výrobní strategie nám ale umožní vyrábět i zcela nové pro-

duktové řady mobilních internetových zařízení, spotřební 

elektroniky, integrovaných počítačů nebo netbooků.“

  Přehrávače WALKMAN® řady X a W
Pro ty, kdo to s  hudbou myslí vážně, přináší společnost 

Sony na trh nové přehrávače WALKMAN® řady X a W.

WALKMAN® X s velkým třípalcovým OLED displejem 

a pamětí 16 nebo 32 GB nabízí zábavu opravdu bez kompro-

misů a unikátní WALKMAN® W ve stylu sluchátek s pamětí 

2 GB přináší poslech hudby bez nutnosti jakýchkoli kabelů.

Nová řada přehrávačů WALKMAN® X je vybavená nejno-

vějšími audio a  video technologiemi Sony, které přináší 

dokonalý zážitek z  poslechu hudby. Kdo to s  poslechem 

své digitální hudební kolekce na  cestách myslí vážně, 

pro toho je ideální volbou. Kompaktní přehrávač řady X 

se štíhlými liniemi se snadno vejde do  kapsy. Řada X je 

prvním WALKMANEM® vybaveným třípalcovým doty-

kovým OLED displejem s  rozlišením 432 × 240 pixelů, 

který dokáže zobrazit video i  fotografi e v neuvěřitelných 

barvách a s neuvěřitelným kontrastem a disponuje velmi 

krátkou odezvou, takže výborně přehrává i  rychlé, např. 

sportovní scény.

„Hybridní“ ovládání pomocí velkého dotykového dis-

pleje a tlačítek vyhrazených pro přehrávání hudby je snadné 

a  intuitivní. Při sledování delšího videa snadno najdete 

správné místo díky nové funkci procházení scén (Scene 
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Scroll). 3palcový OLED displej je také vynikající pro prohlí-

žení kvalitně zobrazených fotografi í, které může doplňovat

hudební doprovod.

Od vlajkové lodi mezi přehrávači WALKMAN® samo-

zřejmě očekáváte především zvukovou kvalitu. Nová řada

X je vybavena digitálními technologiemi Clear Audio

od  Sony, které se starají o  bohatý, širokopásmový zvuk 

s výraznými a jasnými basy a vylepšeným oddělením ste-

reo zvuku. Další novinkou mezi přehrávači WALKMAN®

je digitální zesilovač S-master, který zajišťuje přirozený 

zvuk s nízkým zkreslením. Tato technologie, známá z HIFI

zařízení a  domácího kina Sony, vás postaví doprostřed

nahrávacího studia nebo koncertní haly a přitom zachová

jasný a přehledný zvuk.

Pohodlně umístěný přepínač aktivuje digitální redukci

šumu (Digital Noise Cancelling), která se stará o  krásný 

zvuk bez jakýchkoli rušivých zvuků. K  dispozici jsou tři

možnosti potlačení okolního zvuku pro letadlo, autobus/

vlak nebo kancelář. Při cestě letadlem je možné díky přilo-

ženému konektoru přehrávač přímo připojit k AV systému

letadla a využít jeho schopností potlačení okolních zvuků.

Nahrávaní hudby a  videa do  přehrávače WALKMAN®

je snadné a zábavné. Vestavěná WiFi konektivita umožňuje

přímé přehrávání videa ze serverů YouTube (Google, Inc.),

stahování podcastů nebo prohlížení obsahu na  Internetu.

Při poslechu hudby lze využít i nabízené odkazy a rozšířit

si tak své povědomí o poslouchaném žánru či interpretovi,

např. díky zhlédnutí videa.

Přehrávače WALKMAN® W posunují legendu značky 

WALKMAN® společnosti Sony o  další krok vpřed, neboť 

přichází s MP3 přehrávačem, který se nosí jako sluchátka.

Nová řada W se vyznačuje neotřelým designem, vynikající

zvukovou kvalitou a  velmi příznivou cenou v  přitažlivém

stylu „vše v jednom“.

Lehké a  pohodlné přehrávače WALKMAN® W jsou

nabízeny v  pěti módních barevných provedeních (černé,

bílé, růžové, zelené a  fi alové). Zvuk pohodlných 13,5mm

sluchátek EX je bohatý a čistý. Nový režim ZAPPIN™ nabízí

zábavný a  rychlý způsob procházení vaší digitální hudby:

automaticky nalezne a přehraje refrén každé písně a umož-

ňuje tak vyhledat konkrétní skladbu několika doteky kru-

hového ovladače.

Přiložený soft ware Content Trasfer pro nahrávání

obsahu zajišťuje snadné stahování nechráněných hudeb-

ních souborů z  internetových hudebních serverů jako

iTunes (Apple Inc.) do přehrávače WALKMAN® metodou

„táhni a pusť“. Přehrávače WALKMAN® řady W a X budou

k dostání od dubna, resp. května 2009.

 Čipy DRAM pomocí 40nm technologie
Společnost Samsung Electronic Co., přední výrobce 

v oblasti paměťových technologií, oznámila vyvinutí a ově-

ření prvního DRAM čipu vyrobeného pomocí 40nm tech-

nologie. Tento čip se stane součástí 1Gbitového DDR2 

komponentu a  1GB 800Mbit/s DDR2 SODIMM modulu, 

které bude využívat společnost Intel ve svém čipsetu GM45 

Express pro mobilní zařízení. Oba výrobky byly již společ-

ností Intel certifi kovány.

„Zajištění extrémně pokročilé technologie a ověření provo-

zuschopnosti systému/platformy zdůrazňují naši povinnost, 

jakožto předního technologického výrobce, zavádět co nejú-

činnější způsoby výroby DRAM a její zavedení do komerční 

sféry“, říká Kevin Lee, viceprezident technického marke-“

tingu, Samsung Semiconductor, Inc. Přechod k 40nm tech-

nologii by měl proběhnout velmi rychle, Samsung očekává, 

že hromadná výroba by se měla rozběhnout během jed-

noho roku. Mimoto Samsung pracuje na vývoji 2Gbitového 

DDR3 DRAM čipu, který by měl být k  dispozici koncem 

roku 2009.

Tato nová 40nm technologie umožňuje další snížení 

napětí, což v porovnání s předchozí 50nm technologií, bude 

umožňovat úsporu napájení až o  30 %. Kvalitnější pamě-

ťové buňky DRAM umožňují, v porovnání s 50nm techno-

logií, rovněž zvýšení výkonnosti přibližně o 60 %. Kromě 

toho se očekává, že 40nm technologie bude významným 

krokem, který povede k vývoji další generace ultravýkon-

ných technologií DRAM jako je DDR4

  TDC a NEC podepsaly smlouvu o dodání femtobuněk
Společnost TDC Mobil oznámila, že koncem roku 2009 plá-

nuje zavádění platformy femtobuněk od společnosti NEC. 

Technický šéf TDC Mobile říká: „Po vyhodnocení výsledků 

zkušebního provozu femtobuněk, hledíme do  budoucnosti 

s  optimismem. Platforma femtobuněk se jeví jako slibná 

technologie, schopná poskytovat našim zákazníkům různé 

výhody, zejména lepší pokrytí sítě 3G a vyšší kapacitu buněk 

uvnitř budov. Poskytne jim to nejen lepší a  kvalitnější pří-

stup ke  službám, ale také větší nabídku služeb.“ Dále řekl,“

že společnost bude brzy schopna svým zákazníkům nabí-

zet přístupový bod femtobuňky, což je malé spotřebitelské 

zařízení, které bude umožňovat místní pokrytí 3G v rámci 

domácnosti, přičemž pro přenos dat ve směru od uživatele 

k mobilní síti se bude využívat pevná širokopásmová pří-

pojka k Internetu.

TDC Mobil je největší mobilní operátor v Dánsku, jehož 

služby využívá přes 3 milióny účastníků, včetně 0,5 miliónu 

uživatelů služeb 3G.
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Evropská komise o komunikaci 

na budoucích sítích a Internetu
Sdělení o komunikaci na budoucích sítích a Internetu adresované Evropskou komisí (EK) Evropskému parlamentu, Radě, Ev-

ropskému hospodářskému a sociálními výboru a Výboru regionů z 29. 9. 2008 uvádí základní požadavky kladené na Internet 

budoucnosti, jež jsou zařazeny k řešení do základní agendy komise. Pro přehled uvádíme plán a časový rozvrh jejich řešení včetně 

souvisejících akčních plánů EK.

Základní požadavky na Internet budoucnosti jsou dostup-

nost vysokorychlostního přenosu pro všechny, jeho ote-

vřenost a  konkurenceschopnost v  mezinárodním měřítku 

a  dostatečná bezpečnost jeho užívání s  transparentními 

procedurami dohledu. Tyto fundamentální požadavky 

dostupnosti, otevřenosti, transparentnosti a  bezpečnosti 

formuje základní agenda Evropské komise. Jednotlivé akce 

pro prosazení Internetu budoucnosti jsou shrnuty v násle-

dujících šesti bodech:

1.  Budování vysokorychlostní infrastruktury Internetu, 

která je otevřená konkurenci a dává spotřebiteli skutečný 

výběr. Komise zastává stanovisko, že současný přístup 

podporující konkurenci je nejlepší cestou k  dosažení 

těchto cílů. Evropská komise zajistí, že vedle jejich návrhů 

pro reformu e-komunikační sítě z roku 2007,

•  vydá počátkem roku 2009 pokyny k  pravidlům apli-

kace e-komunikace ve členských státech v Doporučení 

o  příští generaci přístupových sítí (Recommendation 

on Next Generation Access Networks).

2.  Podpora přístupu k Internetu s dobrou kvalitou pro kaž-

dého za  přijatelnou cenu. Je to součást uskutečňování 

politiky Překlenutí propasti širokopásmového přístupu.

•  Komise bude aktivně aktualizovat a  hodnotit postoj 

ke  státním dotacím aplikovatelným na projekty reali-

zace širokopásmového přístupu.

•  Komise bude jako součást revize rozsahu univerzální 

služby, vydané na podzim roku 2008, diskutovat o roli 

univerzální služby pro dosažení cíle „broadband pro 

všechny“.

3.  Udržení Internetu otevřeného konkurenci, inovacím 

a výběru uživatele a vyvarování se možných omezení uži-

vatelů v přístupu ke službám a produktům ze strany ope-

rátorů. Návrhy již byly obsaženy v rámci reformy e-ko-

munikace z roku 2007 a očekává se jejich úprava v roce 

2009.

•  Komise bude pokračovat v  aplikaci pravidel konku-

rence v EU (EC competition rules) o praktikách har-

monizace konkurence a uživatelské volby na Internetu.

•  Komise počátkem roku 2009 upraví Bílou knihu ke stan-

dardizaci ICT (White Paper on ICT standardisation).

4.  Zahájení diskuze k plánu a rozvoji Internetu budoucnosti.

•  Komise do  konce roku 2010 připraví v  souvisejícím 

sdělení Akční plán zavedení IPv6 a bude sledovat vývoj 

stavu v členských státech a průmyslových odvětvích.

•  Komise na jaře 2009 zahájí veřejnou diskuzi k architek-

tuře a řízení Internetu věcí, která bude uzavřena vydá-

ním Sdělení.

•  Komise počátkem roku 2010 rovněž posoudí možností 

zřízení veřejnoprávního partnerství na úrovní EU pro 

rozvoj Internetu budoucnosti a vydá o tom zprávu.

5.  Vydání jasných pokynů k  implementaci stávajících pra-

videl k  ochraně dat a  koherentní strategie bezpečného 

Internetu budoucnosti poskytne Evropě možnost sezná-

mit se s  bezpečnostními hrozbami, a  povede k  diskuzi 

na mezinárodní úrovni. Z toho důvodu:

•  Komise do konce roku 2008 upraví Doporučení o apli-

kaci pravidel obecné ochrany dat při použití systémů 

RFID.

•  Připraví zprávu ohledně zachování soukromí a důvě-

ryhodnosti ve všudypřítomné informační společnosti, 

která je zatím ve stádiu přípravy.

6.  Pokud se týče zásadní role mezinárodní politiky, dialogu 

o regulaci a spolupráce ve všech vývojových trendech,

•  Komise do konce roku 2008 uveřejní Sdělení k externí 

dimenzi politiky informační společnosti.

Uvedené kroky jsou aktivně podporovány evropskou poli-

tikou regulace a směřují k podpoře zavádění konkurence, 

dosahování nižších cen a současné podpory investic do sítí; 

cílovým stavem je dosažení politického cíle „broadband pro 

všechny“ s  dostupností širokopásmového přístupu podle 

poptávky, což stimuluje rozvoj a užívání vyspělých služeb 

a aplikací v prostředí Internetu.

Zpracováno podle dokumentu EC COM(2008) 594 fi nal, 

vydaného 29. 9. 2008, pod názvem Communication on 

future networks and the internet.

Ing. Jan Vašátko
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Napájení v telekomunikacích – transportní cesty
 Sítě rozvodů
Střídavé i  stejnosměrné rozvody lze technicky realizovat

v rámci různých sítí. Tyto mohou být jednak otevřené, jed-

nak zavřené.

Otevřené sítě

Jsou napájeny z jednoho napájecího bodu. Dále je lze členit

na  zatížené jedním odběrem na  konci, s  několika odběry 

a  rozvětvené (stromečkové). Ve  stejnosměrném a  střída-

vém jednofázovém vedení připadá na jeden vodič polovina

úbytku napětí. Druhá polovina úbytku připadá na zpětný 

vodič (za předpokladu stejného průřezu a materiálu obou

vodičů). Uveďme si alespoň zkrácenou metodu pro střída-

vou a stejnosměrnou síť s jedním odběrem na konci.

Příklad: Venkovní kabinet telekomunikačního zařízení

s  odběrem P = 3 kW, ve  vzdálenosti od  napájecího bodu P

l = 400 m, má být jednofázově (třífázově s  rovnoměrným l

zatížením fází) připojen tak, aby celkový úbytek napětí

nebyl větší než 8 %, účiník (cos φ) je pro zjednodušení uva-

žujeme 1. Řecké písmeno κ označuje specifi kou (měrnou)

elektrickou vodivost.

Jednofázové připojení

Dovolený úbytek napětí:

Průřez vodiče: 

Volíme CYAY 2 × 16.

Třífázové připojení

Dovolený úbytek sdruženého napětí:

Průřez vodiče:

Volíme CYAY 4 × 2,5.

Z příkladu vyplývá, že za předpokladu dosažení rovnoměr-

ného zatížení fází je třífázové připojení podstatně výhod-

nější než jednofázové, nemusíme uvažovat úbytky napětí

na  nulovém vodiči. Při nerovnoměrném zatížení fází by 

ovšem úbytky napětí a přenosové ztráty podstatně vzrostly.

Příklad: Určete průřez měděného vodiče, který napájí

spotřebič proudem I = 60 A  při napětí I U  = 48 V  DC,U

ve vzdálenosti od napájecího bodu l = 50 m při dovoleném l

úbytku napětí uv = 2 %.v

Volíme CYA 120.

Ano, DC rozvody 48 V jsou drahé, v uvedeném případě 

budou pouze náklady na vodiče více než 50 000 Kč.

Pokud má síť několik n odběrů, můžeme celé vedení 

považovat za složené z n vedení s odběry na konci. Výsledný 

úbytek napětí je dán součtem úbytků napětí jednotlivých 

úseků. Nabízí se odstupňování průřezu vedení buď podle 

konstantní proudové hustoty, nebo podle minimální spo-

třeby materiálu vodiče. V  prvním případě vypočítáme 

proudy v  úsecích mezi jednotlivými odběry. Pro každý 

úsek navrhneme průřez tak, aby proudová hustota v celém 

vedení byla přibližně stejná. Ve  druhém případě se určí 

vzorec pro průřezy úseků vedení tak, aby spotřeba mate-

riálu na vodiče byla co nejmenší. V praxi se uvedené způ-

soby příliš nepoužívají. Jsou málo vhodné pro montáž 

a  údržbu. U  rozvětvených sítí vychází z  napájecího bodu 

hlavní vedení, z  něhož odbočují vedlejší vedení. Žádá se, 

aby úbytek napětí v žádném z koncových bodů nepřesáhl 

dovolený úbytek. Je několik způsobů řešení, ale protože vět-

šina techniků (mne nevyjímaje) je v zásadě líných, používá 

se v  praxi téměř výhradně relativně jednoduchá metoda 

hlavního vedení. Jak říkají Němci: „nur ein bischen Teorie“ 

(jen trochu teorie), a já s nimi souhlasím.

Základní nevýhodou jednostranně napájených vedení je 

jejich malá provozní spolehlivost. Jakákoli zdánlivě banální 

záležitost, jakou je například iniciace kteréhokoli jištění, 

vede k okamžitému přerušení napájení. Další nevýhodou je 

nemožnost dočasného odpojení vedení pro údržbu a revize. 

Proto se zejména u provozně důležitých zařízení často pou-

žívá dvoustranné (případně vícestranné) napájení.

Zavřené sítě

Napájení se realizuje z  několika napájecích bodů. Pokud 

dojde k  výpadku některého napájecího bodu nebo z  něj 

připojené trasy, napájení pokračuje z  druhého (z  dalších) 

bodů. Nejjednodušším případem je takové uspořádání stej-

nosměrné soustavy, kdy z  distribučního pole zdroje jsou 

ze samostatných jištění vedeny oddělené napájecí trasy, 

paralelně připojené na  vstupní svorky spotřebiče. Pokud 

mají oba přívody stejnou impedanci, pak mají také shodné 

úbytky napětí a proudové zatížení. Tento princip významně 

zvyšuje provozní bezpečnost a  ujalo se pro něj označení 

zdvojené napájení. Praktické uplatnění vyžaduje respekto-

vání následujících skutečností:

•  Napájecí větve by měly mít přibližně shodnou impe-

danci a proudové zatížení. Pokud tyto podmínky nejsou 

splněny, jsou úbytky napětí i  přenášený výkon rozdílné. 

Některé telekomunikační spotřebiče (například většina 

SDH zařízení) jsou dnes výrobci vybaveny „chytrým“ 

vstupem, který dokáže zajistit rovnoměrné rozdělení pří-

konu do obou napájecích větví. To je ovšem spíše čestná 

výjimka.

•  U více spotřebičů s jednoduchým vstupem ve společném 

napájecím obvodu hrozí nežádoucí vyrovnávání poten-

ciálů a proudů přes vstupní svorky, případně i spotřebiče 

samotné. Obvykle se takové spotřebiče pro zajištění rov-

noměrného zatížení připojují střídavě pouze na  jednu 

napájecí větev, čímž se výhoda zdvojeného napájení ztrácí.

2. část
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větev vykazuje tato dvojnásobný úbytek napětí a protékající

proud. Při návrhu vedení musí být tato skutečnost zohled-

něna a výsledkem je podstatné zdražení řešení. Rostou rov-

něž prostorové nároky na rozvaděče a uložení vodičů.

•  Při rozdílném napětí napájecích bodů, což hrozí při použití

dvou autonomních zdrojů, bude vedením protékat vyrov-

návací proud od místa napětí vyššího k napáječi s napětím

nižším. Pokud počítáme maximální úbytek napětí, určíme

napřed proudové rozložení, vyrovnávací proud a  při-

čteme jej k  jednotlivým úsekovým proudům co do veli-

kosti i směru. Při výpočtu průřezu narážíme na potíž, že

neznáme odpor vedení a tím ani velikost vyrovnávacího

proudu. Výpočet se tím značně komplikuje.

Oboustranně napájené vedení je relativně časté i ve střída-

vých rozvodech nn i vn. Typickým příkladem jsou trojfá-

zová vedení venkovního osvětlení.

Dalšími příklady zavřených sítí jsou sítě hřebenové, smyč-

kové a mřížové, uplatňují se zejména ve střídavých rozvodech.

Pro výpočet se často používají grafi cké pomůcky. Ve stejno-

směrných rozvodech se takové sítě používají jen výjimečně.

 Vnitřní rozvody telekomunikačních objektů
Střídavá síť přivedená do  telekomunikačního objektu se

z ekonomicko-technických důvodů obvykle rozděluje na síť 

zálohovanou náhradním proudovým zdrojem a síť nezáloho-

vanou. Náhradním zdrojem zde rozumíme u větších objektů

dieselový agregát, u menších objektů může tuto úlohu plnit

mobilní zdroj připojovaný manuálně přes blokovací pří-

vodku. Zálohují se technologické rozvody včetně napáječů,

klimatizace, evakuační zařízení a nezbytné světelné rozvody.

Chybně je často podceňována úloha klimatizace, jejíž příkony 

u  větších objektů mohou dosahovat až poloviny celkového

odběru. Energetický výpadek v  letních měsících pak může

vést k mrzuté situaci, kdy zařízení samo je po dobu několika

hodin spolehlivě zálohováno z  akumulátorů, bez chlazení

se však rychle „uvaří“. Topná a provozně zbytná zařízení se

nezálohují. Podle velikosti objektu se z hlavního rozvaděče

připojují rozvaděče podružné nebo přímo vybrané skupiny 

spotřebičů. Stejnosměrná síť je vytvářena konverzí ze stří-

davé pomocí napáječů (usměrňovačů), rozvádí se opět přes 

podružné rozvaděče nebo řadové rozvodné stojany. V roz-

vodech i  rozvaděčích se důsledně odděluje střídavá síť nn

a  stejnoměrná síť mn. Nejčastěji se používají celoplastové

kabely nebo izolované jednožilové vodiče. Vodiče se ukládají

na normalizované lávky a rošty nebo do žlabů. Neživé části

zařízení se spojují s okružní zemnicí sběrnicí místnosti a dále

s  uzemněním objektu. Obvykle jde o  vzájemně propojené

strojené i náhodné zemniče včetně ochranného vodiče pří-

vodu, metalických plášťů kabelů, hromosvodné a přepěťové

ochrany. Stejnou zemnicí síť využívají i prostředky přepěťové

a elektrostatické ochrany. Mimo náhradních zdrojů se spalo-

vacími motory se ve zdůvodněných případech používají další

typy zdrojů jako UPS, střídače, DC konvertory a invertory.

 Typické problémy vnitřních telekomunikačních rozvodů
V  závěru článku autor uvádí „pelmel“ problémů, které se

vyskytují nejčastěji.

•  Přechodové odpory rozvodu – jsou nebezpečné zejména 

ve  stejnoměrných rozvodech. Způsobují nežádoucí 

úbytky napětí a oteplování vodičů, v krajních případech 

i provozní poruchy. Dochází k nim zejména u všech spojů, 

hlavně:

 −  při napojení vodičů v trase, kterému bychom se měli 

pokud možno vyhnout,

 −  na koncovkách vodičů, zejména šroubovaných 

a hliníkových,

 −  v pojistkových pouzdrech a soklech výkonových 

pojistek. Důvodem je obvykle oxidace materiálu nebo 

znečištěné dotykové plochy,

 −  při použití nevhodného materiálu a montážních metod.

  Dobrou prevencí je pravidelné měření impedanční 

smyčky nebo úbytku napětí kritických míst (například 

vstup-výstup pojistky).

•  Poddimenzované jištění přípojky – protože platba dis-

tributorovi závisí na  hodnotě vstupního jištění, dochází 

k jeho nezdůvodněnému a technicky chybnému snižování 

s následky výpadků při stavech maximálních odběrů.

•  Rovnoměrnost zatížení fází střídavého rozvodu – nerov-

noměrnost způsobuje problémy provozu náhradních 

proudových zdrojů.

•  Špatný účiník (cos φ) – způsobuje vyšší ztráty a  úbytky 

napětí při přenosu. Tak např. rozvod pro zařízení, jehož 

spotřebiče mají průměrný cos φ = 0,7, vyjde při dimenzo-

vání pro tento účiník téměř o 30 % dražší, než kdyby při 

stejném činném výkonu byl cos φ = 1. Zlepšení účiníku 

dosáhneme snížením odběru jalové energie nebo (což je 

častější) kompenzací statickými kondenzátory.

•  Proudové chrániče – zajišťují ochranu před elektrickým 

úrazem za cenu často zbytečného odpojení obvodu. Situaci 

lze vyjádřit úslovím – „Operace se podařila, pacient (tele-

komunikační zařízení) umřel“. Je nutné volit vhodný typ 

chrániče, případně jiný technický prostředek.

•  Sítě podružných náhradních zdrojů – zejména u  někte-

rých UPS a  střídačů není zajištěn potřebný odpovídající 

vybavovací proud jištění při vzniku napětí na  neživých 

částech napájeného zařízení.

•  Nedodržení selektivity jištění rozvodu – důvodem bývá 

přílišný počet jištění a  chybná koncepce rozvodu. Počet 

jištění je nutno omezit pouze na nezbytné případy.

•  Nežádoucí velký počet napěťových DC soustav – v někte-

rých objektech nezdůvodněně přežívají výběhové sítě 

21,2 V, 24 V  nebo 60 V. To znamená zbytečné energe-

tické náklady. U  menších odběrů lze úspěšně řešit DC 

konvertory.

•  Problémy výkonového rozšíření – nejsnáze lze řešit 

u  modulárních zdrojů přidáním dalších modulů. 

V jiných případech jsou pomocí přídavné paralelní trasy. 

Nejobtížnější je navýšení výkonu dieselových agregátů, 

kde bývá nutná jejich výměna.

•  Krádeže a  vandalismus – kritickými materiály jsou 

barevné kovy, zejména měď. „Protikrumpáčové“ prove-

dení není všelékem. Logika věci říká, že co se nedá dále 

prodat, nebude se krást. Řešení bohužel bezprostředně 

neovlivníme.

Jaroslav Skála
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Širokopásmové kódování řeči
 Úvod
V  pevných přenosových digitálních sítích se tradičně pro

přenos řečového signálu o  šířce 3,1 kHz používá metoda

PCM. Po  nelineární kompresi (A-law, μ-law) se přenáší

8bitový vzorek s periodou 125 μs. Tomu odpovídá vzorko-

vací kmitočet fvzff  = z
1/125 μs = 8 kHz. To znamená, že rych-

lost přenosu bitového toku je 8 bitů × 8 kHz = 64 kbit/s.

Tato požadovaná přenosová rychlost je příliš vysoká pro

přenos hlasu v mobilních sítích. Tam vyžadujeme přenoso-

vou rychlost asi 10krát nižší. Proto bylo nutné hledat nové

metody kódování řeči s nižší přenosovou rychlostí [1, 2].

Obr. 1  Princip kódování řeči

Na  obr. 1 je zobrazen základní princip kódování řeči.

Vstupní analogový signál řeči je vzorkován analogově-čís-

licovým převodníkem (A/Č) se vzorkovacím kmitočtem

obvykle 8 kHz nebo 16 kHz. Dostaneme tak diskrétní

vzorky řeči. Tyto vzorky jsou v kodéru převedeny na bitový 

datový tok, tj. posloupnost 0 a  1. Kódovaný bitový tok je

přenesen komunikačním kanálem. Po přenosu jsou v deko-

déru opět vytvořeny diskrétní vzorky (diskrétní signál),

které jsou pak pomocí číslicově-analogového převodníku

(Č/A) převedeny na analogový výstupní řečový signál. První

kodeky (zkratka KOdér + DEKodér) byly navrženy pro sítě 

ISDN, kodek ADPCM podle doporučení ITU-T G.722 byl

standardizován již v roce 1986. Dále se objevily kodeky pro

mobilní sítě, pro přenos hlasu prostřednictvím IP (VoIP),

ve videokonferenčních systémech, pro rozhlasové vysílání

apod. Při kódování řeči pro přenos nebo uložení se snažíme

provést minimalizaci z těchto hledisek:

• minimální počet přenesených bitů za sekundu,

•  co nejmenší zkreslení zpětně dekódované řeči (kvalita,

srozumitelnost),

• minimální výpočetní náročnost,

• minimální zpoždění signálu při zpracování,

•  malá závislost na typu vstupního signálu (různé 

jazyky, hudba, pohlaví mluvčího), na úrovni signálu,

na poruchách a šumu přenosového kanálu apod.,

•  z hlediska ekonomického nás také zajímá co nejnižší 

cena.

K tomu, abychom dosáhli vysoké účinnosti zpracování řeči,

se využívají tyto metody:

•  Je použit vhodný model tvorby řeči (parametrický 

model).

•  Využívá se psychoakustických vlastností lidského sly-

šení (maskování signálů, které nemůže ucho slyšet).

•  Pracujeme se skupinami vzorků a jednotlivými rámci.

•  Používá se predikční analýza v co největším rozsahu 

(model hlasového traktu, kvantování parametrů, před-

pověď budicího signálu apod.).

•  Na straně kodéru je prováděna lokální syntéza 

a následná optimalizace vybíraných parametrů porov-

náním se vstupním řečovým signálem.

V  roce 1982 byla organizací CEPT vytvořena výzkumná 

skupina, která měla vyvinout první standard mobilní 

telefonní sítě. Tato skupina byla posléze označena jako 

Groupe Spécial Mobile (GSM). V dnešní době je zkratkou 

GSM označován globální systém pro mobilní komunikace 

(Global System for Mobile communications). V roce 1987 

se připojilo 13 zemí, které chtěly vyvinout společný buň-

kový mobilní telefonní systém pro Evropu. V roce 1989 byla 

odpovědnost za vývoj systému GSM převedena na Evropský 

institut pro telekomunikační normy (ETSI). První standard 

GSM byl publikován v  roce 1990. První mobilní síť GSM 

vybudovala firma Ericsson ve  Finsku (Radiolinja) v  roce 

1991. Na  konci roku 1993 měl systém GSM přes milion 

účastníků ve 48 zemích.

Buňkový mobilní systém GSM pracuje na  principu 

vyhledávání nejbližších buněk v  sousedství pro vytvoření 

mobilního spojení. V Evropě a většině zemí světa se vyu-

žívají kmitočtová pásma 900 MHz a  1800 MHz. V  USA 

a Kanadě byla tato kmitočtová pásma již obsazena, takže se 

využívají kmitočtová pásma 850 MHz a 1900 MHz. Pásmo 

850 MHz se pro GSM nebo 3G sítě využívá také v Austrálii

a mnoha zemích Jižní Ameriky. Systémy GSM-900 využí-

vají kmitočtový duplex (FDD) s odstupem kanálů 45 MHz. 

Pro vysílání mobilních stanic (uplink) se používá úsek 880 

až 915 MHz a  pro vysílání základnových stanic (down-

link) úsek 925 až 960 MHz. Celkové pracovní pásmo je 

2 × 35 MHz (původně bylo 2 × 25 MHz) a obsahuje 175 

(125) rádiových duplexních kanálů o šířce pásma 200 kHz. 

Kanál č. 0 je oddělovací, takže celkem je k  dispozici 174 

(124) rádiových duplexních kanálů. Na každém rádiovém

kanálu je metodou TDMA vytvořeno 8 časových intervalů, 

které přestavují uživatelské kanály; 8 v režimu FR (Full Rate) 

nebo 16 v režimu HR (Half Rate). Systém využívá modulaci 

GMSK, která má spektrální účinnost 1,35 bit/Hz/s, takže

celková přenosová rychlost jednoho rádiového kanálu 

o šířce 200 kHz je 270,833 kbit/s.

Pro přenos řeči po mobilní síti GSM byla vyvinuta řada 

kodeků. Všechny pracují se vzorkovacím kmitočtem 8 kHz. 

Na obr. 2 vidíme modul spektra řeči pro znělou a neznělou

hlásku. Kmitočtové pásmo, které bylo systémem GSM pře-

nášeno, mělo rozsah 300 HZ až 3,4 kHz (v  USA 200 Hz 

až 3,4 Hz). Kodeky byly pojmenovány podobně, jako byly 

označeny kanály v  časovém multiplexu. Byly to kodeky 

GSM 06.10 FR [3] s přenosovou rychlostí 13 kbit/s a GSM 

06.20 HR [4] s přenosovou rychlostí 5,6 kbit/s. Kodek GSM

06.10 FR je založen na  metodě RPE-LTP (Regular Pulse 

Excitation – Long Term Prediction) a  byl vyvinut v  roce 

1989, kodek GSM 06.20 HR je založen na metodě VSELP

(Vector Sum Excited Linear Prediction)a byl vyvinut v roce 

1995. Vývoj dále pokračoval kodekem GSM 06.60 EFR 

(Enhanced Full Rate) [5], který měl přenosovou rychlost 

12,2 kbit/s a byl vyvinut v roce 1996. Tento kodek je zalo-
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Prediction) a měl nahradit kodek GSM 06.10 FR a zlepšit 

jeho špatnou kvalitu řeči po přenosu. Všechny tyto kodeky 

využívaly lineární predikční analýzu a  patří do  třídy 

kodeků CELP (Code Excited Linear Prediction). S přípra-

vou na  přechod k  buňkové síti 3. generace (3G) byl ještě 

v  roce 1999 vyvinut kodek AMR-NB, který měl také fvzff = 

8 kHz a byl založen na ACELP. Tento kodek bude postupně 

nahrazen kodekem typu AMR-WB, který již používá vzor-

kovací kmitočet 16 kHz. Koncem roku 2008 se v  mobil-

ních telefonech pro systém GSM využívaly standardy 

AMR-NB (3GPP) a  v  mobilních telefonech pro CDMA

(3GPP2) se používá standard EVRC. Některé firmy (zvláště

Nokia a ERICSSON) už implementují standard AMR-WB 

do svých telefonů vyšší třídy, aby byly připraveny na to, až 

bude celý komunikační mobilní systém hotov.

Obr. 3  Parametrický model syntézy řeči

Obr. 2  Příklady modulů spektra znělé a neznělé hlásky
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 Základní principy kódování řeči
Pro syntézu řeči se využívá parametrický model, který je

zobrazen na obr. 3. Pro modelování hlasového traktu se

používá model pouze s póly (all-pole model), jehož přeno-

sová funkce má tvar (1):

(1) 

Koeficienty apa [i] jsou lineární predikční koeficienty. 

Koeficienty lineární predikce (LP) jsou platné v  rozsahu

10 až 30 ms, kdy lze řeč považovat za přibližně stacionární.

Póly přenosové funkce H(z) odpovídají formantům, které

vyjadřují rezonance vzduchu v  dutinách. Zjednodušený 

princip LP modelu je na obr. 4.

Model je rozdělen na  dvě části: na  generátor buzení

a  na  číslicový filtr, modelující rezonanční vlastnosti hla-

sového traktu. Generátor buzení je dále složen ze tří částí.

Pro vytvoření samohlásek je generován kvaziperiodický 

sled impulzů s periodou, která je rovna periodě základního

tónu. Pro neznělé souhlásky je použit pro buzení bílý šum.

Znělé souhlásky mají buzení vytvořené směsí šumu a sig-

nálu kvaziperiodických pulzů, které se mohou lišit od sig-

nálu pro buzení samohlásek. Pro modelování vlastností

hlasového traktu se nejčastěji používá číslicový fi ltr s neko-

nečnou impulzní odezvou (Infinite Impulse Response, IIR).

Formanty jsou modelovány pomocí pólů jeho racionální

lomené přenosové funkce a  antiformanty pomocí nulo-

vých bodů. U  lineárního predikčního modelu neobsahuje

přenosová funkce nulové body, to znamená, že nejsou

modelovány antiformanty. Koeficienty přenosové funkce

jsou určeny na základě lineární predikční analýzy [6]. LP

analýza se velmi často používá například při kódování řeči

v  mobilních telefonech. Nejpoužívanějšími jsou kodéry 

CELP a ACELP.

Souvislá řeč je z  akustického hlediska modulována velmi 

výrazně. Tempo řeči i výška, síla a barva hlasu se uplatňují 

až na  celcích, které přesahují délku hlásky. Analýzu sou-

vislé řeči označujeme jako suprasegmentální (nad-segmen-

tální) analýzu. Sem patří i zkoumání prozodie, tj. modulace 

mluvené řeči tím způsobem, aby byla přirozená a  přesně 

vystihovala, co chce mluvčí říci, popř. v jakém citovém roz-

položení se nachází. Tento problém se zvláště objevuje při 

vytváření syntetické řeči. Mezi prozodické charakteristiky 

patří:

•  Kmitočet základního tónu F0. Průběh základního tónu

určuje intonaci (melodii) promluvy.

•  Trvání řečové jednotky. Tento parametr souvisí s ryt-

mem řeči, s délkou a umístěním pauz a s tempem řeči.

•  Intenzita promluvy. Parametr popisuje hlasitost pro-

mluvy a variabilitu hlasitosti jejích úseků.

Pro fvzff = 8 kHz je používán řád predikce p = 10 a pro fvzff  = 

16 kHz je voleno p = 16. Na obr. 5 je vidět zjednodušení, 

které se při modelování hlasového traktu používá.

Obr. 4  Základní princip vytváření řeči pomocí modelu LP

Obr. 5  Válcový akustický model hlasového traktu [6]
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lována soustavou válců, které mají stejnou výšku. Při vytvá-

ření znělých úseků řeči (samohlásky apod.) se jako budicí

signál používá posloupnost jednotlivých impulzů. Neznělé

úseky jsou buzeny bílým šumem. Téměř všechny kodéry 

pro veřejné telekomunikace používají LP model. Kodéry se

v  podstatě liší tím, jak a  do  jaké míry je kódován budicí

signál. Lze naznačit tuto posloupnost vývoje: LPC → CELP

→ ACELP → RCELP.

 Popis kodeku typu GSM 06.20 HR
Jako příklad si uveďme vlastnosti kodeku GSM 06.20 HR,

který má pro fvzff  = 8 kHz přenosovou rychlost 5,6 kbit/s. 

Blokové schéma kodéru je zobrazeno na obr. 6. Základním

principem kodeku je porovnání původního řečového sig-

nálu se signálem syntézovaným v  kodéru. Potom jsou

nastavovány parametry syntézy tak, aby součet kvadratické

chyby mezi původní a syntetizovanou řečí byl minimální.

Tato chyba se počítá až po  filtraci váhovacími filtry (viz.

obr. 7). Kodek pro časové rámce o délce 20 ms počítá celkem7

18 parametrů, které jsou kvantovány, a je vytvořeno binární

slovo o  délce 112 bitů, které je přenášeno. V  tabulce 1 je 

uveden význam jednotlivých bitů rámce pro znělý úsek řeči.

Obr. 6  Blokové schéma GSM 06.20

Obr. 7   Modulové kmitočtové charakteristiky váhovacího fi ltru 

W(z) a lineárně predikčního fi ltru H(z)

Parametr Počet bitů Číslo bitu

od MSB k LSB

R0 5 1 až 5

LPC1 11 6 až 14

LPC2 9 17 až 25

LPC3 8 26 až 33

INT_LPC 1 34

MODE 2 35 až 36

LAG_1 8 37 až 44

CODE_1 9 45 až 53

GSP0_1 5 54 až 58

LAG_2 4 59 až 62

CODE_2 9 63 až 71

GSP0_2 5 72 až 76

LAG_3 4 77 až 80

CODE_3 9 81 až 89

GSP0_3 5 90 až 94

LAG_4 4 95 až 98

CODE_4 9 99 až 107

GSP0_4 5 108 až 112

Tabulka 1  Význam bitů 112 bitového slova.

U  vstupního diskrétního řečového signálu o  délce 160 

vzorků je nejprve testováno, zda se nejedná o  speciální 

posloupnost k nastavení výchozího stavu kodéru. Potom je 

diskrétní signál filtrován preemfázovým filtrem typu horní 

propusti 4. řádu, který potlačí nízkofrekvenční energe-

ticky výrazné spektrální složky. Filtrovaný signál je uložen 

do vyrovnávací paměti o kapacitě 195 vzorků. Vzorek ozna-

čený jako s[0] je vzorek nejstarší. Z nejnovějších 170 vzorků 

je provedena lineární predikční analýza a  je určeno 10 

koeficientů odrazu KiKK , i = 1, 2, …, 10. Následně jsou koefi-

cienty odrazu sdruženy do 3 skupin a kvantovány na různý 

počet bitů. Také je určena celková energie rámce jako součet 

kvadrátu všech vzorků, která je také kvantována. Z kvan-

tovaných hodnot koeficientů odrazu jsou určeny lineární 

predikční (LP) koeficienty a10[i], i = 1, 2, …, 10. Pro další 

zlepšení vlastností GSM kodéru je použit doplňkový postup 

interpolace LP koeficientů. Časový rámec 20 ms je rozdělen 

na 4 subrámce po 5 ms. Pro první tři subrámce jsou vypo-

čítány interpolované koeficienty z  předcházejícího rámce 

a  jsou určeny koeficienty LP současného rámce. Z  inter-

polovaných koeficientů jsou určeny koeficienty odrazu 

a  je kontrolována stabilita číslicového filtru, modelujícího 
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žita. Indikace je provedena bitem INT LPC. Je-li bit roven

1, jsou využity interpolované LP koeficienty, je-li roven 0,

jsou využity neinterpolované LP koeficienty. Které z  nich

jsou využity, záleží na  minimu zbytkové energie pro celý 

rámec. Kvantované koeficienty odrazu jsou vybírány z vek-

torové knihy ve  dvou cyklech. Interpolace LP koeficientů

se provádí proto, že koeficienty LP se mezi rámci o délce

20 ms mohou skokově změnit, což by mohlo způsobovat

problémy při syntéze. Ve větvi zpracování řečového signálu

s[n] je zařazen váhovací filtr W(z), který respektuje neline-

ární vlastnosti slyšení a maskování. Pokud zbytková chyba

bude mít takové spektrální složení, že bude překryta (mas-

kována) energeticky vyššími složkami řeči (např. formanty 

u  znělých hlásek), může být zanedbána. Využívají se již

zmíněné vlastnosti lidského slyšení. Příklad modulu spek-

tra váhovacího filtru W(z) je uveden na obr. 7.

Obr. 8  Modulová kmitočtová charakteristika hřebenového 

váhovacího fi ltru C(z)

Další váhovací filtr C(z) potlačuje celkovou chybu na násob-

cích kmitočtu základního tónu fZTff , protože zde bude chyba

překryta jednotlivými budicími impulzy. Na obr. 8 vidíme 

modulovou kmitočtovou charakteristiku hřebenového

váhovacího filtru C(z), který je definován vztahem (2).

 (2)

Hodnota periody základního tónu TZTTT  = 1/f/ ZTff  je počítána 

ve znělých úsecích z autokorelační posloupnosti váhovaného

řečového signálu. Aby bylo dosaženo dostatečné přesnosti,

nenabývá TZTTT  pouze celočíselných hodnot, ale také zlomko-

vých hodnot z tabulky, která je uložena v kodéru. Informace

o znělosti daného rámce je rozhodnuta na základě hodnot

autokorelační funkce, pokud tyto hodnoty v  celém rámci

překročí práh znělosti. Pokud je úsek znělý, hledáme co

nejpřesnější hodnotu TZTTT  = L × (1/f/ vzff ). Výpočet je prováděn

v subrámcích po 5 ms a zpřesňování TZTTT je prováděno dosti 

komplikovaným algoritmem.

Přenosová funkce B(z) vyjadřuje transformaci Z budicího Z

signálu b[n]. Pro znělý úsek je nejprve vzat budicí sig-

nál z  předchozích subrámců, které jsou zpožděny o  TZTTT . 

K  němu je přidávána lineární kombinace signálů (vek-

torů), které jsou vybírány z kódové knihy. V následujících 

standardech se B(z) nahrazuje adaptivní kódovou knihou.

Vektory z kódové knihy jsou vybírány spolu se zesilovacími 

činiteli γ a β tak dlouho, až je mezi původním a syntézova-

ným řečovým signálem minimální kvadratická odchylka. 

Pro neznělé úseky se neprovádí analýza periody základního 

tónu, ale je prováděna korelace mezi řečovým signálem 

a  vektory první kódové knihy. Zde nemá smysl provádět 

filtraci váhovacím filtrem C(z). Po  nalezení optimálního 

budicího vektoru z první vektorové knihy je použita ještě 

druhá vektorová kniha, která slouží pro zpřesnění návrhu. 

Obr. 9  Blokové schéma dekodéru GSM 06.20 HR

Dekodér kodeku GSM 06.20 HR je zobrazen na  obr. 9. 

Na  základě přijatého 112bitového slova dekodér vytvoří 

číslicový filtr, modelující hlasový trakt, nastaví ziskové čini-

tele a vytvoří budicí signály. U znělého úseku je zpoždění L, 

které odpovídá periodě základního tónu (L = fvzff /f/ ZTff ), vlo-

ženo do stavového registru, a tím je určen začátek budicího 

signálu. Z kódové knihy je vybrán odpovídající signál, který 

je k budicímu signálu přidán. Pro neznělé úseky je budicí 

signál vytvářen z vektorů dvou kódových knih.

Na  Internetu je volně přístupný program v  jazyce 

ANSI-C, který realizuje kodér i  dekodér pro kodek GSM 

06.20 HR. Kodeky GSM 06.20 HR a GSM 06.60 EFR byly 

na ÚTKO VUT v Brně implementovány v signálovém pro-

cesoru TMS320C6414. Firma Texas Instruments nabízí 

za dosti značný finanční obnos zdrojové programy v asem-

bleru signálového procesoru. V tabulce 2 jsou uvedeny počty 

instrukcí, které procesor při běhu programu v  asembleru 

musel provést pro kódování a dekódování jednoho rámce 

o délce 20 ms. V prvém sloupci je uveden počet instrukcí 

kodéru a dekodéru při převodu programu z jazyka ANSI-C 

do  asembleru TMS320C6414 bez optimalizace. V  dru-
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asembleru vzhledem k  soft warové a hardwarové architek-

tuře signálového procesoru. Pro srovnání je uveden počet

instrukcí, které nabízí Texas Instruments.

Typ kodeku Funkce Přímý překlad 

z jazyka ANSI-C

Optimalizova-

ný asembler

Asembler fi rmy 

Texas Instruments

GSM 06.20 HR

(5,6 kbit/s)

kodér 3 209 855 327 682
250 000

dekodér 108 562 44 829

GSM 06.60 EFR

(12,2 kbit/s)

kodér 2 575 999 299 324 297 000

dekodér 150 594 38 122 33 000

Tabulka 2   Počet instrukcí nutných pro implementaci GSM 

kodeků v signálovém procesoru TMS320C6414

 Moderní širokopásmové metody digitální komprese řeči
Dalším krokem vývoje mobilních komunikací je využití

širokopásmové telefonie. Vzorkovací kmitočet je zvýšen

z 8 kHz na 16 kHz. Přenášené hovorové pásmo je rozšířeno

z 300 Hz až 3,4 kHz na 50 Hz až 7 kHz. Tím je zlepšen pocit

přímé komunikace a lepší identifikace mluvčího. Na obr. 2

lze vidět rozdíl mezi moduly spektra znělé a neznělé hlásky 

pro úzkopásmovou a  širokopásmovou telefonii. Rozšíření

kmitočtového rozsahu v nízkém pásmu od 50 Hz do 300 Hz

dává větší hloubku a barevnost přenášené řeči a horní roz-

šířené kmitočtové pásmo podporuje zvláště přenos nezně-

lých hlásek, čímž se zvyšuje srozumitelnost.

Proč nebylo možné dříve rozšířit přenášené telefonní

pásmo? Analogová telefonie byla limitována omezeným

kmitočtovým pásmem telefonní přípojky. S  příchodem

číslicového zpracování signálů se objevily nové moderní

metody, které překonaly tento nedostatek. Typickým pří-

kladem toho je přenos typu ADSL nebo novější VDSL.

V oblasti mobilních komunikací moderní číslicové metody 

umožnily přenos širokopásmové řeči (f( vzff  = 16 kHz) s při-

bližně stejnou přenosovou rychlostí, jako řeči úzkopásmové

(f( vzff  = 8 kHz).

GSM je označován jako systém 2G, UMTS je jedním ze

systémů 3G neboli IMS-2000, který využívá širokopásmový 

multiplex na  principu kódového dělení přístupu více uži-

vatelů k přenosovému médiu (W-CDMA). Využívá se pří-

mého rozprostření kmitočtové spektra (DS-CDMA) orto-

gonálními sekvencemi s  čipovým kmitočtem 3,84 MHz

a  přenášený signál je tak rozprostřen do  kmitočtového

pásma o  šířce 5 MHz. Komunikační protokoly jsou kon-

cipovány tak, aby umožňovaly současné poskytování hla-

sových, datových i  multimediálních služeb. V  obou smě-

rech přenosu se využívá modulace QPSK. Systémy UMTS

2100 využívají standardizované kmitočtové pásmo 1885 až

2025 MHz pro připojení mobilní stanice k základnové sta-

nici (uplink) a kmitočtové pásmo 2110 až 2200 MHz pro

připojení základnové stanice k mobilní stanici (downlink).

Systémy UMTS 1900 (využívané např. v USA) potom kmi-

točtová pásma 1710 až 1755 MHz/2110 až 2155 MHz.

Přenosová rychlost na  vyhrazeném rádiovém kanálu

může dosahovat až 2 Mbit/s, což ovšem platí pro statického

uživatele. Pro rychle se pohybující uživatele se skutečná 

přenosová rychlost snižuje, jak se přizpůsobuje dynamic-

kým příjmovým podmínkám (při pohybu 50 až 150 km/

hod je pohybuje v rozmezí 64 až 384 kbit/s). Zdokonalení 

HSPA (High-Speed Packet Access), které se někdy ozna-

čuje jako systémy 3,5G, umožňuje přenosové rychlosti až 

14 Mbit/s (při vyšších rychlostech se využívá modulace

16-QAM) ve směru k uživatelům a až 5,76 Mbit/s ve směru 

od uživatelů.

Systémy UTMS s W-CDMA byly kritizovány pro použití 

velké šířky pásma, což není výhodné pro země, které mají 

problémy s  umístěním nových kmitočtových pásem pro 

služby 3G (např. USA). Z toho důvodu předložila americká 

společnost Qualcomm, na  základě výzvy ITU-R, návrh 

na systém 3G, založený na dalším zdokonalení systému 2G 

podle specifi kace IS-95. Systém cdma2000 využívá rádiové 

kanály o šířce pouze 1,25 MHz. Bohužel tento systém není 

kompatibilní s většinou systémů 3G.

Mezi systémy 2G a  3G leží řada systémů, které zdo-

konalují vlastnosti GSM. Jedná se především o  obecnou 

službu rádiového přenosu paketů (GPRS) a  zdokonalení 

datových přenosu pro rozvoj GSM (EDGE) nazývané také 

E-GPRS. GPRS je označován za  systém 2,5 G a  EDGE 

za  systém 2,75G. Teoretické maximum přenosové rych-

losti pro GPRS, při využití všech osmi časových intervalů 

a  kódování CS-4, je 160 kbit/s. V  praxi se však obvykle 

využívá konfi gurace časových intervalů 4 + 1 a kódování 

CS-3, tedy 57,6/14,4 kbit/s. Systém EDGE poskytuje teo-

retické maximum 473,6 kbit/s, protože využívá rovněž 

modulaci 8-PSK. Při konfi guraci 4 + 1 jsou maximální 

přenosové rychlosti 236,8/59,2 kbit/s. Při srovnání sys-

témů GSM a UMTS vidíme, že systém UTMS nabízí pod-

statně větší přenosové rychlosti paketového přenosu dat 

a obslouží současně více zákazníků. Na druhé straně ale 

vyžaduje vyšší hustotu základnových stanic (1 až 1,5 km) 

a má větší nároky na příkon. To se týká hlavně přenoso-

vých pásem kolem kmitočtu 2100 MHz.

Tak, jak jsou vyvíjeny systémy pro přenos dat po mobilní 

síti, jsou také vyvíjeny nové kodeky pro širokopásmovou 

telefonii. Existují v podstatě dvě skupiny telekomunikačních 

národních organizací, které provádějí vývoj těchto kodeků. 

Skupina 3GPP sdružuje organizace v  Evropě, části Asie 

a v severní Africe a pokrývá zhruba 80 % světového trhu. 

Využívá systém typu AMR-NB a  perspektivně AMR-WB. 

Využívá se hlavně v  přenosovém systému GSM a  3G 

W-CDMA. Druhá skupina, označená jako 3GPP2, sdru-

žuje organizace v Severní Americe a Asii a pokrývá zbylých 

20 % světového trhu. Využívá systém typu VMR-WB, který 

je zařazen hlavně v přenosovém systému 3G CDMA2000.

Všechny tyto způsoby přenosu využívají kompresi 

řeči pomocí kodeku typu ACELP. Tento kodek byl vyvi-

nut na  univerzitě v  Sherbrooku v  Kanadě [7]. Kodek 

typu ACELP se vůči kodeku CELP liší hlavně v  knihov-

nách, kde jsou uloženy budicí vektory. Knihovny mají 

algebraické struktury s  možností prohledávání velkého 

objemu dat s minimálními nároky na paměť a velmi rych-

lým vyhledáváním. Tento standard má relativně dobrou 

odolnost vůči šumu, malou závislost na vstupním signálu 
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Další modifikací je kodek typu RCELP, kdy je provedena

modifikace vstupního signálu, která není sluchem rozpo-

znatelná, ale zlepšil se poměr signálu k šumu při nižší pře-

nosové rychlosti.

Standardizaci kodeků, typů modulace a  přenosových

systémů provádí mezinárodní organizace ITU, která

pro standardizaci v  telekomunikacích má sektor ITU-T.

V dnešní době probíhá vytváření standardů v oblasti pásma

WB (Wide Band; 50 Hz až 7 kHz), Super WB (50 Hz až

14 kHz) a FB (Full Band; 20 Hz až 20 kHz). Přehled někte-

rých standardů:

•  ITU-T G.729 – kodek typu ACELP s fvzff  = 8 kHz [8].

•  ITU-T G.729.1 – rozšíření kodeku typu ACELP

pro WB pásmo [9]. Ovšem rozšíření je tak velké, že 

vlastně vznikl nový standard.

•  ITU-T G.718 – Q9/16 kodek typu ACELP obsahující 

5vrstvou strukturu se změnou vzorkovacího kmitočtu

(12,8 kHz a 16 kHz). Jeho popis lze nalézt v [10].

Vývojová skupina 3GPP využívá pro širokopásmovou tele-

fonii systém AMR-WB, který používá v různých modifika-

cích kodeků typu ACELP, pracujících s  vnitřním vzorko-

vacím kmitočtem 12,8 kHz. Skutečně zpracovávaná šířka

hovorového pásma je 50 Hz až 6,4 kHz. Pásmo 6,4 kHz až

7 kHz je uměle rekonstruováno. Přenosová rychlost je při-

způsobována vlastnostem přenosového rádiového kanálu.

Je stanoveno 9 typů přenosové rychlosti (od 6,60 kbit/s až

po 23,85 kbit/s). Je využíván přenos DTX (Discontinuous

Transmission), kdy je snížen příkon, jestliže není indiko-

vána řeč na vstupu. Na obr. 10 je zobrazena oblast použití 

kodeků typu AMR-WB.

Obr. 10  Oblast použití systému AMR-WB

Vývojová skupina 3GPP2 vyvíjí konkurenční systém

VMR-WB [11]. Tento systém je navržen pro dvě rádiové 

konfigurace přenosových systémů CDMA2000, tj. RSI

(Rate Set I) a RSII (Rate Set II). Povolené okamžité rychlosti

v systému CDMA RSI jsou FR (8,55 kbit/s), HR (4 kbit/s),

QR (2,0 kbit/s) a ER (0,8 kbit/s). V systému RSI, VMR-WB

pracuje pouze v  modu 4, kdy dosahuje průměrné přeno-

sové rychlosti při 100% aktivitě řeči na vstupu 7,81 kbit/s,

a  při 40% aktivitě 3,6 kbit/s. Není kompatibilní se systé-

mem AMR-WB. U  systému CDMA RSII jsou povolené 

tyto přenosové rychlosti: FR (13,3 kbit/s), HR (6,2 kbit/s), 

QR (2,7 kbit/s) a  ER (1 kbit/s). V  systému RSII, pracuje 

VMR-WB ve  4 modech. Průměrné hodnoty přenosové 

rychlosti jsou uvedeny v tabulce 3. 

100% aktivity 

řeči (kbit/s)

40% aktivity 

řeči (kbit/s)

Mód 3 13,3 6,1 

Mód 0 12,8 5,7 klesá

Mód 1 10,5 4,8 zátěž

Mód 2    8,1 3,8 sítě

Tabulka 3  Průměrné přenosové rychlosti kodeku VMR-WB pro 

systém CDMA RSII

Pouze v módu 3 je schopen systém VMR-WB spolupraco-

vat se systémem AMR-WB (G.722.2). Průměrná přenosová 

rychlost je vybrána systémem na základě provozních pod-

mínek v mobilní síti. Okamžitá přenosová rychlost je určena 

podle množství nové informace v  daném rámci. Jádro 

systému opět tvoří kodek typu ACELP. Systém VMR-WB 

obsahuje vůči systému AMR-WB několik zlepšení:

•  Má volitelnou možnost širokopásmového (50 Hz až 

7 kHz) a úzkopásmového (200 Hz až 3,4 kHz) vstupu 

i výstupu.

•  Má provedenu redukci okamžitého hluku na  vstupu 

systému.

•  Vstupní signál je v každém rámci klasifikován a podle 

toho je zvolena přenosová rychlost.

•  Má provedeno speciální kódování neznělých rámců.

•  Pro znělé rámce je vstupní signál modifikován, aby 

bylo kódování jednodušší (RCELP).

•  Je prováděna adaptivní filtrace na výstupu systému pro 

potlačení šumu na nízkých kmitočtech.

•  Je provedena lepší ochrana proti chybám přenosového 

kanálu.

Zatím jsme se zabývali převážně kodéry řeči a  pomí-

jeli jsme přenos hudby nebo řeči s  hudbou. Je známo, 

že audiokodéry pro kódování hudby nepracují dobře při 

kódování řeči pro nižší přenosové rychlosti (menší než 

32 kbit/s). Naopak kodéry řeči, které mají nižší přenoso-

vou rychlost, nekódují dobře hudební signál. Proto byla 

vyvinuta modifikace systému AMR-WB, která je ozna-

čena jako AMR-WB+. Základ kodeku spočívá na  prin-

cipu AMR-WB s  vnitřním vzorkovacím kmitočtem 

fvzff  = 12,8 kHz. Má dva režimy: mono a stereo. V režimu

mono lze přenosovou rychlost měnit od  5,2 kbit/s 

do  36 kbit/s a  v  režimu stereo v  rozsahu 6,2 kbit/s až 

48 kbit/s. Může kódovat hudbu i  v  CD kvalitě (rozsah 

až do 20 kHz). Existuje zpětná kompatibilita s kodekem 

AMR-WB. Používá kódování typu ACELP nebo TCX 

(Transform Excitation Coding). Kódování TCX využívá 

vektorové kvantování v kmitočtové oblasti a jsou použity 

superrámce o délce až 80 ms pro lepší kódování stacio-

nární hudby.
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ACELP Algebraic Code Excited Linear Prediction

systém s lineární predikcí, buzený algebraickým kódem

A/Č analogově-číslicový

ADM Adaptive Delta Modulation

adaptivní delta modulace

ADPCM Adaptive Differential Pulse Code Modulation

adaptivní diferenční pulzné kódová modulace

ADSL Asynchronous Digital Subscriber Line 

asynchronní digitální účastnická přípojka

AMR-NB  Adaptive Multi-Rate Narrow Band 

adaptivní úzkopásmový přenos s proměnnou rychlostí

AMR-WB Adaptive Multi-Rate Wide Band 

adaptivní širokopásmový přenos s proměnnou rychlostí

CDMA Code Division Multiple Access

vícenásobný přístup s kódovým dělením

CELP Code Excited Linear Prediction

kódově buzený systém s lineární predikcí

Č/A číslicově-analogový

EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution 

zdokonalení datových přenosů pro rozvoj GSM

E-GPRS Enhanced General Packed Radio Service 

zdokonalená obecná služba rádiového přenosu paketů

ETSI European Telecommunication Standard Institute

Evropský institut pro telekomunikační normy

EVCR Enhanced Variable Rate Codec

zdokonalený kodek s proměnnou přenosovou rychlostí

GPRS General Packed Radio Service

obecná služba rádiového přenosu paketů

GSM Groupe Spécial Mobile / Global System for Mobile communications

globální systém pro mobilní komunikace

FIR Finite Impulse Response 

konečná impulsní odezva

HSPA Hihg-Speed Packet Access

vysokorychlostní přístup pro přenos paketů

IIR Infi nite Impulse Response 

nekonečná impulsní odezva

IMS-2000 International Mobile Telecommunications – 2000

mezinárodní mobilní telekomunikace – 2000

ISDN Integrated Services Digital Network

digitální síť integrovaných služeb

ITU International Telecommunication Union

Mezinárodní telekomunikační unie

LPC Linear Prediction Coefficient 

lineární predikční koeficient

PCM Pulse Code Modulation

pulzně kódová modulace

RCELP Relaxed Code Excited Linear Prediction

systém s lineární predikcí, buzený přizpůsobeným kódem

RPE-LTP Regular Pulse Excitation-Long Term Prediction

systém s dlouhodobou predikcí, buzený pravidelným pulzem

TDMA Time Division Multiple Access

vícenásobný přístup s časovým dělením

UMTS Universal Mobile Telecommunication System 

univerzální mobilní telekomunikační systém

VDSL Very high speed Digital Subscriber Line

digitální účastnická přípojka s velmi vysokou přenosovou rychlostí

VMR-WB Variable-Rate Multimode Wide-Band

širokopásmový vícemódový přenos s proměnnou rychlostí

VoIP Voice over Internet Protocol 

přenos hlasu prostřednictvím IP

VSELP Vector sum excited linear prediction

systém s lineární predikcí, buzený vektorovým součtem

W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access 

širokopásmový systém s vícenásobným přístupem kódovým dělením
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Revoluční přestavba studia 

na Fakultě elektrotechnické
Po náročných přípravách byly pro akreditaci připraveny nové studijní programy na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého 

učení technického v Praze, které refl ektují zejména rychlý vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologiích se sou-

časnou renesancí klasických elektrotechnických disciplín. Nové bakalářské i magisterské studijní programy budou otevřeny již 

v následujícím školním roce 2009/2010.

Dlouhá léta Elektrotechnická fakulta zajišťovala výuku

v  jediném koncentrovaném bakalářském, navazují-

cím magisterském a  doktorském studijním programu

Elektrotechnika a  informatika. Dílčí specializace byly 

řešeny dělením do  oborů. Před několika lety přibyl nový 

bakalářský studijní programu Soft warové technologie

a  management, který reagoval na  expanzi oboru infor-

mačních technologií a zvýšenou poptávku po absolventech

v této oblasti.

Dnes již nevyhovující struktura studijního programu

Elektrotechnika a  informatika vedla k  zásadní přestavbě

studia a vytvoření čtyř nových studijních programů místo 

tradičního jediného při zachování bakalářského studij-

ního programu Soft warové technologie a  management.

Přehledný diagram (obr. 1) zobrazuje vytvořenou strukturu 

studijních programů a  dále dělení studijního programu

Komunikace, multimédia a elektronika do oborů v bakalář-

ském a magisterském studiu. 

Studijní program Komunikace, multimédia a  elek-

tronika zachovává v  bakalářském i  magisterském studiu

shodně po čtyřech oborech s určitými modifi kacemi obsahu. 

Studijní program je modernizovanou obdobou dřívějšího 

oboru Elektronika a sdělovací technika. Pokrok nezasta-

víme. Podobně, jako je tradiční český termín „sdělovací 

technika“ nahrazován termínem „komunikačními techno-

logie“ a podobnými spojeními, setkáváme se s jinými pojmy 

i pro oblast telekomunikací, např. komunikační technika či 

sítě elektronických komunikací. Zaměříme se tedy blíže 

na obory, které nahrazují dřívější zaměření telekomunikace.

 Bakalářský obor Síťové a informační technologie
Informační a komunikační technologie představují odvětví, 

které dlouhodobě vykazuje ekonomický růst. Témata, 

na která se obor zaměřuje, jsou přitažlivá jak pro techniky 

znalé, tak pro nováčky v  oboru: mobilní a  fi xní komuni-

kace, telekomunikační a  počítačové sítě, přístupové sítě 

a vysokorychlostní datové systémy, přenosová média a sys-

témy, číslicové zpracování signálů, konstrukce komunikač-

ních zařízení, bezdrátové sítě, optické sítě, kvalita služeb, 

management v telekomunikacích a řada dalších. 
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Při výuce je kladen důraz na  efektivitu použitých pro-

středků, rozmanitý a pestrý výukový proces. Výuka probíhá

formou přednášek (kontaktních i vysílaných přes Internet),

seminářů, praktických cvičení, formou laboratorních prací

(např. měření, konfi gurace, demonstrace), exkurzí, pro-

jektů, samostatných a  kvalifi kačních prací. Využívá pro-

středků e-výuky pro samostudium, ověřování znalostí, ale

i pro měření, konfi gurace a simulace systémů na dálku.

Vzhledem k  značnému rozsahu trhu v  sektoru infor-

mačních technologií a telekomunikací v ČR najdou absol-

venti lehce uplatnění. Nejčastější předpokládané pracovní

pozice bakalářů jsou: správci sítí a  systémů, pracovníci

u  ICT fi rem a  telekomunikačních operátorů, návrháři

obvodů a  komponent, konstruktéři zařízení. Nicméně

bakalářský obor Síťové a informační technologie připravuje

zejména pevný a solidní základ pro pokračování v navazu-

jícím magisterském oboru Sítě elektronických komunikací.

Absolvent oboru Síťové a  informační technologie

získá solidní znalosti technického vybavení informačních

a  komunikačních systémů. Pozná principy elektronických

obvodů, součástek a komponent pro analogovou i digitální

techniku. Ovládne principy lokálních počítačových, roz-

lehlých datových i  univerzálních telekomunikačních sítí

a bude připraven je uplatnit při správě, konfi guraci a dia-

gnostice. Bude schopen programovat jednoduché aplikace 

a spravovat programové vybavení v síťovém prostředí.

 Magisterský obor Sítě elektronických komunikací
Sítě elektronických komunikací dnes jakožto obecnější 

pojem nahrazují tradiční název telekomunikační sítě. Vedle 

klasických telekomunikačních sítí pevných i mobilních zahr-

nují také sítě podnikové, lokální a sítě k distribuci rozhlasu 

a televize. Obor si klade za cíl vyzdvihnout v povědomí stu-

dentů souvislosti v  široké síťové problematice založené

dnes na  konvergenci systémů a  technologií a  formujících 

se univerzálních sítích nové generace, poskytující telefonní, 

videotelefonní a  datové služby, přístup k  různorodému 

obsahu prostřednictvím internetu, včetně audia a videa.

Magisterský obor navazuje na  solidní základ bakalář-

ského oboru Síťové a  informační technologie, případně 

Komunikační technika, v  jejímž rozsahu předpokládáme 

i  vstupní znalosti navazujícího magisterského oboru. 

Nicméně znalosti si mohou studenti při nástupu bez pro-

blému doplnit v rámci samostudia za pomoci on-line výu-

kových materiálů.

Vzhledem k značnému rozsahu trhu v sektoru síťových

technologií a telekomunikací v ČR najdou absolventi po zís-

kání titulu inženýr snadno uplatnění. Praktické dovednosti 

Obr. 1 Struktura studijního programu
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íse snažíme formovat již během studia při práci na projek-

tech ve výzkumných centrech a ve spolupráci s průmyslo-

vými podniky.

Nejčastější předpokládané pracovní pozice absolventů

oboru jsou: administrátoři sítí a  systémů, inženýři u  ICT

fi rem a  telekomunikačních operátorů, konstruktéři zaří-

zení, projektanti systémů a sítí, manažeři vývoje a výzkumu,

manažeři a  konzultanti nejen v  oblasti ICT. Schopným

absolventům nabízíme pokračování v doktorské etapě stu-

dia a získání titulu Ph.D.

Absolvent oboru Sítě elektronických komunikací

získá hlubší znalosti technického vybavení telekomu-

nikačních systémů, zejména s  důrazem na  perspektivní

mobilní a  optické technologie. Pozná procesy, na  jejichž

základě fungují sítě elektronických komunikací a  znalosti

může následně uplatnit při jejich návrhu, správě, konfi gu-

raci a  diagnostice. Bude schopen programovat pokročilé

aplikace, např. pro digitální zpracování hovorového, obra-

zového či jiného signálu. Díky dostatečně širokému všeo-

becnému základu bude absolvent vybaven i pro řízení týmů

a řešení problémů v oblasti konstrukce a projekce.

 Další studijní programy
Bakalářský studijní program Elektrotechnika, energetika

a  management se dělí do  dvou oborů: Aplikovaná elek-

trotechnika a  Elektrotechnika a  management. Navazující

magisterský studijní program Elektrotechnika, energe-

tika a  management nabízí již užší specializaci do  pěti

oborů: Technologické systémy, Elektrické stroje, přístroje

a  pohony, Elektroenergetika, Ekonomika a  řízení energe-

tiky a Ekonomika a řízení elektrotechniky.

Bakalářské studium Kybernetika a  robotika pokrývá

rozsáhlou oblast moderních kybernetických technologií

zpracování informace, a to jak z hlediska soft warového, tak 

i hardwarového. Zahrnuje teorie systémů a metody automa-

tického řízení (obor Systémy a  řízení), komplexní pohled

na  robotické systémy, jejich komponování, projektování

a  řízení (obor Robotika) a  sběr, měření, přenos a zpraco-

vání elektrických a neelektrických veličin pro potřebu auto-

matizace a robotiky (obor Senzory a přístrojová technika).

Stejnojmenný magisterský studijní program přímočaře 

navazuje shodnými obory v další etapě a připravuje inže-

nýry pro náročné a zajímavé aplikace v perspektivní oblasti 

vědy a techniky.

Profil absolventa bakalářského programu Otevřená

informatika je určen základní myšlenkou na  znalostní

interdisciplinaritu a  schopnost absolventa spolupráce 

při řešení problémů v  oblasti informatiky. Profil absol-

venta se opírá o  program, který je koncipován podle 

standardů GRE/CS a klade důraz na povinnou znalostní 

průpravu v matematice, algoritmizaci a teoretické infor-

matice a  svými povinnými předměty poskytuje pevné 

základy znalostí hardwarových a  softwarových sys-

témů. Absolvent se může profilovat ve  třech oborech: 

Hardwarové systémy, Softwarové systémy, Informatika 

a počítačové vědy.

Absolventům v  navazujícím magisterském programu 

Otevřená informatika se nabízí studium v těchto pěti obo-

rech: Počítačové inženýrství, Soft warové inženýrství, Umělá 

inteligence, Počítačové vidění, Počítačová grafi ka a  inter-

akce. Studenti se profi lují ve  specializacích hardwarových 

jako návrháři hardwaru, programátoři a návrháři vestavě-

ných aplikací a  zařízení, programátoři a  návrháři aplikací 

řízení v reálném čase.

 Na závěr
Provedenou přestavbou studia a  důsledným uplatněním 

strukturalizace studia na bakalářské a magisterské studijní 

programy se fakulta elektrotechnická dostává na skutečný 

vrchol v  oblasti výchovy špičkových odborníků v  oblasti 

elektrotechniky, elektroniky a  zejména informačních 

a  komunikačních technologií. Odborníky pro oblast tele-

komunikací a síťové specialisty budeme vychovávat ve stu-

dijním programu Komunikace, multimédia a  elektronika 

v  bakalářských oborech Síťové a  informační technologie, 

Komunikační technika a v magisterském oboru Sítě elek-

tronických komunikací. Další informace získáte na webové 

stránce fakulty www.fel.cvut.cz a  webové stránce Katedry 

telekomunikační techniky www.comtel.cz.

Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.
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Elektronizace zdravotnictví (e-Health), 

o co se vlastně jedná?
Rada Evropy přijala v březnu 2000 na summitu v Lisabonu

Lisabonskou strategii, která určuje strategii rozvoje člen-

ských zemí Evropské unie v období 2000 až 2010. Dokument

měl být základem pro hospodářskou a  sociální obnovu

Evropské unie a pro obnovu životního prostředí. K dosa-

žení tohoto cíle se Unie rozhodla zaměřit na tyto oblasti:

•  Ekonomika a  společnost založená na  znalostech: 

opatření pro vytváření informační společnosti, 

výzkum a  technologický rozvoj, strukturální reformy 

pro zvýšení konkurenceschopnosti, inovace a  dokon-

čení vnitřního trhu.

•  Modernizace evropského sociálního modelu: inves-

tice do lidí a omezení vylučování ze společnosti.

•  Zdravá ekonomická perspektiva a  příznivý růstový 

výhled ekonomiky: makroekonomická opatření. 

Česká republika přijala v září 2005 Národní program refo-

rem pro plnění revidované Lisabonské strategie. K plnění

lisabonských cílů má přispívat hlavně politika hospodářské

a  sociální soudržnosti, jejíž realizaci určuje Národní stra-

tegický referenční rámec (dále NSRR). NSRR je ofi ciální

dokument, který popisuje strategii rozvoje České republiky 

v programovém období 2007 až 2013 a představuje základ

pro čerpání fi nanční pomoci ze  strukturálních fondů

a  Fondu soudržnosti Evropské unie ve  výši 26,69 mili-

ard EUR. Z těchto fi nančních prostředků EU by mělo být

334,5 miliónů EUR alokováno v Integrovaném operačním

programu (dále IOP) v rámci Prioritní osy 1 „Modernizace

veřejné správy“, do které je zahrnuta i elektronizace zdra-

votnictví (e-Health).

V  návaznosti na  předchozí skutečnosti Ministerstvo

zdravotnictví ČR na základě Rozhodnutí ministra zdravot-

nictví ČR ze dne 1. října 2007 zřídilo Meziresortní koor-

dinační výbor pro zavedení elektronického zdravotnictví

(e-Health) v  ČR (dále jen „výbor“). Výbor byl ustanoven

v  souladu se záměry Rady vlády pro informační společ-

nost a grémia náměstků. Cílem práce výboru je pravidelná

komunikace problematiky elektronického zdravotnictví

(e-Health) a s  tím souvisejících témat, mapování projektů

v oblasti elektronického zdravotnictví (e-Health), stanovení

priorit, koordinace aktivit a následných postupů pro oblast

elektronického zdravotnictví (e-Health) a navrhování pří-

padných legislativních i  nelegislativních úprav pro oblast

elektronického zdravotnictví (eHealth). Dosud se uskuteč-

nilo 10 jednání pracovních skupin nominovaných výborem

elektronického zdravotnictví (e-Health), poslední jednání

bylo dne 10. 9. 2008. Původně byly stanoveny tyto priority:

1. Elektronická zdravotní dokumentace.

2. Elektronická preskripce (předpis( ).

3.  Elektronická identifi kace pojištěnce a poskytovatele zdra-

votních služeb, elektronický platební styk. 

4. Zdravotní registry NZIS a konsolidace resortních dat.

5.  Elektronizace pre/post graduálního vzdělávání, telemedi-

cína, registry zdravotníků a zdravotnických zařízení.

6.  Datové rozhraní komunikací zdravotních informačních

systémů a centrálních referenčních zdravotních záznamů.

7.  Klasifi kační systémy a e-Health Technology Assessment.

8.  Systémy podpory klinického rozhodování, standardy, kli-

nické protokoly.

9.  Elektronizace předávání dokumentů se zahraničními 

plátci v CMU, úřad pro dohled.

10.  Zdravotní informační systém pro občany (portál), vč. 

údajů o kvalitě.

Pozn.: Priority – témata se kryla s  pracovně navrženými 

projekty.

Po konzultacích mezi MZ ČR a MV ČR byly po redukci 

stanoveny tyto priority elektronického zdravotnictví (e-He-

alth) a cíle pracovních skupin:

• Elektronická zdravotnická dokumentace,

• Elektronická preskripce,

•  Elektronická identifi kace pojištěnce a  poskytovatele 

zdravotnických služeb,

• Registry a konsolidace resortních dat,

• Portál, vzdělávání a telemedicína.

Tato redukce má tyto zásadní nedostatky:

a)  Nebyla zřetelně akcentována nutnost vybudování

výkonné a  bezpečné komunikační infrastruktury 

(dedikované zdravotnické sítě), která je nezbytná pro 

funkčnost všech výše uvedených projektů.

b)  Byla sloučena tři témata – projekty: portál, vzdělávání

a  telemedicína, která sice spolu vnitřně souvisí, ale

není je možno prakticky řešit společně. Zdravotnický 

portál je webový informační nástroj, e-vzdělávání

zahrnuje využití informačních a komunikačních tech-

nologií (dále IKT) na podporu vzdělávacích procesů

a telemedicína je soubor nástrojů IKT pro informační

podporu procesů bezprostředně se týkajících posky-

tování zdravotní péče (viz dále).

Bohužel pojmy Telemedicína & e-Zdravotnictví (e-Health) 

a jejich obsah se zatím nedostaly do povědomí širší laické, 

ale ani odborné zdravotnické a  technické veřejnosti. Není 

tedy od  věci podat k  této tematické oblasti některé infor-

mace. Je třeba si uvědomit, že základem efektivní komu-

nikace je srozumitelná a  obsahově jednoznačná termino-

logie, která začíná u  správně používaného významu slov. 

Je důležité a účelné respektovat defi nice, základní fi losofi i 

a členění, ke kterým se dosud dospělo ve vyspělých zemích 

a v EU.

Telemedicína je rychle se rozvíjející využití klinické 

medicíny, kde zdravotnická informace je přenášena pro-

střednictvím telefonu, Internetu nebo jiných sítí za účelem 

konzultace a někdy dálkových medicínských výkonů nebo 

vyšetření. Telemedicínou se obecně myslí využití IKT pro 

poskytování klinické zdravotní péče.

Telehealth (tj. telezdravotnictví) je rozšíření telemedi-

cíny a  na  rozdíl od  telemedicíny (která se více úzce sou-

střeďuje na diagnostická a léčebná hlediska), tato zahrnuje 

preventivní, podpůrně-propagační, ale i léčebná hlediska. 

Termíny e-health (tj. e-zdravotnictví) a  telehealth

(tj. telezdravotnictví) jsou někdy chybně zaměňovány 

s telemedicínou.



23
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

in
fo

rm
a

čn
í s

p
o

le
čn

o
st

Stejně jako termíny „medicína“ a „zdravotní péče“, tele-

medicína se týká pouze poskytování klinických služeb, 

zatímco termín telehealth (telezdravotnictví) se může týkat 

jak klinických, tak neklinických služeb jako medicínské

vzdělávání, administrativa a výzkum.

Termín e-health (e-zdravotnictví) je často, zvláště

ve Velké Británii a Evropě, užíváno jako souhrnný zastře-

šovací termín, který zahrnuje telezdravotnictví, elektro-

nické zdravotní záznamy a další složky zdravotnických IT.

Další členění formou defi nice je možno nalézt ve zprávě

za  rok 2007 pracovní skupiny pro e-zdravotnictví EU

nazvané „Zrychlující se rozvoj trhu e-Zdravotnictví

v Evropě“. Jsou zde defi novány 4 hlavní kategorie aplikací:

1. Klinické informační systémy, které zahrnují:

a)  Specializované nástroje pro pracovníky zdravotnic-

kých zařízení (např. nemocnice). Příkladem jsou

Radiologické informační systémy, Ošetřovatelské

informační systémy, Medicínské zobrazování,

Počítačem podporovaná diagnóza, Systémy chirurgic-

kého školení a plánování.

b)  Nástroje primární péče v a/nebo mimo zdravotnická

zařízení jako informační systémy praktických lékařů

a lékáren.

2.  Telemedicína a  domácí péče, personalizované zdra-

votnické systémy a  služby, jako služby řízení nemoci,

dálkové monitorování pacienta (např. doma), tele-kon-

zultace, tele-péče, tele-medikace a tele-radiologie.

3.  Integrované regionální/národní zdravotnické infor-

mační sítě a  systémy distribuovaného zdravotního

záznamu a spojených služeb, jako je e-předpis a e-dopo-

ručené poslání.

4.  Sekundární využití neklinických systémů, které zahrnuje:

a)  Systémy pro zdravotnické vzdělávání a  informační

podporu pacientů/občanů jako zdravotní portály 

nebo on line zdravotnické informační služby. 

b)  Specializované systémy pro výzkumníky a sběr a ana-

lýzy veřejných zdravotnických údajů jako biosta-

tistické programy pro infekční nemoci, vývoj léků

a výstupní analýzy.

c)  Podpůrné systémy jako řízení dodavatelského řetězce,

plánovací systémy, fakturační systémy, administra-

tivní a  řídicí systémy, které podporují klinické pro-

cesy, ale nejsou přímo používány pacienty nebo zdra-

votnickými pracovníky.

Podle příkladů různých národních strategií e-Health

základními pilíři e-Zdravotnictví (e-Health) by měly být:

1.  Výkonná a  bezpečná zdravotnická komunikační

infrastruktura (příklady: Švédsko – Sjunet, Dánsko  – 

Medcom, viz též poznámka v předchozím textu k redukci

počtu projektů eHealth v ČR).

2.  Elektronický zdravotnický (zdravotní) záznam EHR 

(Electronic Health Record), EMR (Electronic Medical

Record), EPR (Electronic Pacient Record)

3.  Elektronický identifi kátor – procesorová zdravotní

karta s případnou kombinací aplikace RFID (radiofrek-

venční identifi kátor), která by z hlediska budoucího uži-

vatele občana/pacienta byla ideální ve spojení s elektro-

nickým občanským průkazem.

4.  Telemedicína (s implementovaným telezdravotnictvím):

a)  Telekonzultace pro diagnostické, terapeutické a edu-

kační účely.

b)  Telemonitoring – domácí zdravotní péče (pooperační

a pro starší generaci).

Vysvětlivky:

EHR = EMR

EPR – pacientský elektronický záznam (sem patří např. IZIP, 

podobných systémů jsou ve  světě desítky, nabízí je ve velmi 

propracované formě Microsoft  i Google – www.google.com/

health, a co v záznamu je nebo není a kdo k němu má nebo 

nemá přístup, na rozdíl od EHR, což je plnohodnotná zdra-

votní dokumentace, rozhoduje v  případě EPR výhradně 

pacient!).

Je třeba si uvědomit, že v případě Telemedicíny & e-Zdra-

votnictví (dále TM & eZ) se jedná o interdisciplinární pro-

blematiku. Proto byla dne 28. 3. 2006 založena Sekce TM 

& e-Z Společnosti biomedicínského inženýrství a  lékař-

ské informatiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně

(dále jen SBMILI ČLS JEP) s těmito cíly:

1.  Sdružovat zájemce o  TM & e-Z z  SBMILI a  ostatních

odborných společností ČLS JEP.

2.  Podrobně monitorovat, mapovat a  sjednotit aktivity 

v oblasti TM & e-Z v ČR.

3.  Navazovat kontakt a  užší spolupráci se subjekty, které 

v  oblasti TM & e-Z v  ČR působí nebo hodlají působit, 

včetně MZd ČR, MI ČR, Nadace prof. Rösche, zdravot-

nických a nezdravotnických subjektů, výrobců zdravot-

nické, komunikační a informační techniky, telekomuni-

kačních provozovatelů, středními a  vysokými školami

lékařského a technického zaměření apod.

4.  Provádět rešerše dokumentů týkajících se oblasti TM & 

e-Z v  působnosti EU, ITU, WHO, ESA a  dalších orga-

nizací s  národním a  mezinárodním dosahem s  cílem

navazovat a prohlubovat mezinárodní spolupráci v  této 

oblasti.

5.  Ve spolupráci s Nadací prof. Rösche a dalšími zdravotnic-

kými a nezdravotnickými subjekty se podílet na přípravě 

a realizaci pilotních projektů v oblasti TM & e-Z v růz-

ných lékařských oborech.

6.  Ve spolupráci s Nadací prof. Rösche, s vysokými a střed-

ními školami, zdravotnickými doškolovacími zařízeními 

a  dalšími subjekty organizovat osvětové, popularizační 

a propagační akce z oblasti TM & e-Z a podporovat pub-

likační činnost a  studentské práce zabývající se danou 

oblastí.

Zatím se ke  spolupráci se Sekcí TM & e-Z SBMILI ČLS 

JEP přihlásily společnost SYSTEM602 a.s. (http://www.

system602.cz), která ji technicky a  provozně podporuje 

a  Nadace prof.  Rösche (http://www.roschfoundation.org), 

která ji zajišťuje metodickou a konzultační podporu. Jedním 

z mnoha cílů Sekce TM & e-Z SBMILI ČLS JEP je podpora 

zavádění a  rozvoje telekonzultačních a  televzdělávacích 

aplikací TM s  využitím různých videokonferenčních 

řešení na bázi sítí ISDN a  IP podle specifi ckých potřeb 

jednotlivých uživatelů.

Sekce TM & e-Z SBMILI ČLS pořádá mimo jiné odborné 

semináře, poslední se konal dne 2. října 2008 v Lékařském 
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domě v Praze na téma „Elektronizace zdravotnictví (e-He-

alth) – televzdělávání a  telekonzultace“, který měl mezi 

účastníky velmi příznivý ohlas. Prezentace semináře jsou

volně dostupné ke  stažení prostřednictvím adresy: www.

telemedicina.cz.

Dále se SBMILI ČLS stala jedním z řešitelů úkolů vyplý-

vajících z Dvouleté smlouvy o spolupráci (BCA) na období

2008 až 2009 mezi Regionální úřadovnou WHO pro Evropu

a Ministerstvem zdravotnictví ČR, konkrétně v rámci pri-

ority 2: „Zlepšení přístupu ke zdravotním službám a jejich

efektivnosti“ bodu 3. „Posílení integrace zdravotních služeb

se zvláštním zaměřením na veřejné zdraví, primární zdra-

votní péči a  sociální služby“, což je bezprostředně oblast

týkající se e-Zdravotnictví (e-Health). Spoluřešitelem

tohoto úkolu je Medicínské datové centrum 1. LF UK Praha.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že výsledky technic-

kého pokroku umožňují v  oblasti informačních a  komu-

nikačních technologií vyřešit téměř jakékoliv požadavky 

uživatelů z  oboru zdravotnictví. Limitující jsou však dis-

ponibilní fi nanční prostředky a především lidský činitel –

ochota a připravenost jednotlivých potenciálních uživatelů

využívat nové technické prostředky a  postupy. Na  jedné

straně je nutná jejich informovanost a  kvalifi kační před-

poklady, ale na druhé straně je velmi důležitá jejich moti-

vace, případně fi nanční a  materiálová podpora, kde musí

dominantní úlohu sehrát stát. Příkladem v  tomto směru

může být projekt Kanadské zdravotní informační dálnice –

Canada Health Infoway (http://www.infoway-inforoute.y

ca), který má za  cíl na  EHR do  konce roku 2009 převést

50 % kanadské populace. Podobný projekt se realizuje

v USA, kde má být podle plánu do roku 2014 na EHR pře-

vedeno 100 % americké populace. Obdobné snahy probí-

hají i v EU, a to v řadě mezinárodních institucí, v některých

za  účasti ČR. Podrobná informace o  EHR od  Ing.  Petra

Hanzlíčka, Ph.D.  z  EuroMISE centra (www.euromise.

cz) je dostupná na  serveru Hospodářské komory hl. m. 

Prahy – viz www.hkp.cz/upl/fi les/Elektronicky_zdra-y

votni_zaznam.PPT. Důležitost interoperability je patrná

i ze stanoviska IEEE, Inc., USA (Institute of Electrical and

Electronics Engineers)  – www.ieeeusa.org/policy/positi-

ons/NHINinteroperability.html.

V rámci Evropské komise se problematikou Telemedicíny 

& e-Zdravotnictví zabývá organizační jednotka e-Zdra-

votnictví (e-Health), dříve IKT pro zdravotnictví (ICT for

e-Health), která vznikla již v roce 1989 (prezentace Dr. Iliase

Iakovidise, Ph.D., zástupce vedoucího, jsou v dokumentech

ze semináře konaného 2. 10. 2008 – viz www.telemedi-

cina.cz). Za  tuto dobu tato organizační jednotka podpo-

řila více než 450 projektů za více než 1 miliardu EUR. Při

této příležitosti je třeba připomenout aktivity společnosti

Český Telecom (nyní Telefónica O2), která v  letech 1998

až 2003 podpořila s větším nebo menším úspěchem něko-

lik pilotních telemedicínských projektů s klinickým zamě-

řením (Intervenční teleradiologie, Propojení nemocnic

pro přenosy CT snímků, Telekonzultace – homeworking,

Telepatologie, Telehematologie apod.). Některé bližší infor-

mace je možno nalézt na serveru www.telemedicina.cz vč.

dokumentu KOM(2008)689, vydaného dne 4. 11. 2008,

pod názvem Sdělení Komise Evropskému parlamentu, 

Radě, Evropskému hospodářskému a  sociálnímu výboru 

a Výboru regionů o přínosu telemedicíny pro pacienty, sys-

témy zdravotní péče a společnost (viz http://www.telemedi-

cina.cz/com2008_0689cs01.pdf).

Závěrem lze říci, že zavádění a  rozvoj Telemedicíny 

a  e-Zdravotnictví je velmi komplexní a  řešitelsky 

náročný problém v  rámci programu Informační spo-

lečnost. Informatizace a  elektronizace zdravotnictví je 

objektivně zákonitý proces, jehož úspěšnost či neúspěšnost 

předurčí naši budoucí pozici v  EU a  ve  světě. Proto jeho 

další osud nemůže být pouze záležitostí dotčených zdra-

votnických subjektů, odborných společností a spolků ČLS 

JEP nebo zájmových skupin dobrovolných nadšenců, ale 

vyžaduje trvalou soustředěnou pozornost státní správy, 

její koncepční a  strategický přístup a  především cílenou 

masivní personální, fi nanční a  materiální podporu z  její 

strany. To se poslední době, jak je patrno z  předchozího 

textu, začíná v  praxi v  důsledku dotační politiky EU rea-

lizovat. Oboustranně je zatím nedoceněna úloha provozo-

vatelů pevných a mobilních sítí elektronických komunikací 

a  dodavatelů informačních a  komunikačních technologií. 

Mnohem vstřícněji a aktivněji se chovají dodavatelé zdra-

votnické techniky, která je již běžně digitalizována a vyba-

vována komunikačním rozhraním.

Tento článek má úvodní informativní charakter a  chce 

navodit diskusi na dané téma ve specifi ckém prostředí pro-

vozovatelů sítí a dodavatelů informačních a komunikačních 

technologií. Sekce Telemedicíny & e-Zdravotnictví SBMILI 

ČLS JEP uvítá každou připomínku a  podnětný návrh. 

V článcích na toto téma chceme na stránkách tohoto časo-

pisu pokračovat.

Ing. Jiří Válek
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Data Harmony Solutions

Produkt měsíce: 
ORM 2  
OPTICKÝ NÁSTĚNNÝ ROZVÁDĚČ

Optický rozváděč ORM 2 je určen pro umístění 2 ks optic-

kých konektorů na ukončení optické sítě nebo pro vzá-

jemné propojení optických kabelů. Rozváděč lze použít 

k připojení počítačů, různých periferních zařízení, případ-

ně dalších přístrojů propojovacími kabely. Je určen pro in-

stalaci ve vnitřním prostředí na zeď. Rozváděč má možnost 

výstupů a vstupů v rozsahu přibalených panelů. 

• Kapacita 2 optické konektory

• Nosník konektorů (SC, SC DUPLEX, ST, FC, E2000, LC)

• Uložení rezervy optického vlákna

• Jednoduchá montáž

• Instalace na zeď

• Stupeň krytí IP 20

MICOS, spol. s r.o. divize Telcom 

Technologické centrum ICT MICOS

Průmyslová zóna B - Prostějov

tel.: +420 582 307 511 | e-mail: telcom@micos.cz

Inteligentní optické přepínače 
pro dálkové vytváření, monitorování 
a zabezpečení optických spojů

- Pasivní prvky pro všechny úrovně optických sítí

- Zkušenost a tradice

- Vlastní vývoj a výroba

- Zákaznická řešení

- Konzultace nových projektů

MICOS-inz-Tele2009-01.indd   1 2.3.2009   8:35:59



Volejte 800 02 02 02

Více na www.cz.o2.com

Jen u ø dostanete 
k internetu ADSL i hlídače vašich dat

• Profesionální antivirová ochrana zdarma
• Pro nové i stávající zákazníky

• Po dobu užívání služby


