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oOhlédnutí za Barcelonou 2010: není dno jako dno!
O  špatné zprávy, které se  střídají s  těmi méně špatnými, o  poklesech prodejů není v  ekonomických prognózách nouze. 

Neustálé hledání těch pravých parametrů dna vývoje ekonomiky a  jejich obratů zaměstnává dezorientované ekonomické 

analytiky již delší dobu.

Nic však nenasvědčuje tomu, že se obdobné výkyvy dotýkají trhu mobilní komunikace. Svědčí o tom zprávy z nejpres-

tižnějšího mezinárodního veletrhu Mobile World Congress v Barceloně, jehož brány se uzavřely ve čtvrtek 18. února. Podle 

uvedených odhadů Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) se má počet uživatelů mobilních telefonů do konce letošního 

roku zvýšit celosvětově z loňských 4,6 na pět miliard. Aktuální čísla za poslední tři měsíce loňského roku napovídají, že prodej

mobilů poroste ještě rychleji, než se ještě před nástupem krize čekalo.

Celý obor táhnou v krizi inovace, a tak operátoři i výrobci představují nové koncepty, na nichž v současné době pracují. Na 

veletrhu se prezentovalo 1300 společností a o významu a závažnosti tohoto setkání svědčí i účast výkonných ředitelů všech 

nejvýznamnějších operátorů a průmyslu. Novinky i zprávy o připravovaných klíčových změnách technologií, v infrastruk-

tuře sítí, a médiích přilákaly přes 50 tisíc odborníků i zájemců o mobilní svět.

Oproti téměř monotematickým předchozím ročníkům bylo v rámci letošního veletrhu otevřeno několik klíčových otázek. 

Vedle oblasti aplikací, které se v posledních dvanácti měsících rozrostly do té míry, že již začínají vybočovat z možností běž-

ného provozního rámce, se letos otevřely diskusní platformy k řešení již nazrálé problematiky zavádění LTE, nástupu širšího 

využití vestavěných mobilních zařízení (embedded mobile), o roli služeb či programů cloud computing, zavádění mHealth 

a další. Nechyběla ani důvěrně známa diskusní témata k zavádění infrastruktur, které by mohly po létech medializování napl-

nit konečně svůj potenciál (zahrňme sem např. femtocell a informační služby location based service).

Všemi tématy prolínala hrozba eskalace války mezi operačními systémy, přičemž vysoký počet operačních systémů pře-

rostl přirozený rámec fragmentace a stal se nástrojem konkurence. Závažnost problému podtrhuje iniciativa, kterou nyní 

převzali největší světoví operátoři a při zahájení veletrhu oznámili, že se dohodli na vytvoření otevřené mezinárodní aplikační 

platformy pod názvem Wholesale Applications Community. Tuto alianci bude tvořit 15 největších operátorů poskytujících 

ve světě služby asi 3 miliardám uživatelů. K alianci se připojují i čtyři operátoři, již zúčastnění v iniciativě Joint Innovation 

Lab (JIL). Cílem je vytvoření platformy pro aplikace, která nemá být závislá na značce a technologii používaného mobilního 

telefonu. Alianci lze chápat jako odpověď operátorů vůči tzv. „App Store“ úspěšně nabízené např. ze strany Apple, vázané 

na specifi ckou platformu zařízení.

Jednou z dlouho očekávaných novinek z  této oblasti je zpráva o plánovaném uvedení nové verze operačního systému 

Windows Phone 7 Series z dílny Microsoft  na trh. Na netrpělivě očekávané tiskové konferenci, konané v úterý 16. února, 

odkryl výkonný ředitel Microsoft u Steve Ballmer plány. Potvrdil, že první chytré mobily na této platformě budou k mání 

na letošním vánočním trhu. Platforma má přinést jednoduché ovládání na principu Windows Phone Centera. Nová verze 

by měla lépe konkurovat zejména platformám Android od Googlu, v těchto dnech již open source platformě Symbian spo-

lečnosti Nokia, ale i dalším, např. prostředí Bada, které chce letos na jaře uvést na trh Samsung. Stranou nestála ani diskuse 

o operačním systému Linux a její mobilní platformě LiMo (s účastí Adobe).

V první linii diskusí rovněž zazněly obavy provozovatelů z přetížení kapacit sítí v důsledku rychle narůstajícího dato-

vého provozu generovaného zejména chytrými mobily. Americký operátor AT&T, který je výhradním distributorem iPhone 

ve Spojených státech upozornil, že datový provoz v jejich mobilních sítích právě kvůli nástupu chytrých telefonů, jejichž aktu-

ální zákaznická báze je 40 procent, vzrostl za poslední tři roky o více než pět tisíc procent. Zatížení začíná mít vliv na výkon-

nost datové sítě a společnost již čelí ostré kritice zákazníků.

I když Střední Evropa patří mezi regiony s nižší penetrací chytrých mobilů, jsou zde již první reakce, např. technologický 

šéf britského operátora Telefónica O2 Steve Alder uvedl, že v důsledku vysokého nárůstu datového provozu, způsobeného 

zvýšeným prodejem chytrých telefonů, budou muset ve Velké Británii v roce 2010 urychlit výstavbu a posilovat 1500 síťových 

prvků.

Inu, není dno jako dno, a to dno kapacitní může předznamenávat horší variantu vývoje na trhu elektronických komu-

nikací. I proto se operátoři shodují na jednom: prognózy přenosových kapacit datových sítí pro mobily je třeba urychleně 

přehodnotit a to i proto, že se s nástupem rychlých sítí problém jen zvětší.

Jan Vašátko

předseda redakční rady časopisu Telekomunikace
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y   Družicové platformy Skylik a CS Link se úspěšně rozšiřují
Společnost SES ASTRA z  holdingu SES dnes oznámila,

že její nejvýznamnější zákazníci v České republice družicové

platformy Skylink a  CS Link, výrazně rozšířili svůj dosah

a nyní přes družice ASTRA na pozici 23,5 stupňů východně

vysílají společně pro více než jeden milión uživatelů.

Podle údajů provozovatelů využívá služeb Skylink více než

600 tisíc a služeb CS Link více než 400 tisíc uživatelů, kteří

mají možnost přijímat digitální programy z orbitální pozice

23,5E. Překročení této hranice znamená, že služeb Skylink 

a CS Link využívá v České republice více než jedna pětina

domácností.

Pozice ASTRA 23,5E byla pro region střední a východní

Evropy ofi ciálně představena koncem roku 2006 a  pouze

tři roky po  svém zprovoznění se  stala v  České republice

hlavní pozicí. Orbitální pozice ASTRA 23,5E představuje

významnou hnací sílu digitalizace v probíhajícím procesu

vypínání analogového vysílání. Jde o  nejrychleji rostoucí

hotspot společnosti SES ASTRA v  Evropě a  hlavní DTH

pozici (Direct-to-home – vysílání přímo do  domácnosti)

v České republice.

„Úspěch Skylinku a  CS Linku ukazuje, že  SES ASTRA

uspěla při zřizování orbitální pozice 23,5E jako hlavní části

orbitální pozice pro Českou republiku a trh střední a východní 

Evropy. Během relativně krátké doby získaly služby CS Link

a Skylink jeden milión uživatelů. Jsme velmi hrdí, že jsme při-

spěli k tomuto úspěchu, a budeme i nadále podporovat pozici

23,5E a  proces digitalizace v  České republice i  celé střední 

a  východní Evropě,“ uvedl Martin O. Kubacki, generální 

ředitel ASTRA pro střední a východní Evropu.

SES ASTRA úspěšně rozvíjí orbitální pozici 23,5E také

v dalších zemích střední, východní a západní Evropy, např.

na Slovensku, v Chorvatsku a také zemích Beneluxu.

Programová nabídka Skylink a CS Link obsahuje vysí-

lání všech hlavních českých a slovenských, veřejnoprávních

i  komerčních televizních stanicí, které jsou poskytovány 

za jednorázový poplatek (cca 2000 Kč) bez dalších měsíč-

ních poplatků. Celkem tak lze bez dalšího placení sledovat

přes 20 televizních programů. Nabídka obou družicových

platforem obsahuje rovněž balíčky placené televize a pro-

gramy HD.

Pro příjem družicové televize prostřednictvím platforem

Skylink a CS Link je nutná pouze 60 cm parabolická anténa,

nasměrovaná na orbitální pozici ASTRA 23,5E, družicový 

přijímač a dekódovací karta CS Link nebo Skylink

  ICQ 7 – integrace sociálního messagingu a osobního 
komunikačního nástroje

Společnost ICQ, přední poskytovatel služeb typu instant 

messaging (IM), uvedl novou verzi soft waru ICQ 7. Nová 

verze nabízí platformu sociálního messaging klienta – tj. 

snadnou integraci IM komunikačního nástroje pro sdílení 

obsahu s nejužívanějšími sociálními sítěmi jako Facebook 

a Twitter.

ICQ 7 poskytuje optimální integraci mezi uživateli osob-

ního komunikačního nástroje a  jejich sociálních aktivit 

online. Vedle klasického seznamu kontaktů může nyní uži-

vatel v rámci ICQ najít seznam přátel z různých sociálních 

sítí, vše v reálném čase. Uživatelé již nemusí otevírat pro-

hlížeč a přihlašovat se do každé sítě, ve kterých jsou členy, 

nyní najdou vše na ICQ. Uživatelé mohou také komentovat 

novinky se  svými přáteli přímo z  ICQ a  jejich komentáře 

budou automaticky zveřejněny na  příslušné sociální síti. 

Verze ICQ 7 dnes nabízí integraci se  sociálními sítěmi 

Facebook, YouTube, Twitter a Flickr.

Nová verze ICQ 7 zavádí rovněž globální osobní status 

aktualizace na  jedno kliknutí, což znamená, že  uživatelé 

si  mohou vybrat, na  kterých z  podporovaných sociálních 

sítí chtějí zveřejnit své osobní zprávy, to vše pohodlně pro-

střednictvím rozhraní ICQ 7.

Uživatele přivítá v  ICQ 7 inovované uživatelské roz-

hraní, soft ware plně kompatibilní se všemi verzemi systému 

Microsoft  Windows, včetně Windows 7. Další zlepšení 

zahrnují barevná schémata, která jsou plně přizpůsobená 

náladě uživatele, nový uživatelský profi l s aktuálními infor-

macemi o uživatelích informačních kanálů a obrázků, které 

lze sdílet s přáteli.

Nové funkce v ICQ 7 zahrnují:

- Stavové okno: aktualizace uživatelského stavu pro-

vedeného na  ICQ může být automaticky přeposlána 

do  kontaktů daného účtu a  na  uživatele podporova-

ných sociálních sítí. Nový stavový řádek umožňuje 

snadné a rychlé sdílení fotografi í a odkazů.

- Kanály přátel: aktuální informace poslané uživatelem 

přátelům z  hlavních sociálních sítí a  sdílení obsahu 

stránek v  reálném čase, to vše obsahují kanály přátel

v záložce seznamu kontaktů. Uživatel se může vyjádřit 

k aktualitám přímo ze svého ICQ a komentář se objeví 

také v  příslušné sociální síti. Uživatelé ICQ mohou 

vidět aktuální zprávy od všech svých přátel v různých 

sociálních sítích, a  to nejen od  přátel, kteří využívají 

ICQ.

- Moje okno: záložka Moje okno na liště v seznamu kon-

taktů je místo, kde uživatelé ICQ naleznou všechna 

oznámení o  svých osobních aktivitách online, tj. kdo 

komentoval status uživatele, na  jaké straně, komu 

se líbily fotky, kdo si je nahrál atd.

- Váš Profi l: ICQ 7 nabízí bohatší uživatelský profi l

jak v  rámci soft waru, tak i  na  webových stránkách. 

Uživatelský profi l je místo, kde se  mohou uživatelé 

představit a ukázat svou jedinečnou osobnost s mož-
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aktuality napříč sociálními sítěmi na  jedné jediné

stránce. Kromě toho nový uživatelský profi l ICQ dovo-

luje uživatelům prohlížet seznam kontaktů přátel a při-

dávat nové lidi do vlastního seznamu kontaktů, a tím

rozšiřovat okruh svých přátel.

- Sdílení obrázků: nová aplikace pro sdílení fotografi í

s  přáteli, která poskytuje rychlé, zábavné a  jedinečné

možnosti sdílení a prohlížení.

- Rychlejší a méně náročné: výkonnost ICQ 7 se výrazně

zlepšila, doba instalace se snížila téměř o 50 % a poža-

dované místo pro instalaci se snížilo přibližně o 30 %.

Podrobný popis jednotlivých funkcí je dostupný na: http://

www.icq.com/download/icq/features/.

  Uživatelé GFI MAX mohou nyní monitorovat i linuxové 
systémy

Společnost GFI Soft ware, přední poskytovatel počítačové

infrastruktury pro malé a  střední podniky (SME), ozná-

mila, že uživatelé řešení GFI MAX (s novým názvem GFI

MAX RemoteManagement) mohou nyní monitorovat také

systémy běžící na Linuxu.

Poskytovatelé řízených služeb, distributoři VAR a fi rmy 

poskytující podporu IT mohou nyní prostřednictvím

monitorování a správy linuxových systémů rozšířit nabídku

svých služeb a zvýšit tak svůj obrat. Nabídka sledování linu-

xových systémů umožní těmto subjektům nahradit nynější

složitější a  nákladnější systémy pro monitorování využí-

vané ke  správě linuxových systémů při zachování všech

výhod, které nabízejí systémy pro konsolidovanou správu

monitorování.

„V  minulém roce jsme byli svědky nárůstu popularity 

linuxových systémů na  trhu malých a  středně velkých

společností (SMB) v  souladu s  tím, jak tato technologie

postupně dozrála a  byla prověřena na  trhu velkých pod-

niků. Proto dnes naši zákazníci vyžadují stejnou funkcio-

nalitu, kontrolu, efektivitu a automatizaci, na jakou jsou

zvyklí u  systémů Windows, i  pro jejich kritické linuxové 

systémy,“ řekl Dr.  Alistair Forbes, technický ředitel pro

řešení GFI MAX.

„Investovali jsme do vývojového programu rozšíření funk-

cionality GFI MAX RemoteManagement o podporu Linuxu

a prvním výsledkem je série předdefi novaných SNMP testů

s  cílem monitorovat klíčové parametry linuxových systémů,

jako jsou procesory, paměť, místo na disku a procesy. Budeme

pokračovat v  dalším vývoji i  během první poloviny roku

2010 v oblasti plného linuxového agenta. Ten nám umožní 

poskytnout hlubší a  komplexnější podporu linuxových sys-

témů. Vedle toho budeme spolupracovat s našimi zákazníky 

na  vytvoření souboru funkcionalit, které budou poté nabí-

zeny celému trhu,“ dodal A. Forbes.

Monitorování linuxových systémů znamená pro posky-

tovatele řízených služeb možnost uceleného pohledu

na infrastrukturu zákazníků – jak na systémy Windows, tak 

i na ostatní systémy (Linux/Mac). S využitím intuitivního

řídicího panelu GFI MAX mohou uživatelé rozšířit moni-

torování o  linuxové zátěžové testy, procesy, CPU, disky,

paměti a další sledovaná zařízení.

  Televizory LED HDTV společnosti Samsung posouvají 
laťku dokonalosti

Společnost Samsung Electronics představila novou gene-

raci úspěšných LED televizorů, které mají jako první LED 

televizory na  světě zabudovaný 3D procesor, disponují 

interaktivními funkcemi, inovativním stylovým prove-

dením a  nabízejí široké spektrum dalších možností, které

odpovídají požadavkům stylu téměř každého obývacího 

pokoje. Vlajková loď letošního roku, modely řady 9000, 

které na veletrhu CES získaly ocenění Best of Innovations, 

jsou v současné době nejtenčími LED televizory na světě. 

Společnost Samsung na veletrhu představila také nejvaria-

bilnější řadu LED televizorů s velkým rozmezím velikosti 

úhlopříček, která zahrnuje jak televizory HD Ready pro 

méně náročné, tak nejvýkonnější Full HD televizory.

„Naše prvenství v  kategorii LED televizorů není náhodné. 

Identifi kovali jsme poptávku zákazníků po prvotřídní kvalitě 

obrazu, ultratenkém přístroji a ekologické spotřebě energie,“ 

uvedl Yangkyu Kim, senior viceprezident divize Visual 

Display společnosti Samsung Electronics. „Veškerou energii 

a úsilí jsme věnovali letošní kolekci LED televizorů s jediným 

cílem: nabídnout jedinečné zážitky, které obrazu dodají sku-

tečnou hloubku. Díky této kolekci společnost Samsung opět 

nastavuje standard nejen v oblasti kvality televizních zážitků, 

ale i technologie a inovací,“ dodává Kim.“

Řada se  šesti výrobky a  velikostmi úhlopříčky obrazovky 

od  19 do  65 palců představuje v  současné době nejroz-

sáhlejší kolekci LED televizorů na  světě. Počínaje špičko-

vou řadou 9000 až  po  řady 7000 a  6500 oceněné titulem 

Innovations Honoree mají zákazníci téměř neomezený 

výběr modelů, které budou vyhovovat jejich individuál-

ním požadavkům i životnímu stylu. Zejména modely řady 

9000 představují dnes pozoruhodný HD televizor – typický 

tenký LED televizor s  prvotřídním dotykovým dálkovým 

ovládáním a  zabudovanou 3D technologií nastavuje svojí 

překvapující kvalitou obrazu a možnostmi připojení nový 

standard i  ve  spojení s  domácím kinem. Nejtenčí a  plně 

integrovaný LED televizor na světě Samsung řady 9000 byl 

zkonstruován tak, aby si jeho uživatel mohl vychutnat obraz 

v té nejvyšší možné kvalitě.

Všechny letošní nové prémiové modely LED televizorů 

Samsung řady 7000, 8000 a  9000 obsahují 3D procesor 
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y z technologické dílny společnosti Samsung a emitor, který 

je optimalizovaný pro několik 3D standardů, včetně for-

mátů rozlišení HD Ready a Full HD a standardu Blu-ray 3D

schváleného Asociací pro Blu-ray disky.

Společně s  přehrávačem Blu-ray 3D disků (Samsung

BD-C6900) tak Samsung nabízí komplexní řešení, které

umožňuje přinést si  trojrozměrné zážitky až  domů. Pro

zájemce, kteří chtějí dodat třetí rozměr i  běžnému sledo-

vání televize, společnost Samsung poskytuje technologii

automatické konverze, která je zabudována v 3D procesoru,

a která v reálném čase převádí dvojrozměrný obsah do troj-

rozměrného bez toho, aby k tomu byl zapotřebí počítač.

Díky zabudovanému ethernetovému rozhraní a  pod-

poře rádiového připojení je letošní řada LED televi-

zorů připravena splnit rostoucí požadavky spotřebitelů

na  obsah bez hranic. Modernizovaná služba Internet@

TV obsahuje nyní i funkci Samsung Apps, která zákazní-

kům nabízí rozšířený a přehledný výběr obsahu a aplikací

od  předních poskytovatelů služeb jako např. AP News,

Netfl ix, Picasa, Twitter, Vudu, YouTube atd. Aplikace lze

stahovat a  zobrazovat i  při sledování televize. Všechny 

prémiové LED televize počínaje řadou 6500 a  výše jsou

vybaveny modernizovanou službou Internet@TV spolu

s funkcí Samsung Apps.

Díky vlastní technologii nabízejí LED televizory Samsung

vynikající kvalitu obrazu, která kombinuje výhody LED

televizorů s  podsvícením okrajů obrazovky s  ovládáním

technologie stmívání s přímým zadním podsvícením. Tato

technologie ve spojení s vysoce výkonnými LED diodami

a  funkcí HyperReal Engine s  videoprocesorem zajišťuje

vynikající kvalitu obrazu se zářivými barvami, hlubokými

černými odstíny a lepšími kontrastními poměry.

Při všech funkcích nezapomíná Samsung ani na přízni-

vou spotřebu energie, všechny televizory splňují přísnější

požadavky normy EnergyStar 4.0. LED televizory Samsung

jsou nejvýkonnější a  nejekologičtější výrobky, které kdy 

společnosti Samsung uvedla na trh.

Společnost Samsung si připsala ještě jedno prvenstvím

v  oboru – plně dotykový dálkový ovladač, který nabízí

velmi jednoduché a intuitivní ovládání. Barevný dotykový 

displej ovladače umožňuje snadné pochopení jednotlivých

funkcí a voleb. Integrovaná WiFi a infračervená technolo-

gie ovládá televizní a audiovizuální zařízení pomocí tlačítek 

na obrazovce a klávesnice QWERTY. Uživatel má možnost

sledovat vysílaný obraz přímo na dálkovém ovladači, a sle-

dovat tak například první část důležitého zápasu, přičemž

na velké obrazovce HD televizoru právě dobíhá fi lm ve for-

mátu Blu-ray (pouze u řady 9000). Dále má také možnost

prohlížet si  soubory s hudbou, fotkami a audiovizuálními

záznamy na  počítači s  certifi kací DLNA a  poté vybraný 

obsah přetáhnout na  televizor a  vychutnat si  ho na  větší

obrazovce. Dálkový ovladač slouží primárně jako ovladač

pro řady 9000. Jeho odvozená verze se prodává zvlášť jako

příslušenství pro ostatní modely LED televizorů, včetně

televizorů řady 7000 a 8000.

Novinky společnosti Samsung byly k  vidění na  stánku

č. 11026 během Mezinárodního veletrhu spotřební elektro-

niky (CES), který se konal v lednu v Las Vegas.

  První videokamery s 33mm objektivem
Časté problémy se snímáním v interiérech, malých prosto-

rách či rozostřené záběry předmětů v  těsné blízkosti jsou 

minulostí. Všechny tyto problémy řeší nový integrovaný 

33mm širokoúhlý objektiv, kterým Panasonic jako první 

na  světě vybavil svoje tři nové videokamery se  standard-

ním rozlišením. Modely SDR-S50, SDR-T50 s  kapacitou 

paměti 4 GB a  SDR-H85 se  zabudovaným 80GB pevným 

diskem však přinášejí množství dalších unikátních inovací 

pro zjednodušení natáčení. Všechny tři kamery dispo-

nují 70násobným optickým zoomem s  možností zvětšení 

až na 78násobný ultrazoom a zdokonalenou funkci optické 

stabilizace obrazu (Advanced Optical Image Stabilizer) 

s  novým aktivním režimem. Ten napomáhá eliminovat 

rozostření a je zárukou čistého obrazu i během přibližování 

nebo chůze. Nechybí ani oblíbená funkce inteligentního 

automatického režimu (iA) obohacená o novou funkci sle-

dování zaostření (AF/AE Tracking). Výsledkem dokonalé 

symbiózy veškerých technologií jsou nádherné záběry 

v každé situaci a bez komplikovaného nastavování.

Panasonic se zaměřil na odstranění problémů, se kterými 

se běžní uživatelé setkávají nejčastěji. Omezené interiérové 

prostory a  blízké předměty nyní bez nutnosti omezeného 

záběru nasnímá první 33mm integrovaný širokoúhlý objek-

tiv na  světě, díky čemuž se  do  záznamu pohodlně vejde 

objekt i  jeho okolí. Rozostřené záběry, často vznikající při 

použití zoomu, v nových modelech kamer spolehlivě zko-

riguje zdokonalená funkce stabilizace obrazu (Advanced 

O.I.S.). S frekvencí až 4000krát za sekundu eliminuje účinek 

chvění rukou, takže se i při využití 70násobného optického 

zoomu s  funkcí zvětšeného optického zoomu (Enhanced 

Optical 78× Zoom) můžete spolehnout na čisté záběry roz-

lehlých krajinných scenérií a detailní přiblížení vzdálených 

objektů. S  novým aktivním režimem se  přitom nemusíte 

obávat rozostření ani při snímání za chůze.

Oblíbená funkce inteligentního automatického režimu 

(iA) nyní přináší dvě další vylepšení. Funkce sledování 

zaostření (AF/AE Tracking) sleduje pohybující se  objekt 

a zajišťuje nepřetržité snímání v optimální kvalitě obrazu, 

a  to i  tehdy, pokud se  objekt například otočí na  druhou 

stranu. Nastavení AF/AE (automatické zaostření/automa-

tická expozice) jsou soustavně optimalizovaná, aby sní-

maný obraz zůstal ostrý a čistý. Přibyla i nová funkce inte-

ligentního řízení kontrastu (Intelligent Contrast Control), 
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která umožňuje automatické nastavení úrovně jasu pro

udržení co nejlepšího kontrastu. K dalším novým funkcím

patří také režim dlouhého záznamu, eliminace šumu větru

a rychlé spuštění.

Nedostatečná kapacita paměti a  následné přerušení

natáčení v  nejnevhodnější chvíli v  případě nových kamer

Panasonic není hrozbou. Kromě snímání na paměťové karty 

SDXC/SDHC/SD je možné s  modelem SDR-T50 ukládat

videozáznamy v rozsahu tří hodin do zabudované paměti

s  kapacitou 4 GB. Kamera je zároveň vybavená funkcí

postupného předání zaznamenávání na  další médium

(Relay Recording), čímž se zabezpečuje nepřetržité snímání

i po naplnění paměti, kdy se automaticky přejde na zazna-

menávání na paměťovou kartu SDXC/SDHC/SD. Výhodou

SDR-T50 jsou kompaktní rozměry a vysoká odolnost vůči

vnějším vlivům, proto se ideálně hodí na delší cesty.

Na delší cesty a snímání událostí je vhodný také model

SDR-H85. Dokáže snímat audiovizuální záznamy a ukládat

je na  paměťovou kartu SDXC/SDHC/SD v  rozsahu až  60

hodin anebo na  80GB interní HDD disk, kam se  vejde

záznam o  délce až  74 hodin. Data jsou dobře chráněná

na  spolehlivých paměťových kartách SDXC/SDHC/SD,

které nevyžadují mechaniku, a také díky mechanismu kom-

penzace otřesů (Anti-Shock Shield), který slouží k ochraně

zabudovaného pevného disku vůči externím vlivům.

Modely SDR-S50 a SDR-T50 by měly být na trh uvedeny 

v  březnu 2010, model SDR-H85 bude dostupný v  dubnu

2010. 

  Ještě lepší snímky s novou α450
Nejnovější přírůstek do  rodiny digitálních zrcadlovek α

je spojením skvělých zobrazovacích technologií a  široké

nabídky kreativních možností.

Díky svým funkcím se DSLR-A450 velmi snadno pou-

žívá a  je dokonalým univerzálním fotoaparátem pro kaž-

dého, kdo chce svou zálibu posunout na  vyšší úroveň.

Tento model je ideální pro všechny aktivní fotografy, kteří

mají zkušenosti s  digitální zrcadlovkou a  pořizují si  nový 

aparát proto, aby jim bez problémů sloužil v každé situaci,

od neformálních portrétů až po rychlé sportovní akce.

Model α450 je vybaven snímačem Exmor™ CMOS s roz-

lišením cca 14,2 efektivních megapixelů, který se společně

s obrazovým procesorem BIONZ stará o detailně prokres-

lené fotografi e s minimem obrazového šumu. Citlivost ISO

až  12  800 umožňuje pořízení přirozených snímků i  při

nízké intenzitě osvětlení a bez použití blesku.

Jasný optický hledáček s  95% pokrytím zorného pole

usnadňuje komponování záběru. Další užitečnou funkcí je

kontrola manuálního ostření v reálném čase (Manual Focus

Check Live View) při zobrazení v plném rozlišení na pře-

hledném Clear Photo LCD displeji o  úhlopříčce 6,9 cm

(2,7”). Volitelné 7×/14× zvětšení umožňuje ověřit bez-

chybné zaostření, ať už fotografujete portréty, zátiší, makro

nebo architekturu.

Výkonný obrazový procesor BIONZ umožňuje vyso-

korychlostní sériové snímání o  frekvenci až  5 snímků

za  sekundu (přibližná maximální hodnota). V  režimu

priority času (při nastavení AF a AE na začátku snímání)

se frekvence zvyšuje až na 7 snímků za sekundu (maximum, 

tedy skutečná rychlost závisí na aktuálních fotografi ckých 

podmínkách a  na  použité paměťové kartě). Taková rych-

lost je zcela dostačující pro pohodlné fotografování sportu 

a rychlého pohybu.

Kreativní možnosti rozšiřuje režim Auto HDR, který 

dokáže do  jednoho snímku spojit jasně osvětlené plochy 

i  detaily zastíněných míst. Fotoaparát je schopen pořídit 

dva snímky za  sebou, vždy s  jinou expoziční hodnotou, 

které následně automaticky prolne. Výsledkem je detailně 

prokreslený snímek s vysokým dynamickým rozsahem bez 

použití speciálního soft waru a dodatečných úprav na počí-

tači. Vedle plně automatického režimu existuje také mož-

nost manuálního nastavení rozdílu expozice až  na  3 EV 

v krocích po 0,5 EV.

Stabilizátor SteadyShot™ INSIDE, kterým jsou nyní vyba-

veny všechny digitální zrcadlovky Sony, nabízí účinnou 

korekci během pohybu fotoaparátu. Stabilizátor je kompati-

bilní s kompletní řadou 30 objektivů α, dvěma teleobjektivy 

a kompatibilními optickými členy značky Konica – Minolta 

s bajonetem A.

Velkou kapacitu baterie oceníte zejména na cestách a při 

pořizování velkého objemu snímků. Na jedno nabití umož-

ňují baterie zrcadlovky α450 pořídit až 1050 snímků.

Fotoaparát má dva sloty na paměťové karty Memory Stick 

PRO Duo a SD/SDHC, které jsou prodávány samostatně.

Po  připojení α450 k  jakémukoli HD Ready televizoru 

si  můžete prohlédnout své fotografi e také na  obrazovce.

Funkce PhotoTV HD optimalizuje zobrazení snímků 

na kompatibilních modelech televizorů BRAVIA™, přičemž 

technologie BRAVIA™ Sync umožňuje ovládání slideshow 

a  dalších přehrávacích funkcí fotoaparátu pomocí dálko-

vého ovladače. 

Dodaný soft ware zahrnuje Image Data Converter SR, 

Image Data Lightbox SR a PMB (Picture Motion Browser) 

pro snadnou správu fotografi í. Zrcadlovka α450 je také 

kompatibilní s  širokou nabídkou kvalitního příslušenství 

Sony: blesky, pouzdra, baterie, nabíječky, GPS moduly aj.

Digitální zrcadlovka Sony DSLR-A450 bude v  prodeji 

během února 2010.
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  Úvod
Když se  porozhlédneme, vidíme s  podivem všude kolem

sebe telekomunikace, mobilní telefony v  rukou lidí

v pohybu, registrační pokladny i v malých obchůdcích pro

autorizaci platebních karet, rezervační systémy v  neustále

se  rozvíjejícím Internetu. Div však nespočívá ve  skuteč-v

nosti, že  telekomunikace jsou všudypřítomné, očekáváme

je samozřejmě v rozvinutých zemích, a lze se s nimi setkat

takřka shodně i v zemích rozvojových. Méně příjemný údiv

však vyvolává klesající hodnota telekomunikačních akcií (ať 

už na straně provozovatelů tak i výrobců) a klesající výnosy 

obecně dosahované telekomunikačními provozovateli.

Lze tvrdit, že trh je vyzrálý; trhy se stále rozšiřují převážně

tam, kde je málo volných fi nančních prostředků a proto musí

být tarifní politika nastavena tak, aby zákazníci byli s to své

peníze vydat. Volná soutěž tlačí všude výnosy dolů.

Stávající stav nahrává tomu, že ceny mohou stále klesat,

protože cenové rozpětí je ve vztahu k jiným oborům stále

příjemně vysoké; je třikrát vyšší než ve spotřební elektro-

nice a  médiích a  dokonce čtyřikrát vyšší než ve  výrobě

motorových vozidel. Skutečně, jsou oblasti, které dosahují

ještě vyšších marží, ale není jich příliš mnoho; jejich cel-

kový příjem je pouze nepatrným dílkem telekomunikač-

ních výnosů. Jako příklad může sloužit Google. Ovládá

celosvětový trh, má významně vyšší rozpětí, ale jeho hrubé

výnosy jsou menší, než kteréhokoli z hlavních evropských

provozovatelů, operujících na domácím trhu.

Nepotvrzuje se však, že obchodní prostor je vykolíkován

špatně, ale lze mít za to, že je nutno na tuto situaci nahlížet

reálně a objevovat, co je výnosné, zejména po sdělení, že trh 

je vyzrálý a  už nevede provozovatele z  hlediska strategie 

a směrování k budoucnosti.

Rovněž je třeba poukázat na skutečnost, že jsme dosáhli 

bodu nespojitosti, kde jsou nová pravidla hry pouze povr-

chovou úpravou a je tedy vyžadována změna marketingové 

strategie a přeskupení sil a zdrojů. Abychom byli s to odpo-

vědět na otázku co dál, je nutno technologické trendy nahlí-

žet důsledněji z  hlediska uživatelů, což povede k  závěru,

že nové podnikatelské prostředí, ve kterém budeme opero-

vat, bude v následujícím desetiletí jedním z ekosystémů.

  Když zlepšování vede k horšímu
Uvažme pro začátek, proč i velmi vydařené úsilí při osvojo-

vání si trhu s pokročilou technologií a strategie z hlediska 

všeobecného ekonomického úspěchu může pro většinu 

hráčů nečekaně ztrpknout.

Efektivita, schopnost, výkonnost

Na  jakémkoli podnikání se  obecně podílí několik stran, 

nejméně tedy dvě: poskytovatel a zákazník. Ti se setkávají 

na trhu a rozhodují o transakci. Transakce má své náklady 

pro  obě strany. Obecněji řečeno, na  straně nabídky může 

být několik hráčů, přičemž vyvinutí prodejného produktu 

představuje komplexní úsilí včetně dodávky. Produkt je 

nutno dopravit na  trh, uvést jej reklamou v  povědomí 

a nakonec prodat. To vše vyžaduje různé transakce a každá 

z nich představuje náklady. Jedna cesta ke snížení nákladů 

spočívá v samotném snížení počtu transakcí, což se nazývá 

Telekomunikační infrastruktury:

struktura ekosystémů
Telekomunikace dosáhly takové úrovně kapacity a kvality, o nichž se nikomu před třiceti lety ani nesnilo. Všechny technologické 

trendy směřují směrem k větší kapacitě, všudypřítomnosti, zatímco náklady na ni se snižují. Ekonomika telekomunikací a ob-

chodní vztahy vytvářené jejich extenzivním využíváním se neustále mění. Tato úvaha mající původ v Telecom Italia nahlíží 

všechny změny a snaží se nastínit vizi pro nastávající desetiletí. Článek je volným zpracováním oceněného příspěvku Roberta 

Saracca zabývajícího se strategickým rozvojem v Telecom Italia, předneseným na 48. kongresu FITCE v Praze.
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disintermediací; druhá ve zvýšení jejich účinnosti. Původní

metoda spočívá v seskupování řady akcí na straně samot-

ného hráče, ta novější v  používání jiných způsobů jejich

provádění.

V obou případech vyvstává potřeba organizace a struk-

tury, která zajistí vyšší účinnost souboru vyžadovaných

akcí. V polovině minulého století podrobil Coase z tohoto

hlediska subjekt podniku studiu. Zjistil, že  jediný důvod

pro existenci podniku byla schopnost provádět transakce

v této struktuře mnohem účinněji, než jednotlivými účast-

níky těchto transakcí samostatně.

Tito lidé byli ve svém podílu na činnosti odborně zdat-

nými řemeslníky a předávali výsledek práce dalšímu v řadě,

až  k  fi nalizaci produktu pro dodávku zákazníkovi. Tento

postup je obvykle náročný z  hlediska koordinace a  cesta

k  vyšší efektivitě je řešena organizací. Jestliže organizace

sama netvoří samotný produkt, ale pouze k němu přispívá,

vytváří více nákladů. Z hlediska efektivity to pro takovou

organizaci znamená snižovat tyto přídavné náklady, jinými

slovy organizaci zeštíhlovat. Informační a  komunikační

technologie v  současnosti umožňují výrazněji přispívat

k  vyšší efektivitě organizace, nahrazovat lidskou činnost

počítači, zrychlit výrobu, zkracovat časy a vylučovat ztrá-

tové časy.

Když se podíváme na nákladovost produktu, lze ji roz-

dělit na náklady organizace samotné a na náklady skutečné

výroby. Máme-li vyvinout mnohem složitější produkt,

náklady organizace nejsou úměrné růstu složitosti výrobku,

rostou více než cena, se kterou je možno přijít na trh. Odtud

vyplývá horní mez složitosti jakékoliv organizace, která je

ještě únosná a dál je již nutnost organizaci stále měnit. Tato

mez je ovlivněna použitou technologií při výrobě a řízením

organizace. Inovace v této oblasti mění transakční náklady 

a odtud provozní prostor organizace, tj. prostor, kde orga-

nizace může úspěšně působit na trhu tím, že vyrábí výrobky 

za nižší cenu než je cena tržní. Tato hranice je známa pod

názvem Coaseův strop. Jednoduše je tím dáno, že organi-

zace nemůže existovat pod určitými minimálními provoz-

ními náklady; je nemožné vyrábět výrobky, jejichž hodnota

na trhu je menší než provozní náklady. Společnost vyrábě-

jící malá letadla nemůže vyrábět Jumbo Jet (složitost přesa-

huje Coaseův strop) ani stavebnice (náklady přesahují tržní

hodnotu, tedy Coaseův práh).

Pokud je organizace konkurenceschopná, stává se efek-

tivnější. Efektivnost jako taková, dosažená snižováním

transakčních nákladů, zvyšuje hranice marže a  rozši-

řuje provozní prostor společnosti. Nicméně volná soutěž

posouvá tuto hranici směrem k  zákazníkovi, odtud plyne

klesání cen a potom se provozní prostor organizace nemění.

Je skutečností, že organizace se stává efektivnější v činnosti,

ve které je zavedená a pokud zvyšuje dále svoji efektivitu,

má tendenci k restrikcím a nikoli k rozvoji svého provoz-

ního prostoru, potom ztrácí na své pružnosti.

Transakční náklady přetvářejí prostředí

Transakční náklady jsou tím, co organizaci formuje. Pokud

se mění, tak se mění organizace i v obchodním prostředí.

Vyšší transakční náklady působí k omezování počtu hráčů

na  trhu, nižší transakční náklady jejich počet zvyšují. 

Pokud se počet hráčů zvyšuje, může se dosáhnout bodu, 

kdy mezi nimi nemohou vzniknout silné vazby, bývají 

propojovány nikoli vzájemnými smluvními závazky, ale 

tržním prostorem samotným. Hodnotový řetěz se přetváří 

v ekosystém.

Tento proces se nyní začíná v současném telekomunikač-

ním prostředí projevovat a zjevně bude dominovat v příš-

tím desetiletí. Lze očekávat několik málo mocných hráčů, 

kteří budou vytvářet nižší jednotkové ceny spolu s velkými 

objemy a množství malých hráčů prosperujících na nízkých 

transakčních nákladech.

Budoucnost není pouhým odrazem minulosti

Pohlédneme-li do  minulosti, můžeme budoucí vývoj, 

s ohledem na trendy vztažené k příštímu desetiletí, vykolí-

kovat odlišně. Vývoj v tolik intenzivní oblasti informačních 

komunikačních technologií dosáhl zlomového bodu, kde 

více neznamená déle, ale spíše odlišněji.

Budoucnost by měla být předvídatelná

Cestovní mapy technologií v  uplynulých 50 letech byly 

docela přesné. Moorův zákon se stal majákem pro průmysl 

mikroprocesorů a  pokrok v  optických technologiích dik-

toval rozvojové plány telekomunikačních provozovatelů. 

Technologie se nicméně stala tak všestrannou a nabízí tolik 

příležitostí, že o dalším vývoji jejího směřování rozhoduje 

trh. Úspěch technologií závisí na tržních preferencích do té 

míry, že je určují samotní uživatelé. Podniky nemohou své 

plány stavět na technologické cestovní mapě, musí se snažit 

uhádnout směřování trhu.

Několik inovátorů ovládlo scénu

Inovace složitých výrobků vyžaduje složitou organizaci. 

Toto se  přihodilo na  konci 19. století spolu se  vzrůstající 

složitostí provozního prostředí a  složitostí dodavatelských 

řetězců. Nezbylo než spoléhat na invenci, v některých pří-

padech stále ovladatelnou výjimečnými jedinci, ale její 

transformace v inovaci na trhu vyžadovala vypracování slo-

žitějších organizačních schémat.

V současnosti nižší transakční náklady, schopnost využití 

distribuované výroby a  distribuce umožnily jednotlivcům 

anebo velmi malým organizacím přinášet na  trh inovace. 

Otevřené výrobní platformy vytvořené velkými organiza-

cemi pro zvýšení efektivity a  všudypřítomná konektivita

internetu použitelná k distribuci jako prodejní bod přinesly 

zcela odlišný trh zaplněný množstvím malých podniků. 

Výsledkem je, že inovace jsou všudypřítomné a dosažitelné.

Omezené zdroje tlačí odvětví k efektivnosti

Dříve užívané technologie byly nákladné a mnohem méně 

výkonné než dnes. Zatímco měděné vodiče byly s  to pře-

nést datový tok několik kbit/s, současná elektronika umož-

ňuje 20 Mbit/s a optická vlákna 20 Tbit/s. To lze vyjádřit 

poměrem 1/106. Efektivnost v používání omezených zdrojů 

je umožněna technologií, vyžaduje složitý návrh a vyúsťuje 

do řízení složitého systému. A nadbytek mění pravidla hry.

Ta jsou měněna právě v závislosti na zkušenosti zákazníků. 



10
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

e
le

k
tr

o
n

ic
k

é
 k

o
m

u
n

ik
a

ce

Když byla obchodním místem samotná funkce, bylo ji

obtížné dosáhnout. Nyní je obchodním místem právě jed-

noduchost a funkce se připouští.

Velké organizace mají své základy právě na omezenosti

zdrojů a odtud odvozují efektivnost. Jestliže zdroje nejsou

omezovány, velké organizace ztrácejí „tah na branku“.

Síťová infrastruktura vedla inovace v minulosti

Sítě vyžadují stále velké investice, které jsou dosažitelné jen

velkými společnostmi. Navzdory velkým investicím a slo-

žitosti sítě postačovaly kapacity jen pro nabídku několika

služeb. Ti, kteří řídili infrastrukturu, byli současně těmi,

kteří vytvářeli a poskytovali služby. Koncová zařízení (tedy 

převážně telefony) byly navrženy na základě síťové specifi -

kace a nemohly poskytovat nic jiného, než připojení k síti

a předurčené služby.

Protože kapacita sítě rostla, stala se  vůči službám neu-

trální. Služby by mohly a  také jsou poskytovány z  okrajů 

sítě k jejich protějškům. Vzrůstající kapacita sítě vede k dis-

intermediaci vlastníků infrastruktury. Alternativní pří-

stupové sítě jsou již skutečností a umožňují využívat vyšší

výkonnost infrastruktury. Vytváření služeb přináší snížení

transakčních nákladů a  následně rozrůstání počtu hráčů.

Terminály mohou vytvářet služby, nebo v  neposlední

řadě poskytovat uživateli možnost aktivně vnímat služby 

a podílet se na jejich rozvoji, což je mnohem účinnější než

v samotných sítích. Inovace jsou vnímány prostřednictvím

koncových zařízení; jejich kratší životní cyklus urychluje

tempo a vnímání inovací: ocas vrtí psem.

Měřitelné faktory dominovaly produkci

Měřitelný faktor je dnes stále důležitější, ale pružnost

produkce a  poskytování služeb v  balíčcích mění masový 

trh v  takový, kde vítězí orientace na  zákazníka (customi-

sation). Zajímavé je, že kustomizace může nastat na místě 

spotřebitele (stahování aplikací vystihuje specifi cké potřeby 

a záliby uživatele) a takto se snoubí prospěch z měřitelnosti 

s očekáváním trhu. Tento sňatek narušuje tlak dodavatelů 

produktů na koncového zákazníka a otevírá trh množství 

třetích stran. To však vyústí do obchodní ztráty, jestliže je 

produkt komoditou, zvláště je-li tak strategicky významnou 

infrastrukturou jako je telekomunikační síť, která byla vždy 

považována za klíčovou z hlediska potřeb regulace hospo-

dářského blahobytu. Ale může přivodit upevnění pozice 

na  trhu, pokud se  to odrazí ve  vnímání přidané hodnoty 

zákazníky tak, jako je tomu v případě iPhone. Apple např. 

nevytváří bůhvíjaký zisk prodejem aplikací prostřednictvím 

iTunes. Hodně položek v  jeho nabídce je bezplatných, jen 

několik málo jich přináší zanedbatelné tržby. Proto nemá 

potřebu dále investovat do vývoje dalších aplikací.

  Jestliže něco požadujete, musíte za to zaplatit
Jestliže uživatelskému prostředí vládne nadbytek, potom 

jeho vyjednávací pozice sílí. Volná soutěž přitahuje uživa-

tele tak vydatně, že  ceny rychle klesají až  k  absolutnímu 

minimu: služby se  stávají volně dostupnými. Podnikání

v tomto oboru muselo nalézt nové cesty k dosažení výnosů, 

které se  přesouvají od  přímých plateb uživatelů k  nepří-

mým, kdy za  jeho udržení platí jiní. Tento posun od  pří-

mých k nepřímým výnosům nepřináší odstranění výpadku 

výnosů. Přínos z  nepřímých výnosů je mnohem menší 

než z přímých. Jiným posunem hodnotového vnímání lze 

dotvářet funkci, která by měla zajistit a tedy generovat něco 

málo prostředků. Tržní hodnota neustále klesá a  je velice 

malá naděje zvrátit tento trend. Mnohem prospěšnější je 

poohlédnout se po dalších trzích.



11
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

e
le

k
tr

o
n

ic
k

é
 k

o
m

u
n

ik
a

ce

Technologie se vyvíjejí, ale jak?

V posledních padesáti letech jsme byli svědky spektakulár-

ního pokroku ve výkonnosti technologií do té míry před-

vídatelného, že to bylo považováno za normální. Nevěříme

již na zázraky, podílíme se na nich. Na trhu výpočetní tech-

niky jsme byli svědky dvou hlavních zlomů, které přinesl

technologický vývoj: přesun od sálových počítačů k mini-

počítačům a  následně od  minipočítačů k  osobním, tedy 

PC. Každý z těchto zlomů změnil průmysl i trh. Jména jako

Honeywell, Univac, DEC zmizela. Byli tehdy na  čele, ale

se změnou trhu opustili scénu.

V telekomunikacích byly zaznamenány také dva hlavní

zlomy, první byl přesun od elektromechanických ústředen

k  digitálním a  následně nástup internetového protokolu

IP. Zde se  opět vytratila velká jména, Western Electric,

ITT, a nedávno i Lucent a Nortel. Provozovatelé jako GTE

i AT&T rovněž zmizeli (ačkoliv jména zůstala) a lze očeká-

vat další otřesy. Co má technologický vývoj v  zásobě pro

příští desetiletí a jak ovlivní trh?

 Zlomy ve výhledu
Lze očekávat, že  technologický pokrok bude pokračovat

ve všech oblastech; zde jsou uvažovány jen některé a to ty,

které budou mít dopad na trh i průmysl a mohou vyvolat

vývojové singularity, zlomy, které změní pravidla hry. Vývoj

je pouze nastíněn, je nemožné zacházet do  podrobností

a cílem je vystihnout dopad na podnikání v ICT jako celku.

Ukládání se posunuje k terabajtům

Spotřebitelský trh již předloni přesáhl práh tisíce gigabajtů

(jeden terabajt, TB). V  roce 2012 lze očekávat jeden TB

v mobilních telefonech a s koncem desetiletí budou desítky 

TB běžné v  domácnostech i  přístrojích. Takové kapacity 

pamětí umožní dosáhnout digitálního světa dotekem jed-

noho prstu. Ukládání dat v  místě zaznamená omezení

potřeby bezprostřední komunikace. Data budou moci být

aktualizována z externí zálohy a být dostupná v místě podle

potřeby.

Komunikační infrastruktura může poskytovat data dáv-

kově (burst mode), vyhrazující přednost nákladným dato-

vým tokům hlasové služby a omezeně i pro audiovizuální

komunikaci. Velká kapacita na okraji sítě v domácnostech

a terminálech změní provoz (přenos ve směru od účastníků

– upstream se stane stejně významný jako přenos ve směru

k účastníkům – downstream) a umožní přístup k uloženým

datům v sousedících okrajích sítě spíše než napříč sítí (bit/

vid Torrent), zvýší pestrost a  množství dat, což umožní

další nové služby.

Výpočty probíhají v pikowattech

Vývoj mikroprocesorů (stovky procesorů na  čipu) potvr-

zuje platnost Mooreova zákona i pro příští desetiletí, přináší

větší výpočetní výkonnost v zařízeních, umožňuje dokonalé

provedení audiovizuálního záznamu v HD v reálném čase,

používat lupu i ověřovat rozhraní. Současný pokles energe-

tické spotřeby dovolí vkládat výkonnější procesory do pří-

ručních přístrojů a  umožní alternativní proudové zdroje

pro senzory, což povede k  širšímu používání „chytrých“

přístrojů v okolí. Distribuované zpracování dat – cloud com-

puting – přináší rozšíření reality, nikoliv ovšem z  důvodu

zvýšené výpočetní výkonnosti (průběžný vývoj výpočetní 

výkonnosti čipů to nečiní nezbytným), ale jako řešení archi-

tektury k distribuovanému zpracování dat a obnovení pří-

strojů v  síti (jakýkoliv objekt, včetně mobilních telefonů), 

může virtuálně sám korespondovat v síti a tato kopie může 

být použita poskytovateli služeb k umožnění služeb nezá-

vislých na přístrojích a důvěryhodnými účastníky k zajiš-

tění odolnosti dat.

Optické sítě přesunou svoje zaměření od vláken k „lambdám“

Optické sítě se budou progresivně rozšiřovat k okrajům sítě, 

dosáhnou až  do  domácností a  kanceláří a  budou posky-

tovat hustou síť bodů pro rádiové připojení, vyžadované 

progresivním využíváním širokopásmové komunikace 

rádiovými přístroji. Skutečné rozšíření optických sítí závisí 

spíše na  regulačním rámci než na  dostupnosti technolo-

gií. GPON a  EPON se  stanou běžnou architekturou sou-

běžně s multiGBE. Upřednostnění jedné architektury před 

jinými bude záviset více na  právním rámci zrovna tolik, 

jako na požadované hustotě. WDM GPON bude rozsáhle 

užívána také pro výhody plynoucí ze sdílení kapacity mezi 

různými poskytovateli služeb.

Sítě se zploští, většina ústředen se stane relikty minulosti 

a  převezmou inteligenci několika mála datových center 

strategicky umístěných v místech s dodávkou energie a lev-

nější klimatizace, což samozřejmě není nezbytné.

Vývoj technologií a  prvků optického přenosu mohou 

vést díky jejich obrovské přenosové kapacitě paradoxně 

k  renesanci principů kmitočtového multiplexování, tedy 

přepojování optických signálů na  základě jejich vlnových 

délek, čili „lambd“ a zpětně k přepojování okruhů. Což již 

bylo v Telekomunikacích publikováno v [2].

Rádiová komunikace obchází interference

Rádiová komunikace dominuje poslednímu kroku, zcela 

jistě posledním metrům. Umožňuje to všudypřítomná 

optická infrastruktura podporující velice husté rozvinutí 

buněk, založené na  poptávce a  požadavcích. Všeobecné 

rádiové pokrytí bude založeno na  různých technologiích 

od  HWN (Hive Wireless Network, tedy úlu sítí) k  WiFi,

LTE, WiMAX a družicím. Současný horizontální handover, 

tedy plynulé předávání mobilního terminálu základnovými 

stanicemi je běžný od samotných počátků mobilní komu-

nikace. V nových přístupových sítích se uplatní handover 

vertikální mezi různými úrovněmi rádiového připojení 

s  využitím mikro a  pikobuněk, což bylo popsáno v  [3]. 

V  oblastech velké poptávky po  širokopásmovém přenosu 

bude použit kognitivní rádiový přenos a koncem desetiletí 

bude podporovat spolupracující interferenční rozhodování, 

tedy vyloučení rušení v koncových přístrojích.

Senzory se stanou všudypřítomnými a objekty se stanou 

samouvědomujícími

Senzory se stanou pružnějšími a stanou se součástí hvězdi-

cových sítí. Jejich počet a blízkost v budoucnu sníží energe-

tické požadavky umožňující „parazitní“ napájení. (doslova 
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vybírané z  popelnice). Budou včleněny prakticky do  kaž-

dého objektu, což jej učiní chytřejším a  uvědomujícím

si  kontext. Takto bude dostupných více informací s  mož-

ností jejich využívání i třetími stranami.

Jakýkoli povrch bude moci zobrazovat obrazy a stane se citlivým na dotyk

Inteligentní materiály, plastické i organické displeje mohou

vytvářet z kteréhokoli povrchu místo pro interakci s ostat-

ními objekty. Lidé budou komunikovat s jakýmkoli objek-

tem pouhým dotykem a  dokonce i  pouhým vcítěním

a  informace/služby se  stanou integrální součástí kterého-

koli objektu. Internet bude dostupný jednoduchou inter-

akcí s okolím a objekty se stanou integrální částí Internetu.

Informace jsou globální, význam bude odvoditelný statisticky

Protože se skutečnost zrcadlí v bitech a cokoliv je informací,

více služeb se bude zakládat na chápání vzorků nově vzni-

kajících z  hrubých dat, interakcí a  historických záznamů.

Velké množství informací posunuje analýzu směrem ke sta-

tistickým přístupům.

Korelace bude stejně důležitá jako informace samotná

a  možná bude přinášet větší hodnotu. Záležitosti vlast-

nictví, soukromí a odpovědnosti směřují k  informačnímu

využití. Informace se  zčásti stanou součástí služeb, „pro-

nájem služeb“ který vloží informaci a  učiní ji dostupnou

při ochraně jejich vlastnictví, při udržení spojení pro jaké-

koliv použití, obnovení a  změnu. Pronájem služeb může

maskovat část informací k  ochraně soukromí. Pro řešení

takto obecného využití informací bude vyhrazena celá nová

oblast výzkumů.

Genomika a inteligentní materiály mění zdravotní péči

Pokud v minulých desetiletích ovlivnily komunikace mnoho

oblastí lidských životů a podnikání, potom v příštích deseti-

letích vývoj v ostatních oblastech genomiky a inteligentních

materiálů (to zahrnuje i nanotechnologie) ovlivní komuni-

kaci prostřednictvím interakcí a komunikace bude možná

i  ve  verzi pro neslyšící generováním většího množství

informací. Část informace bude obsahovat lidský genom.

Každá osoba bude propojena se  svým genetickým kódem

a toto bude moci být použitelné k řadě účelů, nejvýznam-

něji zřejmě pro proaktivní a  nápravnou léčebnou péči. Je

to jasně oblast velkého potenciálu, ale přináší nové otázky 

etického charakteru. Inteligentní materiály budou vloženy 

do  všech komunikačních zařízení a  mezi mnoha jinými

aplikacemi je tato nejvíce vztažena právě ke zdravotní péči.

 Podnikání v době ekosystémů. 
Progresivní pokles transakčních nákladů umožňuje vstup

na  trh širokému okruhu nových hráčů. Převážný počet

z  nich ovšem nemůže dále operovat v  rámci ustáleného

kontextu hodnotových řetězců, spíše vytvoří roj okolo hod-

notového řetězce, což na  jedné straně strhává pozornost

trhu k jejich nabídce a na druhé straně omezuje převažující

dopad nabídky na trhu od zavedených hráčů a znehodno-

cuje jej. Toto vede následně k potřebě zvládnout převodní

mechanismus směrem k  ekosystému a  nabídce řídicího

faktoru.

Telecom Italia ustavil zvláštní výzkumný tým zabýva-

jící se  tímto aspektem. Centrum budoucnosti ustavené 

v Benátkách studuje obchodní modely v kontextu ekosys-

témů a používá k tomu anylýzy mnoha obchodních sektorů 

a kooperuje s nimi za účelem vytvoření inovativních zájmů 

napříč trhem, umožněných komunikační strukturou.

  Závěry 
Předvídaný vývoj není ve  svých účincích na  podnikání 

a na dnešní hráče lineární. Objevení hodnoty prostřednic-

tvím ekosystémů donutí společnosti ke  sdružování: Velké 

se  stanou ještě většími anebo vypadnou ze  hry, většina 

z  nich toho využije ke  změně vlastní strategie; regulační 

rámec sehraje klíčovou roli v určování nového podnikatel-

ského prostředí pro hráče v telekomunikacích.

Intermediární role, hraná telekomunikačními společ-

nosti, bude pokračovat na nové, vyšší úrovni, v intermedi-

ačních aplikacích a informacích. Noví hráči jsou k převzetí 

této role již dobře usazeni. Růst telekomunikačního podni-

kání nebude spočívat v oblasti přenosu bitů, rozvoje nových 

infrastruktur a  výkonnějších technologií, které urychlí 

tento trend, ale ve vložení komunikací do obchodních pro-

cesů. Toto mění roli telekomunikačních společností, což 

vyžaduje splynutí části jejich dovedností s potřebami pod-

niků a institucí. Ekosystémový pohled představuje nutnou 

podmínku k umožnění tohoto splynutí a přenosu výsledků. 

Ing. Václav Křepelka, Ph.D.
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 Co je rakouská škola ekonomie
Podle Rakouské školy není ekonomie empirickou vědou, 

nýbrž vědou apriorní, jež má svůj počátek u konceptu lid-

ského jednání, jejíž součástí je i ekonomie [2]. Metodologií

Rakouské ekonomie je praxeologie. Ta je charakterizo-

vaná dvěma základními znaky: individualismem (teorie

preferencí) a  subjektivismem (teorie užitku). Své teorie

totiž staví na axiomu, že lidé jednají a záměrně sledují cíle

a  volí mezi vyššími a  nižšími cíli (vyjadřují preference),

aby maximalizovali svůj subjektivní užitek (blahobyt)

v  souladu se  svou stupnicí hodnot. Na  rozdíl od  ekono-

mické historie zprostředkovává praxeologie přesné zna-

losti o skutečné věci.

V uvedeném smyslu se praxeologie odlišuje od neokla-

sické školy současného hlavního proudu1 a tvoří významný 

rámec pro hodnocení účinnosti každého politického roz-

hodnutí s dopadem na veřejnost. Takže v  tomto kontextu

může být i jistým východiskem pro posouzení případných

dopadů rozšíření regulace na  širokopásmový přístup pro-

střednictvím univerzální služby.

 Teorie cenové regulace
Předpokládejme, že se stát snaží nastavit cenu komodity, ať 

už pod nebo nad cenovou úrovní dosud neomezovaného 

trhu vnějšími zásahy. Teorie říká, že  se  stát bude muset

rozhodnout v  zájmu udržení efektivity o  rozšíření svých

intervencí až  do  dosažení stavu centrálního plánování,

jako jediného způsobu udržení určených cen. V  případě,

že je stanoven cenový strop nad ničím neomezovanou tržní

cenou, pak se řízení cen prostě neuplatní; ve skutečnosti to

není zapotřebí. Mises defi nuje východisko, jímž musí podle

této teorie být funkce reálného cenového stropu. Pokud je

nařízení cen již realitou, pak proces může procházet růz-

nými fázemi [3]:

- Cenová kontrola: „prodávající jsou nuceni prodávat „

své zboží za nižší ceny, takže výnosy klesají pod náklady. 

Prodejci se tudíž zdrží prodeje… a potenciální kupci poža-

dované zboží na trhu nenaleznou“.

- Nucený prodej: protože stát v  tomto případě nechtěl

„zbavit kupující možnosti koupit zboží vůbec, inklinuje 

k řešení, jímž se určení cenového stropu doprovodí doda-

tečným příkazem prodávat veškeré zboží za tuto cenu tak 

dlouho, dokud ještě trvá dodávka‘. Nabídka a  poptávka 

se již nekryjí… Pouze shoda okolností nyní eliminuje ty 

kupující, pro které dané dodávky nelze umístit“.

- Přerozdělování: „stát nemůže být spokojen s tímto výbě-

rem kupujících. Chce, aby všichni dosáhli na zboží za nižší 

ceny, a chtěl by, aby se zabránilo situacím, kdy lidé za své 

peníze nemohou dostat jakékoliv zboží. Proto musí pře-

kročit své nařízení prodávat, a přejít na systém přídělový“.

-  Regulace výroby a  distribuce: „Je-li dostupná nabídka 

vyčerpaná, nebudou vyprázdněné sklady zásob doplňo-

vány, protože výroba již nepokrývá náklady. Pokud chce 

vláda zajistit spotřebitelské dodávky, musí nařídit povin-

nost výroby“.

-  Centrální plánování: znamená, že „pokud je to nezbytné, 

musí se  stanovit ceny surovin, polotovarů a  hotových 

výrobků a rovněž mzdy, a přinutit podnikatele a zaměst-

nance vyrábět a pracovat za tyto ceny“.

  Popis „Teorie deformací v procesu objevování trhu“
Rakouští ekonomové vnímají trh jako dynamický proces 

objevování příležitostí k uspokojování lidských potřeb. Ten,í

kdo správně odhadne vývoj preferencí jiných lidí, bude 

odměněn. V  rakouské teorii trhu je tak z  principu zabu-

dován element času a z  toho plynoucí nejistota. Klíčovým

prvkem v teorii trhu je podnikatelské objevování. Kirzner 

shrnuje tento názor ve čtyřech klíčových pojmech: hospo-

dářská soutěž, poznatky a objevování, zisk a pobídky a tržní 

ceny [4].

Státní regulace mění příležitosti pro podnikatelský zisk; 

nebezpečí vyplývají z vlivu při vyvažování tržních sil, kte-

rým regulace působí na proces objevování příležitostí, který 

jinak neregulované trhy samy obstarávají. Kirzner rozlišuje 

čtyři skupiny dopadů na proces objevování trhů:

Neobjevený proces objevování: Regulátoři nemusí odhad-

nout tržní kurz při absenci regulace (chybná regulace).

Nesimulovaný proces objevování: Regulátoři nemají 

motivaci pro dosahování zisku, takže je velmi nepravdě-

podobné, že  jsou schopni odhalit příležitosti pro spole-

čenská zlepšení, která tržní proces ještě neobjevil.

Potlačovaní procesu objevování na  trhu: regulace může 

bránit, odrazovat nebo brzdit žádoucí procesy, které by 

mohl trh vytvářet, aktivity zatím nelze předvídat.

Zcela zbytečný proces objevování: regulace může vytvořit 

příležitosti pro nové, ale ne nutně žádoucí procesy obje-

vování trhu, které by nebyly relevantní na  neregulova-

ném trhu.

Souhrnně řečeno, „konkurenčně-podnikatelský proces je pro-

ces objevování dosud neznámého, jen těžko předvídatelného, 

za  jakýkoliv i  nejširších podmínek. Zavedení regulačních 

omezení nutně vede k následkům odlišujících se věrohodností 

a výrazně menší vhodností od toho co by se událo na neregu-

lovaném trhu.“

 Defi nice a rozsah závazků univerzální služby
Povinnosti při stanovování povinností univerzální služby 

(US) musí být ze  strany národních regulačních agentur 

defi novány čtyři základní prvky: stanoveny rozsah a  cíle 

(včetně služeb); určeni provozovatelé zavázaní k  poskyto-

EU na výhybce: Regulovat „Broadband for all“?
Cílové řešení „Broadband pro všechny“ patří mezi priority Evropské unie pro rok 2010. Jednou z doporučovaných cest pro dosa-

žení tohoto cíle je zařazení služeb širokopásmového přístupu mezi závazky univerzální služby. Přispěje realizace tohoto návrhu 

k  rychlejšímu pokrytí a  rozšíření přístupu k  širokopásmovým službám? Na  takto položenou otázku můžeme najít zajímavý 

názor, který přednesli ve svém příspěvku Fernando Herrera-González (Telefónica Madrid) a Luis Castejón-Martin (Universidad 

Politécnica de Madrid) na 48. kongresu FITCE v Praze [1]. Autoři se v rozboru pokusili prokázat skutečnost, že tento druh závaz-

ku nemůže být pro obecné rozšíření přístupu k širokopásmovému připojení účinný. Analýza se opírá o aplikaci teorie Rakouské 

ekonomické školy.
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vání US; defi nován způsob fi nancování závazků; a  zpra-

cována kalkulace nákladů na poskytování služeb. Ke všem

těmto prvkům a  konkrétně k  rozsahu univerzální služby 

nyní probíhá v Evropské unii rozprava.

Můžeme si připomenout, že první ze  tří pilířů, na kte-

rých staví iniciativa i2010, je právě „jednotný evropský 

informační prostor nabízející cenově dostupné a  bezpečné 

širokopásmové připojení“. K  důsledkům můžeme počítat 

i  to, že  se  širokopásmový přístup stal v  posledních létech

ve  vztahu k  telekomunikacím jedním z  hlavních bodů

zájmu evropských politiků.

Není tedy divu, že Evropská komise uvažuje o roli, kterou

by v tomto směru hrály regulace přístupu k infrastruktuře2

a závazky univerzální služby. Ve Sdělení EK o přezkoumání

rámce US [5] je to vlastně jako cíl politiky jasně uvedeno:

„Nastoluje se  otázka, zda koncept a  rozsah univerzální 

služby v EU by měly být změněny a pokud ano, zda je uni-

verzální služba vhodným nástrojem pro rozšíření a další 

rozvoj širokopásmového připojení nebo zda by to mělo být 

řešeno jinými nástroji politiky EU nebo na úrovni národ-

ních opatření.“. Mimochodem v průběhu současného pře-

zkumu regulačního rámce již byly některé změny v tomto

ohledu navrženy.

Vedle předmětného sdělení EK zde stále zůstává otázka

otevřená a tento příspěvek se snaží na ni najít odpovědět.

Konkrétně, zdali by bylo zahrnutí služeb „širokopásmového

přístupu pro všechny“ do rámce závazků US efektivní.

  Rozbor
Aby bylo možné na  otázku odpovědět, je třeba provést

zjištění stavu ve  třech krocích. Prvním krokem je analýza

výstupů trhu neomezovaného regulací. Ve druhém rozbor

výsledků vyplývajících z uložení přijatelné ceny za poskyt-

nutí širokopásmového přístupu. Ve  třetím subvencování

nákladů US a přezkoumání jeho následků.

  Dosahované výsledky na neomezovaném trhu
Na  přirozeném trhu není mezi poptávkou a  nabídkou

nerovnováha, celá poptávka je uspokojena. Každý spotře-

bitel, který je připraven zaplatit cenu může produkt zís-

kat. Cena produktu směřuje k hodnotě výrobních nákladů

zvýšené o míru zisku investovaného kapitálu. Pokud ceny 

převýší náklady o více než tuto částku, je patrná tendence

k rozšíření výroby a nastavení nižších cen. Tento proces je

řízen podnikatelským prostředím zájmu o realizaci zisku.

Pokusme se tento axiom aplikovat na problematiku širo-

kopásmového přístupu. Znamená to, že každý spotřebitel,

který hodnotí službu více než jeho cenu, by si mohl široko-

pásmový přístup koupit. V důsledku toho by byl cíl rozší-

ření širokopásmového přístupu splnitelný.

Což však o  dostupnosti přístupu nemůžeme tvrdit

v absolutním smyslu. Ve skutečnosti je cenová dostupnost

závislá na  preferencích jednotlivců a  jejich subjektivnímu

ocenění zboží. Co je cenově dostupné pro jednoho, nemusí

být přijatelní pro druhého. Testování trhu již určitou dobu

probíhá, tržní ceny by tedy mohly poskytnout podnikate-

lům informace použitelné pro oceňování zdrojů a následně

i hodnocení možnosti zisku. Existence potenciálního zisku

by byla pro podnikatele znamením, že  by měli směrovat 

zdroje k  poskytování širokopásmového přístupu v  těch 

oblastech, kde ceny umožňují dosahování zisku nad jejich 

běžnou úrovní. Výsledkem by bylo zjištění nových způsobů 

poskytování širokopásmového přístupu anebo alespoň zvý-

šení efektivity jeho užití. Není však možné předvídat, jaké 

nové myšlenky by objevování tržního procesu dále odha-

lilo. Lze pouze říci, že:

Tržní proces bude tlačit na  snížení ceny a  její sblížení 

s cenou výrobních nákladů plus běžné míry zisku.

ude hledat levnější způsoby pro poskytování služby, což 

sníží výrobní náklady a naopak i cenu služby.

Nižší cenou za širokopásmový přístup za stejných podmí-

nek (ceteris paribus) budou vytvořeny podmínky dostup-

nosti pro širokou veřejnost. Souhrnně lze říci, že volný trh 

umožňuje přirozené dosažení všeobecného rozšíření slu-

žeb pro uživatele ochotné zaplatit jeho cenu. V neposlední 

řadě probouzí proces objevování na  trhu tak, že  využívá-

ním nových technologií umožní snížení nákladů výroby, 

umožní zvýšení kvality a rozmanitosti služby, nebo obojí.

  Uložení rozumné ceny
Politici se mohou domnívat, že  tržní cena vytvořená neo-

mezovaným trhem je nedosažitelná fi kce. V  těchto přípa-

dech mohou být v pokušení uložit přístupnou cenu v pře-

svědčení, že  tím urychlí dostupnost služeb. To je přesně 

případ závazků US, uvedených v  předchozích odstavcích. 

Samozřejmě, první otázka vymezuje to, co je považováno 

za rozumné a cenově přístupné. V případě, že je přístupná 

cena již stanovena mohou nastat dva případy:

Přístupná cena je nad úrovní tržně neomezované ceny. 

V tomto případě pro trh neexistují žádné důsledky.

Přístupná cena je pod touto cenovou úrovní. V  tomto 

případě nastupuje skutečná cenová regulace, přičemž 

se  řídí aktuálně zpracovávanou teorií řízení cen. Míru 

dopadu regulace na  přístupné ceny širokopásmového 

přístupu v  různých částech zeměpisných oblastí nelze 

přímo odhadovat. Je to způsobeno značným vlivem 

parametrů, např. hustoty obyvatelstva, úrovně příjmu 

a charakteru území, které mají na náklady při poskyto-

vání telekomunikačních služeb značný vliv. To jsou fakta 

uznávaná nejen výrobci, ale také regulátory3.

V zeměpisných oblastech, pro které je regulovaná cena nižší 

než neomezovaná tržní cena (oblasti s  vysokými náklady) 

nebude operátor ochoten riskovat ztrátu a  služby poskyto-

vat. Jestliže stát není ochoten nebo schopen přikročit k dal-

ším intervencím na  trhu, vznikne defi cit rozvoje. Vzniklá 

omezení pak z  důvodu nařízené ceny naruší výrobu. Mezi 

pravděpodobně nejzávažnější dopady pro širokopásmový 

přístup z omezení rozvoje jsou snížení kvality služby, zvýšení 

nákladů na provoz, údržbu a zpoždění v produkci. Dalším 

následkem vyplývajícím z  nastavení přiměřené ceny pod 

hranicí tržní ceny je jakési „dušení“ procesu zkoumání trhu. 

Souhrnně lze konstatovat, že  uložená cenová přístupnost 

širokopásmového připojení je s rozšiřováním přístupu neslu-

čitelná. Regulovaná cena bude zabraňovat podnikatelské čin-

nosti, která by mohla vést k inovativnímu a pravděpodobně 

levnějšímu způsobu poskytování širokopásmového přístupu.
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 Uložení rozumné ceny a zajištění fi nancování univerzální 
služby

Aby stát předešel nedostatečnému rozvoji, může se rozhod-

nout, že  bude určenému poskytovateli US, podléhajícímu

nespravedlivé zátěži, dotovat rozdíl mezi náklady a cenami.

Je skutečností, že se tím poskytovatel US z pohledu nákladů

zahojí, ale pak se situace v tomto aspektu opět vrací k situ-

aci na volném trhu.

Rozšíření širokopásmových služeb za  přijatelné ceny 

je možné uskutečnit za  podmínky, že  někdo další uhradí

rozdíl mezi přijatelnou cenou a volnou tržní cenou. Tento

přístup však má značná úskalí. Za prvé je zde otázka sta-

novení tržní ceny. To by mohlo vést k situaci, podobnou té,

která je uvedena v předchozí sekci: pokud není státní dotace

vyšší než rozdíl mezi přijatelnou cenou a  cenou volného

trhu, objeví se  nedostatečný rozvoj. Dostatečný rozvoj by 

mohl být docílen za podmínky, že by celková platba (přija-

telná cena plus dotace) byla vyšší než cena na volném trhu

ovšem na úkor nižší dosahované. Mimoto trh je dynamický.

Cena se na volném trhu neustále mění v závislosti na pre-

ferencích zákazníků a změnách prostředí. Je nemožné, aby 

se každé ohodnocení ex-ante vyrovnalo s aktuální situací.

V této situaci by měl být poskytovatel US schopen reagovat

rychleji na měnící se poměry, než jakýkoli externí regulátor,

a tudíž přirozeně těžit ze situací, v nichž je volná tržní cena

pod úrovní celkové platby.

Pokud se  za  základ pro výpočet státní dotace použije

ex post kalkulace nákladů na projekt, povede to k vyšším

nákladům na zavádění a nedostatek pobídek pro inovace,

protože operátor získá náhradu bez ohledu na  náklady 

na  přístup. To by utlumilo proces na  konkurenčním trhu

s již uvedenými následky.

Je zde rovněž riziko, že  uvedené možnosti využívání

cenových rozdílů na trhu k zisku dávají prostor pro „zcela

zbytečný proces zkoumání trhu“ jak uvádí Kirzner ve  své 

teorii. V  tomto případě by se  zdroje soustřeďovaly z  hle-

diska preferencí zákazníků nežádoucí cestou se  zavádě-

ním dalších nedostatků při poskytování přístupu k široko-

pásmovým službám. Není ani možné předvídat, jaké typy 

deformací by mohly vyplývat z chyb v kalkulacích a plat-

bách činěných regulátory.

Pokud jde o fi nancování US, jsou zde dvě základní mož-

nosti: prostředky mohou pocházet jen z odvětví telekomu-

nikací, nebo od  fyzických osob (obecné zdanění). V  prv-

ním případě by zdroje byly získány od některých operátorů 

k fi nancování dalších subjektů profi tujících z  této situace. 

Část výnosů těchto operátorů je tedy přesunuta do  fondu 

majetku konkurenta. Když již jsou v důsledku uložení při-

jatelné ceny a jejich určením poskytovateli US vytlačováni 

z trhu, jsou také povinni platit za udržení stavu virtuálního 

monopolu v oblastech s vysokými náklady.

V druhém případě pocházejí fi nanční prostředky z obec-

ného zdanění. Ale mnoho domácností nemá v  současné 

době přístup k  internetu jen proto, že  se  o  něj nezajímá4.

Stát dostává peníze od  jednotlivých daňových poplatníků 

a pak jim je vrací k fi nancování širokopásmového přístupu, 

ale pouze v tom případě, že si koupí produkt, o který nemají 

zájem. Ve skutečnosti se fi nancování rozvoje širokopásmo-

vého připojení tímto způsobem rovná povinnosti lidí kou-

pit si širokopásmový přístup.

Další otázka se týká koordinace pro získání dalších pro-

středků nutných pro využívání širokopásmového přístupu, 

třeba počítače. Jaký má smysl mít přístup za  cenově při-

jatelné širokopásmové připojení, zatímco počítač za  něj 

pořídit nelze? Je vláda připravena nařídit jednotlivcům, 

aby si koupili počítač spolu se širokopásmovým přístupem? 

Tento způsob koordinace však může zabezpečit pouze 

volný trh.
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 Závěr
Toto sdělení se  zabývá některými úvahami o  budoucí 

úloze univerzální služby při poskytování služeb elektro-

nických komunikací. Autoři si v příspěvku pokládají jedi-

nou otázku: vedlo by zahrnutí služeb širokopásmového

přístupu do  US k  vyšší efektivitě při rozšiřování širo-

kopásmové sítě? Odpověď hledají v  metodice rakouské

ekonomické školy, praxeologii. Příspěvek poukazuje

na skutečnosti potvrzující, že  jedinou cestou k zajištění

efektivity rozšíření širokopásmových služeb je mini-

malizace státních intervencí na  trhu. Konečně i  fondy 

potřebné pro subvencování by byly z  důvodů nastavení

cenového stropu získávány od konkurentů vylučovaných

z  trhu nebo od  jednotlivců, kteří by si  radši ponechali

peníze pro jiné použití, protože o  tento produkt prostě

nemají zájem. Tento stav může být jen stěží označován

za  rozhojňování bohatství. Bylo by nutné zajistit, aby 

státní podpora nevedla k vytěsnění iniciativy trhu širo-

kopásmového připojení zejména v oblastech, kde se tržní

subjekty rozhodly investovat, nebo již investovaly za trž-

ních podmínek.

Stručně shrnuto, zařazení širokopásmového připo-

jení do rámce závazků US nejenže rozšíření rozvoje slu-

žeb širokopásmového přístupu nezajistí. Naopak rozvoj,

který by mohl být dosažen v podmínkách volného trhu,

bude regulace účinně brzdit.

Jan Vašátko
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POZNÁMKY

1  Ekonomie hlavního proudu podle rakouské školy objasňuje vztahy na již 

utvořených trzích, ale ponechává stranou procesy jejich utváření a nevysvětluje, 

jak trhy začnou pracovat. Vytváří málo realistické modely všemožných stupňů 

konkurence, které pak aplikuje na realitu.

2  viz též L. Chrudina: NGA: regulovat, ano, či ne? Čl. v časopisu Telekomunikace 

č. 5/2009

3  viz např. ERG: Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis: 

„NRAs should also be aware that the underlying costs may (or are even likely to) 

diff er between geographic areas“

4 Eurobarometer, E-communications household survey, June 2008.
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Snadná a rychlá kalkulace

útlumové bilance sítě PON

 Úvod
V  pasivních optických sítích (Passive Optical Network,

PON) jsou použity v celé optické trase pouze pasivní prvky 

– vlákna, konektory, spojky, svary, fi ltry, rozbočovače. Pro

potřeby budoucích aplikací je zvažována i  možnost zařa-

zení aktivních prvků (zesilovačů a  regeneračních prvků)

do optické distribuční sítě. Výhodou čistě pasivního řešení

je především nízká cena součástí, jejich spolehlivost a pro-

voz bez nutnosti napájení.

Mezi základní podmínky pro bezchybný provoz sítě patří

mimo jiné nutnost zajistit dostatečnou úroveň přenášeného

optického signálu ve všech úsecích optické distribuční sítě.

Jedná se především o vhodné rozvržení optické distribuční

sítě a  dodržení mezních parametrů, zejména útlumu jed-

notlivých úseků sítě. Za tímto účelem byly ve standardech

pro pasivní optické sítě typu GPON (ITU-T G.984) a EPON

(IEEE 802.3ah) defi novány mezní hodnoty přijímacích

a vysílacích úrovní pro optická linková zakončení (Optical 

Line Termination, OLT), optické síťové jednotky (Optical 

Network Unit, ONU) a optická síťová zakončení (Optical 

Network Termination, ONT), útlum použitých prvků 

a omezení pro maximální délky optických tras, maximální 

poměr rozbočení a zpoždění při šíření optického signálu.

Popisovaný program slouží pro snadný návrh a kalkulaci 

útlumu optické distribuční sítě určené pro provoz některé 

varianty pasivních optických přístupových sítí. Obsahuje 

množství uživatelských voleb a prostředků pro defi nování 

požadované topologie optické sítě a  parametrů jednotli-

vých prvků. Výstupem je přehledná kalkulace na  základě 

zadaných vstupních hodnot a  vyhodnocení použitelnosti 

vzniklé optické sítě pro provoz jednotlivých variant PON.

Pro účely výuky a praxe byl vytvořen výpočetní nástroj pro kalkulaci útlumové bilance pasivních optických sítí (PON) různých 

topologií a konfi gurací. Program je dostupný on-line na webovém serveru http://matlab.feld.cvut.cz, nebo ke stažení jako spus-

titelný soubor pro prostředí Matlab. Výstupem programu je vedle kalkulace i doporučení technologie podle standardu vhodného 

pro dané podmínky.

Obr. 1 Základní vzhled on-line verze programu
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http://matlab.feld.cvut.cz (program PON kalkulátor) je

zobrazen na obr. 1. Na základě volby „Počet stupňů rozbo-

čení“ se dynamicky zobrazuje schematické uspořádání sítě,

ze kterého vyplývá význam a pořadí jednotlivých kompo-

nent ve výpočtu. Smysl má vyplňovat jen pole použitá pro

zvolenou variantu sítě.

Prvním krokem je volba počtu stupňů odbočení, díky 

kterému je určena základní topologie optické sítě. Program

umožňuje provést kalkulaci pro jedno- až  čtyřstupňové

rozbočení. Zároveň se předpokládá použití stejných prvků

s totožnými parametry a uspořádáním ve všech větvích sítě.

Pokud je potřeba uvažovat rozdílné uspořádání jednotli-

vých větví, je nutné provést zadání parametrů a kalkulaci

provést individuálně pro každou větev optické distribuční

sítě zvlášť.

Následuje zadání potřebných parametrů všech prvků 

použitých v dané síti, tedy:

-  poměry rozbočení pasivních rozbočovačů,

-  délky, měrné útlumy a počty svarů (spojek) pro jed-

notlivé úseky optických vláken, zde je možnost zvo-

lit jednotnou hodnotu měrného útlumu pro všechna 

optická vlákna,

- vložné útlumy jednotlivých optických rozvaděčů, 
- vložný útlum konektorů,

- vložný útlum svarů (spojek),

- dodatečná útlumová rezerva.

Ve verzi programu ke stažení pro prostředí Matlab je navíc 

možnost zobrazit nápovědu k  parametrům jednotlivých 

prvků či k jejich typickým hodnotám, k čemuž slouží trojice 

tlačítek umístěných v hlavním okně programu. Přehled mož-

ných zadaných hodnot a parametrů uvádějí tabulky 1 až 5.

Obr. 2  Příklad výsledku kalkulace a vyhodnocení

Příklad výstupu programu, který se  objeví po  stisknutí

tlačítka „Vypočti“ v  novém okně prohlížeče, je uveden 

na obr. 2. Výstupem kalkulace ze zadaných vstupních hod-

not je přehledná tabulka, která obsahuje dílčí sumy jed-

notlivých položek a  celkový útlum vždy pro dvojici tras

s nejnižším a nejvyšším útlumem. Na základě těchto dvou

hodnot je s přihlédnutím k dalším mezním parametrům

jednotlivých typů PON provedeno vyhodnocení vhod-

nosti nasazení jednotlivých variant PON. Program ke sta-

žení pro prostředí Matlab navíc umožňuje výsledný výpo-

čet exportovat do  prostředí MS Excel (.xls) pro pozdější 

zpracování.

Okno s kalkulací obsahuje vždy tabulku s vyhodnocením 

použitelnosti zadané optické distribuční sítě pro provoz jed-

notlivých variant pasivních optických sítí – GPON třída A, 

třída B, třída C, EPON typ 1 a typ 2. Toto vyhodnocení pro-

bíhá na základě zadaných a určených parametrů optické dis-

tribuční sítě – maximální počet připojených uživatelů (poměr 

rozbočení), maximální délky tras ke  koncovým jednotkám 

ONU, mezní hodnoty útlumu optické distribuční sítě.
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rozbočení (1:N) 
1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128

Útlum

rozbočovače [dB] e
3,9 7,4 10,8 14,1 17,3 18,5 21,7

Tabulka 1  Tabulka útlumu rozbočovačů v závislosti na jejich 

poměru rozbočení

Typ konektoru, 

spoje
FC ST SC E2000 svar spojka

Typická hodnota

vložného útlumu [dB] 
0,2 0,4 0,2 0,2 0,05 0,2

Tabulka 2  Tabulka typické hodnoty vložného útlumu konek-

torů, svarů a spojek

Typ optického vlákna dle 

ITU-T G.652 
A B C D

Max. hodnota měrného útlum

α [dB/km] pro 1310 nm 
0,5 0,4 0,4 0,4

Tabulka 3  Tabulka hodnot měrného útlumu optických vláken 

typu A, B, C, D dle ITU-T G.652

Varianta PON 
GPON

(třída A, B, C) 

EPON 

typ 1 

EPON 

typ 2 

max. počet

uživatelů
64 16 32

logický/fyzický 

dosah sítě[km]
60/20 10/10 20/20

Tabulka 4  Mezní parametry jednotlivých tříd a typů sítí GPON 

a EPON

Varianta PON Rozsah útlumu ODN [dB]

GPON 

třída A 5-20

třída B 10-25

třída C 15-30

EPON typ 1 5-20

EPON typ 2 10-24

Tabulka 5  Mezní hodnoty útlumu jednotlivých tříd a typů sítí 

GPON a EPON

  Závěr
Při návrhu a plánování optických distribučních sítí pro 

provoz pasivních optických přístupových sítí je potřeba 

provést detailní analýzu a  kalkulaci celkového útlumu 

navrhované optické sítě. Správné provedení optické 

distribuční sítě vede zejména k  možnosti použití méně 

výkonných a  tedy levnějších optických zdrojů a  detek-

torů v  koncových jednotkách, což snižuje především 

cenu optických jednotek a  náklady na  provoz sítě. Při 

procesu návrhu optické sítě je však potřeba uvážit různé 

aspekty a specifické podmínky v dané oblasti, díky tomu 

je návrh sítě vždy individuální záležitostí. Další infor-

mace o  variantách PON lze nalézt v  on-line časopise 

Access server [1] až [3].

Jiří Vodrážka, Pavel Lafata,

České vysoké učení technické v Praze,

Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační

techniky

Popisovaný program vznikl v rámci Výzkumného záměru 

„Výzkum perspektivních informačních a  komunikačních 

technologií“ MSM6840770014. 

LITERATURA

[1]  Lafata, P., Vodrážka, J.: Pasivní optická přístupová síť GPON. Access server 

[online], Internet: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009050002. 

2009, roč. 7. [cit. 2009-21-06]. ISSN 1214-9675.

[2]  Lafata, P.: Pasivní optická přístupová síť EPON. Access server [online],

Internet: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009050003. 2009, 

roč. 7. [cit. 2009-21-06]. ISSN 1214-9675.

[3]  Lafata, P.: Pasivní optické sítě WDM-PON. Access server [online], Internet: 

http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009050004. 2009, roč. 7. [cit. 

2009-21-06]. ISSN 1214-9675.

[4]  Girard, A.: FTTx PON, Technology and Testing. EXFO Electro-Optical 

Engineering Inc., Quebec City, Canada. 2005. ISBN 1-55342-006-3.

[5]  Lam, C. F.: Passive Optical Networks: Principles and Practice. Academic Press 

of Elsevier Inc., Burlington, USA. 2007. ISBN 0-12-373853-9.



20
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

m
o

b
il

n
í s

ít
ě

 Počátky mobilního datového provozu
Na  přelomu tisíciletí měli všichni jasno. Mobilní data

v sítích GSM se odpoutala od základní rychlosti 9,6 kbit/s

a  započala nová éra mobilních komunikací. Nutno říci,

že pro optimismus byly dobré důvody. Technologie HSCSD

umožnila přenášet v síti GSM data rychlostí 30 až 40 kbit/s,

což tehdy bylo srovnatelné s vytáčeným připojením v pevné

síti. Byly spuštěny první sítě GPRS, které sice oproti HSCSD

nepřinesly dramatický nárůst rychlosti, ale zato měly tu

báječnou vlastnost, že díky paketovému přenosu dat mohlo

být spojení neustále aktivní. Z  vývojových laboratoří při-

cházely méně nápadné, ale o to podstatnější technologie –

baterie s velkou kapacitou a bez paměťového efektu, čidla

pro miniaturní kamery, barevné displeje s přijatelnou spo-

třebou a cenou.

Krajem táhli potulní konzultanti a mávali prezentacemi,

ze kterých vyplývalo, že do tří let bude třetina příjmů operá-

torů odvozena od mobilních dat. Ne ale ledajakých, ale zcela

nových a  nevídaných – dodaných pomocí třetí generace

mobilních sítí v Evropě zastoupených hlavně právě standar-

dizovanou technologií UMTS. Ta si kladla za cíl umožnit

přenosy dat rychlostí až 2 Mbit/s, kteréžto číslo bylo řeč-

níky i tiskem hojně opakováno (často s vypuštěním onoho

„až“). Stačilo nakoupit radiové spektrum a začít vydělávat.

Operátoři nakoupili radiové spektrum a  … a  nezačali

na datech vydělávat. Alespoň ne hned. Zvrtlo se hned něko-

lik věcí najednou. Potíže začaly už s  tím radiovým spekt-

rem. Evropa – ve snaze urychlit a standardizovat nasazení

GSM – zablokovala pro tuto svoji „domácí“ technologii celá

pásma 900 a 1800 MHz. Úspěch se opravdu dostavil. GSM

se  prosadilo jako světově nejrozšířenější standard mobil-

ních sítí. A  většinu jich dodali evropští výrobci – tehdy 

dokonce ještě v Evropě vyrábějící. Nevýhody byly už méně

zřejmé, nicméně jednou z  nich byla skutečnost, že  když

se  hledalo nějaké to spektrum, které by ta krásná nová

hračka UMTS mohla používat, přišly v úvahu až frekvence

kolem 2,1 GHz.

 UMTS a HSPA
Fyzika je jedním z  nejúpornějších nepřátel smělých mar-

ketingových plánů, ale i  tak trvalo překvapivě dlouho, než

do  vědomí stratégů pronikla skutečnost, že  rostoucími

frekvencemi se  opravdu zhoršuje šíření rádiových signálů

a že plocha kruhu je opravdu úměrná druhé mocnině jeho

poloměru. A  že  tedy pro 2,1 GHz UMTS bude zapotřebí

spousta nových stavebních povolení, věží, výkopů, komuni-

kačních linek a technologie. Navíc si konečně někdo v rohové

kanceláři poslechl celou dobu brblající inženýry a  najevo

vyšla další hrozná věc. Ty médii milované dva megabity sice

byly návrhovým kritériem pro sítě třetí generace, ale v prů-

běhu vývoje se pro makrobuňky v případě UMTS Rel99 pře-

nosová rychlost smrskla na pouhých (až) 384 kbit/s. Dnes to 

vypadá nepochopitelně, ale tento prostý fakt byl po několik 

prvních let nového tisíciletí prostě ignorován.

Vzhledem k  neracionálním očekáváním se  ceny 3G

licencí v aukcích vyšplhaly do neuvěřitelné výše. Paralelně 

s tím ovšem na světových trzích praskla „internetová“ bub-

lina a jak se deprese postupně šířila i do sektoru telekomu-

nikací, začal vysychat i zdánlivě nekonečný proud investic. 

Pouhých několik let stačilo k tomu, aby se projekty UMTS 

začaly měnit z  pýchy operátorů na  jejich noční můru. 

Bylo jasné, že se něco musí stát a že mimo změn obchodní 

a  marketingové strategie musí součástí reakce mobilního 

průmyslu být i technologické změny.

Nejpřirozenější reakcí byla akcelerace vývoje UMTS 

a  soustředění vývojového úsilí na  ty vlastnosti, které 

se  dle zkušeností z  reálného provozu ukázaly jako nej-

více potřebné. Po  rozpaky budící verzi R99 následovala 

R4 (3GPP změnilo i  číslování) a  pak konečně spásná R5,

která konečně přinesla technologii HSDPA (High Speed 

Downlink Packet Access) a s ní i „rychlá“ data – prozatím 

ve  směru od  sítě k  uživateli. R6 přidala zkratku HSUPA 

(High Speed Uplink Packet Acces), a  tedy i vyšší rychlost 

odesílání dat z  terminálu uživatele do sítě. Pro zjednodu-

šení se  pro kombinaci HSDPA a  HSUPA někdy používá 

zkratka HSPA.

HSPA umožňuje za  určitých náročných předpokladů 

dosáhnout špičkové rychlosti přenosu až 10 Mbit/s (nebo 

za  nerealistických předpokladů až  14 Mbit/s.) Pro operá-

tory i jejich zákazníky je ale podstatnější, že se agregovaná 

propustnost jednoho typického 5MHz radiového sektoru 

UMTS díky HSPA více než zdvojnásobila a  došplhala 

až někam nad 2 Mbit/s.

Vývoj UMTS tím zdaleka nekončí, R7 přidává mimo 

jiné i  další radiovou modulaci (64-QAM), podporu radi-

ových přenosů s  vícenásobnými vstupy/výstupy (Multiple 

Input, Multiple Output, MIMO) a možnost přenosu pake-

tizovaného hlasu pomocí HSPA. Do  budoucna se  počítá 

i s možností logicky sdružovat několik 5MHz kanálů, a tím 

dále zvyšovat maximální rychlost (i když ne kapacitu). Pro 

pokročilé verze HSPA razí různí operátoři a  výrobci ter-

míny jako HSPA+ nebo Evolved-HSPA. Vzhledem k značné 

volnosti v používání těchto označení je nicméně vždy třeba 

bedlivě zkoumat, jaké konkrétní technologie mají mluvčí 

na mysli.

Výše popsané úsilí se  tedy soustředilo na  to, jak zvýšit 

propustnost a  zrychlit UMTS při zachování základních 

technologií, na  kterých je jeho radiové rozhraní založeno 

Čekání na LTE
Zatímco požadavky na kapacitu mobilního připojení se mohou dramaticky změnit během velmi krátké doby – stačí, aby se na trhu 

objevil nový telefon nebo služba, které uchvátí obrazotvornost obecenstva – trvá standardizace a vývoj nových mobilních tech-

nologií mnoho let. Přitom je nutné nastavit cílové parametry vyvíjené technologie tak, aby vyhovovaly ještě za deset či více let, 

ale aby zároveň celý projekt nezlikvidovaly přílišné náklady. Ve světě, kde zástupy analytiků názorně demonstrovaly neschopnost 

předvídat nástup poslední recese nebo prasknutí internetové bubliny byť i jen několik měsíců dopředu, je taková úloha zřetelně 

velmi obtížná. Není proto zvlášť překvapivé, že ačkoli byly sítě UMTS zavedeny teprve nedávno nebo jsou dokonce teprve budo-

vány, není jisté, zda dokáží dostát novým požadavkům. Očekávání a naděje zákazníků jakož i pozornost mobilního průmyslu 

se tak obracejí k nové technologii označené zkratkou LTE.
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(Wideband CDMA, WCDMA.) Současně se  ale v  práci

standardizační organizace 3GPP prosadil názor, že budoucí

nároky na kvalitu a kapacitu přenosu dat v mobilních sítích

mohou být v desetiletém a delším horizontu takové, že jim

lze dostát jen za cenu radikální inovace radiové části sítě.

 LTE
V listopadu roku 2004, kdy byla uprostřed jistým zklamá-

ním z prvních verzí UMTS hnaného úsilí 3GPP o vylepšení

WCDMA svolána do  Toronta úvodní pracovní schůzka

o  zcela nové rádiové přístupové síti (RAN), se  podobný 

úkol mnohým zdál sice v principu správný, ale ne zrovna

akutní. Nikdo tedy příliš neprotestoval, když byl celý pro-

jekt nazván nepříliš úderně „Dlouhodobý vývoj radiové

přístupové sítě“ (RAN – Long Term Evolution). A zkratka

LTE se vžila a používá se i dnes, kdy jsou první sítě uváděny 

do testovacího provozu.

K opatrné volbě názvu konečně byly i politické důvody.

LTE implikuje kontinuitu a postupný vývoj UMTS. Od dob

direktivy GSM (na  jejíž změně se  EU dohodla nakonec

až loni po rekordních 22 letech) se sice pohled na techno-

logickou neutralitu snad změnil, ale pro operátory s UMTS

spektrem může být za určitých podmínek důležitá možnost

nasadit LTE bez zásadních změn frekvenčních přídělů.

LTE RAN dostala po úvodních studiích proveditelnosti

do vínku následující požadavky (3GPP TR25.913):

Požadavky na služby:

- podpora současných i očekávatelných budoucích služeb

založených na IP, zejména VoIP,

- vysoké maximální možné rychlosti (100 Mbit/s DL,

50 Mbit/s UL),

- minimalizace latence pro uživatelský provoz i řízení sítě

(< 10 ms transit, < 100 ms setup).

Požadavky na radiovou část:

- zlepšená průchodnost na okraji buňky a zlepšená spekt-

rální efektivita (2×–4× vůči Rel6),

- zlepšená agregovaná průchodnost v  buňce – potřeba

MIMO,

- škálovatelná šířka pásma 1,25, …, 5, 10, 15, 20 MHz.

Požadavky vztažené k ceně řešení – redukce kapitálových

a provozních nákladů:

- zjednodušení RAN („plochá“ architektura, jednodušší

protokoly a signalizace),

- ekonomické využití páteřní sítě, unifi kovaný IP transport.

Požadavky na kompatibilitu:

- cenově přijatelná migrace a  spolupráce s  ostatními 3G

systémy.

Některé z  těchto požadavků byly v  průběhu vývoje dále

modifi kovány nebo dokonce vypuštěny. Z  konečné verze

standardu tak třeba vypadl původně navrhovaný kanálový 

rastr 1,25 MHz a rychlostní i kapacitní kritéria jsou pocho-

pitelně splněna jen v určitých konfi guracích.

Pro downlink padla volba technologie LTE na OFDM/

OFDMA. Při použití technik MIMO lze pro konfi gu-

raci 2 × 2 dosáhnout až 173 Mbit/s a pro 4 × 4 teoreticky 

až 326 Mbit/s – to vše při šířce kanálu 20 MHz.

Při interpretaci údajů o  rychlostech je třeba značné 

zdrženlivosti. Maximální rychlost se vztahuje k  terminálu 

v  optimálních příjmových podmínkách a  hlavně k  tako-

vému, který má všechny zdroje buňky sám pro sebe. Síť 

s jedním zákazníkem na buňku by se ale operátorům moc 

nevyplácela, takže ve skutečnosti budou přenosovou kapa-

citu sdílet desítky nebo i stovky terminálů. Obdobně platí, 

že v reálné buňce bude řada terminálů v nepříznivých pod-

mínkách. Systém adaptivní modulace a kódování bude rea-

govat tak, že vybere robustnější schéma – za cenu poklesu 

přenosové rychlosti. Obdobně může algoritmus plánovače 

„nadržovat“ terminálům v  horších podmínkách, čímž 

se sníží výkyvy v rychlosti služby pociťované jednotlivými 

uživateli, ale opět za  cenu poklesu celkové kapacity sek-

toru. Neznamená to, že by rychlosti v řádu desítek či stovky 

megabitů za  sekundu nebyly v  síti LTE možné, ale pokud 

budou, nepůjde o  standard, ale o  náležitě zpoplatněnou 

prémiovou službu.

U  přenosu směrem od  terminálu k  síti je při 20 MHz 

spektra teoretické maximum více než 80 Mbit/s. Na rozdíl 

od konkurenčního IEEE standardu WiMAX, který používá 

OFDM jak pro downlink, tak i pro uplink, se 3GPP po roz-

sáhlých studiích rozhodla, že LTE bude využívat kombinaci 

OFDM na downlinku a SC-FDMA pro uplink. SC-FDMA 

má oproti OFDM výrazně menší poměr špičkového k prů-

měrnému vyzářenému výkonu, což usnadní konstrukci leh-

kých mobilních terminálů s malou spotřebou energie.

LTE jakožto evoluce radiové části sítě pochopitelně má 

analogii v  projektu SAE (System Architecture Evolution) 

pro systémovou část sítě. Dohromady kombinace LTE/SAE 

zaručí nízkou latenci a  řízenou kvalitu přenosů IP a defi -

nitivně tak odkáže přepínání okruhů v  mobilních sítích 

na šrotiště dějin.

Na rozdíl od UMTS, do jehož specifi kací byla podpora 

pro další frekvenční pásma přidávána postupně a se znač-

ným odstupem od  první standardizace, zahrnuje LTE 

od  počátku podporu pro téměř všechna slibně vyhlíže-

jící pásma, na  která si  kdo vzpomene. Taková fl exibilita 

je výborná věc, i když je třeba vidět, že podpora nějakého 

frekvenčního pásma ve  standardu je podmínka nutná, 

nikoli postačující. Sama o  sobě neznamená, že  výrobci 

infrastruktury a  terminálů skutečně začnou pracovat 

na  vývoji konkrétních zařízení. Většina úsilí je nyní sou-

středěna na  UMTS pásmo 2,1 GHz, pásmo 2,6 GHz, 

které má být dostupné v  rámci celé EU, a  americká AWS 

pásma. S koncem přetahování o novelizaci direktivy GSM 

ožil i zájem o pásma 900 a 1800 MHz využívaná dnes pro 

GSM. Výrobci i operátoři také s napětí sledují vývoj situ-

ace kolem takzvané digitální dividendy – úseku spektra, 

který se uvolní s přechodem pozemní televize na digitální 

vysílání.

Standard LTE defi nuje jak frekvenční tak i časový mul-

tiplex pro uplink/downlink. Totéž ostatně platí pro mobilní 

WiMAX. Jakkoli zůstávají obě technologické možnosti ote-



22
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

m
o

b
il

n
í s

ít
ě vřené, vypadá to, že se v táboře LTE většina vývojového úsilí

zaměřuje na  variantu FDD vhodnou pro vysoce mobilní

sítě a  párované spektrum tradičně používané mobilními

operátory, zatímco mobilní WiMAX má zatím prakticky 

defi novány pouze profi ly TDD.

Dalším zajímavým aspektem LTE je variabilní šířka

pásma. Ta by měla zpočátku ulehčit koexistenci různých

systémů. Bude např. možné, aby operátor ve 20 MHz pří-

dělu nasadil dva kanály UMTS po 5 MHz spolu s 10 MHz

kanálem LTE a  jak budou zákazníci postupně migrovat

do LTE sítě, půjde podíl LTE zvýšit na 15 a fi nálně 20 MHz.

Koncept SDR – rádia defi novaného programovým vyba-

vením – dokonce předpokládá, že přechod mezi různými

technologiemi bude za  určitých podmínek možné pro-

vést bez výměny hardware základnové stanice. Specifi kace

3GPP navíc vyžadují, aby terminály podporovaly všechny 

šířky pásma až  po  20 MHz, takže by změny šířky pásma

na straně sítě mělo být možné provádět bez nutnosti měnit

uživatelská zařízení.

 Kdy se dočkáme?
Z  technického hlediska je odpověď jednoduchá. Síťová

infrastruktura i  první generace terminálů LTE – což jsou

bez výjimky čistě datová zařízení – právě dospěla do stadia

vývoje, které umožňuje opustit chráněné prostředí labora-

toří a  zahájit testy nebo dokonce pilotní provoz (s přátel-

skými zákazníky, kteří snesou všechno a ničemu se nediví).

Leckterého marketingového kouzelníka to jistě inspiruje

k  slavnostnímu vyhlášení komerčního provozu, ale spíše

panuje shoda, že  ta komerce začne nesměle vystrkovat

růžky až koncem tohoto nebo ještě spíše začátkem příštího

roku. Onou komerční službou také zprvu patrně bude jen

best-eff ort IP konektivita. Klasické mobilky (půjde-li tak 

terminály LTE pro přenos hlasu ještě nazývat) se  patrně

objeví až s odstupem času. 

Z  technického hlediska není nepřekonatelným problé-

mem ani konstrukce multistandardních terminálů LTE/

HSPA, LTE/CDMA2000 případně totéž i  s GSM. Nejasný 

ale zůstává obchodní aspekt celé věci. Nejenže by tak dále

narostla komplexnost terminálů, ale došlo by i  k  další

kumulaci a  znepřehlednění práv k  duševnímu vlastnic-

tví. Ta přitom už dnes představují minové pole, po kterém

se výrobci pohybují s největší opatrností, a ani tak se nedo-

káží vyhnout ničivě nákladným a téměř nekonečným spo-

rům – viz např. současný široce medializovaný konfl ikt

výrobců telefonů z Finska a USA.

Je-li technologie víceméně na  dobré cestě, kde tedy 

tkví problém? Univerzální odpověď zní, že  v  obchod-

ním modelu, který by investici do  LTE obhájil. V  někte-

rých zemích – velkou část Evropy včetně ČR naneštěstí 

nevyjímaje – k tomu přistupuje i nejistota ohledně správy 

a dostupnosti spektra. Pásmo 2,6 GHz umožňuje instalovat 

ohromnou přenosovou kapacitu, ale není příliš reálné, že by 

kdy mohlo posloužit pro celoplošnou síť. Reorganizace 

GSM pásem bude dlouhodobý proces, který, ani bude-li 

úspěšný, v  dohledné době neuvolní velké souvislé bloky 

spektra. Digitální dividenda je potenciálním východiskem, 

ale konečná míra evropské harmonizace tohoto pásma 

stejně jako přesnější časový harmonogram a podmínky při-

dělování tonou v mlhách.

Z obchodního hlediska se navíc jako nejurputnější nepří-

tel LTE jeví nikoli konkurenční WiMAX, ale HSPA+ z vlastní 

stáje 3GPP. Potíž je v  tom, že  nenasadí-li operátor rovnou 

20MHz verzi LTE (třeba díky scénáři koexistence UMTS 

a LTE v již přiděleném pásmu UMTS), bude dojem z takové 

služby pro několik příštích let prakticky neodlišitelný od dvou 

(navíc potenciálně sdružených) kanálů HSPA+.

Nasazení LTE se  jistě brzy dočkají zákazníci operá-

torů, kteří na  LTE přecházejí z  jiných technologií a  síť 

musí rozsáhle inovovat tak jako tak – exemplární případy 

budou CDMA2000 a Verizon Wireless v USA nebo KDDI 

v  Japonsku. Obdobně mohou být k migraci dobře motivo-

váni operátoři, kteří masivně nasazovali první verze UMTS 

a  jejich technologie rychle zastarává. Rozpačitě se  naopak 

k  LTE mohou stavět ti, kteří se  zaváděním UMTS dlouho 

váhali – což přinejmenším z  hlediska fi nančních výsledků 

zdaleka nebyl nerozumný postoj – ale zároveň nakonec 

nenalezli odvahu jednu technologickou etapu přeskočit 

zcela. Najít nějaký životaschopný model pro koexistenci ještě 

neamortizované sítě UMTS/HSPA s LTE není jednoduché.

Tak či onak je LTE bezpochyby tím nejzajímavějším 

technologickým počinem, který nám mobilní svět nachys-

tal. Není jasné, kdy a zda vůbec někdy dosáhne opravdové 

všudypřítomnosti, na  kterou jsme zvyklí v  případě GSM, 

ale pokud se  to povede, pojem mobilní broadband jistě 

dostane nový obsah. Pokud ne, netřeba zoufat. 3GPP pilně 

pracuje na ještě lepší technologii prozatím nazývané „LTE 

Advanced.“ Známá to věc – zatím to sice moc reálně nevy-

padá, ale mohlo by se stát, že v horizontu tak deset let pře-

stane LTE požadavkům na kapacitu a kvalitu stačit.

Eduard Eck

Telefónica O2 CR, a.s.
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 Trainingpoint – kontaktní bod profesního vzdělávání 
v technických oborech

Prezenční školení převážně v oblasti mobilních i pevných

sítí, signalizačních systémů a  komunikačních protokolů

zastřešuje značka Trainingpoint. Trainingpoint je specia-

lizované školicí centrum v oblasti vysoce odborného tech-

nického vzdělávání zaměstnanců, které funguje při ČVUT

FEL a  je nezávislé na  výrobcích a  prodejcích zařízení.

Trainingpoint je partnerem pro poskytování školicích

služeb v  technologicky náročných oborech. Skutečnost,

že  školitelé jsou vybíráni především z  řad expertů

na  ČVUT, umožňuje pokrývat širokou škálu technic-

kých oblastí, takže vedle standardních otevřených kurzů

lze nabízet školení ušitá na  míru potřebám jednotlivých

subjektů. Nabídka kurzů je primárně určena technikům,

ale obsahuje i  přehledové kurzy určené pro pracovníky 

managementu, obchodu a marketingu v technické oblasti.

Aktuální nabídka kurzů a  termíny otevřených školení je

uvedena na http://www.trainingpoint.cz.

  On-line kurzy dostupné snadno a rychle
Komu vyhovuje samostudium z  tepla své kanceláře nebo 

domova podle momentálních časových možností, může 

s  výhodou využít elektronických kurzů dostupných on-line. 

Nabízíme témata: Základy telekomunikační techniky, Sítě 

Ethernet a  TCP/IP, Optické přenosové sítě, Hovorová komu-

nikace v  klasických a  IP sítích, Digitální účastnické přípojky, 

Bezdrátové sítě. Každý kurz se  skládá z  několika ucelených 

modulů završených testy. Na závěr kurzu je možno absolvo-

vat závěrečný test a obdržet certifi kát. Podrobnější informace 

naleznete na stránkách http://www.comtel.cz v sekci Nabízíme.

  Vzdělávací seriál na stránkách časopisu Telekomunikace
Pro čtenáře časopisu Telekomunikace jsme připravili serii 

článků, které jsou výběrem z námi pořádaných kurzů a ško-

lení. Zahájíme základy přenosu digitálních signálů, násle-

dovat budou digitální účastnické přípojky, optické sítě, bez-

drátové sítě, IP telefonie a další. Věříme, že články poslouží 

k zopakování či doplnění informací z oboru, případně jako 

pozvánka k některému z kurzů nabízených katedrou tele-

komunikační techniky Fakulty elektrotechnické Českého 

vysokého učení technického v Praze.

Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.

Technická školení a on-line kurzy 

z oblasti telekomunikací
Pořádání a tvorba kurzů v rámci tzv. celoživotního vzdělávání neodmyslitelně patří ke vzdělávací činnosti provozované na Fa-

kultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Katedra telekomunikační techniky se dlouhodobě věnuje 

profesnímu vzdělávání zejména v oblasti síťových technologií pro telefonní a datové služby včetně využití elektronických on-line 

prostředků.



24
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

v
zd

ě
lá

v
á

n
í

Dnes již nevyhovující struktura studijního programu

Elektrotechnika a  informatika vedla k  zásadní přestavbě stu-

dia a  vytvoření čtyř nových studijních programů místo ů

tradičního jediného při zachování bakalářského studijního

programu Soft warové technologie a  management. Přehledný 

diagram zobrazuje vytvořenou strukturu studijních programů 

a  dále dělení studijního programu Komunikace, multimédia

a elektronika do oborů v bakalářském a magisterském studiu.

Studijní program 

Komunikace, multimédia a elektronika
Po  náročných přípravách byly ve  školním roce 2009/2010 poprvé otevřeny nové bakalářské i  magisterské studijní programy 

na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, které refl ektují zejména rychlý vývoj v oblasti informač-

ních a komunikačních technologiích se současnou renesancí klasických elektrotechnických disciplín.

Studijní program Komunikace, multimédia a  elektronika

poskytuje teoretický i praktický základ a poté specializaci

v  jednom ze  čtyř oborů pokrývajících přenos informací 

(komunikace), interakci s  lidským subjektem a s  fyzikální

realitou (multimédia) a konstrukci elektronických zařízení.

Bakalářský studijní program Komunikace, multimédia

a elektronika je modernizovanou obdobou dřívějšího oboru

Elektronika a  sdělovací technika. Absolventi bakalářského

studia (Bc.) se  uplatní především v  pracovních a  nižších

manažerských funkcích v  oblasti výroby, vývoje, řešení

projektů, správy systémů i  technické podpory prodeje

podle zvoleného oboru. Hlavním cílem je profesní příprava

absolventů pro potřeby technické praxe, ale zároveň baka-

lářské studium tvoří dobrý základ pro navazující studium

magisterské.

Magisterský studijní program Komunikace, multimédia

a  elektronika rozvíjí zejména tradiční disciplíny zahrnuté 

dříve do oboru Telekomunikace a radiotechnika. Absolventi 

magisterského studia (Ing.) se uplatní především v oblasti

řízení projektů, výroby, vývoje, výzkumu, v oblasti správy 

systémů a ve vyšších manažerských funkcích podle zvole-

ného oboru. Široký odborný základ vytváří vhodný soubor 

znalostí i  pro pozice systémových integrátorů. Studium 

poskytuje nejvyšší formu technického vzdělání v  dané 

oblasti a pro vědecky orientované absolventy otevírá mož-

nost pokračování v doktorském studiu (Ph.D.).

Studijní program nabízí studium formou kombinované 

výuky s konzultacemi primárně v sobotu, čímž se snažíme 

vyjít vstříc studujícím při zaměstnání. Vedle standardní 

prezenční výuky nabízíme rovněž výběrové studium pro 

talentované studenty zaměřené na hloubku a nadčasovost 

vědomostí formou individuálního studijního plánu. K elek-

tronické podpoře výuky je využíván systém Moodle a pro 

praktické úlohy špičkově vybavené učebny a  laboratoře. 

Další informace získáte na webové stránce studijního pro-

gramu http://kme.fel.cvut.cz.

Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.

vodrazka@fel.cvut.cz

Nové studijní programy na FEL:

Elektrotechnika, 

energetika 

a management

Komunikace, 

multimédia 

a elektronika

Kybernetika 

a robotika

Otevřená 

informatika

Bakalářské obory KME:

Síťové 

a informační 

technologie

Komunikační 

technika 

Multimediální 

technika

Aplikovaná 

elektronika

Magisterské obory KME:

Sítě 

elektronických 

komunikací

Bezdrátové 

komunikace

Multimediální 

technika
Elektronika
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