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oV boji proti kyberterorismu Česko zaostává
Jen v uplynulých týdnech zveřejnila média informace o řadě dalších 

kybernetických útoků. Hackeři napadli např. počítačové sítě významných 

světových institucí i fi rem a zcizili velké množství citlivých dat. Podobné 

případy, byť menšího rozsahu, jsou v dnešní době na denním pořádku. 

Počet útoků na informační systémy v posledním desetiletí výrazně stoupl 

a kybernetická válka se dostala do vojenských doktrín řady zemí. Vzrostlo 

povědomí o nutnosti se proti těmto hrozbám bránit, posilované několika 

masivními útoky na státní infrastrukturu. Vyspělé státy se obraně proti 

kybernetickým hrozbám intenzivně věnují a investují do ní nemalé pro-

středky. Analýzy rizik dokazují oprávněnost těchto aktivit, i vzhledem ke 

stále se zvyšující závislosti společnosti na informačních a komunikačních 

technologiích (ICT).

Česká vláda nedávno konečně schválila Strategii pro oblast kybernetické 

bezpečnosti ČR. Tento dokument popisuje současný stav a budoucí cíle. 

Představuje solidní základ pro zvýšení odolnosti kritické infrastruktury, 

neopomíjí ani výchovu specialistů a co je možná nejdůležitější – vytvoření 

„best practices“ v bezpečnosti a ochraně proti kybernetickým hrozbám.

Až potud se zdá být vše v pořádku. Aktuální vývoj v realizaci strategie 

a navazujícího akčního plánu však mnoho optimismu nevzbuzuje. Na straně 

státu patrně nejsou vyřešeny personální a fi nanční otázky, zejména pokud 

jde o budování CERT (tj. národního centra pro řešení bezpečnostních inci-

dentů) s plánovaným rozpočtem v řádu stovek milionů korun a desítkami odborníků. Splnění nejbližších termínů akč-

ního plánu se jeví jako nereálné.

V ČR již bylo učiněno několik pokusů o legislativní a formální řešení informační bezpečnosti či kybernetické obrany. 

Praktické výsledky se bohužel zatím nedostavily. Neexistuje jasné zakotvení této problematiky v některém z resortů, 

nebyly alokovány potřebné zdroje, případně stanoveny zákonné povinnosti směrem k subjektům kritické infrastruktury. 

V důsledku toho nevznikly ani příslušné orgány či odborné skupiny.

Český průmysl a akademická sféra přitom v bezpečnostní oblasti dosahují vynikajících výsledků. Ať už jsou to fi rmy 

vyrábějící antivirové programy, úspěšní studenti a mladí vědci nebo prakticky jediný profesionální tým zaměřený přímo 

na kybernetickou bezpečnost v resortu ministerstva obrany. Vhodnou platformu pro komunikaci mezi státem, fi rmami 

a akademickou sférou představují profesní sdružení aktivně působící v této oblasti. ICT Unie na bezpečnostní rizika dlou-

hodobě upozorňuje a vytvořila pracovní skupinu pro kybernetickou bezpečnost.

Nemáme na výběr. Chceme-li být zemí s konkurenceschopnou ekonomikou, v níž vyspělé technologie hrají klíčovou 

úlohu, musejí být veškerá ohrožení kritické infrastruktury minimalizována. Zatím tomu tak není.

Svatoslav Novák

prezident ICT Unie



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui offi cia deserunt mollit anim id est laborum.

Najnovšie technológie pre váš biznis
Sme zvyknutí byť vždy o krok vpred. Pretože sa zameriavame na neustále inovovanie našich služieb, 1. júla 2011 
sme pre vás v Bratislave otvorili najmodernejšie dátové centrum s plochou 1 200 m2, vďaka ktorému vám môžeme 
poskytovať portfólio najmodernejších ICT služieb. Unikátna topológia prepojenia technologických komponentov 
a dôsledné členenie priestoru podľa úrovne bezpečnosti a technológie zaručujú nepretržitú dostupnosť bez nutnosti 
odstavenia prevádzky počas servisných zásahov. O vysokú profesionalitu služieb sa stará skúsený tím špičkových 
odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami. Rešpektovaním princípov Green IT sme dosiahli vynikajúcu energetickú 
efektívnosť, ktorá pozitívne ovplyvňuje náklady na prevádzku celého dátového centra. Telekom DataCenter je dátové 
centrum bez kompromisov – jediné na Slovensku.

Správny partner pre vašu fi rmu.

My nesledujeme 
technologické trendy.
My ich vytvárame.
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y   Zelená Telefónica Czech Republic
Společnost Telefónica Czech Republic snížila svou uhlíko-

vou stopu o 5 tisíc tun CO2 a recyklovala 269 tun elektro-

nických zařízení. Podle každoročního průzkumu „Zelený 

kvadrant“ společnosti Verdantix, zaměřeném na udržitel-

nost mezi evropskými telekomunikačními společnostmi, 

se skupina Telefónica umístila mezi pěti předními společ-

nostmi z pohledu energeticky úsporných služeb. Průzkum 

prokázal, že skupina Telefónica je jednou z evropských 

telekomunikačních společností, která je schopna ve svých 

produktech a službách lépe zohlednit kritéria týkající se 

energetické úspornosti a také se zavázala k zajišťování 

udržitelnosti a ekologickému chování i v budoucnosti. 

V České republice ušetřila společnost Telefónica v posled-

ním roce bezmála 70 tisíc m3 zemního plynu nebo 10 tisíc

MWh elektrické energie a snížila tak svou uhlíkovou 

stopu o více než 5 tisíc tun CO2.

„Telefónica Czech Republic důsledně dbá na používání 

k přírodě co nejšetrnějších přístupů a telekomunikačních tech-

nologií, které mají jednak nízkou spotřebu energií nebo využí-

vají obnovitelné zdroje. Příkladem může být výměna mobilní 

2G technologie v loňském roce.“ říká Martin Bek, ředitel“

divize služeb společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

Společnost Telefónica Czech Republic také v loňském 

roce odevzdala více než 269 tun vysloužilých elektronic-

kých zařízení, což jí vyneslo prvenství v rámci projektu 

Zelená fi rma. Tento projekt organizovaný společností 

REMA Systém umožňuje společnosti i jejím zaměstnan-

cům odevzdávat nepotřebná elektrická i elektronická zaří-

zení. Cílem je snížit negativní dopady na životní prostředí 

zajištěním efektivního zpětného odběru a následné recyk-

lace těchto elektronických zařízení.

Podle „Zeleného kvadrantu udržitelných telekomuni-

kačních společností za rok 2011“ jsou silné stránky spo-

lečnosti Telefónica následující:

–  Portfolio jejích energeticky hospodárných služeb, 

zejména se jedná o chytré budovy, služby virtuálního 

hostingu i zelené mobilní služby, využívající hospo-

dárně fungující technologie.

–  Její integrovaná strategie týkající se klimatických změn 

a dosahování energetické účinnosti zaměřující se na 

rozvoj podnikání.

–  Její model správy a řízení společnosti sloužící k řízení 

spotřeby energií a snižování vytváření skleníkových 

plynů při provozu.

Verdantix je jednou z předních analytických fi rem v hod-

nocení environmentálních aspektů a udržitelnosti v ICT. 

Aby společnost Verdantix mohla telekomunikační posky-

tovatele hodnotit, porovnává řešení předložená celkem 

18 operátory. Analyzuje odpovědi společností na více 

než 40 otázek týkajících se poskytování řešení pro virtu-

ální schůzky, virtuální hosting a cloud computing, chytré 

měření a M2M řešení. Dotazník také obsahoval skupinu 

otázek týkajících se obchodní strategie s ohledem na 

energetickou účinnost, emise oxidu uhličitého, inovaci 

a celkovou udržitelnost. Otázky jsou kladeny i 15 společ-

nostem, které nakupují telekomunikační služby, a jejichž 

výnosy přesáhly 175 milionů euro.

 ICT Unie varuje před regulací internetu
ICT Unie, sdružení fi rem z oboru informačních technolo-

gií a elektronických komunikací, sdílí obavy autorů petice 

Internet bez cenzury a žádá vypuštění některých para-

grafů, konkrétně §2a, §10 (1c) a § 11 (3), z novely zákona 

č. 480/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav, o některých 

službách informační společnosti.

Znění pozměňovacího návrhu je podle názoru řady 

renomovaných právních odborníků v rozporu s evrop-

ským právem, zejména směrnicí o elektronickém 

obchodu. Hazardní hry jako takové jsou sice vyňaty 

z působnosti směrnice, nicméně směrnice jasně stanoví 

výjimky z odpovědnosti poskytovatelů internetového při-

pojení za přenášený obsah a zakazuje obecně fi ltrování 

a monitorování obsahu.

Tato navrhovaná úprava by také dle mínění ICT Unie 

měla být notifi kována Evropské komisi. Uvedený pozmě-

ňovací návrh by tedy v praxi velmi pravděpodobně způso-

bil nejen interpretační problémy, ale především problémy 

praktické proveditelnosti. Proto jej ICT Unie navrhuje 

vypustit a domnívá se, že stát by měl pro regulaci hazardu 

využít jiných prostředků.

„Dnes jsou snahy omezit internet z důvodu hazardu, 

zítra to může být např. z důvodu zveřejňování politických 

vtipů. Regulace tohoto typu nás může zavést do informační 

totality,“ prohlásil prezident ICT Unie Svatoslav Novák.“

 Evropští operátoři chtějí revidovat účtování datových 
služeb
Nová zpráva, kterou společně vypracovali generální 

ředitelé společností Alcatel-Lucent, Deutsche Telekom 

a Vivendi vyzývá Evropskou komisi, aby operátoři mohli 

účtovat za určité typy obsahu poskytovaného on-line, aby 

získaly další fi nanční prostředky, které by sloužily jako 

investice pro splnění cílů EU ohledně širokopásmového 

připojení. Podle Financial Times se ve zprávě tvrdí, že pro 

další investice do sítí je třeba zajistit nové zdroje příjmů. 

To se netýká základního „best eff ort“ přístupu k internetu 

pro poskytování obsahu koncovým uživatelům, ale navr-

huje se zpoplatnění vyšší kvality služeb, což je krok, který 

je podle Google pravděpodobně v rozporu s podmínkami 

síťové neutrality. „Pro rozvoj takových obchodních modelů 

by neměla existovat žádná omezení, i když by měly být na 

základě obchodních smluv,“ říká jeden návrhů dokumentu.“

Podle zprávy, komisařka EU pro telekomunikace Neelie 

Kroesová nedávno vyzvala k setkání vedoucí manažery 

zhruba 40 společností, zahrnující telekomunikační operá-

tory, výrobce zařízení a různé technologické skupiny, pro-

tože je znepokojena, že její cíle ohledně širokopásmového 

přístupu jsou ohroženy. Výsledkem jednání byla dohoda, 

že generální ředitelé společností Alcatel-Lucent, Deutsche 

Telekom a Vivendi mají připravit podklady k tomu, jak 

v Evropě těchto cílů do roku 2020 dosáhnout. To zahrnuje 

např., aby nejméně polovina evropských domácností měla 

širokopásmový přístup s přenosovou rychlostí 100 Mb/s. 

Podle údajů poradenské společnosti McKinsey, to bude 

v celé EU vyžadovat další investice v hodnotě 300 milionů 

euro.
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y Počet zařízení LTE na trhu vzrostl o 155 %
Podle informací průmyslové skupiny GSA (asociace 

výrobců v oblasti mobilních sítí) bylo na konci července 

na trhu 166 koncových zařízení LTE od 45 výrobců, což 

v porovnání se stavem na konci února představuje nárůst 

o 155 %. Zahrnuje to modely různých tvarů a určení, 

v různých kmitočtových pásmech, podporující módy 

FDD i TDD. Většina zařízení je určena pro širokopásmový 

přístup k internetu, který je podporován současnými tech-

nologiemi mobilních sítí. Něco přes 100 zařízení podpo-

ruje přístup prostřednictvím LTE a HSPA nebo HSPA+. 

Většina zařízení pracuje v pásmu 700/800 MHz, kde se 

sítě a služby LTE rozvíjejí nejrychleji, z dalších pásem 

je to pak 1800 MHz a 2600 MHz. Z celkem 161 konco-

vých zařízení LTE bylo 63 routerů a přístupových bodů, 

41 USB modemů, 29 datových modulů, 8 smartphonů, 8

M-tabletů, 10 notebooků/netbooků a 2 PC karty.

LTE je nejrychleji se rozvíjející technologie pro mobilní 

sítě, podle GSA investovalo do LTE již 218 mobilních ope-

rátorů v 81 zemích světa; 166 operátorů z 62 zemí světa 

vydalo závazné prohlášení, že v brzké době zahájí výstavbu 

LTE sítě nebo již komerční služby poskytují a dalších 52 

operátorů z 19 zemí veřejně oznámilo vážné plány s LTE. 

Do komerčního provozu bylo zatím uvedeno 26 sítí LTE 

v 18 zemích. Podle odhadů asociace GSA se očekává, že do 

konce roku 2012 bude provozu přes 90 sítí LTE.

 Počet mobilních uživatelů internetu dosáhl půl miliardy
Podle údajů OECD dosáhl na konci roku 2010 počet širo-

kopásmových přípojek realizovaných prostřednictvím 

mobilních sítí přes půl miliardy, což od června 2010 před-

stavuje nárůst o 10 %. Počet pevných širokopásmových 

přípojek dosáhl 300 milionů, ale jejich meziroční nárůst 

poklesl na 6 %. To je způsobeno zejména nasyceností trhu 

v některých zemích. OECD považuje za širokopásmový 

přístup všechny přípojky, které ve směru k uživateli dosa-

hují rychlosti alespoň 256 Kb/s.

Z hlediska penetrace počtu mobilních širokopásmo-

vých přípojek v přepočtu na obyvatele vede Jižní Korea 

s 89,8 mobilními širokopásmovými přípojkami na 100 

obyvatel, následuje Finsko s 84,8, Švédsko 82,9 a Norsko 

79,9. Průměr zemí OECD činí 41,6, tedy celkem 512 

milionů obyvatel. Z hlediska penetrace pevných široko-

pásmových přípojek vede Nizozemí a Švýcarsko s 38,1 

širokopásmovými přípojkami na 100 obyvatel, následuje 

Dánsko 37,7 a Norsko 34,6. Pokračuje rozvoj optických 

přípojek, jejichž podíl vzrostl na 12,3 % ze všech pev-

ných širokopásmových přípojek. Nejrozšířenější zůstává 

technologie DSL s 57,6 % a následují kabelové modely 

(DOCSIS) s 29,4 %. Nejvyšší podíl optických přípojek je 

v Japonsku 58 %, následuje Jižní Korea 55 %, Slovensko 

29 % a Švédsko 26 %.

Mezi hlavní faktory zdravého rozvoje širokopásmo-

vých služeb patří rostoucí počet uživatelů se smlouvami 

u většiny mobilních operátorů, popularita balíčků zahrnu-

jících televizi a pevné i mobilní telefonní služby a zejména 

skutečnost, že komunikační služby jsou vnímány jako 

pevná výdajová položka. Domácnosti, které chtějí snížit 

výdaje, se snaží uspořit v jiných oblastech. Obecné rozší-

ření balíčku služeb rovněž sehrálo kladnou roli v posílení 

loajality zákazníků a snížení fl uktuace. Balíčky služeb jsou 

pro většinu uživatelů přínosem, protože nabízejí nižší ceny 

a výhodu jednotného účtování a zákaznické podpory. Na 

druhé straně vzhledem ke složitosti některých balíčků 

bývá pro uživatele obtížné je správně interpretovat, což 

přináší problémy z hlediska porovnání cen a ztěžuje jejich 

rozhodování. Kromě toho svazování služeb může některé 

uživatele odrazovat a vést ke změně poskytovatele nebo 

poklesu počtu uživatelů dané služby.

 Solární nabíječka Powermonkey eXtreme
Společnost Sunnysoft , specializovaný prodejce mobilních 

komunikátorů (smartphone), tabletů a příslušenství, uvádí 

na prázdninový trh nové komplexní venkovní řešení záložní 

energie na cesty od společnosti Powertraveller nazvané 

Powermonkey eXtreme. „Novinka Powermonkey eXtreme je 

určena pro všechny, kteří chtějí vyrazit daleko od civilizace 

a přesto si vzít s sebou své technické miláčky,“ představuje“

produkt Michael Horejsek ze Sunnysoft u. „Powermonkey 

eXtreme dokáže dobíjet i tablety a klasické telefony či mobilní 

komunikátory zvládne hravě. Další novinkou je vodotěsné 

řešení, které přístroj ochrání po dobu 30 minut v hloubce až 

jednoho metru,“ dodává Michael Horejsek.“

Powermonkey eXtreme je odolná, přenosná záložní 

nabíječka. Skládá se z nabíjecího zásobníku (powerbank) 

o kapacitě 9000 mAh a výkonných solárních panelů pro 

dlouhé cesty i v extrémních podmínkách. Plně nabitá 

zvládne opakovaně dobít kromě telefonů, GPS, MP3 pře-

hrávačů také populární tablety. Vychází z velmi úspěš-

ného modelu Powermonkey eXplorer, ale nabízí také 

některá vylepšení. Hlavní změnou je vyšší kapacita inte-

grovaného akumulátoru 9000 mAh, větší a výkonnější 

solární panely a nový DC výstup 2,1 A umožňující dobí-

jení tabletů. S touto nabíječkou tedy lehce doplníte energii 

přístrojům jako Apple iPad, Apple iPad 2 a dalším zaříze-

ním vyžadující nabíjecí proud 2,1 A (Samsung Galaxy Tab, 

Archos atd.).

Solární panely lze připevnit např. na batoh a vyrazit 

na túru či výlet. Přes den tak lehce nasbíráte potřebnou 

energii pro večerní dobíjení. Powermonkey eXtreme je 

solární záložní nabíječka, vyrobená z materiálů a kompo-

nent prvotřídní kvality určených pro extrémní podmínky. 

Produkt sestává ze solárních skládacích panelů a nabíje-
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y cího zásobníku, který je možné napájet buď prostřednic-

tvím solární energie, nebo síťové zásuvky či USB konek-

toru počítače.

 Pravda o rozlišení 1920 × 1080 bodů
Společnost LG Electronics CZ (LG), která je světovým 

lídrem a ve spotřební elektronice, nechala otestovat tele-

vizory LG CINEMA 3D, zda nabízí Full HD rozlišení 

(1080p).

Mezi odbornou veřejností probíhala diskuse, zda tele-

vizory LG CINEMA 3D skutečně umí zobrazit plné roz-

lišení, tedy 1080p. Nejde samozřejmě o 2D obraz, kde je 

Full HD samozřejmostí. Jedná se o 3D obraz. Společnost 

LG proto nechala televizory s touto technologií otestovat. 

Test provedla mezinárodní společnost Intertek, globální 

poskytovatel služeb certifi kace. Test potvrdil, že televizor 

dokáže i ve 3D zobrazit 1080 horizontálních řádků a 1920 

vertikálních sloupců.

„V tuto chvíli je trochu nešťastné, že neexistuje pro 3D

obraz žádné označení jako například ›Full HD 3D stan-

dard‹. Takové označení, které by výrobce mohl používat, by 

prakticky znamenalo, že uživatel na první pohled pozná, 

jaké rozlišení vlastně televizor nabízí. Proto jsme se rozhodli 

nechat provést měření, které potvrdilo, že LG CINEMA 3D 

televizor zobrazí 3D obraz v 1080p,“ vysvětluje Martin

Malý, tiskový mluvčí společnosti LG Electronics CZ.

Test probíhal na televizoru LG 47LW650T, což je 3D 

LCD televizor s technologií LG CINEMA 3D. Obrazovka 

se snímala z doporučené vzdálenosti dvou metrů. Vše pro-

bíhalo při dodržení mezinárodních standardů ISO/FDIS 

9241-305 a VESA FPDM 2.0. Snímací soft ware pak přes

kameru zaznamenával obraz a určoval počet rozpozna-

ných řádků a sloupců. V horizontálním směru napočítal 

1080 řádků a ve vertikálním směru 1920 sloupců. U troj-

rozměrného obrazu není možné toto rozlišení označit 

jako Full HD, protože takový standard jednoduše neexis-

tuje. Každopádně to potvrzuje, že televizory LG CINEMA 

3D mají takové rozlišení, jaké výrobce slibuje.

Jiná situace by nastala, pokud by se uživatel díval na 

3D obraz jen jedním okem v rámci pasivní technologie. 

V tomto případě by viděl jen polovinu obrazu, druhá 

polovina by mu byla skryta, takže obraz by měl rozlišení 

jen 960 × 1080 bodů. Samozřejmě by zmizel i 3D efekt, 

který vzniká právě díky tomu, že každé oko vidí něco 

jiného. Mozek si pak obraz poskládá a vytvoří trojroz-

měrný obraz.

„LG CINEMA 3D je nejlepší technologie pro zobrazení 

3D, což potvrzují významné certifi káty z celého světa, mimo 

jiné i potvrzení o nezávadnosti na lidské oko od Evropské 

oční kliniky LEXUM,“ dodal Martin Malý.“

 Toshiba Qosmio F750 první laptop 3D bez brýlí
Společnost Toshiba představila svůj první 3D notebook 

bez brýlí. Notebook Qosmio F750-10Q je vybaven pro-

cesorem Intel Core i7 a 3D lentikulárním 15,6" displejem 

s rozlišením Full HD a technologií sledování očí založené 

na webové kameře, která umožňuje zachovat efekt 3D 

i když se uživatel pohybuje, jinak obsah ve 2D i 3D může 

být zobrazován současně. Dále Qosmio F750 vybaven 

vestavěnou Blu-Ray mechanikou, která dokáže vypalovat 

disky až 128 GB.

Qosmio F750-10Q využívá lentikulární displej, který 

projektuje dva snímky současně – pro levé a pravé oko. 

Vestavěná webová kamera pak sleduje pohyby očí uživa-

tele, což umožňuje nastavit 3D efekt tak, aby vždy odpo-

vídal pozici očí. 

Notebook rovněž umí konvertovat obsah DVD ve 2D 

na 3D v reálném času. Procesor je Intel Core-i7 2630QM 

2,0 MHz, grafi cká karta NVIDIA GeForce 540M GPU a dále 

obsahuje Qosmio F750 také stereo reproduktory Harman 

Kardon, HDMI port, 1× USB 3.0 port, Bluetooth 3.0, 640 GB 

(7200rpm) HDD a 6 GB DDR3 (1333 MHz) RAM. Rozměry 

notebooku jsou 387,6 × 266,8 × 31,6–36,7 mm a hmotnost 

2,9 kg.

Také společnost Asus představila na veletrhu CeBIT 

model stolního počítače Asus ROG G53 3D PC bez brýlí, 

ale Toshiba Qosmio F750 je podle všeho prvním note-

bookem 3D bez brýlí na trhu. Tento notebook se tak při-

pojuje k televizoru Toshiba REGZA GL1, který rovněž 

nabízí 3D bez brýlí.

Toshiba Qosmio F750-10Q je dostupný ve Velké 

Británii od srpna 2011 za 1299 liber (asi 37 tisíc Kč).

 Tenké, lehké a přitom výkonné
ASUS představil dva notebooky z řady U, kam patří tenké 

a lehké modely určené pro snadné přenášení s dlouhou 

výdrží baterie. 14" model U46 i 15,6" model U56 dispo-

nují plnohodnotnými procesory Intel Core i3 a i5 druhé 

generace. Nabídnou také přepínatelnou grafi ku NVIDIA, 

rozhraní USB 3.0 a funkci USB Charger+ pro nabíjení při-

pojených zařízení i při vypnutém počítači. Obě novinky 

jsou určeny širokému spektru uživatelů – od cestovatelů 

po fi remní segment. Na českém trhu se začne začátkem 

srpna prodávat notebook U46SV s doporučenou cenou 

21 680 Kč s DPH.

Model U46 charakterizuje povrchová úprava z brouše-

ného hliníku v barvě champagne s kruhovou konturou 

na víku, zatímco U56 se snaží zaujmout metalicky mod-

rým nádechem. Oba notebooky mají předsazené panty, 

takže sledování displeje je pohodlné i ve stísněných pro-

storách jakou jsou dopravní prostředky. U46 je osazen 

momentálně nejtenčím 14" panelem pro notebooky, jehož 

tloušťka činí sotva 5,5 mm. Tenký rám kolem displeje při-

spívá nejen k celkově nižší hmotnosti ale i lepšímu divác-

kému zážitku. Zvláštností modelu U56 je měkká opěrka 

dlaní, která zpříjemňuje práci s počítačem.

Notebooky U46 a U56 pohánějí procesory Intel Core 

druhé generace, a proto si snadno poradí s více spuštěnými 

úlohami i multimédii. Samostatná grafi cká karta NVIDIA 
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GeForce GT 540M s 1 GB DDR3 VRAM u modelu U46SV 

se stará o kvalitní obraz a umožňuje hrát hry ve vysokém 

rozlišení. I přes vysoký výpočetní výkon si notebooky U46 

a U56 zachovávají nízkou spotřebu energie a na jedno 

nabití vydrží až deset hodin.

Oba notebooky jsou vybaveny porty USB 3.0, které 

zajišťují až 10krát rychlejší přenos než USB 2.0. Firma 

ASUS navíc přidala do jejich výbavy technologii USB 

Charger+, s níž lze nabíjet připojená zařízení přes napá-

jený USB port rychleji než obvykle, a to i tehdy, když je 

počítač vypnutý.

 Fragmentace kmitočtových pásem pro LTE
Podle nové zprávy analytické společnosti Informa vede 

široký rozsah kmitočtových pásem, které byly přidě-

leny pro služby LTE, k obtížným rozhodnutím ze strany 

výrobců hardwaru. Výrobci celých zařízení i jednotlivých 

součástek (jako chipsety) budou muset zvažovat velikost 

globálního trhu pro každé kmitočtové pásmo, stejně jako 

regionální pásma a párované pásma, než učiní konečné 

rozhodnutí o tom, jakými kombinacemi pásem budou 

jejich produkty vybaveny. Výzkum předpokládaného trhu 

LTE společnosti Informa zahrnuje více než 150 operátorů 

a 50 národních regulačních úřadů.

V dolní části spektra bude pásmo 700 MHz, používané

hojně v USA, využíváno jen velmi málo operátory mimo 

Ameriku, zatímco v Evropě bude využíváno pásmo digi-

tální dividendy 800 MHz. Pásmo 900 MHz, které bylo 

využíváno v raných fázích nasazení LTE ve Švédsku, se 

bude týkat pouze malého počtu regionálně omezených 

zemí, a to do roku 2016. Ačkoliv je pravděpodobné, že ho 

budou využívat KDDI a NTT DoCoMo – mobilní operá-

toři v Japonsku.

V horní části spektra bude pásmo 2600 MHz v režimu 

FDD široce využíváno v Evropě a také v některých 

zemích Severní i Latinské Ameriky. Naproti tomu bude 

velmi málo využíváno v zemích Asie a Tichomoří. V Číně 

se očekává široké využití pásma 2300 MHz v režimu TDD, 

zatímco v Japonsku se využití pásem nad 2100 MHz oče-

kává jen u společnosti Soft bank, a to pásmo 2600 MHz 

v režimu TDD. Navíc je třeba při návrhu budoucích zaří-

zení brát v úvahu, že i při využití stejných kmitočtových 

pásem mohou existovat regionální rozdíly. Párovaná 

pásma AWS – 1700/2100 MHz (3GPP skupina IV), která 

jsou široce využívána v Severní Americe, budou těžko 

využívána mimo Ameriku, ačkoliv pásmo 2100 MHz vyu-

žívané pro UMTS je upřednostňováno NTT DoCoMo 

a je pravděpodobné, že bude přijato i v některých zemích 

Latinské Ameriky, Afriky a v Indii a Pákistánu. Další pásma 

budou využívána pouze regionálně, pásmo 1900 MHz 

je s největší pravděpodobností omezeno pouze na USA 

a Argentinu, zatímco pásmo 1500 MHz zase na Japonsko.

 O vstup na trh majú záujem ďalší operátori
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v poslednom období 

kontaktovalo prostredníctvom rôznych poradcov nie-

koľko záujemcov o vstup na trh elektronických komuni-

kácií. Záujem je najmä o frekvencie v pásmach 800 MHz 

(tzv. digitálna dividenda) a 2600 MHz, ktoré TÚ SR bude 

prideľovať vo výberovom konaní. Eminentný záujem 

o tieto frekvencie a možnosť stať sa štvrtým mobilným 

operátorom prejavil veľký operátor z Ázie pôsobiaci na 

troch kontinentoch, ktorého zástupcovia včera navští-

vili TÚ SR. Tento operátor má záujem o vstup na náš trh 

a postupne preniknúť do Európy.

Sekretár Slovensko-vietnamskej obchodnej komory 

Phuong Vo pre portál www.sme.sk potvrdil, že ide o naj-

väčšieho vietnamského mobilného operátora. Tým je 

Vietnam Mobile Telecom, ktorý služby poskytuje pod 

značkou MobiFone. „Zúčastňujeme sa rokovaní o vstupe na 

slovenský trh, čaká sa už len na vyhlásenie súťaže na uvoľ-

nené frekvencie,“ povedal Phuong Vo. “

Možný príchod nových hráčov na pole mobilnej komu-

nikácie sa pozdáva aj ministerstvu dopravy, pôšt a tele-

komunikácií. „Vnímam to ako výsledok dobre nastavených 

podmienok a konkurenčného prostredia, ktoré môže mať za 

výsledok zlepšenie služieb za lepšie ceny pre našich občanov,“

povedal minister dopravy Ján Figeľ.

Tento zvýšený záujem sa však netýka frekvencií, 

ktoré využíva súčasná trojka mobilných operátorov, 

ale noví hráči majú záujem o frekvencie v pásmach 800 

a 2600 MHz. „Frekvencie v pásme 2600 MHz využívajú do 

konca roku 2011 operátori na poskytovanie služby retrans-

misie nezmenených TV programov (MMDS), frekvencie 

v pásme 800 MHz boli pôvodne pridelené pre tzv. precho-

dový multiplex DVB-T,“ poznamenal Telekomunikačný “

úrad. Ak všetko pôjde podľa predstáv vedenia úradu, 

frekvencie v oboch pásmach by mohli byť využívané už 

v nasledujúcom roku.

TÚ SR bude prideľovať frekvencie v pásmach 800 

a 2600 MHz vo výberovom konaní. Na túto tému TÚ 

SR uskutočnil verejné konzultácie a nedávno aj odborný 

seminár. Frekvencie v pásme 2600 MHz využívajú do 

konca roku 2011 operátori na poskytovanie služby 

retransmisie nezmenených TV programov (MMDS), 

frekvencie v pásme 800 MHz boli pôvodne pridelené pre 

tzv. prechodový multiplex DVB-T. TÚ SR intenzívne pra-

cuje na tom, aby frekvencie v oboch pásmach mohli byť 

operátormi využívané už v roku 2012.
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VPLS – E-LAN implementace v sítích MPLS
V minulém díle jsme se dozvěděli o službách L2, které můžeme nabízet v síti založené na IP/MPLS. Zabývali jsme se službami 

L2, které využívají technologii Ethernet. Také jsme se dozvěděli o rozdělení ethernetových služeb podle organizace Metro Ether-

net Forum a přiřadili k jednotlivým defi nicím odpovídající služby na úrovni technologie IP/MPLS.

V tomto článku se zaměříme na možnosti využití služeb L2 typu „multipoint to multipoint“, neboli na simulaci funkce běžné 

lokální ethernetové sítě (LAN) pomocí sítě telekomunikačního nebo internetového operátora využívajícího technologii IP/

MPLS. Seznámíme se s možnostmi využití služby Virtual Private LAN Service, která odpovídá defi nici E-LAN organizace 

Metro Ethernet Forum.

  Realizace ethernetové sítě v sítích IP/MPLS 
Pro přehlednost nejdříve zmíníme, jaké vlastnosti

očekáváme od sítě typu LAN, založené na Ethernetu. 

Ethernet je technologie umožňující přístup velkému 

množství terminálů na daný komunikační segment.

V současné době se používá téměř výhradně přepí-

naný Ethernet, pro jehož funkci jsou v síti potřebné

ethernetové přepínače (ethernet switch).

Ethernetový přepínač zajišťuje, že provoz určený 

konkrétnímu příjemci je doručen v případě, že tento

přepínač již o příjemci ví, pouze tomuto příjemci, resp.

je přeposlán na další přepínač, kde se daný příjemce

nachází. Důležitou funkcí ethernetového přepínače je

tedy schopnost naučit se, na kterém portu zařízení se

konkrétní příjemce nachází. Ethernetový přepínač si 

pak dělá tabulku obsahující informaci o jednotlivých

uzlech v síti, podle které přeposílá konkrétní etherne-

tový rámec.

Pro identifi kaci zdroje a příjemce se používá tzv.

MAC adresa. Každé zařízení v ethernetové síti má

přidělenu svoji unikátní MAC adresu, která jej jedno-

značně identifi kuje. Výše zmíněná tabulka pak obsa-

huje informaci o připojených uzlech založenou právě 

na jejich MAC adresách. MAC adresa bývá napevno 

nastavena výrobcem zařízení a teoreticky je jedinečná. 

Ve vzácných případech se však můžeme v případě kom-

binace starého a nového zařízení od jednoho výrobce 

setkat s případem, že tento výrobce „recykluje“ staré

MAC adresy.

Je důležité zmínit, že ačkoli původní ethernetová

síť měla topologii typu sběrnice, v současné době lze

pomocí ethernetových přepínačů realizovat topologii 

hvězda, strom i kruh.

Právě poslední zmíněná kruhová topologie předsta-

vuje problém v síti. Bez použití mechanismů pro bloko-

vání smyček může dojít k zahlcení sítě bludnými ether-

netovými rámci a nepředvídatelnému chování takové 

sítě. Z těchto důvodů se používá tzv. Spanning Tree 

Protokol (STP), který má takovému chování zabránit. 

Existuje řada odnoží původního protokolu STP, které 

jeho chování upravují a přizpůsobují aktuálnímu tech-

nickému rozvoji. Mezi takové zdokonalené protokoly 

patří Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) umožňu-

jící rychlejší konvergenci sítě a Multiple Spanning Tree 

Protocol (MSTP) pro použití více nezávislých instancí 

STP, resp. RSTP.

Jak jsme si ukázali v minulém díle, služby L2 typu

bod-bod jsou realizovány pomocí servisních tunelů tvo-

řených ethernetovými rámci, které jsou kromě MPLS

návěští určujících konkrétní cestu MPLS sítí, obohaceny 

také o vnitřní MPLS návěští identifi kující konkrétní 

službu sítě. V případě realizace spojení mezi více body 

sítě se tedy nabízí použití skupiny takových tunelů typu 

„bod-bod“ mezi všemi prvky sítě, podílejícími se na 

VPLS službě. Tímto způsobem nám pak vznikne topolo-

gie sítě typu „full mesh“ neboli propojení každého s kaž-

dým. Díky takové topologii jsme schopni eliminovat také 

problémy se smyčkami v síti úpravou chování takového 

virtuálního portu, tvořeného servisním tunelem. Tento 

tunel tvořící virtuální port nesmí přeposílat provoz do 

obdobných servisních tunelů.

Nevýhody propojení všech uzlů se všemi se pro-

jeví u většího počtu uzlů v síti, kdy nám kvadraticky 

vzrůstá počet potřebných servisních tunelů podle 

vztahu n × (n–1)/2. To vede k velkému objemu sig-

nalizačního provozu v síti a k přetěžování řídicích 

procesorů MPLS směrovačů. Implementace VPLS je 

ukázána na obr. 1.

Obr. 1 Klasická služba VPLS – „full mesh“ servisní tunely

Řešením je zohlednění existující topologie nebo její 

úprava tak, abychom síť rozdělili na ostrůvky full 

mesh VPLS služeb propojených speciálními servis-

ními tunely. Tyto propojovací servisní tunely se pak 

musí chovat jako běžný port ethernetového pře-

pínače, zatímco virtuální porty (konce servisních 

MPLS tunelů) ve full mesh struktuře si mezi sebou 

nesmějí přeposílat žádné ethernetové rámce. Toto 

řešení nazýváme „Hierarchická VPLS“ ve zkratce 

H-VPLS viz obr. 2.
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Obr. 2 Hierarchická VPLS a požadavky na škálovatelnost MAC 

adres

Volba vhodné služby typu multipoint to multipoint

Jak jsme se zmínili v úvodu, VPLS je služba L2 „multipoint 

to multipoint“. Podobné vlastnosti nám však nabízí také 

služba na úrovni L3, neboli L3 VPN. Je tedy třeba zvážit 

přínosy a nedostatky, které nám nasazení VPLS ve srov-

nání s L3 VPN přinese. Porovnání vlastností „multipoint 

to multipoint“ řešení na úrovni L2 s L3 je v tabulce 1.

Charakteristika VPLS
IP-VPN 

(RFC-2547bis)

L3 protokol koncového 

uživatele

Multiprotokolová 

implementace
Pouze IP

Topologie služby
Vícebodová přepojovaná 

služba
Vícebodová směrovaná služba

Správa směrování
Jednoduchá implementace 

v síti MPLS. Nevyžaduje BGP.

Složitější, vyžaduje směrovací 

protokol BGP, resp. MP-BGP

Škálovatelnost

Pro nové lokality je 

třeba dokonfi gurovat PE. 

Rekonfi gurace existujících 

lokalit není potřeba.

Nové lokality musí mít 

aktualizované směrovací 

tabulky.

Složitost odlaďování Nízká Vysoká

Tabulka 1  Porovnání VPLS s IP-VPN

  Zamezení datových smyček
V komplexních ethernetových sítích může snadno dojít 

ke vzniku datových smyček, které způsobují nestabilní 

chování sítě. Tyto smyčky mohou vzniknout z důvodu 

konkrétní topologie páteřní sítě nebo mohou být způ-

sobeny redundantním připojením zákaznického zařízení 

pro zajištění zvýšené dostupnosti služby.

Samotná technologie Ethernet neposkytuje mechanis-

mus pro ochranu před případnými smyčkami v síti. Snadno

tak může dojít k putování bludných ethernetových rámců 

sítí a narušení stability sítě. Pro vyřešení tohoto problému 

je k dispozici několik metod, jak smyčkám v etherneto-

vých sítích zabránit. V dalším textu se s nimi v návaznosti 

na implementaci takové sítě pomocí MPLS seznámíme.

STP, RSTP, MSTP, management-VPLS

První z metod, o které se zmíníme, je Spanning Tree 

Protocol (STP). Protokoly rodiny Spanning Tree jsou zalo-

ženy na algoritmu volícího jeden z ethernetových přepí-

nač za tzv. kořenový přepínač (root bridge). Volba probíhá 

na základě nejnižší MAC adresy v síti nebo na základě 

nejnižší hodnoty BID (bridge ID), kterou můžeme pře-

pínači manuálně přidělit. Výměna informací mezi přepí-

nači probíhá pomocí zpráv BPDU (Bridge Protokol Data 

Unit), zapouzdřených v ethernetovém rámci. Tyto zprávy 

kromě identifi kace konkrétního prvku ethernetové sítě 

(Bridge ID), obsahují i informaci o ohodnocení (Cost) 

konkrétního spoje.

Od kořenového přepínače se pak odvíjí vytvoření 

nového stromu. Každý přepínač v síti pak má tzv. „root 

port“, který směřuje ke kořenovému přepínači designated 

a non-designated porty. Volba konkrétní úlohy portu se 

odvíjí od parametrů jako je Bridge ID a Cost. Jednotlivé 

porty jsou pak v závislosti na implementaci ve stavu 

blocking, listening, learning a forwarding nebo u RSTP 

Discard, Learning, Forwarding.

Zmíněným postupem pak dojde k vytvoření logické 

topologie typu strom, která neumožňuje, aby došlo 

k vytvoření smyček. Ke každému uzlu se zde vždy 

dospěje pouze jednou cestou. V případě, že je tato 

cesta narušena např. poruchou na konkrétním spoji, 

dojde k opětovné signalizaci cesty a vytvoření nového 

stromu. Doba konvergence v případě klasického STP 

je kolem 50 sekund, u RSTP je rychlost konvergence 

v řádu jednotek sekund.

MAC-move

MAC move je funkce zamezující přeposílání etherne-

tových rámců na jiném portu, než na kterém se rámec 

s danou MAC adresou objevil. Zpravidla se nastavuje 

interval ve vteřinách, kdy není možno načíst stejnou 

MAC adresu na jiném portu služby. Tím lze zamezit 

vytvoření smyčky v případě kontinuálního datového 

toku. Samozřejmě, v případě delšího přerušení dat může 

provoz procházet jiným portem a port původní je pak 

zablokován.

Multi-chassis end-point

Multi-chassis end-point (MC-EP) je implementace 

redundance ethernetového připojení, která je nezávislá 

na Spanning Tree Protokolu a všech jeho variantách. 

MC-EP je založena na konceptu aktivní a záložní linky 

(active-standby).

Obr. 3 Použití MC-EP
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Mezi propojenými prvky dochází k výměně signalizace. 

Tato signalizace zajišťuje volbu aktivního spoje a signali-

zaci záložních spojů. Vlastní detekce poruchy je pak zalo-

žena buď na interním mechanismu výměny udržovacích 

zpráv, tzv. KeepAlive zpráv nebo se používá protokol BFD 

(Bi-directional Forwarding Detection). Záložním spojům 

pak můžeme nastavit preferenci, určující prioritu s jakou 

budou tyto spoje aktivovány v případě poruchy aktivního 

spoje. Ostatní spoje jsou pak vždy blokovány a vzdálený 

směrovač je informován o aktivním spoji pomocí proto-

kolu T-LDP.

MC-EP lze s výhodou použít pro připojení jednoho 

zákaznického zařízení viz obr. 3 nebo pro propojení více

metropolitních sítí přes veřejnou síť WAN viz obr. 4.

Obr. 4 Použití MC-EP pro připojení MAN do WAN

Protokol BFD (Bi-directional Forwarding Detection)

umožňuje rychlou detekci problému na okruhu. Princip je

založen na výměně zpráv v pravidelných intervalech mezi

dvěma zařízeními. Nastavuje se práh pro počet ztracených

BFD zpráv, po jehož dosažení je daná linka považována za

linku mimo provoz. Protokol BFD můžeme používat také

např. ve spojení s dynamickými směrovacími protokoly, 

u kterých nám pomáhá urychlit rychlost jejich konvergence.

  Škálovatelnost VPLS – Provider Backbone Bridging
Technologie Provider Backbone Bridging (PBB) nebo 

také MAC in MAC je v principu nezávislá na MPLS

a je jedním z řešení, jak realizovat síť na L2 bez pou-

žití technologie MPLS. PBB je defi nována standardem 

IEEE 802.1ah. Umožňuje zvýšit škálovatelnost ether-

netové páteřní sítě využitím konceptu MAC in MAC, 

který je založen na vkládání zákaznického etherneto-

vého rámce do ethernetového rámce síťového operá-

tora. Tím se výrazně snižují nároky na tabulku MAC 

adres v jednotlivých síťových uzlech. Vkládání „ether-

netu do ethernetu“ je naznačeno na obr. 5, na kterém

vidíme propojení dvou sítí PBN (Provider Bridged 

Network) přes síť PBBN (Provider Backbone Bridged 

Network). Přepínače na rozhraní těchto sítí pak nazý-

váme Backbone Edge Bridge (BEB).

Obr. 5 Princip PBB
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PBB je založeno na myšlence, že v rámci sítě poskyto-

vatele spojení není třeba zohledňovat zákaznický pro-

voz, pouze je třeba najít vhodnou cestu daného rámce

přepojovanou sítí. Na to stačí znát pouze MAC adresy 

uzlů sítě poskytovatele služby, kterých je nesrovna-

telně méně, než MAC adres jednotlivých zákazníků.

Zákaznický provoz je tedy vkládán do dalších etherne-

tových rámců, na základě jejichž parametrů je prová-

děno přepojování provozu v rámci sítě poskytovatele 

datových služeb. Snížení počtu MAC adres, které se 

uzly páteřní sítě musí naučit, je zřejmé z obr. 6, ukazují-

cího využití PBB ve spojení s VPLS.

Atributy služby Přepínaný Ethernet VPLS
Přepínaný Ethernet 

a PBB
PBB-VPLS

Škálovatelnost 

(instance služeb)
Ne Výborná Výborná Optimální

Škálovatelnost 

(počet zákaznických MAC adres)
Ne Dobrá Optimální Optimální

Škálovatelnost 

(nároky na řízení – Control Plane)
Ne Výborná Ne Optimální

Konvergence <50 ms Ne Dobrá Ne Dobrá

QoS Ne (základní) Dobré Ne (základní) Dobré

Dynamic Service provisioning Ne Dobré Ne Dobré

Traffi  c Engineering Ne Dobré Ne Dobré

Flooding Control Ne Dobré Ne Dobré

Možnosti, jak optimálně využít výhod technologie PBB, 

je spojení s implementací MPLS služeb LAN – s VPLS. 

Spojení technologie PBB s VPLS nám přináší ještě další 

výhody, které spočívají – jednak ve vyšší škálovatelnosti 

služeb, založených na VPLS, zároveň také na vyšší rych-

losti konvergence sítě díky MPLS FRR a oddělení zákaz-

nického provozu od vlastního provozu sítě poskytovatele 

datových služeb. Výhody kombinace PBB s VPLS jsou 

naznačeny v tabulce 2.

  Závěr
V článku jsme se dozvěděli o implementaci služeb L2 typu 

„multipoint-to-multipoint“ v síti MPLS. Zjistili jsme, jaké 

problémy nám taková implementace přináší u rozsáh-

lejších sítí a jak je vyřešit. Zmínili jsme se o způsobech 

zamezení vzniku datových smyček. Ukázali jsme některé 

výhody, které nám nasazení VPLS přinese ve srovnání se 

službami L3 VPN. Věnovali jsme se také kombinaci tech-

nologie PBB s VPLS a ukázali si přínos takové kombinace.

V příštím díle se seznámíme s možnostmi náhrady 

starších technologií typu TDM, Frame Relay nebo sítěmi 

ATM, založenými na MPLS. Ukážeme si, jak lze síť MPLS 

použít pro postupný přechod na technologii IP. Zmíníme 

možnosti přenosu dat od základnových stanic mobilních 

sítí do páteřní sítě nebo možnosti nahrazení sítě TDM, 

zajišťující nízkorychlostní přenosové okruhy.

Ing. Tomáš Látal

Alcatel-Lucent Czech

Tabulka 2 Výhody kombinace VPLS s PBB

Obr. 6 Snížení nároku na počty MAC adres v páteřní síti
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Vládní návrh novely zákona

o elektronických komunikacích v Parlamentu
Vláda předložila 5. května 2011 Poslanecké sněmovně vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 

Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Návrh novely zákona o elektronických komunikacích byl 

rozeslán poslancům jako tisk 347/0 dne 10. května 2011. 

Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 

11. května 2011 (usnesením č. 128) a určil zpravodajem 

poslance Jana Husáka. Návrh novely zákona o elektro-

nických komunikacích 15. června 2011 projednala 19. 

schůze Poslanecké sněmovny v prvním čtení a přikázala 

jej k projednání Hospodářskému výboru. V průběhu 

července poslanci podávali pozměňovací návrhy, které 

Hospodářský výbor projednal počátkem září. Druhé 

(a možná i třetí) čtení návrhu zákona bude na pořadu

schůze Poslanecké sněmovny rovněž v září.

Návrh novely zákona o elektronických komunikacích

nepředstavuje pouze další v dlouhé řadě, totiž již osmnác-

tou novelu tohoto zákona od roku 2005, kdy nabyl účin-

nosti (od té doby doznal 17 přímých a nepřímých novel, 

které doplňuje nedávný nález Ústavního soudu č. 94/2011), 

ale je to v podstatě transpozice dalšího evropského před-

pisového rámce, jímž se stal výsledek revize rámce z roku

2009. Oblast telekomunikací, resp. elektronických komuni-

kací Evropského společenství a Evropské unie upravily od

roku 1988 postupně čtyři předpisové rámce:

a)  z roku 1988 – směrnice Komise 88/301/EHS z 16. 

května 1988, kterou nahradila v roce 2008 směrnice 

Komise 2008/63/ES z 20. června 2008 o konkurenci 

na trzích telekomunikačních koncových zařízení;

b)  z roku 1998 – předpisový rámec pro telekomunikace

1998/2000;

c)  z roku 2002 – současný předpisový rámec pro sítě

a služby elektronických komunikací;

d)  z roku 2009 – revidovaný předpisový rámec pro sítě 

a služby elektronických komunikací, který nyní člen-

ské státy EU transponují do vnitrostátního práva 

(s lhůtou do 25. května 2011, kterou ovšem splnily 

jen dvě země tj. Estonsko a Dánsko).

Legislativní proces, který začal, se opírá o některé zásady 

sine qua non. Posouzení všech návrhů v rámci revize 

předpisového rámce elektronických komunikací nesmí 

vést k odstupu od základní myšlenky regulačního rámce 

z roku 2002, jehož cílem bylo dosáhnout postupného, 

regulací podpořeného a institucionálně zajištěného pro-

cesu přechodu do prostředí spravedlivé a rovné hospo-

dářské soutěže. To současně znamená, že by bylo velmi 

riskantním odebírat pravomoci vnitrostátním regulačním 

úřadům, neboť ty nejlépe znají místní trhy a jejich bolavá 

místa. Evropské právo je vybavilo dostatečným rejstříkem 

nápravných opatření, mají povinnost konzultace s Komisí 

a s regulátory ostatních členských států. Pokud se bude 

pravomoc vnitrostátního regulátora omezovat a rozho-

dování přesouvat jinam, popisovaný proces přechodu 

do prostředí spravedlivé a rovné hospodářské soutěže 

na všech určených trzích elektronických komunikací se 

bude povážlivě komplikovat a zpomalit. Navíc, jak uká-

zal postup Komise v některých otázkách, ale i její některé 

další zásahy, mohou být úspěšní operátoři sítí elektronic-

kých komunikací a poskytovatelé služeb „trestáni“ za to, 

že jsou zkrátka úspěšní. Původní heslo „regulací k dere-

gulaci“ by se pak záhy změnilo na „regulací k ještě větší 

evropské regulaci“, a to je v příkrém rozporu s původními 

cíli Evropského parlamentu a Rady z let 2001 a 2002.

Předseda Komise José Manuel Barroso při vyhlášení 

výsledků revize předpisového rámce pro elektronické 

komunikace prohlásil, že „ode dneška již není pro evropské 

telekomunikační operátory a spotřebitele jednotný evropský 

telekomunikační trh bez hranic pouhým snem, telekomuni-

kace jsou oblastí, kde jednotný trh může přinést konkrétní 

výsledky pro každého občana, pokud jde o větší výběr a nižší 

ceny jak mobilních telefonů, tak širokopásmové připojení. 

Jednotný trh s 500 miliony spotřebiteli může rovněž otevřít 

nové možnosti pro telekomunikační operátory, pokud EU 

zajistí účinnou hospodářskou soutěž a stejná pravidla pro 

všechny. V tomto dnes podnikáme kroky. Regulace na úrovni 

EU je zejména v oblasti telekomunikací zcela na místě. 

Rozhlasové vlny jsou totiž bez hranic a internetový proto-

kol bez státní příslušnosti.“ Třebaže pan předseda nezvykle 

užil starý a již překonaný pojem „telekomunikační“, jeho 

prohlášení by se nemělo interpretovat jako signál pro 

další centralizování a utužování beztak již tuhé regulace 

elektronických komunikací.

Poslaneckou sněmovnu čeká složitý a komplexní úkol, 

kterým bude převedení zásad evropského práva do čes-

kého vnitrostátního práva a hospodářského prostředí. 

Půjde nejen o vysoce technický, ale zároveň o politický 

úkol: Parlament se bude muset vystříhat tvrdých lobby-

istických tlaků, které budou usilovat o to, aby v zájmu 
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svých úzkých a parciálních požitků jednostranně získali, 

co se dá, avšak na úkor citlivé soustavy dnes již ověřených 

a dobře fungujících pravidel. Mezi ně se na první místo 

řadí: 1. zásada objektivního hodnocení jednotlivých trhů 

sítí a služeb elektronických komunikací; 2. přesné a citlivé 

stanovení, zda jednotlivé trhy dosáhly či dosud nedosáhly 

konkurenčního prostředí; 3. konzultace s Komisí a regulá-

tory ostatních členských států EU podle přesně stanovené 

procedury článku 7; a 4. správné a přesné vymezení role 

regulátora ex ante (Český telekomunikační úřad) a ex post 

(Úřad pro ochranu hospodářské soutěže).

Česká republika zahájila proces transpozice revido-

vaného předpisového rámce pro sítě a služby elektronic-

kých komunikací z 25. listopadu 2009 ve složité době a až 

zhruba měsíc poté, co měla Komisi notifi kovat splnění 

úlohy. Jak vyplývá z prohlášení představitelů Komise, 

tento vrcholný orgán EU bude nekompromisně postupo-

vat proti všem členským státům, které neprovedly trans-

pozici v evropském právu stanovené lhůtě, tj. do 25. května 

2011, a nebude otálet ani s podáním žalob u Evropského 

soudního dvora (v souladu s Lisabonskou smlouvou, 

pod kterou se ČR rovněž podepsala a kterou nakonec 

schválila). Zahajujeme-li tento proces v takto nepřízni-

vých souvislostech, o to více je nutné rychle a bez dalšího 

zpoždění kvalitně zajistit splnění úlohy samé a zhostit se 

vládou předloženého návrhu novely zákona o elektronic-

kých komunikacích, sněmovního tisku 347, jak nejlépe 

umíme  – bez předsudků, dokonale, správně a úplně.

  Reforma předpisového rámce pro elektronické komunikace 
dospěla do závěrečné fáze

Členské státy Evropské unie byly povinny zajistit ve lhůtě 

do 25. května 2011 transpozici dvou směrnic Evropského 

parlamentu a Rady z 25. listopadu 2009, jež byly vyhlá-

šeny v Úředním věstníku EU dne 18. prosince 2009 

a společně tvoří reformu předpisového rámce pro elek-

tronické komunikace z roku 2002 [1]. Elektronické komu-

nikace představují i po desíti letech, kdy se tento termín 

užívá v praxi a především v relevantních předpisech

evropského i vnitrostátního práva, stále spíše neznámý 

fenomén. K tomu přispívá i to, že ačkoliv tento termín 

do evropské právní praxe zavedla Evropská komise, je 

to právě ona, která se soustavně vrací nazpět k zastara-

lým a tudíž nepřesným pojmům, údajně jen proto, aby jí 

veřejnost a sdělovací prostředky lépe rozuměly. Výrazem 

elektronické komunikace se přitom rozumí objektivní 

stav, k němuž dospěla konvergence dříve rigidně oddě-

lených sektorů telekomunikací, vysílání a informačních 

technologií [2], která postupně dospěla do stadia, kdy 

toto dělení překonala v té míře, že se všechny přenosové

sítě a služby staly předmětem jednotného předpisového 

rámce a jeho pravidel. Evropský parlament a Rada mini-

strů (telekomunikací, dopravy a energetiky členských 

států EU) proto na sklonku roku 2001 přijaly soubor pěti 

směrnic, které společně vytvořily základ platné právní 

úpravy pro správu a regulaci elektronických komunikací, íí

tedy „starých“ telekomunikací, dříve odděleného vysílání 

a rychle dopředu se deroucích informačních a komuni-

kačních technologií. Tento soubor se nazývá předpisovým 

rámcem pro elektronické komunikace; jeho jádro tvoří tzv. é

rámcová směrnice a čtyři k ní komplementární zvláštní 

směrnice (autorizační, přístupová, o univerzální službě 

a o soukromí a elektronických komunikacích) a před-

stavuje základ právní úpravy elektronických komunikací 

v právních řádech všech členských zemí EU.

Základ evropské právní úpravy elektronických komu-

nikací vyžaduje s ohledem na dynamiku tržního a tech-

nologického vývoje pravidelné kontroly a revize. Komisi 

to ukládají citované směrnice: článek 25 rámcové směr-

nice, článek 16 autorizační směrnice, článek 17 přístupové 

směrnice, článek 36 směrnice o univerzální službě a článek 

18 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích. 

V průběhu let 2005–2007 Komise provedla plánovanou 

revizi regulačního rámce [3]. Nešlo jen o běžnou a rutinní 

„kontrolní akci“ ve vztahu k transpozici citovaných směr-

nic EP a Rady (touto otázkou se pravidelně zabývají tzv. 

implementační zprávy Komise); revize zevrubně a do 

hloubky posoudila soulad předpisového rámce se stavem 

tržních a technologických změn, jeho implementaci ve 

vnitrostátních právních řádech členských zemí, a vytvo-

řila předpoklady pro adekvátní návrhy změn všech dotče-

ných předpisů sekundárního práva Evropských spole-

čenství vydaných pro oblast elektronických komunikací 

podle článků 86 a 95 Smlouvy o založení Evropského 

společenství. 13. listopadu 2007 Komise zahájila několika-

letý legislativní proces, který vyvrcholil 25. listopadu 2009 

schválením dvou revidovaných směrnic Evropského par-

lamentu a Rady a nového nařízení:

–  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení 

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu;

–  směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES 

ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 

2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů 

týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, 

směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů 

a ochraně soukromí v odvětví elektronických komu-

nikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi 

vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání 

dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele;

–  směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES 

ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 

2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro 

sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 

2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komu-

nikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném 

propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro 

sítě a služby elektronických komunikací.

Reforma předpisů pro služby a sítě elektronických komu-

nikací mění předpisy Evropského společenství o sítích 

a službách elektronických komunikací z roku 2002. 

Vstoupily v platnost 25. května 2011 a jejími hlavními 

prvky jsou:

–  nová práva spotřebitele, jako je právo změnit ope-

rátora elektronických komunikací ve zkrácené lhůtě 
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a právo na informace o transparentních a srovna-

telných cenách; možnost volat na bezplatné číslo 

z ciziny a účinněji zavedené jednotné číslo tísňového 

volání 112;

–  širší výběr spotřebi-

tele v důsledku větší 

hospodářské soutěže, 

především proto, že 

vnitrostátní regulátoři 

elektronických komu-

nikací budou moci 

použít nápravná opat-

ření k „funkčnímu 

oddělení dominant-

ních operátorů“;

–  vyšší bezpečnost při 

využívání komunikač-

ních sítí, zejména díky 

novým nástrojům 

v boji proti spamům, 

virům a dalším kyber-

netickým útokům;

–  nové rozdělení radiového spektra – základního zdroje 

všech bezdrátových komunikačních služeb – s cílem 

urychlit investice do nových infrastruktur a zajistit 

„přístup k širokopásmovému připojení pro každého“. 

Ve venkovských oblastech EU má přístup k široko-

pásmovému připojení průměrně pouze 72 % obyva-

telstva. Komise chce překlenout tuto „digitální pro-

past“ kvalitnější správou rádiového spektra a uvolnit 

spektrum pro rádiové širokopásmové služby v oblas-

tech, kde je budování nové optické infrastruktury 

příliš nákladné. Přechod z analogového televizního 

vysílání na digitální uvolní podstatnou část rádi-

ového spektra (tzv. „digitální dividendu“), již bude 

možno využít;

–  lepší regulace v oblasti elektronických komunikací 

uvolněním těch segmentů trhu, kde opatření EU na 

otevření trhu již zvýšila hospodářskou soutěž. To 

umožní Komisi a vnitrostátním regulačním orgánům 

zaměřit se na hlavní problémy, např. na trh s široko-

pásmovým připojením;

–  nezávislejší dozor pro zaručení spravedlivé regu-

lace v zájmu spotřebitelů. Regulátoři elektronických 

komunikací jsou příliš často napojeni na největší 

operátory, kteří zůstávají v mnohých zemích částečně 

ve státním vlastnictví. Reforma EU v oblasti elektro-

nických komunikací usiluje o posílení nezávislosti 

vnitrostátních regulátorů jak na operátorech, tak na 

státních orgánech.

Nové právní předpisy přinášejí změny jak pro operátory 

elektronických komunikací, tak pro jednotlivé spotřebi-

tele. Vnitrostátní regulační úřady například získají pra-

vomoc stanovit minimální požadavky na kvalitu služeb 

s cílem zabránit zhoršení jejich kvality, zamezit překážkám 

provozu v síti a odstranit jeho zpomalování. Spotřebitelé, 

kteří si objednají služby poskytující připojení k veřejné 

komunikační síti nebo veřejně dostupným službám elek-

tronických komunikací, a jiní koncoví uživatelé, kteří o to 

požádají, budou mít právo uzavřít smlouvu s jedním nebo 

s více podniky, které takové služby nebo připojení posky-

tují. Větší roli bude hrát také

bezpečnost osobních údajů, 

kdy narušení jejich bezpeč-

nosti bude operátor povi-

nen oznámit vnitrostátnímu

orgánu a v některých přípa-

dech i samotnému účastní-

kovi. Vzhledem k rostou-

címu významu internetu

je klíčové zajištění mož-

nosti dostatečně kvalitního

a dostupného přístupu pro

ty, kteří chtějí nové tech-

nologie využívat. Proto je

třeba vytvořit podmínky, 

jež podpoří investice do sítí

příští generace. Tomuto cíli

by měly sloužit konkrétní

změny v právních předpi-

sech, které díky sdílení rizik investic do nových sítí pod-

poří tržní soutěž, investice a inovace. Další klíčovou změ-

nou je možnost společného využití infrastruktury s cílem 

snížit náklady na poskytování nových služeb.

Reforma předpisového rámce pro elektronické komu-

nikace nesmí v žádném případě znamenat odstup od 

původní myšlenky regulačního rámce z roku 2002, jehož 

cílem bylo dosáhnout postupného, regulací podpoře-

ného a institucionálně zajištěného procesu přechodu do 

prostředí spravedlivé a rovné hospodářské soutěže bez 

nutnosti regulace ex ante. Nebezpečný průlom do této 

zásady (o kterou se státní správa a regulace elektronických 

komunikací v celé EU opírá) byl zaznamenán v Polsku 

a České republice, v českém případě konkrétně v tzv. tech-

nické novele zákona o elektronických komunikacích [4]. 

Zásadu, že regulovat lze pouze ty trhy sítí a služeb elektro-

nických komunikací, na nichž dosud není zajištěna plná 

hospodářská soutěž, je bezpodmínečně nutné zachovat. 

Opak by znamenal popření dosavadního vývoje regu-

lace elektronických komunikací (telekomunikací), který 

se postupně vytváří již od druhé poloviny osmdesátých 

let. Předpisový rámec z roku 2002 spočinul na pevném 

základě, jímž byl požadavek postupného přechodu z pro-

středí odvětvové regulace ex ante do prostředí volné hos-

podářské soutěže s pravidly ex post. Reforma z roku 2009 

však regulační pravidla upevňuje utužujícím způsobem, 

který spíše předpokládá nejen zachování regulace ex ante, 

ale hrozí přímými zásahy do hospodářské soutěže, nikoli 

na základě pravidelných analýz relevantních trhů (což je 

základ sektorově orientované regulace), ale také dalšími 

zásahy pomocí „nápravných opatření“, které se o výsledky 

těchto analýz neopírají a představují produkt rigidního 

přístupu, který prosazuje Evropská komise. I z tohoto 

důvodu vzbudilo velkou pozornost zřízení evropského 

úřadu pro trh elektronických komunikací BEREC, který 

má napomoci zajistit rychlé a účinné provedení reformy, 
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především to, že důležité komunikační služby (např. 

internet, roaming datových služeb, používání mobilních 

telefonů v letadlech a na lodích a podnikatelské služby 

přesahující hranice jedné členské země) budou jednotně 

upraveny ve všech 27 členských státech EU. Nový evrop-

ský úřad má za úkol zajistit účinnější plnění funkcí, než 

tomu bylo u Skupiny evropských regulačních orgánů 

(ERG) a Evropské agentury pro bezpečnost sítí a infor-

mací (ENISA). Nový úřad je odpovědný Evropskému par-

lamentu a zahrnuje Sdružení regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací tvořené Radou vnitrostátních 

regulačních orgánů všech členských států EU a navazuje 

tak na dosavadní práci Skupiny evropských regulačních 

orgánů (ERG). Nově zřízené Radě regulačních orgánů 

BEREC poskytuje administrativní a odbornou pomoc 

nově zřízený Úřad, jako subjekt Společenství, který má 

právní subjektivitu. Úřad tvoří řídící výbor a správní ředi-

tel. Aspiruje ale také na zásahy do vnitrostátní regulační 

praxe a má tak ambici sehrávat roli evropského quasi 

„super-regulátora“ v době, kdy je ale v objektivním zájmu 

jednotného trhu opačný postup, tj. rychlý a důsledný pře-

chod k soutěžním pravidlům.

Všechny členské státy Evropské unie nyní stojí před

složitým, rozsáhlým a odpovědným úkolem: transpo-

novat nové právní předpisy do vnitrostátních práv-

ních předpisů v dané lhůtě. Reforma sama by mohla

též jednak podnítit seriózní, politicky nepodbarvenou

a skutečně odbornou a fundovanou diskuzi o vzniku

a o dobrém fungování jednotného regulátora elektronic-

kých komunikací, jednak v právní vědě přispět k diskuzi, íí

zda nejsme svědky formování nového právního odvětví, íí

které integrálně propojuje dosud oddělené a ke škodě 

věci roztříštěné právní předpisy pro oblasti informač-

ních a komunikačních systémů, informačních technolo-

gií a zpracování dat, sítí a služeb elektronických komuni-

kací a obsahu těchto služeb, audiovizuálních mediálních 

služeb, služeb informační společnosti a elektronického 

obchodu a internetu jako globálního informačního 

a komunikačního systému.

Zdeněk Vaníček

katedra telekomunikační techniky

Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze
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Seminář zahájil jako vždy neokázale a zcela pracovně 

předseda pořádající pobočky České elektrotechnické spo-

lečnosti v Táboře Ing. Josef Hron.

 Státní politika v elektronických komunikacích – digitální 
Česko
Ing. Jaromír Novák, ředitel odboru Ministerstva prů-

myslu a obchodu

Přednášející uvedl nedávnou historii působení státu 

v tomto oboru. Je skutečností, že se již nejméně během 

posledního desetiletí jedná o poněkud výbušné téma 

politické scény, zejména ve věcech nepříliš průhledného 

a přitom nákladného fi nancování některých projektů. 

Odmyslíme-li si tyto mediálně nejznámější a také pohří-

chu nejvděčnější informace, nelze říci, že by se nic nedělo. 

Vláda, resp. vlády jsou si trvale vědomy, že ekonomický 

posun země žádoucím směrem je velmi těsně spojen 

s fungující informační a telekomunikační infrastrukturou. 

Ve sborníku je toto velmi přehledně a do hloubky před-

staveno v obsáhlejším textu s řadou ilustrujících grafů; 

zvlášť je nutno připomenout, že ČR vlivem objektivních 

skutečností představuje evropskou anomálii se svým 

výrazně nejvyšším podílem pevného rádiového připojení, 

jak je patrno z přiloženého obr. 1 pocházejícího ze zdrojů 

OECD. Zdůraznit je nutno také tlak na nevyhnutelný pře-

chod k internetovému protokolu IPv6 i souvislosti s pře-

chodem na digitální vysílání a s tím spojené využití digi-

tální dividendy.

Obr. 1  Podíly technologií přístupu k internetu

 Aktuální témata regulace elektronických komunikací
Ing. Marek Ebert, ČTÚ

Konkrétní kroky a požadavky na regulaci, zejména ve 

výbušně se rozvíjející mobilní a bezdrátové datové komu-

nikace byly předmětem tohoto příspěvku, který v CD 

sborníku CD obsažen bohužel není. Témat k aktuálním 

zásahům a aktivitám regulačního orgánu a to nejen u nás, 

je stále víc než dost. Tedy jak 

technickým, tak i navýsost 

regulačním. 

 Trendy optických přenosů
Prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. – VUT FEKT Brno

Ve svém prvním vystoupení dlouholetý tradiční a aktivní 

účastník této akce připravil přehledný příspěvek o výhle-

dech optických přenosů. Tři tradiční optická pásma 

notoricky známá již od počátků optických přenosů jsou 

nyní rozšiřována čtvrtým a pátým pásmem a otevírají 

další možnosti pro využití vlnovými multiplexy. Tato 

pásma původně pro svůj vyšší útlum použitelná nebyla, 

ale s nově vyvinutými optickými prvky využitelná jsou 

a současně přinášejí i možnost uplatnění dříve méně nebo 

vůbec nevyužívaných topologií. Další rozvinutí kruhové 

topologie usnadňují nové splittery – odbočnice. A v tech-

nologiích vlnových multiplexů přinášejí možnost jejich 

dalšího zahušťování. A na druhé straně došlo k výraznému 

zlevnění prvků pro CWDM, tedy hrubého vlnového mul-

tiplexu. A své nezastupitelné místo posilují i neustále se 

zdokonalující optické zesilovače.

 Rozšiřování BAPS – Brněnské akademické počítačové sítě
Prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. – VUT FEKT Brno

Ve svém druhém příspěvku předneseném odděleně druhý 

den informoval autor o dalším vývoji Brněnské akade-

mické sítě, v němž je aktivní od jejích samotných počátků 

již v roce 1993 a to v její přenosové části. Za tu dobu se 

mj. díky fi nančním příspěvkům z různých zdrojů, zejména 

nejrůznějších grantů výrazně proměnila a neustále se roz-

víjí. Tuto síť využívají kromě vysokých škol i školy střední 

a další instituce jako státní orgány na komerčním základě. 

Samozřejmě je tuto síť zpětně možné využít i k ověřování 

nových technologií a v případě optické sítě i měřicích pří-

strojů a metod. BAPS je zapojena do národní sítě CESNET 2, 

kde základní trojúhelník Praha – Brno – Olomouc je pro-

pojen DWDM a tato síť je potom dvojitým spojem rych-

losti 10 Gbit/s propojena do nadnárodní akademické sítě 

GÉANT.

Kromě standardního využití sítě Internetu je síť využí-

vána pro redakce časopisu, pro e-learning, přenos hlasu, 

obrazu aj., současný zájem je směrován na přenos medi-

cínských dat, obrazů, videokonference. Právě zdravotnická 

zařízení a medicínské výzkumné instituce vyvíjejí největší 

tlak na použití nejnovějších a nejvýkonnějších techno-

logií. Interdisciplinární projekt MeDiMed (Metropolitan 

Digital Imaging System in Medicine) řeší otázky medi-

cínské využitelnosti, právní aspekty a problematiku vlast-

ního technického zabezpečení. Zabývá se vybudováním 

metropolitního archivu tzv. PACS (Picture Archiving and 

Communication System), zajišťuje propojení nemocnič-

Měření a údržba sdělovacích kabelů XLII 
Odborníci z oblasti měření, montáží a projekce kabelových sítí se opět sešli díky pobočce České 

elektrotechnické společnosti v Táboře ve dnech 16. a 17. května 2011 na pravidelném semináři. 

Letos bylo k jeho uspořádání využito netradičně přívětivých prostorů luxusního táborského hotelu 

Dvořák a to z důvodu probíhající rekonstrukce českobudějovického hotelu Gomel. Následující 

článek přináší čtenářům Telekomunikací tradiční průřezový referát z této užitečné akce. 
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ních diagnostických zařízení jako je ultrazvuk (US), digi-

tální mamograf (DMG), počítačový tomograf (CT), mag-

netická rezonance (MR) a další. Cílem je využití lékařské 

informatiky pro zvýšení kvality běžné medicínské opera-

tivy, obecné zvýšení lékařské péče, zlepšení podmínek pro 

medicínský výzkum a současně i s tím spojenou výuku 

studentů a absolventů medicíny všech úrovní.

  Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci
Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber

Představil mapu optické sítě, tedy přesněji řečeno nástroj 

pro mapování stavu optické sítě a způsob jeho využití. 

Produkt je připraven v Excelu a jeho vytisknutá pra-

covní verze byla předána každému účastníku semináře. 

Do rastru 50 GHz lze očekávat postupně nasazování 

DWDM 10 Gbit/s což je dnes běžné v transportní i met-

ropolitní síti. V transportní síti se již začíná prosazovat 

rychlost 40/43 Gbit/s, nepochybně do 2–3 let. Následně 

lze očekávat s kódováním DP-QPSK 400 Gbit/s až 

k 1 Tbit/s. Samozřejmě s využitím vícestavových modu-

lací QPSK,16-QAM, 32-QAM. Lze počítat se scénářem, 

kdy několik vláken z metropolitní trasy se stane součástí 

transportní sítě. Následně potom výpadek krátkého úseku 

sítě vyřadí přenos v celé transportní síti. Příčinu lze hledat 

v poměrně banálních závadách: 

– Špinavý/poškozený konektor (lze vyměnit).

– Ohyby na vláknu (lze opravit).

–  Nadlimitní chromatická disperze CD (lze 

kompenzovat).

–  Nadlimitní polarizační vidová disperze PMD (zkrátit 

dynamický rozsah, překlenutelnou vzdálenost, nasadit 

systém s vyšší dynamikou, snížit přenosovou rychlost 

na polovinu).

K tomuto je zapotřebí již předem znát:

– Slabá místa v síti.

– Perspektivu pro nasazení dalších relací.

Do budoucna budou běžné desítky kabelových tras s pro-

fi ly kabelů až 500 vláken a více. Mohou obsahovat jed-

novidová vlákna G.652D, případně i starší G.652, některá 

vlákna G.655, G.656. Úhrnem potom lze očekávat přes 

1000 nebo dokonce i 100 000(!) vláken v síti. Pochopitelně 

lze měřit jen volná vlákna bez provozu.

Při zpracování výsledků je nutno počítat s obrov-

ským počtem dat. Na každém vláknu se vyhodnocuje 

50–100 parametrů/hodnot (při dálkové trase až 500 

hodnot!). To při počtu 1000 vláken představuje 50 

tisíc až půl milionu hodnot! Při vizuálním vyhodno-

cení výsledků by na to bylo potřeba při časové dotaci 

pouhé jedné sekundy na jednu hodnotu (+50% redun-

dance) 3–35 pracovních dnů. Při automatickém zpraco-

vání s výsledky dvoustavového testu vyhověl/nevyho-

věl lze zvýraznit výsledky mimo limit! V případě tisku 

zprávy o měření může jedno vlákno přestavovat 5–20 

stran a odtud 5–20 tis stran, což je 25 až 100 sešitů. Zde 

tedy teprve plně vynikne využití takto zpracovaného 

nástroje pro mapování stavu optické sítě. Bližší infor-

mace lze nalézt v prezentaci na CD sborníku; podrob-

něji potom na www.profi ber.cz.

 Postřehy z letošní FTTH konference v Miláně
Pavel Dubský, OFA

Některá zajímavá fakta ze statistik: Předpověď počítá 

se ztrojnásobením FTTH přípojek během následují-

cích čtyř let. Plány a výhledy vybraných zemí jsou dost 

odvážné. Rakousko počítá s možností připojení 100 % 

domácností rychlostmi nejméně 25 Mbit/s. Belgie počítá 

v roce 2015 s připojením 90 % domácností vysokorych-

lostním připojením s tím, že 50 % uživatelů bude užívat 

mobilní přístup k internetu. Podobná čísla platí i pro vět-

šinu západoevropských zemí, nejsou výjimečné ambice 

dosahovat 100 Mbit/s v sestupném a 50 Mbit/s ve vze-

stupném směru. Rychlosti až 1 Gbit/s předpokládá zavá-

dět do provozu jednička všech statistik Korea a v roce 

2020 i Lucembursko!

FTTH se v Evropě stále podílí na širokopásmovém pří-

stupu nedostatečně, přičemž mu lze přičítat velký poten-

ciál FTTH do budoucna.

Co většímu rozvoji FTTH v Evropě v současnosti 

brání?

–  Chybějící aplikace, které by jednoznačně vyžadovaly 

vlákno.

– Pomalý nárůst nových FTTH klientů.

–  Mnoho operátorů stále upřednostňuje technologii 

VDSL.

– Pomalý rozvoj aktivit obcí.

– Stav regulace.

– Zadluženost veřejného sektoru.

Zlepšení tohoto stavu by mělo napomoci i rozdělení sítí 

výhledově do tří vrstev, což by rozhýbalo fi nancování 

i regulaci apod. Možnost výstavby a poskytování plně ote-

vřených sítí.

Rozdělení sítí do vrstev umožňuje výstavbu plně ote-

vřených sítí (především pasivní vrstva) a fi nancovat je:

– z vlastních zdrojů,

– z půjček EIB,

–  z půjček dalších fi nančních institucí (např. jiné banky, 

penzijní fondy, apod.),

– z obecních zdrojů (např. některé oblasti Finska),

– výnosy musí vždy minimálně pokrýt náklady.

Nyní se nacházíme se v období přechodu od levné 

a dostupné energie k levné a dostupné informaci, jejímu 

zpracování a efektivnímu využití. Každá revoluce má dvě 

zásadní fáze – fázi výstavby a fázi rozvoje, mezi nimi však 

vždy přichází „splasknutí výstavbové bubliny“. Každá 

„revoluce“ přináší obrovské změny v životě lidí i lidstva

 Mají plastová optická vlákna budoucnost?
Ing. Pavel Lafata, ČVUT FEL

Přednášející podal ucelenou informaci o plastových 

optických vláknech. Jejich vývoj vlastně započal sou-

běžně s vlákny skleněnými již na konci šedesátých let. 

Z jejich základních vlastností lze uvést: Vysoký měrný 

útlum (u perfl uorovaných vláken lze očekávat jeho sni-

žování), velký průměr jádra, vysoká numerická apertura 

NP. Použití lze nalézt v pásmu viditelného spektra, pro 

levné optické zdroje i detektory, (ne)poškození zraku. 

Mají vhodné mechanické vlastnosti, výhodou je snadná 
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a rychlá instalace. Současně mají nízké nároky na zaškolení 

obsluhy a přesnost instalace, potažmo vizuální kontrolu.

Perspektivně je lze využít v domácích datových a mul-

timediálních rozvodech v rámci domácností a obytných 

objektů. Poslouží jako náhrada strukturované kabe-

láže v rozlehlých budovách, centrech a datových uzlech. 

Výhodné je připojování koncových uživatelů k místnímu 

přípojnému uzlu. Jejích výstavba je rychlá, proto jsou 

a budou využívány k živým TV přenosům, koncerty, kri-

zové situace a v neposlední řadě armáda. Dále pro auto-

mobilový, letecký i kosmický průmysl. Připojují optické 

senzory, detektory fyzikálních veličin, monitorování, 

zdravotnictví. Moderní osvětlovací technika, dekorativní 

využití.

Co lze v oblasti POF v blízké budoucnosti očekávat?

Zlepšování parametrů (útlumu) perfl uorovaných vláken, 

rozšíření informací o POF. Určitě přichází možnost jejich 

masové výroby a klesající ceny POF vláken a optických 

součástí pro výstavbu POF sítí. Spolu s vývojem konco-

vých zařízení (POF modemy) lze očekávat postupné nasa-

zování u koncových uživatelů.

  GPON Telefónica O2 – pilotní projekt
Ing. Ivo David, Telefónica 

Další z tradičních dlouholetých účastníků představil pro-

jekt uskutečňovaný v Olomouci v lokalitě I. P. Pavlova na 

jihozápadním okraji města. Při zadání byly záměrně před-

pokládány pro ověření následující podmínky: Projekt je 

zasazen do silně konkurenčního prostředí, s technologií 

GPON, tedy průnikem optického přenosu až do bytu, do 

domovního i uličního rozváděče. Konkrétně s architektu-

rou FTTH pro 2000 bytů (skutečnost 2067 bytů s využi-

tím zatím necelých 400 přípojek), FTTC pro 500 přípojek 

(skutečnost 708 bytů/413 přípojek) a pro jeden výškový 

dům i FTTB, kde dosud bylo aktivováno 6 přípojek.

  Zajímavosti z testování závěsné optické technologie
Ing. Jekaterina Verteleckaja, Ph.D.

Pamětníci vědí, jak po desetiletí byla jakákoliv nadzemní

vedení posuzována velice negativně z pohledu spolehli-

vosti a jak byli potom překvapeni hned po příchodu prv-

ních poradců, zejména amerických, kteří toto doposud

předtím doslova zavržené řešení pro nás znovu oprašovali.

Přednášející uvedla, že lpění na úložných technologiích, byť 

třeba i s využitím trubiček a mikrokabelů, zvedá náklady ve 

venkovských lokalitách za hranici jejich ekonomické návrat-

nosti a využití závěsných technologií umožní potom ekono-

micky zajímavé připojení těchto zákazníků i mimo výnosné

lokality s hustším osídlením. Hovoří se o distribučních (12–

24 vláken) a účastnických kabelech (1–2 vlákna) pro připo-

jení jednotlivých zákazníků. Překlenutelné vzdálenosti mezi

opěrnými body by měly v obou případech dosahovat 50 m.

V prezentaci byl představen sortiment nabízeného materiálu

a výsledky testů. Pochopitelně lze očekávat větší rozptyl pro-

vozních hodnot následkem zacházení při montáž, teplotou

i mechanickými vlivy. V každém případě to není jednoduchá

záležitost a sítě se závěsnými kabely budou vždy představo-

vat kompromis mezi cenou, kvalitou i estetickými nároky.

  Účastnické kabely v přístupové síti
Patrick Stibor, OFS

Přednášející představil nabízený sortiment zejména pro 

vnitřní instalace se zaměřením na ty nejsložitější z nich, tj. 

MDU – tedy Multi Dwelling Units, což jsou rozsáhlé roz-

vody v mnohopodlažních objektech se stovkami a tisíci 

připojení jak pro podniky, tak pro intenzivní soustředění 

bytů.

  OPTOKONcept – řešení FTTH sítí v roce 2011
Ing. Pavel Pospíchal, OPTOKON & Martin Bratičák, 

ZyXEL

Velice rozsáhlý příspěvek v angličtině představuje 

tradiční náplň současného stavu vývoje přístupu fi rmy 

OPTOKON k FTTH, doplněný obsáhle o aktivitách 

a nabídek globální fi rmy ZyXEL, jejíž výrobky jsou 

v OPTOKONceptu využívány.

  Moderní optické refl ektometry pro přístupové sítě, 
inteligentní správa měřených dat.
Ing. Vratislav Blažek, EXFO

V příspěvku byl (v prezentaci na CD v angličtině) byl 

představen průřez současné nabídky EXFO. Zvláštní 

pozornost byla věnována měření sítí pro již zmíněné 

MDU – tedy Multi Dwelling Units a s tím spojené zpraco-

vání velikých objemů dat.

  Kabelovna Děčín Podmokly & KDP Assembly
Ing. Miroslav Krejčí

Přednášející představil profi l své fi rmy, provázanou 

v letech 2002–2008 s fi rmou Belden. Navazuje na fi rmu 

OFS, jejichž vlákna používá. Přednášející se zaměřil 

zejména na optické kabely dle zákaznických požadavků, 

což umožnilo další přesun k fi rmě Wills. KDP nabízí na 

200 zákaznických konstrukcí včetně výběrů typu vlákna. 

Ze zajímavých konstrukcí je např. samonosný duplex, při-

tom plně dielektrický. Žádané jsou i ploché konstrukce 

kabelů se zvyšujícími se počty vláken.

  Možnosti výstavby a údržby trubičkových systémů
Petr Kolátor, OFA

Přednášející představil sortiment pro výstavbu trubič-

kových systémů. K dispozici jsou tenkostěnné trubičky 

i tlustostěnné trubičky pro přímé pokládání do země. 

Dále nejrůznější tzv. Multiducty a jejich varianty. K tomu 

je možno využít svazky tlustostěnných trubiček (rukávy). 

Vše je doprovázeno rozsáhlým příslušenstvím k trubič-

kám a HDPE chráničkám a navíc originální příslušenství 

k systému GABO net.

Tento systém přináší další výhody, které jsou v následu-

jícím porovnány:

– Běžný systém je vodotěsný pouze uvnitř trubiček.

–  GABO systém je vodotěsný v celém průběhu HDPE 

trubky.

– Multiduct používá slabé trubičky v HDPE trubce.

–  Svazek trubiček GABO používá silné trubičky v PE 

folii.

– Běžné T a Y členy odbočují na HDPE trubku.
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– GABO T a Y členy mohou přímo utěsnit trubičku.

– Silnostěnné trubičky využívají stejný systém instalace.

  Aplikace výrobků MICOS na vnitřní instalace optické sítě 
FTTx
Oldřich Titz, MICOS

Stálý přednášející představil komplexní nabídku zavedené 

prostějovské fi rmy zahrnující: 

– velkokapacitní ODF,

– nadzemní optické spojky,

– koncové optické rozvaděče,

– ochranné HDPE trubky,

– HDPE mikrotrubičky,

– optické mikrokabely,

–  pasivní spojovací prvky, tj. redukce, koncovky, 

pojistky, spojky,

– ochranné vodní uzávěry, záslepky,

  Měření při výstavbě pasivních optických sítí, nové 
refl ektometry Anritsu a jejich vlastnosti
Ing. Libor Havlíček, HKE

Měření pasivních optických sítí přináší řady nových poža-

davků či přímo řečeno problémů. Architektura sítě může 

být buď s jediným splitterem, přičemž jeden hlavní kabel 

může mít délku až do 20 km od ústředny. Poměry rozbo-

čení splitterů do vzdálenosti až 5 km od účastníků mohou 

být potom 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 a 1/128. Pokud je použita 

kaskáda splitterů, je architektura volnější a splittery růz-

ných dělicích poměrů lze volně kombinovat. 

Měření od ústředny k účastníkovi patří k hlavním

problémům, protože neposkytne jednoznačný výsledek –

optických cest je více, trasy mohou být různě dlouhé. Pro

tento provoz typu Point-to-Multipoint (P2M) mohou být

současně použity vlnové délky 1490 i 1550 nm ve směru

k účastníkovi (downstream), výskyt vlnové délky 1310 nm

ve směru od účastníka (upstream) je podmíněn aktivním

signálem v DS. Splittery vnášejí do signálového řetězce

velký vložný útlum až 17 dB. I když je část přípojek dosud

neaktivních, na ostatních mohou již být uživatelé připojeni.

Měření v síti PON je možné po segmentech OLT. Po

instalaci hlavního kabelu mezi ústřednou a (prvním) 

splitterem a změření celkového útlum je nutno měřit 

poslední úsek od splitteru k ONT. Požadavky na OTDR 

představují: vysoký dynamický rozsah, všechny vlnové 

délky a možnost podrobné analýzy.

Potřeby trhu v segmentu Drop Cable Fault Locator

by měly vyplnit malé, kvalitní a levné OTDR umožňu-

jící vyhledání poruchy, test připojení a oddělení služeb. 

Předpokládá se jejich jednoduchá obsluha, krátké vzdá-

lenosti a bez mrtvé zóny. Skutečně převratnou koncepci 

OTDR tohoto typu přináší předvedený typ Anritsu 

MT9090A s MU909014x/15x μOTDR modulem.

 Stavební prvky pro telekomunikace
Ing. Jiří Šift a, Betonbau

Tato fi rma nabízí na míru vyrobené objekty pro tech-

nické objekty, tedy i telekomunikace. Technologie výroby 

je dlouhodobě ověřenou koncepcí technických budov, 

jejichž základem je monolitická železobetonová prosto-

rová buňka. Ta je odlévána metodou tzv. zvonového lití 

z vodostavebního betonu C35/45, hutněného vysokofre-

kvenční vibrací. Před vlastním odlitím jsou na speciálních 

formách připraveny všechny vstupní, větrací a technolo-

gické otvory, osazeny jsou nosné ocelové komponenty, 

které jsou vodivě spojeny s výztuží, kabelové průchodky 

a pro elektroinstalaci jsou rozvedeny trubkové rozvody. 

Při výrobě jsou odlévány všechny čtyři stěny a dno najed-

nou a vzniká tak bezespárový odlitek, jehož vlastnosti jsou 

trvale využívány při aplikací ve stavební praxi, nejen při 

výrobě telekomunikačních objektů. 

Vzniká tak těleso, které se vyznačuje:

–  Výjimečnou mechanickou odolností; jedná se

vlastně o krabicový nosník. Jednotlivé buňky nepo-

třebují žádný pevný základ a možná je i zástavba do 

svahu nebo pod zem.

–  Dokonalá těsnost; monolitické, tzn. beze spár odlité 

těleso je samozřejmě vodotěsné proti vodě (včetně 

agresivní), plynům a jiným látkám.

– Požární odolnost 90 minut, jež je zajištěna 10 cm 

silnými betonovými stěnami.

– Snadná přeprava vycházející opět z mechanické stabi-

lity vlastního tělesa.

Armovací ocel a všechny kovové části objektu jsou navzá-

jem vodivě spojeny (svaření výztuže podle VDE 0141) 

a tvoří tedy tzv. Faradayovu klec. Objekt lze systémovými 

prvky připojit k vnější uzemňovací soustavě.

  Nástrahy snižování nákladů při výstavbě sítí FTTH
Ing. Pavel Černý, SITEL

Zkušený manažer zhotovitele shrnul obsáhlé zkušenosti, 

s čím musí s investory bojovat, kteří neberou na vědomí 

následné provozování a údržbu. Nejvýstižněji je to možno 

vyjádřit převzatými hesly z autorovy vtipné a samozřejmě 

komentované prezentace:

–  Dáme tam klasické propojovací kablíky, co používáme 

mezi zařízeními, jenom o něco delší.

– Nějak to tam natáhněte, ochranu tras neřešíme.

– Nikoho se ptát nebudeme, prostě to tam natáhneme.

– Poptáme nejlevnější kabel na trhu.

– Poptáme nejlevnější spojky na trhu a ušetříme.

–  A samozřejmě levné stojany a rozvaděče, nikoho 

nebudeme přeplácet.

–  Máme projekt pro účastnické rozvody – další část není 

potřeba, nebudu přeplácet žádného projektanta.

–  Výkopy budou co nejkratší, navrhněte pro ÚR co 

nejméně tras.

– A co úplně bez projektu? Nešlo by to?

–  Nějak to vykopejte, metr sem nebo tam žádná míra, 

nebudeme přece navíc platit nějaké geodety.

– Tady není povolení? Tak to kopejte bez.

– Prostorové normy? Co to je?!

– Nebudeme na VB nic platit, už je to postavené.

–  My nic měřit nechceme, vždy nám zatím vše 

fungovalo.

–  Dokumentace výstavby? – na té ušetříme, my si totiž 

všechno pamatujeme.



20
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

k
o

n
fe

re
n

ce

– Dnes potřebujeme dvě vlákna, to nám stačí.

– Závěsné kabely.

Na tomto stavu se samozřejmě vedle krátkozrakého 

nemístného stlačování pořizovacích nákladů (CAPEX) za 

nejnepředstavitelnější meze podepsalo špatné pochopení 

nezávaznosti a samozřejmě také neznalost technických 

norem a přepisů. Dopady takovéhoto přístupu neprofesi-

onálního investora zakládají na budoucí vysoké provozní 

a údržbové náklady (OPEX), což se zodpovědný a zkušený 

zhotovitel snaží napravovat vlastní iniciativou. Protože 

nejbolavější jsou tradičně výkopy, tak lze nabídnout:

– „Bezvýkopové“ technologie MCS Road a MCS Drain.

– Snížení nákladů na zaměstnávání – práce z domova.

Závěrem autor představil a výmluvnými obrázky doku-

mentoval následky neplánovité výstavby sítí v rumun-

ské metropoli Bukurešti, která nyní žádá stovky milionů 

EUR na podzemní kabelovody, protože takovéto levné 

rozvody – závěsné kabely se sice levně postaví, ale v sítích 

FTTx pro několik operátorů je nelze dlouhodobě udržo-

vat, jsou ve velkoměstském prostřední naprosto nepře-

hledné a z toho plyne obecně nízká spolehlivost.

  Teplotně nezávislé vlnové odbočnice
 Tomáš Radoberský & Ondřej Birkmann, 

SQS Vláknová optika

Přednášející informovali o nejnovějším vývoji a dal-

ších trendech v SQS. Tento příspěvek ve sborníku obsa-

žen není, stejně jako následující, tradičně velmi vtipný 

a v nadsázce přednesený o zviditelnění technologií vlák-

nové optiky Ing. Zdeňka Švitorky ze stejné fi rmy. 

V přilehlých prostorách byly tradičně stánky fi rem 

Profi ber, Mikrokom, Optovit, Micos, Betonbau, SQS, 

Fibre Professional a KBD – Kabelovna Děčín Podmokly. 

Posledně dvě uvedené fi rmy Vydis a Dura-Line mají své 

prezentace i v CD sborníku, byť v samotném programu 

předneseny nebyly.

Závěrem je nutno opět poděkovat zkušeným a neúnav-

ným pořadatelům, kteří nepolevují v úsilí uspořádat tento 

tradiční a velmi oblíbený seminář i dlouho po ukončení 

své celoživotní pracovní aktivity. Pravidelné setkávání 

odborníků v kabelařině jako vždy i letos bylo velmi inspi-ě

rativní a lze se jen těšit na, jak bylo pořadateli přislíbeno, 

další ročník, přičemž pořadatelé byli v závěru tradičně 

odměněni potleskem. Současně si přitom vyslechli přání 

účastníků využít i pro další ročník této nově objevené 

lokality, což se podle novějších informací pořadatelů 

může podařit. Tradičně velmi přijatelné vložné na akci 

také díky aktivní účasti jmenovaných fi rem přímo vybízí 

jednotlivé fi rmy činné v tomto oboru využít této nevšední 

příležitosti.

Na adrese Pobočka ČES Tábor, Dukelských bojovníků 

2231, 390 03 Tábor, josef.hron@iex.cz, je možno objednat 

z několika zbylých sborníků v CD podobě.

Ing. Václav Křepelka, Ph.D.
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Už vtedy v ére jednoúčelových krabičiek rôznej veľkosti, 

spotreby a ceny sa začínali objavovať prvé náznaky tren-

dov v ktorých boli niektoré časti fi remnej komunikácie 

postupne integrované do viacúčelových komunikačných 

systémov.

Aplikačné systémy sa z viacerých dôvodov ukazujú

ako veľmi vhodný spôsob realizácie takýchto riešení.

Majú priateľské rozhranie voči užívateľom, podpo-

rujú široké spektrum konfi gurovateľných funkčností, 

sú „chodivé“ na mnohých typoch HW a v prípade že

sú tzv. „Open Source“ poskytujú vysokú fl exibilitu pre

vývoj nových prípadne úpravu existujúcich funkčností.

Poslednou nezanedbateľnou výhodou je, že umožňujú

integrovať takmer neobmedzené množstvo funkcií do

jedného HW, čo môže priniesť nemalé úspory pri obsta-

rávaní potrebného HW, úspory miesta, spotreby energie, 

chladenia a tiež ľudskej práce.

V minulosti bolo mnoho argumentov spochybňujúcich 

takýto spôsob riešenia fi remnej komunikácie orientova-

ných do oblasti bezpečnosti takéhoto riešenia. Je zrejmé, 

že úroveň bezpečnosti aplikačného riešenia je závislá 

od samotnej odolnosti operačného systému nad ktorým 

bežia jednotlivé aplikácie, ako aj od fi lozofi e akou je sys-

tém postavený.

Koncom roku 2008 bolo z požiadaviek zákazníkov vte-

dajšieho segmentu T2 (dnes LA) zrejmé, že vtedy ponú-

kané služby e-mailovej komunikácie na báze hostovaného 

mailového servera nie sú schopné vyhovieť ich požia-

davkám. Zákazníci požadovali vyššiu spoľahlivosť celého 

systému, možnosť individuálneho vytvárania a rušenia 

e-mailových účtov ako aj vyššiu úroveň ochrany e-mailo-

vej komunikácie voči prichádzajúcim a aj odchádzajúcim 

spamom a vírom. Obchodní zástupcovia ST boli čoraz 

častejšie dopytovaní na dodávku lokálneho e-mailového 

servera čo bolo vtedy riešiteľné iba dodávkou riešenia tre-

tích strán. Takýto typ dodávky vo väčšine prípadov znižo-

val našu cenovú konkurencieschopnosť a z toho vyplýva-

júcu nízku maržovosť nami dodávaných riešení.

Po analýze trhového potenciálu pre obdobie najbližších 

5tich rokov sme sa preto rozhodli vyvinúť vlastné riešenie, 

ktoré by nám vytvorilo priestor pre etablovanie sa na trhu 

dodávateľa ICT riešení.

Hneď na začiatku sme si stanovili jasné ciele:

1) Požadovaný rozsah funkčností.

2)  Filozofi a riešenia s centralizovanými servermi pre anti-

vírovú a antispamovú kontrolu a uchovávanie konfi gu-

rácii zákazníckych zariadení.

3)  Modelové rady – kapacitné a funkčné delenie na via-

cero ponúkaných typov.

4) Cenová stratégia pre jednotlivé typy modelovej rady.

5) Mapa vývoja nových funkčností.

6) Mapa nasadzovania nových verzií HW.

Multifunkčné komunikačné

riešenie ISURUS od ST
Multifunkčné riešenia na báze aplikácii majú svoj pôvod v domácich riešeniach, kedy sme sa my niektorí jednotlivci snažili 

dosiahnuť, aby náš milovaný a nekonečne pretaktovaný počítač zvládol funkcie všetkého čo nám pripadalo na niečo dobré 

a toho bolo naozaj veľa.

Obr. 1  Systém ISURUS
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Na základe takto zadefi novaných cieľov sme v lete 

r. 2009 nasadili u prvých troch zákazníkov systém 

ISURUS, ktorý bol výsledkom spoločného vývoja Tímu 

fi remných riešení ST a spoločnosti IP Sec Consulting. 

Systém ISURUS (obr. 1) je riešený ako kombinácia 

centrálnych serverov umiestnených v priestoroch ST 

a ISURUS boxov umiestnených u zákazníka. Centrálne 

servery zabezpečujú fi ltrovanie e-mailov, distribúciu 

nových fi rmware a pravidelné zálohovanie užívateľ-

ských nastavení ISURUS boxov. Správu e-mailových 

kont jednotlivých užívateľov a všetky ostatné funkč-

nosti zabezpečujú samotné ISURUS boxy. Vzhľadom 

k tomu že komunikačné prostredie celého systému je 

Internet bola zvýšená pozornosť venovaná otázkam 

bezpečnosti celého systému. Na strane riešenia bolo 

treba ošetriť hlavne ochranu proti začleneniu neauto-

rizovaného zariadenia do systému na úrovni ISURUS 

boxu. Na strane užívateľskej eliminovať nebezpečen-

stvo používania tzv. slabých hesiel.

V prvom používanom fi rmware boli k dispozícii 

funkcie:

 1)  E-mail server vrátane antivírovej a antispamovej 

ochrany.

 2) Súborový server.

 3) Firewall.

 4) Proxy server.

 5) DHCP server.

 6) WEB server.

 7) Instant messaging server.

 8)  VPN koncentrátor pre možnosti vzdialeného prí-

stupu užívateľov.

 9)  Vzdialená správa.

 10)  Jednotné WEBové manažovacie rozhranie celého 

systému s implementáciou rolí.

 11)  Automatizovaný vzdialený upgrade fi rmware 

ISURUS boxov.

 12)  Automatizované zálohovanie užívateľskej konfi gurá-

cie ISURUS boxov.

Postupne sme v rámci funkčnej stratégie dopracovali 

nové funkcie, o ktoré existujúci aj noví zákazníci prejavo-

vali najväčší záujem. To zahŕňa:

1)  IP pobočková ústredňa s odkazovými schránkami 

kompatibilná so všetkými bežnými IP telefónmi.

2) Call Centrum vrátane plnej národnej lokalizácie.

3) Nahrávanie hovorov.

4) Kalendárový server.

5) Podpora úsporných kodekov pre IP telefóniu.

6) Funkcie pre georedundantné riešenia.

7) Reporting sieťových a aplikačných udalostí.

Aby bolo možné celý systém jednoducho a prehľadne spra-

vovať implementovali sme funkcie na podporu prevádzky.

1) Jednotný manažment centrálnych serverov.

2) Centrálny manažment pre zriaďovanie ISURUS boxov.

3) Centrálny Trouble Ticket manažment pre užívateľov.

4)  Vzdialený dohľad pre všetky inštalované ISURUS 

boxy.

S ohľadom na spomenuté funkčnosti sme dnes schopní 

pokryť systémom ISURUS rôznorodé požiadavky zákazní-

kov čo do rozsahu funkčností ako aj požadovanej kapacity 

systému. V súčasnosti máme u zákazníkov nasadených 30 

systémov s kapacitou od 25 do 300 užívateľov, ktorí vyu-

žívajú rôzne klony fi rmware s rôznymi funkciami. Máme 

troch zákazníkov ktorí využívajú službu Callcentrum via-

cero užívateľov využívajúcich IP pobočkovú ústredňu. 

Máme tiež vyvinuté riešenie kde je ISURUS integrovaný 

s BlackBerry Enterprise serverom. Výhodou celého rieše-

nia je že návrh a dizajn nových funkcií si robíme sami 

a sme preto schopní zapracovať  nové žiadané funkcie do 

systému približne do 3 mesiacov.

Dohľad nad všetkými nasadenými ISURUS boxami 

a centrálnymi servermi je vykonávaný nepretržite. 

Prípadné poruchy riešime tiež nepretržite vzdialeným 

prístupom, alebo zásahom na mieste. Riešenie aj závaž-

ných porúch na HW ISURUS boxu je jednoduché lebo 

užívateľské nastavenie ISURUS boxu je automaticky 

zálohované na centrálnych serveroch a pre zálohovanie 

a obnovu užívateľských dát na externý USB HDD (externý 

harddisc s USB rozhraním) je v ISURUS boxoch imple-

mentovaná špeciálna procedúra. Ak si zákazník pravi-

delne zálohuje svoje užívateľské dáta (obsahy e-mailových 

schránok, obsah asociovaných priečinkov a pod.) nemala 

by obnova úplne zničeného ISURUS boxu do pôvod-

ného stavu pred zničením presiahnuť čas 45–60 minút od 

začiatku opravy.

V každom ISURUS boxe je implementovaný reportin-

gový a diagnostický nástroj, ktorý umožňuje správcovi 

zariadenia diagnostikovať všetky podstatné prevádzkové 

stavy zariadenia na úrovni vyťaženia HW zdrojov aj na 

úrovni sieťovej vrstvy. Pre správcu zariadenia preto nie je 

problém rýchlo a efektívne zistiť stav samotného ISURUS 

boxu, ako aj analyzovať objem a typ sieťovej komunikácie 

z LAN a WAN až na úroveň jednotlivých používateľov, IP 

adries, portov a protokolov.

K ISURUS boxom dodávame na želanie zákazníkov aj 

doplnkové zariadenia, ktoré zvyšujú ich dostupnosť.

a)  Externé HDD pole určené pre ukladanie zákazníc-

kych dát (ISURUS box je dodávaný s interným 320GB 

HDD alebo s dvojicou interných vzájomne zálohova-

ných HDD 500GB).

b) Zdroj nepretržitého napájania.

V súčasnosti implementujeme približne 1–2 systémy 

mesačne rôznych veľkostí a funkčností. Systém ISURUS 

vytvára na trhu ICT služieb vhodné povedomie pre uve-

denie našich ďalších ICT služieb ako Dátové Centrum 

a CloudComputing. O tých v nasledujúcich článkoch.

Miroslav Krahujec



23
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

in
fo

rm
a

čn
í s

p
o

le
čn

o
st

Minule ma na ulici zaujal a celkom pobavil billboard 

s nápisom „Mám to v klaude“. Celkom úsmevné a hlavne 

celkom výstižné – asi takto by sa dnes dala popísať situácia 

v IT a ICT komunite, kedy veľká skupina je neuveriteľne 

zapálená pre myšlienku Cloudu a druhá to má z princípu 

„v klaude“. Možno by sa dalo nájsť aj príznačnejšie slovo.

Pozrime sa teda aj do vlastného obláčika, ktorý sa v pre-

zentáciách označuje ako ST. U nás je situácia podobná. 

Veď prečo by aj nemala byť? Tiež sa snažíme zaradiť do 

ICT komunity a keby sa príslušnosť ku tejto komunite 

mala posudzovať podľa názorovej zhody s ňou, sme tam!

Keďže ja osobne patrím do tej prvej skupiny, budem 

myšlienku Cloudu obhajovať, koľko mi to len redakčná 

rada v tomto článku dovolí. Teší ma, že téma aj realita 

CloudComputingu nie je ani pod značkou ST niečo, čo 

by sme zakopali niekde pod koberec prípadne do zák-

ladov nášho Dátového Centra. Priznám sa, bol som jed-

ným z aktérov prvého stretnutia k téme výstavby vlast-

ného Cloudu, ktoré sme v ST mali. Bolo to pred rokom, 

čo sa môže zdať niekomu dávno, niekomu ako mne, so 

skúsenosťami, ako rýchlo sa u nás rodia nové produkty, 

nie až tak dávno. Dnes sme v stave, kedy fi nišujeme vo 

výberovom konaní na dodávateľa riešenia. Myslím si, že 

naše riešenie, ak sa podarí tak, ako je zamýšľané, bude 

veľmi špecifi cké, veľmi komfortné, veľmi dobré a myslím, 

že aj cenovo na naše pomery veľmi efektívne. Všetky tieto 

charakteristiky sa budú priaznivo dotýkať nielen našich 

zákazníkov, ale aj nás samotných (poradie si môže dať 

každý aké chce, ale patrí sa, aby bol zákazník na prvom 

mieste). Aby som bol konkrétny, prejdime si tieto charak-

teristiky podrobnejšie.

  Veľmi špecifi cké
Naše riešenie nie je tak ako mnohé iné orientované len 

na vybranú skupinu zákazníkov. Bude schopné uspokojiť 

požiadavky zákazníkov rôznych segmentov teda aj takých, 

ktorí budú orientovaní na nízku cenu alebo na vysoký 

výkon, na značku, na funkčnosti apod. Takých riešení som

doteraz nevidel veľa, dokonca asi len jedno (to naše).

  Veľmi komfortné
Pri riešení, ktoré by malo byť implementované v rámci 

ST Cloud, sa mi splnil dávny sen, a to že službu si zria-

ďuje, mení a ruší sám zákazník (my len sedíme a posie-

lame faktúry). Takýto prístup prináša nevídaný komfort 

na obidvoch stranách. Na strane zákazníka je to pocit, 

že kedykoľvek to bude potrebovať, môže si službu zriadiť 

alebo zmeniť jej parametre bez toho, aby tomu predchád-

zali orgie s tlačivami a potom, z jeho pohľadu, nekonečné 

čakanie na zriadenie resp. zmenu.

Z nášho pohľadu to bude zásadným spôsobom znižo-

vať operatívu a všetko potrebné úradovanie sa bude môcť 

vybaviť bez stresujúcich otázok „Kedy to už konečne 

bude? Už sme to potrebovali minulý týždeň. Čo ste všetci 

na Magio pláži?“ apod.

Takýto prístup má, samozrejme, aj svoje riziká. Jedným 

a dosť zásadným je, že zbavuje zákazníka a jeho ST 

obchodníka potreby sa stretávať. Ale aj s týmto sme počí-

tali a bude to tak, že bez vášho kliku na správnom mieste 

sa neudeje nič (to je mesidž pre vás, obchodníci).

  Veľmi dobré
Preto, lebo ak bude tak, ako má byť, bude platiť modifi -

kovane to povestné „Objednaj si a mlč“. Mlč preto, lebo 

nebude o čom. My na Slovensku nie sme zvyknutí chvá-

liť, takže keď sme spokojní, tak sme ticho (aj keď mám 

taký pocit, že sme ticho, aj keď sme nespokojní – dobrá 

voľba). Náš systém bude mať všetky technické a techno-

logické predpoklady, aby robil to, na čo je určený, a vedel 

eliminovať prípadné drobné poruchy nástrojmi, ktoré 

bude mať implementované tak, aby zákazníkova služba 

nebola ovplyvnená. Tento prístup bude uplatnený pre 

služby všetkých cenových kategórii. Rozdiely, za ktoré 

budú zákazníci ochotní platiť viac alebo menej budú vo 

funkciách, nie v spoľahlivosti.

  Cenovo efektívne
Veľmi ma teší, že pri príprave fi lozofi e riešenia aj samot-

ného Výberového konania na riešenie ST Cloud sme 

konečne brali do úvahy fakt, že Cloud nie je hračka pre 

naše technické zložky, ale systém, na ktorom chceme 

a musíme zarábať peniaze. Neviem, či to bolo spôsobené 

tým, že sa púšťame do oblasti, kde nemáme žiadne his-

torické dedičstvo v podobe know-how, alebo tým, že si 

začíname uvedomovať, že peniaze na naše platy sa nero-

dia niekde v suterénoch našich budov. Asi z oboch niečo. 

Tento fakt bude mať veľmi priaznivý dopad na našu kon-

kurencieschopnosť a ten priaznivý dopad budeme naozaj 

potrebovať, lebo trh IT je iný ako trh Telco.

Neviem, či aj vy, ktorí ste sa dočítali až sem, ste si 

to uvedomili, ale ešte som v podstate nepovedal, čo sa 

vlastne skrýva za pojmom služby Cloudu. Nebudem tu 

machrovať poučkami o elasticite a iných vlastnostiach 

Cloudu. V podstate ide o outsourcing IT infraštruk-

túry pre našich potenciálnych zákazníkov a rozdiely sú 

hlavne v hĺbke, do ktorej sa outsourcing realizuje. Dnes 

je realitou, že každá spoločnosť vo väčšej alebo men-

šej miere používa nejaké aplikácie, ktoré potrebujú IT 

infraštruktúru.

IT Infraštruktúra je:

a)  Fyzický HW – servery, switche, balancery, fi rewally 

apod.

b)  Systémový SW – operačné systémy Windows, Linux, 

UNIX, Solaris apod.

c)  Aplikačný SW – Offi  ce, Mail server, CRM, ERP, BI 

apod. (šialené skratky).

Myšlienka Cloudu spočíva v tom, že zákazník dostane od 

poskytovateľa službu, ktorá sa tvári na nerozoznanie od 

toho, ako keď má doma všetko, čo som dal v bodoch a) 

až c). Úroveň outsourcingu je v tom, či začne a skončí pri 

CloudComputing pod značkou ST
Zdá sa, že oblakové šialenstvo sa z oblohy presunulo dolu aj medzi, ako sa hovorí, „obyčajných ľudí“.  Hlavne zhlboka dýchať, 

nejdem udrieť na politickú strunu. Aj keď „oni“ tiež začali článkami. My sa však budeme venovať výrazne odlišnej téme.
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a), alebo ide až po d) (d som nedal, lebo nepatrí do IT

infraštruktúry).

Podľa toho sa služby Cloudu rozdeľujú na:

1)  IaaS (Infrastructure as a Service) – náhrada fyzického 

HW – Virtuálny server.

2)  PaaS (Platforma as a Service) – náhrada fyzického 

HW, systémového SW a aplikačného SW.

3)  SaaS (Soft ware as a Service) – prenájom a doručova-

nie aplikácii.

Ako vysvetliť rozdiel medzi 2) a 3)? Príklad:

Ak si zákazník vyberie že chce Virtuálny server (ekvi-

valent fyzického servera vytvorený v Cloude) a chce, aby 

sme mu na ňom nainštalovali mailový server, na ktorom si

bude on spravovať mailové kontá, je to PaaS. Ak povie, že

chce napr. 84 mailových kont na Microsoft  Exchange ser-

very a jediné, čo ho zaujíma, je cena za konto na mesiac, je

to SaaS. Jednoduché.

Podľa môjho názoru je služba CloudComputingu pri-

rodzene operátorská služba. Jej základným rysom je, že

na nejakej fyzickej infraštruktúre umiestnenej u posky-

tovateľa sa vytvárajú virtuálne infraštruktúry pre zákaz-

níkov. Presne tak je to v hlasovej sieti, kde poskytujeme

Virtuálne pobočkové ústredne, v dátovke Virtuálne dátové

siete a v Cloude Virtuálne servery. 3V by sme teda mohli

považovať za znak komplexného ICT poskytovateľa, akým

chceme byť.

Možno ste niektorí sklamaní, že som nezašiel do

väčších technických detailov, ale to ani nebol zámer.

Z osobných skúseností viem, že Cloud je nová téma, 

nie je jednoduchá a príliš technických detailov môže

niektorým, hlavne naším obchodným reprezentan-

tom, vyraziť dych a obchodník s vyrazeným dychom

v teréne – stelesnená pohroma. Cieľom je vyraziť dych

zákazníkom (poprosím argumentmi, nie päsťou, keď na

prvýkrát nepochopia tie úžasné výhody). Ak by nie-

kto zatúžil po bližších technických detailoch alebo by 

ich potreboval prediskutovať so zákazníkom, hľadajte, 

určite ma nájdete a určite sa dohodneme. Máme pre vás

nápadov na Cloudy.

Miroslav Krahujec
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Využívejte O2 Car Control a získejte pohodlný přístup k veškerým informacím 

o pohybu, poloze nebo tankování každého fi remního automobilu.

Kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte 800 111 777.

• možnost vyzkoušení na 1 měsíc zdarma
• plně hostované řešení bez počátečních investic

• rozsáhlá nabídka jednotek pro osobní i nákladní vozy
• možnosti integrace do současného systému (SAP, ERP)

Firemní vozidla 
pod drobnohledem

Firemní vozidla 
pod drobnohledem

Firemní vozidla 
pod drobnohledem

Firemní vozidla 
pod drobnohledem

Firemní vozidla 
pod drobnohledem
Šetřete provozní náklady i administrativu

s O2 Car Control

“ Služba O2 Car Control
 nám snížila náklady
 na správu vozového
 parku až o 20 %.

” Ing. Kryštof Korda
 obchodní ředitel 
 Business Lease


