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o„Poučení z krizového v ý voje…“
„Narazili jsme na  něco, o  čem doufáme, že je to dno…“, říká Jan Švejnar k  ekonomické krizi. Britský 

hypoteční trh se začíná vracet na úroveň před vypuknutím úvěrové krize…, USA hlásí opětovný ekonomický 

růst…, ČR hlásí v roce 2010 pozitivní růst HDP 1,8% oproti -4,2 % v letošním roce… Blýská se snad na lepší 

časy? Nebo jsou jen vysílány pozitivní signály proto, aby se dostavila opětovná důvěra lidí v ekonomiku a byla 

nastartována vyšší spotřeba? Ať již je tomu tak či onak, dle mého názoru, finanční a psychologicko-ekono-

mická krize se bude ještě nějakou dobu držet a všichni se s ní budou muset vypořádávat po svém.

Trh ICT si prožil svou krizi již v roce 2001 a pak se z ní zotavoval řadu let. Po celou dobu krize ICT žádná 

vláda IT či telekomunikační společnosti nepodpořila, ani nijak tuto krizi neřešila. Naopak ony byly dílem 

na  vině za  vyvolání problémů u  telekomunikačních operátorů, kteří byli svým způsobem donuceni platit 

nehorázné sumy při tendrech na  UMTS licence. V  té době zmizelo ze světa mnoho firem zvučných jmen. 

Mnoho z nich si však bohužel za problémy mohlo samo. Internetové firmy byly mnohonásobně nadhodnoco-

vány, parametry pro stanovení hodnoty akcií telekomunikačních provozovatelů se vymýšleli na neekonomic-

kých principech, apod. Přesto se průmysl ICT musel zotavit sám, což bylo nejen pro mnoho firem, ale i pro 

samotné lidi pracující v oboru velmi bolestivé. 

Průběh současné krize významně ovlivňují masivní vládní intervence v  mnoha podobách, které pravdě-

podobně nemají v  historii obdobu. Nejsem profesionální ekonom, abych mohl posuzovat jejich správnost 

a oprávněnost. Myslím si však, že mnoho těchto pomocí bylo vymyšleno právě bankami, pojišťovnami, finanč-

ními a  poradenskými institucemi, automobilovým průmyslem, a  samozřejmě jimi placenými lobbisty, kteří 

občas i šílené nápady dotáhli s politiky do finále. Jsme svědky nově se vytvářejícího modifikovaného tržního 

systému s významným vlivem státních intervencí, regulací a dotací všemožného druhu. Právě tato současná 

krize je toho důkazem a je třeba se z ní poučit.

Pokud tento hospodářský systém bude nadále takto fungovat, musí se něco odehrát i na trhu ICT v České 

republice. Musí se zmobilizovat skutečný průmysl ICT, který bude zastoupený odbornou platformou s jasným 

společným programem. Tento průmysl ICT pak musí prosazovat smysluplné návrhy a programy vůči těm, co 

řídí tuto republiku. Průmysl ICT musí bránit plánované zdroje (ze státního rozpočtu či z EU) do trhu elektro-

nických komunikací a musí prosazovat návrhy, které budou generovat jeho růst. Možná, že je tato myšlenka 

příliš idealisticky nabubřelá, neboť trh IT byl vždy plně otevřený a nikdy nepotřeboval žádné intervence. Ale 

pokud se budou realizovat plány typu „šrotovné“ a přesunovat peníze určené pro modernizaci komunikační 

infrastruktury státu do jiných oblastí, pak se musí trh elektronických komunikací a IT bránit. Jinak se vrátíme 

zpět do roku 2001! Je nutné se z krize poučit…   

Svatoslav Novák

vydavatel časopisu Telekomunikace



Konverzný kurz: 30,1260 Sk/€
Akciová cena notebooku platí do 31. 12. 2009 pre nových zákazníkov Magio internetu 
pri spoločnom objednaní služieb:
 neobmedzený Magio internet na 24 mesiacov (mesačný poplatok 21,95 €, čo je 661,30 Sk 

 pre Turbo 2 – neobsahuje poplatok za hlasovú službu)
 Magio internet Security za 2,49 € (75 Sk) mesačne na 24 mesiacov
 bezplatnej služby Elektronická faktúra
 značkového Wi-fi  routra za 59,90 € (1 804,55 Sk)

T-Com_print_A4.indd   1 23.9.2009   10:59:57



3
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

Obsah čísla 5/2009 o
b

sa
h

Vydává CNG s.r.o.

Ročník XLVI

Číslo 5/2009

Cena 39 Kč, 70 Sk

Roční předplatné 390 Kč, 700 Sk

Řídí redakční rada

Předseda: Ing. Jan Vašátko

Místopředseda: Ing. Svatoslav Novák 

Členové:

Ing. Tomáš Prokopík 

Doc. Ing. Boris Šimák, CSc.

Ing. Martin Roztočil

Ing. Miroslav Krahulec

Šéfredaktor

RNDr. Petr Beneš

Adresa vydavatele

K Červenému dvoru 25a/3269,

130 00  Praha 3

Produkce

Otakar Novák – DTP L.A. \Liberal Agency

Táborská 125,

615 00  Brno

Předplatné v ČR

Časopis lze objednat v redakci

e-mailem: convergence@convergence.cz

telefonicky: 274 819 625 (linka 15)

faxem: 274 816 490

poštou na adrese redakce (viz níže)

Distribuce v ČR

Česká pošta, s.p. – Postservis

SUWECO CZ, s.r.o.

Ústřední distribuce tisku, a. s.

Předplatné v SR

Slovenská pošta – Účelové stredisko 

predplatiteľských služieb tlače

Nám. Slobody 27,

810 05  Bratislava

tel.: +421 2 544 19 912

Objednávky přijímá každá pošta a poštovní 

doručovatel.

Distribuce v SR

Magnet-Press Slovakia, s.r.o.

Šustekova 10, 

851 04  Bratislava-Petržalka

P.O.Box 169, 830 00  Bratislava

tel.: časopisy +421 2 672 019 21–22

 předplatné +421 2 672 019 31–33

fax: +421 2 672 019 10, 20, 30

e-mail: casopisy@press.sk

 predplatne@press.sk

Volný prodej časopisu

ACADEMIA – knihkupectví

Václavské nám. 34, Praha 1

Prodejna technické literatury ČVUT

Bílá 90, 

166 36  Praha 6

© CNG s.r.o. 

MK ČR E 19024

ISSN 0040-2591

Index (MIČ) 0565

Příjem inzerátů

Redakce časopisu Telekomunikace

Uhříněveská 40,

100 00  Praha 10

tel.: 274 819 625 

fax: 274 816 490

Zveřejňujeme jen plošné inzeráty, které

jsou v souladu s tematickým zaměřením 

časopisu. Za jejich obsah odpovídá inzerent.

Toto číslo vychází 31. 9. 2009

Časopis je recenzovaný. 

Nevyžádané rukopisy redakce nevrací.

Přetisk zveřejněných článků povolen jen

se souhlasem redakce.

Odborný česko-slovenský měsíčník pro pracovníky, uživatele a zájemce o telekomunikace a radiokomunikace

   Partneři časopisu

 Úvodní slovo 1

Zprávy, novinky 4

NGA: regulovat, ano či ne? 8

 L. Chrudina

Kauza patent na ADSL 13

 T. Prokopík

Zvýrazňování a separace řeči ze šumového pozadí (2. část) 17

 Z. Smékal

Síť budoucnosti – pracovní program ICR 2009-2010 22

 J. Vašátko

foto na obálce: photos.com

T-Com_print_A4.indd   1 23.9.2009   10:59:57



4
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

zp
rá

v
y

 •
 n

o
v

in
k

y   FCC zahájil vyšetřování mobilního trhu v USA
28. srpna 2009 – Federal Communications Commission

(FCC), národní telekomunikační regulátor v USA, zahájil

vyšetřování stavu hospodářské soutěže v oblasti mobilních

služeb a sítí. Trhu mobilních služeb v USA dominují čtyři

velcí operátoři – Verizon Wireless, AT&T, Sprint Nextel

a  T-Mobile USA – kteří společně zaujímají 92,78 % trhu

z 270 miliónů potenciálních zákazníků. Zákazníci i menší

mobilní operátoři si stěžují, že vlna konsolidace, která

zaplavila celý mobilní trh v USA, zahrnuje různé obchodní

dohody (např. že Verizon v roce 2008 koupil Alltel a Sprint

Nextel koupil virtuálního mobilního operátora (MVNO)

Virgin Mobile USA), které poškozují hospodářskou soutěž

a  vkládají příliš mnoho moci do  rukou hlavních mobil-

ních operátorů. V rámci vyšetřování se bude zkoumat také

vliv exkluzivních smluv na mobilní telefony a dlouhodobé

dohody na  trhu, a  také zda velcí mobilní operátoři nena-

rušují hospodářskou soutěž účtováním vysokých poplatků

za  využívání své sítě při volání nebo přenosu dat do  sítí

svých konkurentů. Julius Genachowski, předseda FCC řekl,

že šetření bude široce zkoumat vše, co nějakým způsobem

ovlivňuje chování mobilního trhu.

  48. Kongres FITCE v Praze
Ve dnech 3.–5. září 2009 proběhl v hotelu Diplomat v Praze

– Dejvicích 48. kongres FITCE, tedy Federace telekomuni-

kačních inženýrů evropských společenství. O našich akti-

vitách v  této nevládní organizaci a  předchozích kongre-

sech od roku 1993 byli čtenáři Telekomunikací pravidelně

informováni.

Kongres proběhl v současném období ekonomické recese

skromněji než v  řadě předchozích let a  s  výjimkou jedi-

ného čestného sponzorského příspěvku ze strany T-Mobile

byl fi nancován z  rezerv evropského ústředí FITCE EU

v Bruselu.

Úvodní zasedání bylo zahájeno vystoupeními před-

sedy organizačního výboru, Václava Křepelky a prezidenta

FITCE Barry Reynoldse. Pozvání k vystoupení při zahájení

přijali PhDr.  Pavel Dvořák, CSc., předseda rady Českého

telekomunikačního úřadu a Ing. Martin Škop z Telefónicy 

O2, který na  poslední chvíli zastoupil viceprezidenta

ing.  Petra Slováčka. Záměrem bylo přiblížit pro převážně

zahraniční účastníky kongresu informace uvádějící je blíže

do poměrů hostitelské země.

Vlastní odborný program kongresu byl sestaven z  při-

hlášených příspěvků vybraných vědeckotechnickým výbo-

rem koncem března a  doplněn dalšími vyžádanými pří-

spěvky. Podle tradice byl program rozdělen do jednotlivých

moderovaných zasedání (sessions) po  třech až výjimečně

pěti příspěvcích s moderovanou diskuzí na závěr každého

zasedání. Jednotlivé sekce sledovaly následující témata:

•  ICT transformace v České republice.

• Informační společnost 2.0.

• Řešení pro dodávku multimediálních služeb.

• Vyústí ICT transformace dopad na „zelenou“ ICT?

• Nové směry v mobilní komunikaci.

• Účinné obchodní procesy v ICT.

• Informační bezpečnost a právní aspekty regulace.

• Transformující se ICT: co přináší uživateli.

• Vývojové směry v ICT.

Protože nabídka hodnotných přednášek převyšovala mož-

nosti, byla deseti dalším autorům umožněna jejich prezen-

tace v posterech umístěných v předsálí. Kongresu se zúčast-

nilo na 90 odborníků napříč celou Evropou, kteří po celé tři 

dny překypovali aktivitou zejména v diskuzích, která musela 

být zpravidla z  časových důvodů omezována. V  závěru 

kongresu byla uspořádána panelová diskuze, moderovaná 

předsedou vědeckotechnického výboru FITCE Wimem 

van der Bijl z  Nizozemí, která rovněž vyvolala rozsáhlou 

diskuzi. Kongres byl v  souladu s  tradičním organizačním 

schématem ukončen Valným shromážděním.

Po odborné i společenské stránce byl kongres hodnocen 

účastníky jako úspěšný, na čemž se nemalou měrou podí-

lela agentura Czech-In, která kongres organizačním způso-

bem připravila a jeho samotný průběh prakticky bezchybně 

zajistila. 

Příští 49. kongres FITCE je připravován do  Santiago 

de Compostela v  severošpanělské Galicii. Toto je jenom 

stručná úvodní informace, do dalšího čísla Telekomunikací 

je připravován podrobnější průřezový referát.

Ing. Václav Křepelka, Ph.D., předseda FITCE CZ

  GFI Software uvádí na trh řešení GFI MAX
Praha, 14. září 2009 – GFI Soft ware, přední soft warová 

společnost na trhu s bezpečnostními nástroji, uvedla dnes 

na český trh řešení GFI MAX, které poskytuje vyšší efek-

tivitu a zabezpečení správy podnikových infrastruktur IT. 

Řešení současně nabízí lokálním distribučním a servisním 

partnerům příležitost, jak zkvalitnit služby poskytované 

zákazníkům a navýšit své zisky.

GFI MAX představuje špičkový soubor nástrojů pro

vzdálenou správu, sledování a  podporu, který je určený 

zejména pro přeprodej s přidanou hodnotou (Value Added 

Resellery, VAR), dodavatele služeb IT a  poskytovatele 

dohledových služeb po celém světě. Poskytovatele dohledo-

vých služeb budou moci v  rámci GFI MAX sledovat sys-

témy v reálném čase, automatizovat pravidelné testy stavu 

systému, provádět inventarizaci hardwaru a soft waru, kon-

trolovat nainstalované záplaty, nabídnout klientům hlášení 

pod vlastní hlavičkou a  poskytovat tak ty nejlepší služby 

podpory IT na trhu.

Využívání řešení GFI MAX nabízí zákazníkům celou 

řadu výhod: 24/7 dohled nad zákaznickou sítí, identifi kace 

a  oprava problémů ještě předtím, než nastane výpadek, 

žádná potřeba dodatečných investic do dalšího hardwaru, 

automatické kontrolní testy vykonávané v  pravidelných 

intervalech, pravidelná hlášení o  stavu sítě, řešení vzdále-

ného dohledu a správy s vynikajícím poměrem cena/výkon.

Organizace nabízející služby v oblasti podpory IT ocení 

na  GFI MAX především jedinečné nástroje pro hlášení 

a  výpisy a  také to, že řešení je dodáváno bez zálohových 

plateb nebo závazků k  budoucím odběrům. GFI MAX se 

rovněž vyznačuje vynikajícími technologickými parametry: 

nastavení lze provést během 10 minut, umožňuje nepřetr-

žitý dohled nad systémy zákazníka a  poskytuje možnost 

aktivnějšího přístupu k zákazníkovi. Řešení dovoluje rychle 
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k  soft waru a  automaticky připravit hlášení v  požadované

grafi cké úpravě. Díky včasnému odhalení problémů a aktiv-

nějšímu přístupu mohou poskytovatelé služeb poskytovat

svým zákazníkům mnohem lepší a efektivnější služby.

  Nový přístroj Nokia N900: výkon počítače v mobilním 
zařízení

Espoo/Praha, 27. srpna 2009 – Společnost Nokia dnes

oznámila novou fázi vývoje soft warové platformy Maemo

a  představila nový přístroj Nokia N900. Operační sys-

tém Maemo 5, postavený na  open-source základu Linux,

dodává přístroji, který se vejde do dlaně, široké možnosti

využití plně srovnatelné s  klasickými PC. Nokia N900

vychází z předchozí generace internetových tabletů Nokia

a rozšiřuje nabídku pro technologické nadšence, kteří ocení

schopnosti multitaskingu a  prohlížení internetových strá-

nek stejně jako ve svém stolním počítači.

Operační systém Maemo 5 umožňuje uživatelům spustit

desítky programů či oken najednou a přepínat mezi nimi.

Zároveň zákazníci mohou plně využívat všechny rozšířené

funkce mobilního telefonu, dotykový displej a  klávesnici

QWERTY.

Nokia N900 nabízí výkonný procesor 600 MHz ARM

Cortex-A8, až 1 GB paměti RAM pro aplikace a  grafi cký 

akcelerátor OpenGL ES 2.0. Výsledkem je multitasking

srovnatelný s osobními počítači, který umožňuje současný 

běh mnoha aplikací najednou. Přepínání mezi běžícími

aplikacemi je velmi snadné, protože veškeré běžící procesy 

jsou neustále přístupné na přehledu aplikací. Výchozí dis-

plej s panoramatickou plochou může být plně přizpůsoben

uživatelem a lze si na něj nastavit oblíbené odkazy, widgety,

aplikace a kontakty.

Aby bylo prohlížení internetových stránek ještě příjem-

nější, je přístroj vybaven dotykovým 3,5palcovým displejem

s rozlišením 800 × 480 pixelů (WVGA) a rychlým připo-

jením k Internetu pomocí technologií HSPA (10/2 Mbit/s)

a WLAN podle 802.11 b/g. Nokia N900 je také 4pásmový 

(850/900/1800/1900 MHz) GSM telefon s možnostmi při-

pojení prostřednictvím GPRS a EDGE, připojení k síti 3G

WCDMA zahrnuje tři pásma 900/1700/2100 MHz.

Díky tomu, že je internetový prohlížeč postaven na tech-

nologii Mozilla, vypadají internetové stránky na  displeji

stejně, jako na  jakémkoliv počítači. On-line videa a  inter-

aktivní aplikace pak vyniknou díky plné podpoře Adobe

Flash™ verze 9.4. Aktualizace operačního systému Maemo 5

a aplikací probíhá zcela automaticky přes Internet.

Zasílání a přijímání zpráv je jednoduché a pohodlné díky 

plnohodnotné výsuvné klávesnici QWERTY. Nastavení

e-mailového účtu znamená jen pár kroků a  služba Nokia

Messaging pak obslouží až 10 osobních e-mailových účtů.

Komunikace s  přáteli pomocí textových zpráv nebo přes

chat (IM) je zobrazena současně – všechny konverzace jsou

roztříděny do samostatných oken. Přístroj podporuje rov-

něž řadu audio (WAW, MP3, ACC, eACC, WMA, M4A)

i  video (MP4, WMV, AVI, 3GP, MPEG-4, H.264, H.263,

Xvid) formátů a  kodeků pro přehrávání nebo záznam

hudby nebo fi lmů.

Nokia N900 má paměť o velikosti 32 GB, kterou lze roz-

šířit pomocí 16GB paměťové karty microSD až na 48 GB. 

Pro fotografování přichází operační systém Maemo a Nokia 

N900 s  novým uživatelským prostředím, které využívá 

populárních značek pro označení snímků. Nové prostředí 

pomůže uživatelům využít naplno možnosti 5megapixe-

lového (2584 × 1938 pixelů) fotoaparátu s  optikou Carl 

Zeiss a duální LED fl ash.

Nokia N900 s  rozměry 110,9 × 59,8 × 18 mm a  hmot-

ností 181 g je nejen příjemná z  hlediska ovládání, hezky 

padne i do ruky. Lze ji používat ve vertikální (telefon) i hori-

zontální (PC) poloze a  obrazovka se automaticky přizpů-

sobí. K napájení slouží baterie BL-5J s kapacitou 1320 mAh, 

která umožňuje až 5 hodin nepřetržitého provozu.

Nokia N900 bude na vybraných trzích dostupná od října 

2009 za cca 500 € bez DPH. V ČR bude plně lokalizována 

do  českého jazyka. Nokia N900 bude vystavena 2. října 

na sympóziu Nokia World, které se uskuteční v německém 

Stuttgartu.

  Digitální dividenda ve Švédsku
Švédská rada pro rozhlasové a  televizní vysílání (RTVV) 

oznámila, že vrátí návrhy Evropské Komise na  uvolnění 

rádiového spektra po  vypnutí analogového vysílání. „Pro 

Švédsko jako malý trh může být výhodou poskytnout výrob-

cům předvídatelné instrukce ohledně budoucích standardů 

na  evropském trhu, to jim poskytne větší rozsah výhod, 

což se odrazí např. v nižších cenách pro zákazníky,“ píše se“

v prohlášení švédského regulačního úřadu pro rozhlasové 

a televizní vysílání. RTVV oznámila také, že spektrum bude 

využito s garancí nejširší možné svobody projevu a  infor-

mací, spíše než jednoduše pro optimální ekonomický růst. 

Švédsko bylo jednou z  prvních zemí, kde úplně vypnuli 

zemské analogové vysílání, a to již v říjnu 2007. V současné 

době je k dispozici 40 kanálů v pěti multiplexech umístě-

ných v kmitočtovém pásmu 470 až 790 MHz. Podle RTVV 

se po  přidání dalších dvou multiplexů nabídka rozroste 

na 70 kanálů ve standardním rozlišení ve formátu MPEG-4. 

Představitelé RRTV poukazují na  to, že rozvoj televize 

ve  vysokém rozlišení bude klást mnohem vyšší nároky 

na kmitočtové spektrum. RTVV nicméně souhlasí s návrhy 

Komise na přechod k MPEG-4 a DVB-T2.
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y   Deutsche Telekom spustil VDSL bez IPTV
Podle serveru heise.de, začala společnost Deutsche Telekom

(DT) nabízet své služby VDSL bez nutnosti současně si

objednat i službu IPTV. Služby VDSL pokrývají asi třetinu

pevných účastnických telefonních přípojek v  Německu

a poskytují přenosové rychlost ve směru k účastníkům až

50 Mbit/s a  ve  směru od  účastníků až 10 Mbit/s. Služby 

Call&Surf Comfort Plus 20 a 50 jsou dostupné za 44,95 € resp.

49,95 € měsíčně. Zakoupení VDSL zařízení vyjde na 175 €

jednorázově nebo za 2,95 €, resp. 3,95 € měsíčně.

  Zemské vysílání v Nizozemí nebude nabízet HD
Podle vyjádření mluvčího společnosti v  místním tisku,

nezahájí nizozemská platforma zemské digitální tele-

vize Digitenne v  blízké budoucnosti vysílání HD. Během

posledních let se Digitenne, kterou vlastní společnost KPN,

ukázala s 826 tisící platícími uživateli koncem června 2009,

jako významný konkurent kabelové televize. Digitenne

v současné době vysílá ve formátu MPEG-2 a podle mluv-

čího nechce nutit své zákazníky, aby si museli kupovat nové

přijímací zařízení. Ačkoliv, v poslední době investují spo-

lečností poskytující kabelovou i družicovou televizi značné

prostředky, aby mohli svým zákazníkům nabízet kanály 

v HD, postoj KPN je takový, že platforma DVB-T předsta-

vuje levnou alternativu kabelové televize a  její oblíbenost

dokazuje i  to, že zaujímá kolem jedné čtvrtiny celkového

trhu digitální televize.

  Vodafone Germany nabízí služby VDSL
Společnost Vodafone Germany zahájila komerční nabídku

služeb VDSL v  Heilbronnu ve  spolkové zemi Bádensko-

Württembersko. Pilotní provoz byl zahájen v  polovině

srpna, ve  spolupráci s  tradiční telekomunikačním operá-

torem Deutsche Telekom a další podobný projekt plánuje

Vodafone spustit během několika týdnů ve  Wurzburgu.

Avšak zatímco v  Heilbronnu Vodafone zodpovídá

za výstavbu sítě, ve Wurzburgu má odpovědnost za síť pře-

vzít Deutsche Telekom. V  Heilbronnu bylo připojeno cca

50 tisíc domácnost, které mají možnost využívat přípojku

k Internetu s přenosovou rychlostí až 50 Mbit/s.

  BenQ představuje tři nové DLP® HD projektory
Praha, 15. září 2009 – Společnost BenQ dnes oznámila

rozšíření produktové řady svých HD projektorů o tři nové

modely, které nesou označení W6000 (1080p), W1000

(1080p) a W600 (720p). Společnost se těmito modely zamě-

řuje zejména na  technicky zdatné uživatele a  opravdové

nadšence do  domácího kina. Všechny tyto jednočipové

projektory jsou zkonstruovány na základě DLP® technologií

společnosti Texas Instruments a přinášejí výjimečný poži-

tek z  HD videa prostřednictvím pokročilého zpracování

obrazu BrilliantColor™ a vysokých poměrů jasu a kontrastu.

Model W6000 je nejlepší volbou v oblasti domácí pro-

jekce – zahrnuje v  sobě ty nejmodernější technologie pro

luxusní domácí zábavu; při promítání fi lmu prostřednic-

tvím tohoto produktu se budete cítit jako v  multiplexu.

Díky tomu, že nabízí Full HD video (1080p) při 24 snímcích

za sekundu, je W6000 plnohodnotným konkurentem velmi

drahých modelů. Stejný formát je využíván i  pro profesi-

onální natáčení a editaci fi lmů, stejně jako v Bluray DVD 

přehrávačích. Obraz je tedy vždy původní a bezvadný, bez 

jakéhokoliv znehodnocení, k němuž nevyhnutelně dochází 

v průběhu procesu konverze. Sofi stikovaný systém zpraco-

vání obrazu HQV nejenže renderuje HD video v perfekt-

ním 1080p rozlišení, ale zároveň zvyšuje úroveň živosti

obrazu a podání barev u obsahu ve standardním rozlišení. 

Obraz v nižším rozlišení, jako například 480i, je bez ohledu 

na  to, zda pochází z  analogových či digitálních zdrojů, 

automaticky konvertován takovým způsobem, aby vypadal 

téměř tak dokonale 

jako skutečný HD 

obraz. Kombinace 

know-how společ-

nosti BenQ, techno-

logie DynamicBlack™

od Texas Instruments 

a  vysoce kvalitní 

lampy VIDI od fi rmy 

Philips přináší pod-

mínky pro skvělou ostrost obrazu i  ve  tmavých scénách, 

a  to s  ohromujícím kontrastním poměrem 50  000:1. Pro 

vyrovnání se s  jakýmikoli světelnými podmínkami dosa-

huje model W6000 svítivosti na úrovni oslnivých 2500 ansi 

lumenů. Dech beroucí reprodukce barev je zde doplněna 

celým arzenálem dalších vylepšení, mezi něž patří například 

10 - bitové zpracování obrazu, technologie BrilliantColor, 

nativní škála barev Rec.709, či možnost vlastního nastavení 

podání barev prostřednictvím funkce Independent Color 

Control.

Instalace v  domácím prostředí je už doslova hračkou 

– čočku lze totiž v  případě potřeby nastavit jak horizon-

tálně, tak i  vertikálně. K  dispozici je zoom s  proporcemi 

1,5:1, duální HDMI vstupy, a  dále velmi zajímavá funkce 

s názvem Imaging Science Foundation Certifi ed Calibration 

Confi guration (ISFccc), jejímž účelem je optimalizace 

výkonu zařízení podle domácího prostředí konkrétního 

zákazníka. Třešničku na dortu představuje možnost dokou-

pení speciální čočky s názvem Panamorph Lens, díky níž 

dokáže W6000 zobrazit obraz o poměru stran 2,35:1, což už 

opravdu dokonale evokuje dojem, jako byste seděli v kině.

Prostřední model celé řady s  označením W1000 lze 

defi novat jako 1080p Full HD projektor pro domácí kino 

vybavený tak, aby podával nadstandardně kvalitní výkon. 

Rovněž se může pochlubit 6segmentovým barevným koleč-
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kem a  zpracováním obrazu BrilliantColor pro výjimečně

bohaté tóny. Brilantnost vyobrazení barev u modelu W1000

podtrhuje funkce 3D Color Management a  technologie

UNISHAPE™ společnosti OSRAM: první zmíněné dovoluje

uživateli 100% nastavení barev bez zbytečných kompro-

misů; druhé potom zesiluje jas obrazu až o 40 % prostřed-

nictvím změny intenzity lampy projektoru v  synchroni-

zaci s barevným kolečkem. Výsledkem je skutečná fi lmová

magie s  dokonale podanými barvami a  dosud nezazna-

menanou ostrostí tmavých detailů. K dosažení maximální

sytosti a bohatosti obrazu i při denním světle slouží vysoký 

kontrastní poměr 2700:1 doplněný velice slušnou svítivostí

na  úrovni 1800 ansi lumenů. Dvířka pro přístup k  lampě

jsou snadno dostupná a  duální HDMI vstupy dovolují

snadnou instalaci i  připojení. Velkorysá životnost lampy 

celých 4000 hodin v eko módu zase šetří vaše peníze.

W600 představuje praktické řešení pro velkoformátové

potěšení v  oblasti domácí zábavy. Hry, videa či obrázky 

pocházející z počítače, televize a mnoha dalších zařízení

jednoduše připojíte prostřednictvím duálních HDMI

portů s podporou technologie HDCP nebo pomocí RGB,

kompozitního i  komponentního rozhraní a  standardu

S-Video. Grafi cky náročné hry a komplexní fi lmové scény 

jsou bezchybně zobrazeny v  rozlišení HD 720p, jehož

charakteristiky dále zlepšuje pokročilé 6segmentové

kolečko barev a  technologie BrilliantColor, UNISHAPE,

a  3D Color Management. BrilliantColor dovoluje zvý-

šení jasu až o 50 %, zlepšuje zobrazení středních odstínů

a pro realističtější a živější reprodukci barev rozšiřuje kla-

sickou RGB paletu o  další barvy: žlutou, bílou, fi alovou

a azurovou. 3D Color Management umožňuje uživatelům

vyladit barevné tóny spolu se sytostí odstínů, stejně jako

získat individuální barvy pro specifi cké aplikace tak, aby 

byly optimalizovány dle představ konkrétního uživatele.

Bezchybné podání barev, temné odstíny černé, jasnější

odstíny bílé a  ostré rozlišení detailů jsou dále podpo-

řeny svítivostí 2000 ansi lumenů a vysokým kontrastním

poměrem 3000:1. Výhodnost výběru modelu W600

jakožto cenově dostupného projektoru pro domácí zábavu

ještě umocňuje životnost lampy v eko módu 4000 hodin

(nejvyšší ve své třídě), stejně jako příkon v pohotovostním

režimu pod hranicí 1 W.

Projektor BenQ W6000 bude celosvětově dostupný kon-

cem srpna, modely W1000 a W600 budou dostupně během 

září.

  Swisscom spustí příští měsíc HSPA+
Společnost Swisscom oznámila, že v říjnu zahájí komerční 

provoz sítě HSPA+, která bude v  první fázi zaměřena 

na hustě obydlené oblasti. Mobilní operátor tak moderni-

zuje svou síť HSPA, která umožňuje teoretické maximum 

k účastníkům 14,4 Mbit/s z listopadu 2008. Tato moderni-

zace bude umožňovat přenosové rychlosti až 28,8 Mbit/s. 

Swisscom začne HSPA+ zavádět při příležitosti největší tele-

komunikační výstavy na  světě konané v Ženevě ve dnech 

5.–9. října 2009. Další oblasti ve  Švýcarsku budou násle-

dovat v  lokalitách, kde jsou nejvyšší požadavky na  služby 

mobilního připojení k Internetu. Předpokládá se, že první 

koncové zařízení schopné využívat vyšší přenosové rych-

losti (tj. 28,8 Mbit/s) se na trhu objeví příští rok. Společnost 

Swisscom také oznámila, že objem mobilního datového 

a internetového provozu v její síti 3G se během posledních 

12 měsíců ztrojnásobil.

  AT&T Mobility oznámila plány HSPA
Společnost AT&T Mobility oznámila podrobnosti svého 

plánu rozšířit svou síť pro vysokorychlostní přístup pro 

přenos paketů (HSPA) s přenosovou rychlostí 7,2 Mbit/s. 

Plány mobilního operátora provést modernizaci v  šesti 

amerických městech zahrnující Charlotte, Chicago, Dallas, 

Houston, Los Angeles a Miami, s očekávaným komerčním 

spuštěním koncem roku 2009. Společnost plánuje zavádět 

HSPA 7,2 Mbit/s ve 25 z 30 největších trhů do konce roku 

2010 a  chce dosáhnout cca 90% pokrytí své existující 3G

sítě s HSPA 7,2 Mbit/s do konce roku 2011. Modernizovaná 

síťová platforma bude umožňovat maximální přeno-

sové rychlosti k  účastníkům až 7,2 Mbit/s. John Stankey, 

výkonný ředitel AT&T Operations říká: „S HSPA 7,2 Mbit/s 

budeme mít nejrychlejší národní síť 3G a  budeme schopni 

zavádět tuto technologii před zavádění technologie LTE. 

I když se těšíme na LTE víme, že pro mobilní telefony bude 

po  příštích několik let převládající mobilní širokopásmovou 

technologií 3G, a to v celosvětovém měřítku. Strategie AT&T 

bude poskytovat rychlejší služby 3G, přičemž nám to dovolí 

budovat základy pro 4G v budoucnosti.“ Cílem společnosti“

je také přidat do konce roku 2009 ke své síti 2000 vysílacích 

buněk, přičemž zkušební provoz LTE se připravuje na rok 

2010 a plánované komerční využití v roce 2011.

  Vodafone Spain plánuje HSPA+
Španělský mobilní operátor Vodafone Spain oznámil, že 

na  podzim zahájí modernizaci své mobilní sítě technolo-

gií HSPA+. Tato modernizace bude umožňovat přenosové 

rychlosti ve směru k účastníkům až 21,6 Mbit/s a ve směru 

od  účastníků až 5,8 Mbit/s. V  první fázi bude HSPA+ 

zavedena v sedmi, zatím nejmenovaných, velkých městech 

a  dále se bude postupně rozšiřovat po  celé zemi. Kromě 

toho výkonný ředitel Vodafone Spain oznámil, že operá-

tor plánuje další rozšiřování služeb ADSL v zemi, ale zatím 

nebyly specifi kovány oblasti, kde to bude.
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 Úvod
Dne 12. června 2009 publikovala Evropská komise pro

veřejnou konzultaci druhý (revidovaný) návrh Doporučení 

pro regulaci přístupu k  přístupovým sítím nové generace

(NGA). První verze návrhu byla dána ke konzultaci v září

2008. Návrh se zabývá otázkami „poslední míle“ vysoko-

kapacitních širokopásmových sítí nové generace (NGN).

Doporučení směřuje k  tomu, že nemá-li dojít k  re-mono-í

polizaci přístupové infrastruktury (místních sítí) bude

nezbytné zavést určitou regulaci, tj. povinnosti pro vlast-

níky infrastruktury, na níž jsou NGA závislé (založeny).

Ponechme stranou otázku, zda v přístupové infrastruk-

tuře (pevné, metalické) vůbec kdy (a někde) došlo ke stavu,

který bychom mohli nazvat de-monopolizací, tedy k vytvo-

ření síťové konkurence. Pokud ano, pak bychom se prá-

vem mohli obávat re-monopolizace, pokud ne, čeho se

vlastně obáváme? Současný stav v  přístupové infrastruk-

tuře lze spíše charakterizovat jako essential facility1 se všemi 

důsledky z toho plynoucími. Tedy zákonem vynucené zpří-

stupňování prostředků konkurenci za regulovaných podmí-

nek při současné absenci či jen velmi slabých přirozených

(tržních) investičních stimulech k  vytváření duplicitních

(konkurenčních) kapacit (které jsou ještě oslabovány vynu-

ceným zpřístupněním). Nikoliv ideální, nicméně asi jediné

možné řešení, pokud se nechceme smířit s jediným posky-

tovatelem přístupu v pevných sítích2.

Pokusme se zamyslet spíše nad tím, zda v  případě tak 

technologicky revoluční (a  investičně náročné) moder-

nizaci přístupových sítí, jako jsou přístupové sítě nové

generace, platí zjednodušené analogie minulé generace.

Rozpaky nad touto otázkou jsou cítit všude. Připomíná to

trochu pohádku o chytré horákyni, ani nahá ani oblečená,

ani pěšky ani na voze. Jde přitom o velmi zásadní a závažný 

problém a tedy zásadní a závažné rozhodnutí, které může

(snad) rozvoj širokopásmových sítí urychlit, ale také poško-

dit. Důvodová zpráva (Explanatory Note) k  první verzi

návrhu nejistoty nerozptyluje, spíše naopak. Vůbec není

důležité, že u druhé verze se tato důvodová zpráva již neob-

jevuje, její duch zůstává.

Všeobecně, Komise pokládá podporu soutěže v infrastruk-

tuře za upřednostňovanou regulační volbu. To umožní dlou-

hodobě udržitelnou soutěž a nárůst volby a inovací. S inže-

nýrskými pracemi presentujícími 80 % nákladů na výstavbu

NGA jednou efektivní povinností by mohlo být zajištění 

nákladově orientovaného nediskriminačního sdílení „zdě-

děné“ fyzické infrastruktury. Mohou však nastat případy, kdy 

infrastrukturní soutěž není schůdná, protože nejsou k dispo-

zici kabelovody nebo proto, že hustota osídlení je příliš nízká,

než aby umožnila udržitelný obchodní model. V  takových

případech by mohl být nařízen (should be mandated) pří-

stup k dalším pasivním prvkům (nenasvícený optický kabel),

nebo přístup k aktivním prvkům – založený na soutěži služeb

(bitstream). Tam kde by byl nařízen přístup k pasivním prv-

kům, ceny musí odrazit každé vyšší riziko a potřebu investora 

kompenzovat investice výnosy z  maloobchodního prodeje. 

Tam kde by byl nařízen přístup k aktivním prvkům, takové 

nařízení nesmí odradit investice (do  sítí) „blíže k  zákazní-

kovi“ nebo „hlouběji“ v síti. To je konzistentní s praxí Komise 

a  její zkušeností s  implementací stávajícího regulačního 

rámce. Zkušenost ukazuje, že v  těch členských státech, kde 

jsou dobře plněny povinnosti uložené na trzích velkoobchod-

ního fyzického přístupu (Trh č. 4) a kde mnoho operátorů si 

pronajímá účastnická vedení, nejsou požadovány povinnosti 

na velkoobchodním trhu pro širokopásmový přístup (Trh č. 

5). Národní regulační agentury nemohou čekat, zda povin-

nosti jsou dostatečné před tím, než se posunou o vrstvu povin-

ností výš; ony musí místo toho provést ex ante ohodnocení, 

které povinnosti pravděpodobně budou účinné a založit svou 

intervenci na této úvaze3.

 Co jsou přístupové sítě nové generace NGA
Druhý návrh Doporučení defi nuje v odstavci 8 NGA jakoí

pevnou (wired) přístupovou síť, která zcela nebo zčásti se 

skládá z  optických prvků a  která je schopna přenášet širo-

kopásmové služby s vyššími charakteristikami (jako je vyšší 

výkonnost) než jsou schopny stávající metalické sítě. Ve vět-

šině případů jsou NGA výsledkem modernizace (upgrade) 

stávajících metalických nebo koaxiálních sítí.

Tato defi nice je velmi obecná, i  když dostačující pro 

účel Doporučení. Pojem NGA tedy zahrnuje přístupové íí

sítě (spojující koncové účastníky s páteřní přenosovou sítí) 

uzpůsobené resp. vytvořené pro přenos širokopásmových 

služeb o  přenosových kapacitách/rychlostech přesahující 

významně současné dostupné kapacity přístupové infra-

struktury. Tyto sítě mohou být budovány jak s  využitím 

(částí) stávající přístupové infrastruktury, která musí být 

zásadním způsobem upravena či modernizována nebo 

jsou budovány jako zcela nové optické přístupové sítě. 

Podle toho, jak „blízko“ je dovedena optická infrastruk-

tura ke  koncovému účastníkovi, je kombinována kla-

sická metalická infrastruktura s  infrastrukturou optickou. 

Zavedené označení FTTx ( fi bre to the „x“, optické vlákno 

do „x“) umožňuje rozlišit, zda je optické vlákno dovedeno 

až do domu/bytu koncového uživatele (FTTH, FTTB, tedy 

optické vlákno do bytu, H-home, nebo do domovního roz-

vaděče, B-buidling) nebo do síťového uzlu (uličního nebo 

traťového rozvaděče FTTC, kde C-cabinet, FTTN kde 

N-node). Příklady uspořádání jsou na  připojeném obr. 1

(nevyčerpává všechny možnosti). Fakticky může architek-

tura resp. kombinace „kovové“ a  „optické“ infrastruktury 

záviset na  mnoha místních podmínkách a  nelze předem 

předvídat určitou fi xovanou kombinaci. Spíše bude vhodné 

přistupovat k  defi nici NGA jako ke  stavebnici defi nova-

ných a  vzájemně kompatibilních prvků a  to nejen aktiv-

NGA: regulovat, ano či ne?
aneb Rozjímání nad Doporučením pro regulaci přístupu k přístupovým sítím nové generace

V tomto článku se zabývám výlučně problematikou regulace velkoobchodního (fyzického) přístupu k infrastruktuře sítě v pevném 

místě relevantní trh č. 4) a stranou nechávám, jinak neméně závažnou, problematiku trhu č. 5 (velkoobchodní širokopásmový 

přístup v sítích elektronických komunikací), kterého se Doporučení také týká.
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 Co doporučuje Doporučení
V  dokumentu, jehož druhá verze je v  současné době dis-

kutována, je doporučena široká škála regulačních opatření,

vztahujících se k sdílení NGA sítí. I nezúčastněný a nezain-

teresovaný účastník diskuse musí nabýt dojmu, že výsledek 

je, přes široce organizovanou veřejnou debatu, předem dán.

NGA sítě budou regulovány, otázka nezní zda, ale (možná)

jak. Klíčové ustanovení návrhu nalezneme v  doporučení

číslo 9 a 10, která zní:

–  (9)Jakmile regulátor (NRA) shledá na  trhu 44 jednoho či

více SMP operátorů, měl by vyhodnotit dostupnost sta-

vební (civil engineering) infrastruktury včetně kabelovodů

(ducts) vlastněné SMP operátory pro účely budování NGA

sítí alternativními operátory.

–  (10) Jestliže regulátor zjistí, že taková infrastruktura může

být využita k budování NGA sítí, musí konzultovat zain-

teresované strany, zejména SMP operátora a potencionální 

uchazeče o přístup s cílem vyhodnotit poptávku po přístupu

a náklady na umožnění přístupu, stejně jako vytvoření pro-

váděcích postupů a parametrů.

Revolučnost tohoto návrhu spočívá hned ve dvou věcech.

Za prvé, regulátor by měl vstoupit aktivně do plánovacího

procesu. Požadavek na  vyhodnocení dostupnosti stavební 

infrastruktury pro účely budování NGA sít alternativními 

operátory totiž není ničím jiným než jakousi studií prove-

ditelnosti. Samozřejmě, dá se s  téměř stoprocentní jisto-

tou předpokládat, že regulátor uloží takový průzkum jako 

povinnost SMP operátorovi (jinak to ani udělat nelze), nic-

méně takováto iniciativa nemá v dosavadní praxi obdoby. 

Na druhé straně je nutno souhlasit s tím, že bez katalogizace 

pasivních prvků infrastruktury a jejího zveřejnění si mohou 

alternativní operátoři o  možnostech využití těchto prvků 

pro budování vlastních NGA sítí nechat jenom zdát. Zdá 

se přitom logické, aby volné kapacity těchto essential faci-

lities, jimiž mohou (ale za jistých podmínek nemusí) prvky 

stavební infrastruktury být, byly zpřístupněny konkurenci.

Druhý požadavek je ještě revolučnější a  zásadně mění 

zažitou představu o  roli regulace. V  bodě 10 je reguláto-

rovi uložena povinnost aktivně konzultovat zainteresované 

strany a to z vlastního popudu (jestliže zjistí). Jakoby netr-

pělivost či rozčarování z toho, že věci (výstavba NGA sítí) 

nejdou tak, jak by politici chtěli, inspirovala k hledání jiného 

hybatele než je trh samotný. Tato moderátorská funkce činí 

z regulátora deux ex machina, způsob jímž antičtí dramatici 

re
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ních (nasvícená vedení, ukončení optické sítě, modemy),

ale též pasivních (zejména kabelovody, nenasvícená vedení

a rozvaděče). Vzájemná kompatibita (v tom nejširším slova

smyslu, nikoliv pouze elektrická) je pro sdílení prvků mezi

operátory klíčem k řešení. Doporučení s touto stavebnico-í

vou koncepcí pracuje.

Při defi nování obsahu pojmu NGA je tedy důležité nejen

vymezení pojmu jako celku, ale také, a  to je významné,

jeho jednotlivých komponent, aktivních i  pasivních,

v celém teoreticky projektovatelném úseku od optického 

rozvaděče (resp. v  mluvě Doporučení od  Metropolitaní

Point of Presence, MPoP) ke  koncovému bodu u  účast-

níka. Je zřejmé, že řešení se musí vypořádat i  se základ-

nímu technologickými otázkami, jako je např. použití P2P 

nebo PON architektury v případě FTTH sítí. Minimálně 

bude nutno posoudit, zda zahrnutí, nebo nezahrnutí růz-

ných technologií do defi nice NGA ovlivní možnost sdílení 

NGA sítí.

Obr. 1  Základní typy uspořádání NGA (srovnání s xDSL)
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řešili neřešitelné situace, do nichž se dostal hlavní hrdina

a s nimiž si běžnou logikou a dostupnými prostředky nevě-

děli rady.

Při praktickém naplňování těchto požadavků se bude

muset regulátor vypořádat hned s  několika problémy.

Prvním problémem je defi nování trhu. Je zřejmé, že před-

kladatelé Doporučení neuvažují o defi nování samostatnéhoí

trhu velkoobchodní přístup k NGA sítím, ale zahrnují NGA

sítě pod trh č. 4. Toto řešení není bez problémů. Pro, by 

mohl hovořit fakt, že NGA stejně jako metalická síť jsou

přístupovou sítí a že, tam kde je to možné, využívají pasivní

infrastrukturu stávajících metalických sítí. Rovněž pro

určitý, nikoliv nevýznamný podíl služeb je záměna meta-

lické a  NGA infrastruktury málo významná. Proti hovoří

fakt, který je obsažen už v  samotné defi nici NGA, že jde

o síť která je schopna přenášet širokopásmové služby s vyš-

šími charakteristikami (jako je vyšší výkonnost) než jsou

schopny stávající metalické sítě. Jinými slovy, NGA síť může

poskytovat více (a  vyšší kvalitu) služeb než síť metalická.

Jistěže, z  hlediska konečného spotřebitele jde stále o  sub-

stituční produkt (nedokonalý), resp. nepřímou substituci

(chain of substitution), což dle defi nice relevantních trhů

nevytváří nový trh, nicméně nás zajímají praktické dopady 

takového rozhodnutí.

V každém případě je to dobrá zpráva pro investory, kteří

již dnes budují NGA sítě, nebo se k  tomu chystají a kteří

nejsou na trhu č. 4 v pozici SMP. Nebezpečí, že se jimi sta-

nou jim hned tak nehrozí. Na druhou stranu to je špatná

správa nejen pro dnešního operátora SMP na trhu č. 4, ale

i  špatná zpráva pro ty alternativní operátory, kteří dou-

fají, že by mohli nově vybudované sítě ne-SMP operátorů

(přinejmenším jejich pasivní prvky) sdílet. Na to si zřejmě

budou muset nechat zajít chuť, pokud se nedokáží dohod-

nout s investory těchto sítí na komerčním základě. Je zcela

logické, že pokud bude stávající přístupová metalická síť 

a  NGA tvořit jeden relevantní trh, potom bude na  tomto

trhu s největší pravděpodobností pouze jeden SMP operá-

tor. Ten, který je tam i dnes. Těžko si představit, že by se

jím stal kterýkoliv z nových investorů. Alespoň v horizontu

nejbližších 5 let je to málo pravděpodobné.

Otázka, na kterou neznám odpověď je, jaká část stáva-

jící přístupové infrastruktury SMP operátora na  trhu č. 4

bude pro výstavbu NGA sítí (pro sdílení pasivních prvků)

vůbec využitelná. Už nyní se ozývají skeptické hlasy, že

v  podmínkách České republiky to nebude mít na  rozvoj

NGA sítí zásadní vliv. No, uvidíme. A  další otázka, která

se nabízí, je jaká část vhodné infrastruktury (např. měst-

ské kolektory) není v  majetku provozovatelů sítí elektro-

nických komunikací a  je pouze, v  lepším případě, prona-

jímána. Na  tyto prvky přístupové infrastruktury regulace

nedosáhne. To ovšem neznamená, že nebudou využívány,

ovšem na  základě běžných obchodních (tržních) vztahů.

Koneckonců, tak je tomu i v současnosti.

 Spolupracujte a vyhnete se regulaci
Povinnost poskytovat přístup k  infrastrukturním prvkům

(včetně nenasvíceného vlákna, pokud je NGA již vybu-

dována) je samozřejmě podmíněn dalšími regulačními

pravidly, dalšími povinnostmi, z  nichž je cenová regulace 

tím nejzávažnějším omezením. V  tomto článku není pro-

stor na detailní rozbor možných důsledků cenové regulace 

(nákladově orientované ceny), pokud je uplatněna na roz-

vojové projekty. Něco jiného je regulovat náklady na pro-

středcích již vybudovaných (metalické sítě se rozvíjely 

za  podmínek státního monopolu) a  něco jiného je zaklo-

pit touto regulací investiční záměry, jejichž podnikatelské t

riziko není malé. Autoři Doporučení si toho jsou vědomi,í

když zdůrazňují že, regulátor musí vzít v úvahu dodatečná 

a měřitelná rizika, která nese SMP operátor5, nicméně právě

toto doporučení patří do pohádky o Chytré horákyni. 

Autoři Doporučení si zřejmě problematičnosti a omeze-í

ných možností regulovaného a  vynuceného sdílení infra-

strukturních prvků uvědomují a  dali by přednost tomu, 

kdyby operátoři spolupracovali na sdílení NGA sítí dobro-

volně. V doporučeních č. 23 a 24 se hovoří:

–  (23) Regulátor neuloží povinnost nákladově orientované 

ceny tam, kde SMP operátor vybudoval FTTH sítě s více-

násobnými optickými kabely a  zaručuje efektivní a  plně 

ekvivalentní přístup nejméně jednomu nezávislému alter-

nativními poskytovateli služeb elektronických komunikací 

konkurujícím na sestupném trhu (downstream market).

–  (24) Regulátor neuloží povinnost nákladově orientované 

ceny tam, kde SMP operátor společně s  nejméně jedním 

poskytovatelem služeb elektronických komunikací soutěží-

cím na sestupném trhu buduje FTTH síť založenou na více-

násobných optických kabelech v souladu s podmínkami sta-

novenými v Sekci 1 Příloha III6II .

Přání se stalo otcem myšlenky. Všichni by raději viděli dob-

rovolnou spolupráci na  komerčním základě, ale protože 

romantismus do ekonomického života nepatří, pojišťují si 

tuto spolupráci knutou regulace. Buď budete spolupraco-

vat dobrovolně, nebo budete k tomu donucení regulací. Nil 

novi sub sole.

Je zvláštní, že tato ustanovení rozpálila téměř doběla 

představitele ECTA, kteří obvinili Komisi ze zavírání očí 

nad tajnými dohodami s incumbenty7 . Jakoby dobrovolná, 

komerční spolupráce byla pro alternativní operátory hroz-

bou. Navíc Doporučení obsahuje v  bodě 27 pojistku proti í

koordinovanému protisoutěžnímu konání. Toto ustanovení 

v případě kdy je koordinovaný postup podle bodu 23 a 24 

zaměřen protisoutěžně, umožňuje zavedení cenové kont-

roly (tj. faktické pozastavení jejich platnosti).

 Sdílení NGA sítí
Takové i makové Doporučení je evidentně výslednicí dvou í

krajních názorů na  vhodnost a  účinnost regulace NGA. 

Jeden názor representovaný zejména telekomunikačními 

incumbenty (ETNO) regulaci striktně odmítáy 8, druhý, 

který representuje hlavně ECTA považuje současný návrh 

za nedostačující a umožňující obejití regulace (viz pozn. 7).

Reakce těchto hlavních lobbyistických uskupení je tak pro-

tichůdná, že se zdá, že každý četl jiné Doporučení. Pravdaíí

je jednoduchá, chytrá horákyně je pro jednoho nahá a pro 

druhého oblečená. Zdá se, že v  Bruselu nečtou pohádky. 

Vůbec celá diskuse připomíná bajku o porcování kůže med-

věda, který ještě běhá spokojeně po lese. A lovci, místo aby 
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se v klidu dohodli o tom, jak ho uloví, se do krve perou o to,

kdo získá větší kus jeho kůže.

Smyslem regulace v situaci, kdy je nezbytně nutné pod-

pořit investice do nových řešení, je vytváření prostředí, které

by stimulovalo investory (a to všechny, bez rozdílu) k hle-

dání cest k efektivní investici. Nikdo nesmí být od investo-

vání odrazován, a to jak z obavy, že bude muset něco str-

pět, tak v naději, že bude moci něco využít. Obě percepce

mají negativní vliv na  ochotu investovat. To je náročný 

úkol. Obávám se, že paradigma regulace relevantních trhů

v této zkoušce nemůže obstát. Oboustranná nespokojenost

s Doporučením tuto obavu zřejmě potvrzuje.

Aniž bych jen pomyslel na to, že bych mohl znát řešení

tohoto problému, přesto si dovoluji tvrdit, že nejblíže realitě

a nejméně nákladné (mám na mysli náklady chybné regu-

lace) je takové řešení, které eliminuje regulační pravidla

na povinnosti vzájemné informovanosti o NGA projektech

(včetně registru již existujících pasivních prvků infrastruk-

tury vhodné pro NGA9) a odstraňováním jiných překážek 

(ochrana vlastnictví, zábor veřejných statků, stavební právo,

atd.) usnadňuje sdílení infrastrukturních prvků. Sdílení

infrastruktury na komerčním základě je totiž vždy efektiv-

nější než administrativně nařízené10.

Dosavadní diskuse na  půdě APVTS ukázala, sdílení

(spolupráce při výstavbě) infrastrukturních prvků a to buď 

pro omezené možnosti vybudování paralelní infrastruktury 

(domovní rozvody u  FTTH), nebo obtížnou návratnost 

investic při budování paralelních sítí (přístupová FTTB, 

FTTN síť, resp. její úseky v  řídce osídlených lokalitách) 

může být mnohostranně prospěšné. V  prvé řadě by měla 

být předmětem diskuse možnost sdílení na komerční bázi. 

Pokud by však regulace existovala, existuje shoda na tom, 

že by mělo jít o symetrické povinnosti napříč všemi infra-

strukturními odvětvími.

Východiskem ke spolupráci by měla být shoda na urči-

tých universálních řešeních NGA sítí a od nich odvozených 

možných služeb sdílení NGA prvků. Že nejde o  triviální 

požadavek, to dokazuje i současná praxe, která je charakte-

ristická značnou kreativností řešení11.

Možným řešením je defi nování obsahu různých služeb 

sdílení NGA (standardů). Takový projekt by v  prvním 

kroku určil a  popsal základní rozsah potencionálních 

velkoobchodních služeb (infrastrukturních), které vlast-

níci NGA by mohli poskytovat (po  nichž by mohla být 

poptávka) jiným operátorům. Popis by měl být vyčerpá-

vající, mělo by se tedy jednat o služby pronájmu jak pasiv-

ních, tak i aktivních prvků NGA. Ilustrativně rozsah pro-

jektu znázorňuje obr. 2. Diskuse nad projektem v této části,

by měla ukázat nejen možnosti sdílení NGA (standardy 

řešení), ale v jejím rámci by měly být tyto služby defi no-

vány tak, aby mohly být využity pro vytvoření obchodních 

modelů (služby sdílení).

Obr. 2  Sdílení služeb a infrastruktury v sítích NGA
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V  druhém kroku by bylo vhodné vymezit z  množiny 

technicky možných řešení vymezených v  prvním kroku 

ta, která mají, dle názoru účastníků projektu ekonomický 

smysl a k nimž je vztažen konsenzus. 

Jednotlivé standardy řešení, popř. již druhy velkoob-

chodních služeb popsané v  prvním kroku totiž předsta-

vují pouze technickou možnost, která zdaleka neznamená 

ekonomickou výhodnost. Pojem výhodnosti přitom může 

a bude mít jiné konsonance pro primárně potencionální 

investory do NGA a jiné pro primárně uživatele cizí NGA. 

Funkcí, která bude určovat životnost jednotlivých stan-

dardů řešení je maximalizace efektu pro všechny zaintere-

sované strany. Vysoké investiční náklady na NGA apriori 

vylučují takové varianty (modely), při nichž investor rea-

lizuje ztrátu.

Lze si představit dvě úrovně služeb sdílení. První, která 

zahrnuje pouze pasivní prvky infrastruktury s  výjimkou 

vlastního kabelu a druhou, která zahrnuje i službu proná-

jmu účastnického vedení NGA (nebo jeho úseku) tj. vlákna, 

resp. vláken optického kabelu. Tato druhá úroveň je blíže 

pojetí prosazovanému v Doporučení.íí

Tato část projektu je klíčová pro zdůvodnění účelného 

rozsahu sdílení NGA infrastruktury. Jde o zcela jinou fi lo-

sofi i, než je ta zakotvená v  analýzách relevantních trhů. 

Výsledkem bude analýza pro každý typ služby specifi -

kované v  prvním kroku včetně stanovení mezních eko-

nomických parametrů (benchmark), za  nichž se sdílení 

NGA infrastruktury stává oboustranně, či mnohostranně 

výhodné.

Výsledné standardy by, ve  spojení s  informačním sys-

témem oznamujícím investiční záměry v té či oné oblasti, 

usnadnili dohodu investorů na společné investici do NGA. 

Platí samozřejmě i negativní implikace, standardy by mohly 

ukázat, že pro danou oblast je sdílení neefektivní.

 Místo závěru
Doporučení ukazuje na bezradnost stávajícího regulačního í

paradigmatu tváří v tvář novým podnikatelským výzvám. 

Mezi dvěma mlýnskými kameny representovanými ETNO 

a ECTA nelze totiž neztratit tvář, pokud veškerá fi losofi e 

regulace je postavena na  principu vyvažování tržních 

sil (posilování skutečně či zdánlivě handicapovaných) 

namísto principu dohledu na fair play. To je totiž zásadní 

rozdíl. Při fair play prohrává ten horší, při vyvažování

často prohrává ten lepší. Všichni ale nikdy vyhrát nemo-

hou. Bude zajímavé sledovat, jak bude vypadat výsledné 

Doporučení. Napoví to o  směřování evropské regulace 

elektronických komunikací možná více, než jsme ochotni 

v tomto okamžiku připustit.

Ladislav Chrudina

autor je poradcem pro regulaci, strategii a ekonomiku 

v oblasti elektronických komunikací

Poznánky

1  Často to ve  svých článcích zdůrazňuji. Jde o  koncept široce uplatňovaný 

v antimonopolním zákonodárství USA. Essential facility je taková kapacita 

(zařízení, zdroj) jejíž vlastnictví vylučuje, aby konkurenční kapacitu vlastnila 

další osoba (přirozený monopol), nebo jejíž opakování je vyloučeno pro vysoké 

náklady. Vlastník essential facility je potom povinen za zákonem stanovených 

podmínek umožnit konkurenci využívání takovéto kapacity. Typickým pří-

kladem v elektronických komunikacích je zpřístupnění účastnického vedení 

(LLU). Zpřístupněním essential facility se nemění její charakter (např. přiro-

zený monopol zůstává i nadále přirozeným monopolem), mění se však rozdě-

lení jejích nákladů a efektů.

2  Trochu provokativní hypotéza, avšak stále není zřejmé, jaké řešení má vyšší 

náklady, zda regulovaný monopol, nebo regulovaná a  regulací udržovaná 

quasi-konkurence. Pro alternativní operátory je však odpověď na tuto otázku 

předem známá.

3  Draft  Commission staff  working document explanatory note accompanying 

document to the Commission recommendation of […]on regulated access to 

Next Generation Access Networks (NGA), první verze září 2008, str. 4. V dru-

hém návrhu již toto zdůvodnění není uvedeno.

4  Relevantní trh č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k  infrastruktuře sítě 

(včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném 

místě.

5  Doporučení č. 22, oceňovací principy a principy pro stanovení rizik jsou uve-

deny v příloze č. 1 a jsou natolik problematická, že by stálo za to se jim věnovat 

samostatným článkem.

6  Jde o tyto podmínky: (i)síť je budována společně s konkurentem na sestupném 

trhu, (ii) ko-investoři pokládají vícenásobné kabely, (iii) projekt není exklu-

sivní, je včas oznámen regulátorovi a potencionálním zájemcům je umožněno 

spolupracovat ne projektu za rovných podmínek, (iv) všichni ko-investoři mají 

stejné možnosti přístupu jako SMP operátor.

7  Jsme překvapeni a rozčarování tím, že Evropská komise, která má být stráž-

cem hospodářské soutěže, jak se zdá zmírnila své pevné stanovisko proti „ 

regulačním prázdninám“ v telekomunikačním sektoru a zdá se, že připouští 

tajnou dohodu. Innocenzo Genna, předseda ECTA v reakci na Doporučení. 

Tisková zpráva ECTA z 12. 6. 2009, www.ectaportal.com.

8  „Doporučení odradí investory, vůči nimž Komise navrhuje, aby nesli obrov-

skou zátěž povinnosti přístupu a cenové kontroly. Regulátoři potřebují mno-

hem inovativnější a cílený přístup, který povzbudí všechny hráče, aby investo-

vali a sdíleli riziko“, Michael Bartholomew, ředitel ETNO, tisková zpráva 12. 6. 

2009, www.etno.eu.

9  Při troše politické vůle a pochopení by se pomocí nevelké novely stavebního 

zákona dalo zajistit, aby takový registr zahrnoval veškerou infrastrukturu.

10  Pokud by však regulace existovala, pak že by mělo jít o symetrické povinnosti 

napříč všemi infrastrukturními odvětvími. K tomu účelu jsou stávající pravi-

dla regulace pouze trhu elektronických komunikací špatně použitelná.

11   Zatím neexistuje univerzální řešení a každý projekt je „unikátní“. Roli hraje 

použité řešení aktivní části, možnosti výkopů, případně vedení závěsných 

kabelů, dále charakter pokrývané oblasti a konkrétní situace v připojovaných 

domech. Výstavbu ovlivňuje vlastnická struktura objektů, územní řízení, 

spolu s dalšími právními a správními aspekty. Pavel Dubský, Cesta k tech-

nologicky otevřené FTTx poslední míle, citováno z  čl. V. Křepelka, Měření 

a údržba sdělovacích kabelů, Telekomunikace 3/2009.
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Ing. Hájek opírá své nároky o patent č. 286163 z roku 1998

s poněkud komplikovaným názvem „Způsob přenosu dat

mezi prvním účastníkem a  druhým účastníkem a/nebo

Internetem a  zařízení k  provádění tohoto způsobu“.

Podle patentového spisu se řešení týká „způsobu přenosu

dat mezi nejméně jedním prvním účastníkem (1) a  dru-

hým účastníkem (7) a/nebo Internetem (10), při kterém se

data v obou směrech přenáší nejméně přes jeden modem (2)

prvního účastníka (1), telefonní ústřednu (4) a  modem (6)

druhého účastníka (7) a/nebo poskytovatele Internetu (10).

Mezi nejméně jedním modemem (2) prvního účastníka (1)

a telefonní ústřednou (4) a mezi touto telefonní ústřednou (4)

a modemem (6) druhého účastníka (7) a/nebo poskytovatele

Internetu (10) se data přenášejí řízeně druhým účastníkem 

(7) a/nebo poskytovatelem Internetu (10) nejméně jedním 

datovým okruhem (8, 9) a telefonní ústředna řízeně komu-

tuje tyto datové okruhy (8, 9)“.

Zařízení pro provádění tohoto způsobu pak podle paten-

tového spisu „sestává z nejméně jednoho modemu (2) nej-

méně jednoho prvního účastníka (1), který je zapojen mezi 

nejméně jedním prvním účastníkem (1) a telefonní ústřednou 

(4), a z modemu (6) druhého účastníka (7) a/nebo poskyto-

vatele Internetu (10) a  telefonní ústřednou (4). Modem (2) 

prvního účastníka (1) a modem (6) druhého účastníka (7) a/

nebo poskytovatele Internetu (10) jsou s telefonní ústřednou 

(4) propojeny datovými okruhy (8, 9)“.

Kauza patent na ADSL
V elektronických i  tištěných médiích byly zveřejněny informace o  sporu, který vede Ing. Marek Hájek z Opavy se společností 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Ing. Hájek se domáhá fi nančních nároků na základě tvrzení, že má patentován způsob připo-

jení k Internetu, který společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. používá při poskytování služeb na bázi technologie ADSL. 

Vzhledem k tomu, že způsob připojení k Internetu technologií ADSL je standardizován, pak je zřejmé, že Ing. Hájek by mohl 

vznést požadavek, že jeho patentové nároky porušují potencionálně  i ostatní poskytovatelé. Proto  považovala společnost Telefó-

nica O2 Czech Republic, a.s. za vhodné upozornit prostřednictvím APVTS na možnost uplatnění spekulativních nároků i ostatní 

poskytovatele. Předmětem tohoto článku je poskytnout bližší technické informace o tomto absurdním sporu, který vyvolal velkou 

pozornost odborné veřejnosti.

Obr. 1  Schéma vynálezu dle patentového spisu.

Plný text patentového spisu je veřejně dostupný na strán-

kách Úřadu průmyslového vlastnictví. Čtení textu patento-

vého spisu komplikuje použitá nejednoznačná termino-

logie. Pro pochopení kontextu tohoto řešení, respektive 

dalších argumentací v patentové přihlášce je třeba se podí-

vat zpět na situaci v přístupu k Internetu v ČR v roce 1998.
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veřejné telefonní sítě. Modernizace a digitalizace veřejné 

telefonní sítě byla zhruba ve své polovině a spojení byla 

z  velké části realizována prostřednictvím analogových 

elektromechanických telefonních ústředen 1. nebo 2. 

generace.

–  Přístup k Internetu byl v principu dostupný prostřednic-

tvím dvou možných technologických řešení:

 –  Vytáčené spojení tzv. dial-up přes veřejnou telefonní 

síť do přístupového bodu, kde byl poskytovatel připo-

jení k Internetu (ISP) připojen k veřejné telefonní síti. 

Protože tyto poskytovatelé neměli své přístupové body 

na všech ústřednách veřejné sítě ani ve všech tarifních 

obvodech, probíhalo spojení často přes více ústředen 

v síti a mnohde i prostřednictvím meziměstských spo-

jení. To bylo spojeno s  poměrně nízkou přenosovou 

kvalitou takto navázaných spojení pro datovou komu-

nikaci prostřednictvím modemů a  to jak z  hlediska 

dosahovaných rychlostí datového přenosu, tak stabi-

lity spojení. Navíc v té době SPT TELECOM nenabízel 

zákazníkům zvláštní tarifní podmínky pro dial-up spo-

jení v telefonní síti a účastníci platili standardní místní 

nebo meziměstské hovorné podle délky a  tarifního 

pásma spojení. ISP pak účtovali svým klientům za své 

služby samostatně.

 –  Připojení pomocí tzv. pevných okruhů, realizovaných 

zpravidla na  bázi pronajatých okruhů poskytovaných 

SPT TELECOM v  deklarované kvalitě. Pevné okruhy 

pak propojovaly účastníka přímo s přístupovým bodem 

ISP. Okruhy byly zpoplatňovány na  základě kvality 

a  vzdálenosti. ISP si tyto okruhy pronajímaly od  SPT 

TELECOM, jejich konce osadily příslušnými modemy 

a  jako svou službu pevného a  trvalého přístupu 

k  Internetu poskytovali svým koncovým uživatelům. 

V reálné situaci, kdy byl přístupový bod ISP vzdálený 

od  účastníka, se jednalo o  poměrně nákladný způsob 

připojení pro jednotlivého účastníka. 

–  Ing. Hájek přichází s komerčním  řešením, které je založeno 

na mezerách v tehdejší tarifní struktuře SPT TELECOM. 

Jeho podstatou je použití standardní pobočkové ústředny, 

do které jsou připojeni prostřednictvím relativně levných 

místních pronajatých okruhů v  telefonní kvalitě jednot-

liví účastníci. Místní pronajaté okruhy v telefonní kvalitě 

byly realizovány jako přímo propojená metalická účast-

nická vedení mezi dvěma body (v  tomto případě mezi 

účastníkem a  místem, kde byla pobočková ústředna). 

Na těchto vedeních nebyly na rozdíl od v té době relativně 

početného způsobu připojení k veřejné telefonní ústředně 

nasazeny žádné systémy pro vícenásobné využití vedení 

(podvojné a  skupinové přípojky, koncentrátory a  PCM 

systémy), které by nepříznivě ovlivňovaly přenosové 

parametry modemových spojení. Pobočková ústředna je 

pak, v řešení Ing. Hájka, dalším pronajatým okruhem při-

pojena k přístupovému budu ISP. Tímto způsobem byla 

vytvořena neveřejná telefonní síť, kde se přístup jednot-

livých účastníků k  Internetu realizoval standardní tech-

nologií vytáčeného připojení (dial-up). Namísto telefonní 

ústředny nebo ústředen veřejné telefonní sítě byla užita 

pobočková ústředna. Princip připojení k Internetu zalo-

žený na řízené komutaci zůstal nezměněn.

Na  tomto řešení lze jen stěží najít z  technického hlediska 

nějakou novost vzhledem ke stavu techniky. Popis patentu 

lze prakticky uplatnit na jakékoli vytáčené spojení sloužící

pro přenos dat včetně např. dálnopisného spojení a  pře-

nosů dat v dálnopisné síti, známé v době přihlášení patentu 

desítky let. Přesto Úřad průmyslového vlastnictví ČR paten-

tovou přihlášku přijal a  patent č. 286163 byl udělen se 4 

patentovými nároky v následujícím znění:

„1.  Způsob přenosu dat mezi prvním účastníkem (1) a dru-

hým účastníkem (7) a/nebo Internetem (10), při kterém 

se data v  obou směrech přenášejí přes nejméně jeden 

modem (2) prvního účastníka (1), telefonní ústřednu (4) 

a  modem (6) druhého účastníka (7) a/nebo poskytova-

tele Internetu (10), vyznačující se tím, že mezi nejméně 

jedním modemem (2) prvního účastníka (1) a telefonní 

ústřednou (4) a  mezi touto telefonní ústřednou (4)

a modemem (6) druhého účastníka (7) a/nebo poskytova-

tele Internetu (10) se data přenášejí řízeně druhým účast-

níkem (7) a/nebo poskytovatelem Internetu (10) nejméně 

jedním datovým okruhem (8, 9) a telefonní ústředna (4) 

řízeně komutuje tyto datové okruhy (8, 9).

2.  Zařízení pro provádění způsobu podle nároku 1, které 

sestává z nejméně jednoho modemu (2) nejméně jednoho 

prvního účastníka (1), který je zapojen mezi nejméně 

jedním prvním účastníkem (1) a telefonní ústřednou (4), 

a z modemu (6) druhého účastníka (7) a/nebo poskytova-

tele Internetu (10), který je zapojen mezi druhým účastní-

kem (7) a/nebo poskytovatelem Internetu (10) a telefonní 

ústřednou (4), vyznačující se tím, že modem (2) prvního 

účastníka (1) a modem (6) druhého účastníka (7) a/nebo 

poskytovatele Internetu (10) jsou s telefonní ústřednou (4) 

propojeny datovými okruhy (8, 9).

3.  Zařízení podle nároku 2, vyznačující se tím, že datové 

okruhy (8, 9) jsou otevřeny pevnými linkami.

4.  Zařízení podle některého z nároků 2 a 3, vyznačující se tím, 

že datové okruhy (8, 9) jsou tvořeny kovovým dvoudrátem 

a/nebo koaxiálním kabelem a/nebo kroucenou dvoulinkou 

a/nebo optickým kabelem a/nebo mikrovlnným pojítkem 

a/nebo satelitním spojem.“

V  roce 2005 pak Ing.  Hájek přichází se svým tvrzením, že 

jeho vynález je vlastně technologií ADSL bez ohledu na sku-

tečnost, že tato technologie byla v  době podání patentové 

přihlášky chráněna stovkami patentů a  způsob jejího vyu-

žití byl poprvé standardizován v  americké normě ANSI 

TI.413 v roce 1995. Odborný posudek soudního znalce pro-

fesora Jana Šocha, znalce Krajského soudu v Ostravě, který 

Ing. Hájek na podporu svého nároku předložil, byl založen 

na informacích uváděných zejména v popularizačních člán-

cích, kde se běžně uvádělo, že pro možnost zavedení ADSL 

jsou rozhodující vzdálenost od ústředny a to zda je ústředna, 

ke které je zákazník připojen vybavena DSLAM. Předmětem 

znaleckého posudku je srovnání patentovaného řešení podle 

vynálezu č. 286163, respektive řešení podle tohoto vyná-

lezu označeného v patentovém spisu jako „MID“ s techno-

logickým řešením respektive se způsobem připojení ADSL. 

V patentové spisu uvedené řešení MID je na obr. 2.
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Obr. 2  Řešení MID

Ve  srovnání obou řešení znalec prof.  Šoch zcela opo-

míjí podstatu vynálezu, a sice že v řešení podle vynálezu

hraje klíčovou roli telefonní ústředna, která řízeně komu-

tuje datové okruhy. Řešení tedy využívá

standardních spojovacích funkcí tele-

fonní ústředny, která zajišťuje kompresní

funkci na  základě rozdělování provoz-

ního času datových účastníků. Modem

na  straně účastníků musí být schopen

vysílat a  přijímat signály nutné k  sesta-

vení spojení telefonní sítí, tedy musí být

schopen funkcí „vyzvednutí“, volby smě-

rového čísla pomocí pulzní nebo DTMF

volby a  po  skončení spojení zajistit

ukončení volání „zavěšením“, podobně

jako telefonní přístroj nebo standardní

modem používaný pro klasické vytáčené

připojení. Další podstatnou skutečností

opomenutou ve  znaleckém posudku je

skutečnost, že pro přenos dat se v řešení

MID používá modulace datových signálů

do  hovorového pásma telefonní služby 

tak, aby tento datový signál mohl být

přenášen přes spojovací pole telefonní

ústředny. Žádná s  těchto podstatných

náležitostí vynálezu není součástí ani

nijak jinak využita v  případě připojení

pomocí technologie ADSL. O  celkově

nízké odborné úrovni posudku pak také

svědčí i  další tvrzení jakými jsou napří-

klad, že i v případě zpřístupnění místních

účastnických vedení (LLU) může tech-

nologii ADSL využívat pouze ČESKÝ

TELECOM nebo tzv. časový harmono-

gram, který v  rozporu se snadno ověři-

telnou skutečností datuje první testy DSL

v  USA až do  února 1999, tedy rok po  podání patentové 

přihlášky Ing. Hájkem.

Společnost ČESKÝ TELECOM vyvolala před UPV 

tzv. určovací řízení jehož předmětem bylo určit, zda 

způsob využití technologie ADSL u společnosti zasahuje 

do  patentových nároků vynálezu Ing.  Hájka. K  tomuto 

řízení předložil pan Hájek nový posudek, který zpraco-

val prof.  RNDr.  Vladimír Vašinek z  Vysoké školy báň-

ské – Technická Univerzita Ostrava. Srovnání vynálezu 

Ing. Hájka s ADSL podle prof. Vašinky je na obr. 3. Tento

posudek reagoval na  předchozí námitky k  posudku 

prof. Šocha s tím, že přichází s novými účelovými argu-

mentacemi a kuriózně opět přebral výše zmíněný časový 

harmonogram, který zcela opomíjí fakt, že ADSL bylo 

vynalezeno, standardizováno a  komerčně využíváno 

před rokem 1998. Stejně problematické je tvrzení, že 

na jednotlivé komponenty je třeba hledět jako na černé 

skříňky, a  že telefonní ústředna, popsaná ve  vynálezu 

pana Hájka, je vlastně totožná se všemi technologiemi 

v  budově ústředny. Prof.  Vašinek pak ještě několikrát 

v  průběhu řízení svůj posudek na  základě vnesených 

námitek ze strany znalců na straně Telefonica O2 doplňo-

val o další absurdní tvrzení, že v případě ADSL dochází 

ke komutaci okruhů nebo prohlášení DSLAMu za  inte-

grální funkční blok telefonní ústředny, kterému „počíta-

p
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ě

Obr. 3  Srovnání vynálezu Ing. Hájka s ADSL podle prof. Vašinky



16
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

Ve  skutečnosti ale telefonní ústředna není hlavní roz-

váděč, datový okruh není kabelové vedení a  je vytvořen 

mezi modemem ADSL u  účastníka a  modemem ADSL 

v DSLAM, mezi DSLAM a ISP není datový okruh /telefonní 

přípojka, ale celý soubor dalších technologických zařízení 

a sítových prvků, přenosových a datových sítí.

V určovacím řízení rozhodl UPV v srpnu 2006 a následně 

také v  rozkladovém řízení v  srpnu 2008 předseda UPV 

potvrdil, že ADSL nespadá do rozsahu patentu pana Hájka. 

Advokát JUDr. Tomáš Sokol, který se v mezidobí stal práv-

ním zástupcem pana Hájka, však napadl toto pravomocné 

rozhodnutí správní žalobou. Telefonica O2 podala v mezi-

dobí ještě na UPV žádost o zrušení patentu pana Hájka, toto 

řízení však nebylo zatím skončeno.

V  roce 2006 podal pan Hájek civilní žalobu, kterou 

se domáhá svých finančních nároků na  společnosti 

Telefonica O2, kterou v  červnu 2009 Městský soud 

v Praze zamítl, Ing. Hájek se však v  této věci proti roz-

hodnutí odvolal. Celá kauza tak ještě není skončena 

a lze se jen dohadovat, kolika dalších absurdních tvrzení 

budeme ještě svědky.

Tomáš Prokopík

p
e
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 s

ít
ě čová“ část telefonní ústředny předává autonomii. Zcela 

absurdní pak je ztotožnění funkce telefonní ústředny, 

která ve vynálezu řízeně komutuje okruhy s hlavním roz-

vaděčem v případě ADSL.

Při srovnání vynálezu Ing. Hájka a ADSL Telefonica O2 

v porovnávacích tabulkách v doplnění znaleckého posudku 

prof. Vašinky se uvádí popis ADSL v rozporu od skutečného 

provedení na straně Telefonica O2. V části „Koncová zaří-

zení“ se nesprávně a nesmyslně uvádí, že k modemu se při-

pojuje analogový nebo digitální telefon. V části „Modem“ se 

nesprávně uvádí popis jeho funkce. Ve skutečnosti je jeho 

funkcí navázat spojení s  modemem v  DSLAM a  vytvořit 

přenosovou cestu pro přenos dat. V  části přenosové pro-

středí je v  rozporu se skutečností uvedeno, že účastnické 

vedení je tvořeno metalickými nebo optickými kabely. 

Optické kabely se pro ADSL nepoužívají. Část „Telefonní 

ústředna“ je celá chybně. Ústředna nerozděluje žádné toky 

a nekoncentruje signály. DSLAM není ústředna ani její část. 

V popisu „Způsob vytvoření spojení“ není vytvořen okruh 

mezi prvním účastníkem a  ústřednou, ale mezi ADSL 

modemem prvního účastníka a  modemem v  DSLAM. 

V  případě ADSL technologie se neužívá DTMF, neboli 

tzv. frekvenční volba pro iniciaci spojení. DTMF použí-

vají telefonní přístroje nebo modemy pro vytáčené spojení 

(dial-up). V jiném srovnání porovnává prof. Vašinek vyná-

lez Ing. Hájka a ADSL následně – viz obr. 4.

Obr. 4  Další srovnání prof. Vašinka vynálezu Ing. Hájka a ADSL
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Zvýrazňování a separace řeči 

ze šumového pozadí
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 Analýza nezávislých komponent (ICA)
Analýza nezávislých komponent (Independent Component

Analysis – ICA) je statistický přístup k obnově nezávislých

signálů z jejich směsi. Jak jsme již řekli, základní podmín-

kou je, aby původní signály byly nezávislé. V teorii ICA jsou

nezávislé signály označovány jako nezávislé komponenty.

Vraťme se ke vztahu (22), který budeme pro jednoduchost

psát bez proměnné k jako:

      (23)

Tento vztah popisuje způsob směšování zdrojových signálů

S = [S1, S2, …, SN ]N
T ve směšovacím prostředí, které je popsáno T

maticí H rozměrů M ×M N. Jako výsledek dostaneme vektorNN

pozorovaných vektorů X = [X X1, X2XX , …, XMX  ]M
T, kde symbol T

značí transpozici. Tím, že jsme vynechali index k (nebo n

u přímého modelu) si můžeme představit, že zpracováváme

data jednoho rámce, který je vybrán ze souvislého záznamu

dat. Pokud je směsná matice H známa a platí N =N M, pak je

řešení separace triviální:

    (24)

kde Y = [Y1YY , Y2YY , …, YNYY ]T je vektor separovaných signálů aT W

= H−1 je separační matice, která je rovna inverzní matici

k H. Při slepé separaci signálu však ani směšovací matice H

a ani separační matice W není předem známa.

Zdrojové signály si[n], i = 1, 2, …, N jsou nezávislé kom-N

ponenty, které se snažíme popsat vhodným rozdělením

pravděpodobnosti. U řečových signálů lze vysledovat rela-

tivně dlouhé časové úseky bez řečové aktivity. Hustota roz-

dělení pravděpodobnosti řečového signálu má kladný koe-

fi cient špičatosti a  může být aproximována Laplaceovým

rozložením pravděpodobnosti [3]. Naproti tomu pozoro-

vané signály xjx [n], j = 1, 2, …, M jsou již vzájemně závisléM

a je možné je aproximovat normálním rozložením pravdě-

podobnosti. Tato aproximace vychází z  centrální limitní

věty, která říká, že součet nezávislých zdrojových signálů se

shodným rozložením pravděpodobnosti se blíží k normál-

nímu rozložení rychleji, než samotné zdrojové signály. Lze

tedy konstatovat, že směšovací proces nezávislých signálů

si[n], i  = 1, 2, …, N vytváří závislé signály N xjx [n], j = 1, 2,

…, M, jejichž hustota rozložení pravděpodobnosti se blíží

k normálnímu rozložení.

Separační proces je inverzní proces ke  směšovacímu

procesu. Metoda ICA se snaží obnovit z pozorovaných sig-

nálů nezávislé komponenty. Jinak řečeno, separační proces

hledá takovou lineární transformaci (separační matici W), 

která vede k nalezení maximálně nezávislých komponent,

z nichž je pozorovaný signál složen. K nalezení separační

matice W musíme zavést účelovou funkci, která dosahuje

extrému právě v případě, kdy dojde k nalezení maximálně

nezávislých komponent. Účelová funkce může být odvo-

zena několika způsoby:

– na základě vzájemné informace [1],

–  na  základě míry, popisující odchylku od  normálního

rozložení (např. koefi cient špičatosti [7]), 

–  na základě funkce věrohodnosti (likelihood) [7].

Vzájemnou informaci I(y( ) můžeme vyjádřit jako:

    (25)

kde H(y( i) je marginální entropie, H(y( ) je sdružená entropie 

a y = [y y[ 1, y2yy , …, yNyy ]T je vektor separovaných proměnných.T

Zde je myšlen přímý model, pokud budeme uvažovat kon-

voluční model, vektor y nahradíme vektorem y Y. Účelovou 

funkci na základě vzájemné informace (25) můžeme vyjá-

dřit jako [1]:

   (26)

Extrém účelové funkce může být nalezen pomocí algoritmu 

největšího spádu:

  (27)

kde q je iterační krok, η(q) je délka kroku záporného gradi-

entu (rychlost učení) a ΔW(q) je gradient. Vztah pro výpo-

čet gradientu ΔW(q) je:

 (28)

kde I je jednotková matice, φ(y(q) = [φ(y( 1(q)), φ(y( 2yy (q)), …, 

φ(y( Nyy (q))] je vektor, jehož prvky jsou rovny:

   (28a)

kde p(y( i(q)) je model hustoty rozdělení pravděpodobnosti 

zdrojového signálu. Po provedení metody ICA dostaneme 

N separovaných zdrojů, které ale jsou různě promíchány. N

Proto se provádí operace permutace a vážení. Permutace je 

záměna indexů separovaných signálů vzhledem ke zdrojo-

vým signálům. Vážení se provádí proto, že separované sig-

nály nemají stejnou energii, jako jejich odpovídající zdro-

2. část
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tak komplikované, jako u konvolučního modelu. Permutaci

a vážení můžeme popsat vztahem:

     (29)

kde P je permutační matice, která provádí permutaci

indexů separovaných signálů a  D je diagonální matice,

která mění energii separovaných signálů. Blokové schéma

slepé separace metodou ICA je na obr. 12, na kterém vidíme 

realizaci metody ICA s konvolučním modelem. Pozorované

signály xi[n], i = 1, 2, …, M jsou převedeny do kmitočtovéM

oblasti pomocí diskrétní Fourierovy transformace. Nyní je

aplikována metoda ICA, pracující s komplexními čísly pro

přímý model (např. algoritmus Fast ICA [7] nebo algorit-

mus JADE [2]). Potom jsou již signály odděleny, ale nemají

stejnou energii jako zdrojové signály. Seskupení časově-

kmitočtových složek je možné realizovat např. metodami

shlukové analýzy a vážení např. přizpůsobením vzhledem

k pozorovaným signálům [10]. Výsledný signál je poté pře-

veden pomocí zpětné DFT do časové oblasti. Někdy se při

předzpracování provádí odstranění stejnosměrné složky 

(centrování) a pro snížení složek metoda PCA.

Metoda ICA se používá hlavně pro určenou separaci sig-

nálů (případ DC uspořádání). Základním požadavkem je

nezávislost zdrojových signálů. Tento požadavek bývá často

splněn. Metoda ICA nemůže být použita pro případ, kdy 

počet zdrojových signálů N je vyšší, než počet senzorů N M

(UDC uspořádání), neboť inverze směsné matice H nemáH

jednoznačné řešení. To je z  důvodu, že jsou pro separaci

využity lineární fi ltry.

Obr. 12  Blokové schéma slepé separace zdrojových signálů 

metodou nezávislých komponent (ICA)

 Analýza řídkých komponent 
Analýza řídkých komponent (Sparse Component Analysis

– SCA) je metoda, která se používá jak pro případ určené

separace (DC), tak i  pro případ nedourčené separace

(UDC). U této metody je kladen na zdrojové signály přís-

nější požadavek, označovaný jako řídkost signálu, než je

nezávislost zdrojových signálů u metody ICA. Řídkost sig-

nálů znamená, že signály často nabývají nulové hodnoty 

nebo hodnoty, blížící se k nule. V ideálním případě je prav-

děpodobnost vzájemného překrytí nulová, neboli:

    (30)

Řečové signály v  časové oblasti není možné považovat 

za signály řídké. Vhodným řešením je transformace signálů 

do oblasti, kde vynikne řídkost signálů. Tím může být převod 

do  spektrální oblasti prostřednictvím diskrétní Fourierovy 

transformace nebo převod do  časově-měřítkové oblasti 

pomocí vlnkové transformace. Ve spektrální oblasti se spek-

tra řečových signálů vzájemně překrývají méně. V ideálním 

případě opět musí platit:

    (31)

V praktických aplikacích nemusí být podmínky (30) a (31) 

striktně splněny. Pro úspěšné provedení metody SCA 

mnohdy postačí, pokud jeden ze signálů Si[k] je v  dané 

časově-kmitočtové složce dominantní, tj. má mnohem větší 

energii než složky (signály) ostatní.

Metody analýzy řídkých komponent (SCA) lze rozdělit 

na dvě skupiny. První skupinou jsou dvoustupňové metody, 

založené na odhadu aposterivní pravděpodobnosti (MAP). 

Tyto metody v prvním stupni nejprve určí směsnou matici 

pomocí normalizace a  shlukové analýzy (CA). V  druhém 

stupni je provedena vlastní separace.

Druhou skupinou jsou jednostupňové metody, které vyu-

žívají časově-kmitočtové maskování (TFBM). Předpokládá se, 

že v každé časově-kmitočtové složce pozorovaného signálu je 

jeden dominantní zdrojový signál. Vlastní extrakce je realizo-

vána součinem pozorovaného signálu s  časově-kmitočtovou 

maskou. Ukázka separační masky pro pozorovaný signál, který 

je složen ze směsi tří zdrojových signálů, je vidět na obr. 13. 

Každá z barev odpovídá jednomu zdrojovému signálu. Na obr. 

14 je uveden příklad prostorového uspořádání systému pro 4

nedourčenou separaci (UDC) [3]. Nulování ve spektru však 

kromě odstranění interferujících signálů vnáší do  separova-

ných signálů, obdobně jako u jednokanálových metod, krátké 

tóny, jejichž kmitočet je náhodně rozložen ve spektru signálu. 

Tento druh rušení je pro posluchače velmi nepřirozený a ozna-

čuje se za hudební šum. To je způsobeno tím, že se v podstatě 

jedná o nelineární prostorovou fi ltraci, založenou na hledání 

shluků. Metoda je použitelná pro separaci v UDC uspořádání. 

Návrh systému je možné provést slepě. Abychom odstranili 

nežádoucí hudební šum, je tato metoda někdy kombinována 

s lineární metodou tvarování přijímací charakteristiky [3].

Obr. 13  Časově-kmitočtová binární maska pro oddělení tří 

zdrojových signálů metodou TFBM [3]
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Obr. 14  Uspořádání tří zdrojů (reproduktorů) a dvou senzorů 

(mikrofonů) pro ověření metody TFBM s časově-kmitočtovou 

binární maskou z obr. 13

 Metoda tvarování přijímací charakteristiky
Tvarování přijímací charakteristiky (Beam Forming, BF) je

lineární metoda prostorové fi ltrace využívaná u  senzoro-

vých polí [18]. Signál nelze slepě separovat a  většinou se

používá pro určenou separaci (DC). Separační systém, slo-

žený z adaptivních tvarovačů, může být dokonce použitelný 

pro nedourčené uspořádání (UDC), ale potlačení vzájemné

interference mezi signály je malé.

Obr. 15  Rovinné senzorové pole se čtyřmi mikrofony pro 

aplikaci metody tvarování přijímací charakteristiky

Obr. 16  Základní princip soufázového tvarovače (Delay And 

Sum – DAS)

Ukažme si princip metody na  příkladě rovinného mikro-

fonového pole se čtyřmi mikrofony, zobrazené na  obr. 15

[4]. Mezi datově nezávislé metody patří soufázový tvarovač 

(DAS). Jeho princip je vidět na obr. 16. V našem případě čtyř 

mikrofonů (obr. 15) lze popsat signály, dopadající na jednot-

livé mikrofony, jako:

    (32)

kde zpoždění δi jsou celá čísla, která jsou získávána 

zaokrouhlením:

   (33)

Parametry v rovnici (33) jsou: θ je úhel dopadu zdrojového sig-θ

nálu (DOA), r je rychlost šíření akustické vlny, r fvzff  je vzorkovací z

kmitočet a INT je operace celočíselného zaokrouhlování. Pokud 

sečteme signály ze všech čtyř mikrofonů, tak dostaneme:

   (34)

Naším úkolem je v rovnici (34) nastavit wi a δi, i = 1, 2, …, 

M tak, abychom přijali co nejvíce energie z vlny, dopadající M

pod úhlem θ: 

     (35)
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Obr. 17  Normalizovaná směrová charakteristika odezvy pole 

se čtyřmi mikrofony na akustický signál, dopadající pod úhlem 

48° [4]

Na obr. 17 je vidět směrová charakteristika, která byla zís-7

kána pro konfi guraci na  obr. 15. Zvuk byl od  jedoucího

automobilu, který se v čase nacházel pod úhlem 48° vzhle-

dem mikrofonovému poli. Byl zpracován signál o  délce

1000 vzorků, fvzff  = 11025 Hz a váhy byly nastaveny wi = 0,25

pro i = 1, 2, 3 a 4. Když se podíváme na rovnici (34), vidíme,

že představuje vlastně diferenční rovnici číslicového fi ltru

s  konečnou impulzní charakteristikou (FIR), kde váhy wi

jsou koefi cienty fi ltru. Podrobíme-li rovnici (34) jedno-

stranné transformaci Z, tak obdržíme:

    (36)

Dosadíme-li za  z  = ejω, tak dostaneme jeho kmitočtovou 

charakteristiku. Její hodnoty počítáme pro diskrétní kmito-

čty ωk, k = 1, 2, …, N prostřednictvím diskrétní Fourierovy N

transformace (prostřednictvím FFT). Blokové schéma tva-

rovací přijímací charakteristiky pro širokopásmové signály 

(mezi něž právě patří řeč a hudba) je vidět na obr. 18 [18].

Pro realizaci systému, který má separovat N signálů, musíN

být nasazeno N tvarovačů, kdeN i-tý tvarovač obnovuje i-tý 

signál a potlačuje N − 1 interferujících signálů. Tento sys-N

tém je znázorněn na obr. 19, kde jsou vektory defi novány 

takto: X = [X x1,x2x , …,xMx ]T, Wi = [Wi1WW ,Wi2WW , …, WiMWW ]T, i = 1,2, 

…, N, symbol NN T vyjadřuje transpozici. Metody, které jsouT

založeny na realizaci separačního systému podle obr. 19, lze 

rozdělit na dvě skupiny [3]:

– datově nezávislé metody,

– statisticky optimální metody (adaptivní BF).

Mezi datově nezávislé metody patří soufázový tvaro-

vač (DAS), nulový tvarovač (null beam former) apod.

Koefi cienty fi ltrů se u  těchto metod navrhují nezávisle

na  pozorovaných datech. Snažíme se aproximovat poža-

dovanou impulzní charakteristiku separačního systému. 

Adaptivní metody využívají pozorovaná data ke stanovení 

koefi cientů separačních číslicových fi ltrů. Cílem adaptiv-

ních metod je navrhnout separační fi ltry tak, aby separo-

vaný signál obsahoval co nejmenší příspěvek od interferují-

cích signálů, které dopadají z jiného směru, než požadovaný 

signál. Statisticky optimální koefi cienty FIR fi ltrů mohou 

být navrženy na základě rozdílných kritérií [18]. Mezi často 

používané metody patří vícenásobný potlačovač postran-

ních laloků (MSC), metoda maximálního odstupu signálu 

od  šumu (MaxSNR) nebo metoda lineárně podmíněné 

minimální variance (LCMV).

Obr. 18  Blokové schéma tvarovače přijímací charakteristiky 

pro širokopásmové signály pro stanovení jedné i-té separova-

né složky

Obr. 19  Blokové schéma separačního systému tvarování přijí-

mací charakteristiky, složeného z N tvarovačů

Článek vznikl v  rámci řešení výzkumného záměru 

MSM0021630513.

Prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.,

Ústav telekomunikací FEKT VUT v Brně
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 Úvod
Cílem programu „Síť budoucnosti“ FP7 ICT 2009  1.1 je

překonání současných omezení architektury sítí a podpora

nových technologií a sítí schopných spolupráce, poskytnutí

nástrojů ICT a  jejich aplikací včetně obsahových formátů

pro inovaci služeb. Pro účely tohoto ambiciózního pro-

gramu rozvoje přidělila EK rozpočet ve výši 190 miliónů €.

Peníze budou z velké míry směřovat na granty výzkumných

týmů v  celé Evropě a  také na  spolufi nancování výzkumu

a technologického rozvoje. V budoucnosti má tato „Síť sítí“

konvergentních komunikací a  nové obslužné infrastruk-

tury v  podstatě nahradit dnešní Internet, mobilní, pevné

i audiovizuální sítě a poskytne podporu například pro zdra-

votnictví, vládní instituce, dopravu, vzdělávání a  zábavu

a umožní uplatnění nových obchodních modelů a poskyto-

vání širšího spektra nových služeb.

 Plánované výstupy programu
V  kontextu defi novaných priorit celého rámcového pro-

gramu zde vystupují tři oblasti zahrnující problema-

tiku technologií budoucnosti a  sociálně ekonomické

transformace:

1.  Internet budoucnosti – Výzkum v této oblasti by se měl

soustředit na  zajištění evropského prvenství v  rozvoji

Internetu budoucnosti. Nová architektura v  podstatě

umožní překonat strukturální omezení stávající architek-

tury Internetu.

2.  Alternativy k ICT prvkům a systémům – Integrace infor-

mačních a  komunikačních technologií budovaných

na  bázi nanotechnologií, nových materiálů, fotoniky 

a  organické elektroniky poskytne nové typy zařízení 

a  inteligentních systémů. Výzkum musí vzít v  úvahu

i  další cesty směrem k  dalším generacím prvků a  sys-

témů, zejména v oblasti dále za CMOS, v oblasti fotoniky, 

mikrosystémů, vnořených systémů, organické elektro-

niky a rozsáhlých elektronických domén.

3.  ICT pro udržitelný vývoj – Budoucí vývoj informačních 

a komunikačních technologií však bude do značné míry 

ovlivňován vznikajícími problémy společnosti. Příští

generace ICT musí respektovat požadavky na  ochranu

životního prostředí nejen příspěvkem pro snížení spo-

třeby energie technologií a zařízení, ale také prostřednic-

tvím informačních a komunikačních technologií hledat

řešení pro vyšší energetickou účinnost, virtuální mobilitu 

a účinnější simulace a monitorování životního prostředí.

Pracovní program Sítě budoucnosti je sestaven na  roky 

2009–2010 a  je zařazen do  tematické oblasti infor-

mační a  komunikační technologie z  modulu nazvaného

Spolupráce (Cooperation), který je jádrem 7. rámcového

programu (vedle dalších čtyř modulů). Ten představuje

dvě třetiny celkového rozpočtu rámce. Aktuálně vyhlášená

výzva č. 5 k programu Sítě budoucnosti bude pro přihlášky 

návrhů uzavřena 26. října 2009. V následující části jsou uve-

deny stručné charakteristiky plánovaných výstupů.

a)  Architektura Internetu budoucnosti a síťových 

technologií

  Cílem je překonání strukturálních omezení stávající 

architektury Internetu vyplývající z narůstající soustavy 

aplikací, zařízení a sítí a jejich podpor.

 –  Nové architektury Internetu a nových technologií řeší 

problematiku související s  výzkumem dynamické, 

efektivní a škálovatelné podpory požadavků uživatelů 

a  požadavků na  aplikace s  variabilními druhy pro-

vozu. Důraz se klade na podporu architektury stávající 

i budoucí a kvalitu poskytované služby. Cílová architek-

tura (viz obr. 1) by měla podporovat personalizované 

mediální zasíťování, komunikaci stroj – stroj, komuni-

kaci s bezdrátovými senzorovými sítěmi v módu ad-hoc

síťového připojení. Architektura by měla podporovat 

mobilitu, efektivně využívat kmitočtové spektrum a být 

energeticky šetrná. Měla by zajišťovat vysokorychlostní 

přenos dat v optických spojích i v heterogenních kabe-

lových i rádiových přístupových doménách. Řeší pro-

blematiku směrování a  adresace nezávislé na  lokalitě, 

dynamické datové propojení (peering), signalizace 

a techniky doručování obsahu koncovému uživateli.

 –  Flexibilní a  kognitivní správa sítě a  systému provozu 

umožňuje dynamickou, optimalizovanou alokaci 

zdrojů, řízení a implementaci sítí, správu sítí a rozšíření 

jejich využití, se sledovanou diferenciací ve výkonnost-

ních úrovních, robustnost, toleranci k závadám a řešení 

problémů v reálném čase. Správa řízení architektury by 

měla cílit k  systému samočinné organizace a  regene-

race při zajištění provozu, podpory služeb a v obchod-

ních doménách i bezproblémovou přenositelnost mezi 

více provozovateli.

Od počátku se počítá s podílem na řešení formou partner-

ství třetích stran, v  jejichž zemích již byly zaváděny pro-

gramy z této oblasti, zejména v Japonsku a USA.

b)  Efektivní využívání rádiového spektra v přístupu 

k budoucím sítím

–  Nové generace mobilních rádiových technologií jsou

efektivní z hlediska nákladů, využívání spektra a ener-

geticky účinné a  přizpůsobené pro implementaci

v budoucích vysoce kapacitních mobilních rádiových

systémech. Klíčové technologické stavební bloky by 

měly být založeny na adaptivní modulaci a schématech

kódování a přenosu s nízkou dobou odezvy (latencí).

Od  integrovaných projektů se očekává, že osvědčí

komplexnější přístup ke klíčovým stavebním techno-

logickým blokům, očekává se koexistence a  sdílení 

spektra.

–  Kognitivní rádio a  technologie sítě snižuje složitost

řízení a umožňuje plynulé poskytování služeb v rádi-

ovém prostředí s velkým počtem heterogenních rádi-

ových přístupových technologií. Mobilní zařízení by 

měla být šetrná k  prostředí, schopná samodedukce

Síť budoucnosti – pracovní program ICT 2009–2010
Dne 30. července 2009 publikovala Evropská komise (EK) výzvu č. 5 nadnárodním sdružením z průmyslové a akademické sféry 

a nově i individuálním týmům v rámci Evropy a ostatních partnerských zemí k předkládání návrhů projektů na výzkum progra-

mu ICT 2009 1.1 Síť budoucnosti (Th e Network of the Future) zakotveném v rámcovém  programu FP7177 .
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a učení, která mohou měnit jakýkoliv parametr nebo

protokol založený na interakci s prostředím s asistencí

sítě, či bez ní.

–  Nová architektura rádiové sítě umožňující inovaci

využití licencovaného, nelicencovaného nebo nevy-

užitého rádiového spektra s  cílem radikální redukce

nákladů a vynakládání energie. Rozsah cílového pro-

středí od krátké do střední vzdálenosti, včetně systémů

femto-buněk, ad-hoc sítí a  dopravní sítě, až po  širo-

kou oblast sítí pozemního a  družicového radiového

přístupu.

c)  Konvergentní infrastruktury pro podporu sítí 

budoucnosti 

–  Ultra vysokokapacitní optické transportní a přístupové

sítě jsou založené na  vlastnostech fotoniky s  trans-

parentní integrací základního přístupu, transportu

optického toku nebo paketového přenosu a dynamic-

kém přidělování optických signálů různých vlnových

délek. Schopnost dodání end to end služby překonává

omezení ze segmentace mezi přístupovými, metropo-

litními a  transportními sítěmi a doménami s nižšími

náklady na  optický přístup a  potřebným snížením

energetických požadavků.

–  Schopnost konvergentních služeb heterogenního pří-

stupu závisí na  průlomových technologiích a  archi-

tekturách širokopásmové služby, integrací pevných

a  mobilních rádiových technologií v  hybridních pří-

stupových sítích, včetně hybridních satelitních sítí. To

umožní všeobecnou podporu služby přenositelnosti

a návaznosti v kompozitních sítích sítí prostřednictvím

rozhraní služba-síť, s  obecným přístupem z  jakékoliv 

sítě nebo z jakéhokoli technologické nebo administra-

tivní domény z libovolného místa ze širokého výběru

různých přístupových zařízení.

d) Koordinační nebo podpůrné akce a excelentní sítě

–  Koordinace výzkumného úsilí pro zkoumání synergií

v  rámci probíhajících národních iniciativ a  s  třetími

zeměmi; podpora akcí, které usměrňují úsilí iniciativ 

v oblasti normalizace a jednotného postupu vůči vyu-

žívání a testování nových konceptů vedoucí k vedoucí

roli Evropy v Internetu budoucnosti.

–  Podpora integrovaných družicových a  zemských sys-

témů se zaměřením na  podporu veřejných služeb

a požadavků privátní komunikace.

–  Vývoj „cestovních map“, organizace vědeckých a poli-

tických událostí, formulace strategie a politiky.

Obr. 1  Cílová architektura Internetu budoucnosti
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–  Excelentní sítě nových a  rozvíjejících se témat, s  jas-

ným a  ohraničeným těžištěm, vyžadující nasazení 

interdisciplinárních týmů výzkumníků.

 Další aktivity
Z celkového objemu investic do výzkumu sítí budoucnosti, 

bude zhruba polovina rozpočtu určena pro rádiové tech-

nologie přispívající k  vývoji sítí 4G a  vyšších. Počátkem 

příštího roku bude zahájen program mobilní vyspělé 

generace verze LTE Advanced (Long Term Evolution) 

a EK uvolňuje na tento projekt dodatečný rozpočet ve výši 

18 mil. EUR2.

 Závěr
Projekty budoucí sítě jsou zařazeny do tří skupin: techno-

logie Internetu budoucnosti (FI), rádiový přístup a spekt-

rum (RAS) a konvergentní a optické sítě (CaON). Od druhé 

poloviny roku 2008 se již rozběhla na  základě výběru 

z výzvy č. 4 řešení v modulech „Efektivní využívání rádi-

ového spektra“ a  „Konvergentní infrastruktury pro pod-

poru budoucích sítí“. Zahrnují 46 projektů fi nancovaných 

z  fondů EU. Každý z  projektů má koordinované cíle tak, 

aby přispívaly do společného rámce FP7 a staví i na koor-

dinaci vývojových prací a synergiích mezi týmy pracujícími 

na obdobném tématu.

Z  pohledu defi nice aktuální výzvy č. 5 k  předkládání 

návrhů projektů – Architektura Internetu budoucnosti – lze 

odvodit časové měřítko první realizace úspěšných projektů. 

Lze odhadnout, že projekty, které vzejdou z  těchto výzev, 

začnou mít dopad na trhy počínaje rokem 2015 i s uváže-

ním možných rizik způsobených společenským pohybem 

a současnou celosvětovou hospodářskou recesí. V té době 

se zřejmě globální ICT nebo tzv. znalostní infrastruktura, 

tedy sítě, zařízení, služby, podobně jako struktury trhu, 

hodnotové řetězce a obchodní modely, proti stávající situaci 

začnou podstatně měnit.

Ing. Jan Vašátko

POZNÁMKY

1  Úplný název programu vedeného pod zkratkou FP7 je 7. rámcový program pro 

výzkum a technologický rozvoj (7. RP). Trvá po dobu sedmi let, byl zahájen 

v roce 2007 a probíhá do roku 2013. Celkový rozpočet tohoto programu činí více

než 50 miliard €. Pracovní program ICT je v rámcovém programu FP7 veden 

pod položkou Cooperation zahrnující 10 programových modulů s indikativ-

ním rozpočtem pro výzvy 4 až 6 ve výši 1,96 miliardy €. Prvním modulem

v pořadí je pracovní program ICT 2009 1.1 Th e Network of the Future pro roky 

2009–2010 s alokovaným rozpočtem 190 miliónů €.

2  Verze LTE Advanced navýší dosažitelnou rychlost širokopásmového připojení 

v mobilní síti až do 1 Gbit/s. V červenci 2009 Evropská komise rozhodla, že

na výzkum této pokročilejší verze věnuje v rozsahu 6. rámcového programu FP6 

dalších 18 milionů €. Zahájení nových projektů se předpokládá v lednu 2010. 

Po složitých jednáních již hlavní mobilní operátoři a přední výrobci mobilních

zařízení potvrdili převzetí standardu LTE.

LITERATURA

http://cordis.europa.eu/fp7/understand_en.html

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/future-networks

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1238
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