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oJak chránit dobrou pověst ICT
V České republice mají některé fi rmy a další instituce pracující v oboru ICT 

snahu se sdružovat v neziskových organizacích, které mají za cíl prosazovat 

jejich společné zájmy pro vytváření příznivých a férových podmínek pro 

podnikání. Zejména také proto, že obor ICT je velmi mladý a nemá vybu-

dovaná administrativní zázemí na ministerstvech nebo jiných státních orga-

nizacích, která by jej chránila a plánovitě podporovala, tak jako se to děje 

u některých tradičních odvětví. Ne, že by tento obor nutně potřeboval státní 

centrální řízení (naopak), ale v době evropsko-unijní regulace a dotování 

všeho možného je třeba si hlídat „své místo na slunci“. Lobby různých prů-

myslů a odvětví v rámci EU či jednotlivých zemí jsou toho příkladem. Proto 

je třeba budovat i český průmysl ICT vlastními silami a není možné se spo-

léhat na historicky zavedené instituce typu Svaz průmyslu či Hospodářská 

komora, kterým jde zejména o výběr členských poplatků a různých pří-

spěvků. Musíme se postarat sami o sebe. A také si chránit dobrou pověst 

našeho oboru.

Tak jak příznivě roste nějaký podnikatelský obor, tak vzniká i negativní, 

destruující část tohoto oboru. ICT se to bohužel týká také. Ukazujeme, jak 

může stát efektivně vládnout v dlouhodobém horizontu, pokud zautomati-

zuje potřebné agendy, říkáme, jak se může země stát významně konkuren-

ceschopnou při využití ICT napříč všemi možnými obory a lidskými čin-

nostmi. Bohužel ve stejném okamžiku se objeví zpráva o útoku hackerů na 

elektronický systém emisních povolenek nebo na bankovní systém. Krádeže duševního vlastnictví skrze státní informační 

systémy či servery soukromých fi rem jsou podle všeho nejmasivnější sérii kybernetických útoků posledních několika 

let. K tomu všemu se přidávají lokální informace o některých projektech IT, jejichž realizace má za cíl pouze vytáhnout 

státní nebo evropské peníze bez prospěšného efektu do soukromých kapes. Z toho může pramenit i nechuť vynakládat 

další prostředky na projekty ICT, které se již realizují a byly schváleny na mnoha vládních úrovních. Zvlášť v období škrtů 

a redukce nákladů. Je to na jedné straně pochopitelné, neboť projekt v ICT, jako takový, je jednodušší pozastavit nebo 

zrušit než nahradit agendu „automatem“ a propustit úředníky.

Z uvedeného je jasné, jak důležité je neustále vzdělávat v obecné rovině občany, podnikatele, úředníky, politiky i mini-

stry o problematice ICT. Tak jako v každé jiné společenské aktivitě jsou stránky nejen pozitivní, tak existují i záškodníci, 

prospěcháři, ničitelé a zloději. S tím se musíme vyrovnávat i v ICT, musíme ukazovat dobré příklady, dobré projekty, tvůrčí 

lidi. Ale musíme i varovat co se stane, pokud se ICT – informační systém společnosti, bude podceňovat.

Svatoslav Novák

vydavatel časopisu Telekomunikace



Chlazení datových skříní pomocí studené uličky je založeno na principu í
chladícího systému vytvářejícího studený vzduch, který je vháněn přes 
zdvojenou podlahu do systému uzavřené studené uličky. Ulička je tvořena 
datovými skříněmi, postavenými čelní stranou k sobě a prostor mezi 
jednotlivými skříněmi je zastřešen kryty z polykarbonátu.

Zastřešení studené uličky zamezuje smíchávání studeného vzduchu í
z dvojité podlahy, který ochlazuje aktivní komponenty, s teplým vzduchem 
vystupujícím ven z datových skříní. Tento způsob chlazení zajišťuje
kontrolovaný přísun studeného vzduchu k datovým skříním a snižuje tak 
náklady na pořízení složitého chladícího systému datových místností.

Pro bezpečný 
a úsporný provoz 
datových center

 www.micos.cz

Pro bezpečný

SSTUDENÁ ULIČKKA

Česká společnost MICOS, která 
na trhu úspěšně funguje již více 
než 20 let, vytvoří optimální 
řešení vhodné pro Vaše datové 
centrum včetně instalace 
stojanových skříní a rozvaděčů 
řady MSS i potřebného 
příslušenství (vyvazovací oka, 
horizontální a vertikální panely).
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y   Telefónica zřizuje v Londýně digitální centrální středisko 
a zeštíhluje podnikatelské jednotky

Předseda představenstva a generální ředitel Telefóniky 

Cesar Alierta oznámil, že společnost vytváří podmínky 

pro další posílení své pozice globálního hráče v digitál-

ním světě a zahajuje rozsáhlou restrukturalizaci svých 

podnikatelských útvarů. V rámci restrukturalizace bude 

ustavena nová „digitální“ organizační jednotka Telefóniky 

se sídlem v Londýně, s regionálními organizacemi 

v Madridu, Sao Paulu, v Silicon Valley a dalšími strategic-

kými středisky v Asii, která přenese řadu pravomocí ope-

rátora ze Španělska do Velké Británie.

Nová organizace – Telefónica Digital Division – bude 

jednou ze tří hlavních obchodních divizí Telefóniky půso-

bících napříč Evropou a Latinskou Amerikou, přičemž 

provoz na domácím trhu ve Španělsku, dříve samostatné 

organizaci, bude náležet k organizaci v rámci Evropy.

Digitální Telefónica bude zaměstnávat 2500 odbor-

níků převedených z jednotek New Global Services (verti-

kální business), Terra, Tuenti, Jajah, organizace výzkumu 

a vývoje Telefóniky, médií a dalších. V čele nové organi-

zační jednotky bude Mathew Key, který v současné době 

řídí Telefónica Europe.

V prohlášení Telefónica uvedla, že ustavení londýnské

organizace by mělo především „posílit postavení Telefóniky 

v digitálním světě a využít všechny příležitosti k růstu, které 

jsou v tomto prostředí hnací silou inovací, posílení portfolia pro-

duktů a služeb a maximalizace výhod velké zákaznické báze.“

Společnost rovněž oznámila ustavení nové provozní 

jednotky Global Resources, jejímž cílem bude „zajištění 

rentability a udržitelnosti podnikání s uvolněním a využi-

tím úspor a řízení transformace Telefóniky na plně globální 

společnost.“ Tuto organizaci bude vést Guillermo Ansaldo, “

dosavadní šéf společnosti Telefónica Sp.. Termín ustavení 

této jednotky zatím nebyl oznámen.

José María Álvarez-Pallete, který nyní řídí společnost 

Telefónica Latin America, bude odpovídat za Evropu 

a Santiago Fernández Valbuena, dříve generální ředitel 

pro strategii, fi nance a korporátní rozvoj, bude mít na sta-

rosti Latinskou Ameriku.

Společnost prohlásila, „že nová organizační struktura,

která byla 5. září schválena radou Telefóniky, zajistí zejména 

urychlení rozhodovacích procesů ve společnosti a zeštíhlení 

organizace.“

  Ohlédnutí za Stevem Jobsem
Steve Jobs, muž, který silou svých vizí přebudoval Apple 

z pozice počítačové fi rmy na společnost spotřebitelských 

technologií s celosvětovým vlivem, zemřel ve svých 56. 

letech. Zpráva o jeho úmrtí přišla 5. 10. 2011, pouhých 

24 hodin poté, co Apple představila nejnovější verzi 

iPhone (iPhone 4S).

Vraťme se jen o okamžik zpátky, do posledních dnů 

srpna letošního roku, kdy se Jobs rozhodl, že odstoupí 

z postavení generálního ředitele společnosti. V rezignač-

ním dopise, který odeslal vedení společnosti dne 24. srpna, 

doporučil, aby se jeho nástupcem stal jeho dlouholetý 

spolupracovník, provozní ředitel Tim Cook. Vedení spo-

lečnosti jeho doporučení vyhovělo a ve svém prohlášení 

jmenování Cooka potvrdilo. Apple současně uvedl, že Jobs 

zůstane přes rezignaci na funkci CEO i nadále předsedou 

představenstva společnosti.

I když Jobse v posledních létech pronásledovaly zdra-

votní problémy, uvědomoval si svoji odpovědnost a nevi-

děl zvláštní důvod k rezignaci. „Vždycky jsem říkal, že

kdyby někdy přišel den, kdy bych již nemohl plnit povinnosti 

CEO vůči společnosti Apple a očekávání na mně kladená, 

byl bych první, kdo by vám to sdělil. Bohužel, ten den přišel,“

napsal.

„Pokud jde o mého nástupce, vřele doporučuji, abychom 

dodrželi náš plán nástupnictví, s tím, že Tim Cook bude 

jmenován do funkce CEO společnosti Apple. Věřím, že Apple 

čekají nejlepší dny inovací. A těším se, že vše budu sledovat 

a přispívat k jeho úspěchu v nové roli.“

Apple poté Cooka do funkce potvrdila. „Timova třinác-

tiletá služba byla pro Apple vynikajícím výkonem, prokázal 

pozoruhodný talent a zdravý úsudek při všem, co dělá,“ píše“

se v prohlášení.

Bez ohledu na schopnosti nového CEO však Jobsův 

odchod bude pro Apple zřejmě znamenat přechod do 

složitého období, protože společnost je v očích investorů 

i veřejnosti úzce svázaná s jeho jménem. Ztráta zaklada-

tele tak může Apple oslabit.

Jobs spoluzaložil fi rmu Apple v roce 1976, ale byl z ní 

po mocenském zápase v představenstvu v roce 1984 

vyloučen. Jeho návrat do čela v roce 1997 bylo ve fi rmě 

Apple výzvou k oživení prostřednictvím řady průkop-

nických produktů, nejprve iMac (1999), později s iPod 

(2001), iPhone (2007) a iPad (2010).

  ICT Unie varuje před odkladem elektronizace státní 
agendy

Představitelé ICT Unie varují, že více než roční odklady 

implementace projektů elektronizace státní správy 

a samosprávy ohrozí dokončení projektu eGovernmentu. 

Může tím dojít ke značným fi nančním ztrátám na straně 

státu, ale i k růstu byrokratické zátěže občanů a fi rem. 

„Pokud se naplánované projekty nedokončí a nepropojí se 

navazující systémy, pak jsou zcela ztraceny všechny souvi-

sející investice,“ upozorňuje prezident ICT Unie Svatoslav “

Novák.

Jak dodal, oblast informačních technologií má svá spe-

cifi ka, která znemožňují aplikaci tzv. salámové metody, 

běžně používané například při stavbě silnic a dálnic. 

„Projekty – stavby v IT, pokud mají plnit svou naplánova-

nou fi nální úlohu, se musí dokončit v rozumném horizontu, 

neboť nelze zprovozňovat jen části – torza budovaného sys-

tému. Jejich fi nalizaci nelze odkládat. Už vůbec ne v řádu 

let,“ řekl Svatoslav Novák.“

V této souvislosti se konkrétně zmínil např. o návrhu 

novely zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové 

službě. Ten obsahuje mimo jiné pasáž o elektronické spi-

sové službě. Zatímco platná verze zákona počítá s převo-

dem všech úředních dokumentů do elektronické podoby 

k 31. 7. 2012, novela tento termín posouvá o plné tři roky, 

tedy až na 31. 7. 2015!
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ohrozí úspěšné dokončení celého projektu eGovernmentu. 

Nedostaví se tím potřebná efektivita státní správy a ve svém 

důsledku to ohrozí i konkurenceschopnost ČR. Zůstává otáz-

kou, jak se budou realizovat navazující projekty jako portál 

datových schránek, státní digitální archiv, elektronická sbírka 

zákonů nebo funkčnost základních registrů. Ohrožena tím 

může být i elektronická komunikace přes datové schránky,“

vypočítává možné negativní dopady novely výše zmíně-

ného zákona prezident ICT Unie.

Upozornil také na skutečnost, že velká část projektů

je spolufi nancována z fondů EU a může být ohroženo

jejich další fi nancování. „Chápu, že pro udržování sys-

témů v chodu je třeba mít naplánované provozní pro-

středky. Pokud však vláda chce šetřit tak, že se realizace

omezí legislativním způsobem, pak je to cesta do pekel,“ 

uvedl Svatoslav Novák. Stát se tím podle jeho slov zba-

vuje možnosti využívat nástrojů, které by ve výsledku

přinesly skutečné dlouhodobé úspory a významné sní-

žení státní byrokracie.

  Společnost Apple se stala číslem jedna
Podle posledních údajů analytické společnosti

International Data Corporation (IDC) došlo na trhu

mobilních komunikátorů (smartphone) k význam-

ným změnám. Dlouhodobé vedoucí postavení spo-

lečnosti Nokia na trhu mobilních komunikátorů bylo 

zlomeno a číslem jedna se nyní stala společnost Apple, 

a to díky trvalému nárůstu prodaných zařízení (mezi-

ročně o 141,7 %). Na druhé místo se dostala společnost

Samsung, která za posledních 12 měsíců zaznamenala

obrovských rozmach (nárůst o 380 %), díky úspěchu

a oblíbenosti Galaxy S. Na třetí místo klesla společnost

Nokia, která naopak zaznamenala velký propad (–30,4 %) 

a na čtvrté místo společnost Research In Motion (RIM), 

jejíž nárůst je poměrně malý (10,7 %). Páté místo si udr-

žuje společnost HTC (nárůst 166 %), která se rychle blíží

společnosti RIM.

Počet prodaných zařízení ve 2. čtvrtletí 2011 dosáhl 

106,5 milionu, což v porovnání se 64,4 milionu ve 2. 

čtvrtletí 2010 představuje meziročně nárůst o 65,4 %. 

Nejvíce zařízení prodala společnost Apple, a to 20,3 mili-

onu (19,1 %), následuje Samsung s 17,3 milionu, (16,3 %), 

Nokia s 16,7 milionu (15,7 %), RIM s 12,4 milionu (11,6 %) 

a HTC s 11,7 milionu (11 %).

„Na trhu smartphonů byl korunován nový lídr a jeho 

jméno je Apple,“ uvedl Ramon Llamas, vedoucí výzkumný “

analytik IDC. „Už od prvního iPhone v roce 2007 společnost 

Apple podnikala kroky v oblasti hardwaru, soft waru i distri-

buce, aby se její výrobky dobře vryly do paměti a dosáhla co 

nejvyššího podílu na trhu. Poptávka začala být tak vysoká, 

že je dokonce stále zájem i o modely staré jeden nebo dva 

roky.“

„Změny v Top 5 včetně vedoucího postavení naznačují, 

že se trh mobilních komunikátorů vyrovnává,“ řekl Kevin“

Restivo, starší analytik IDC. „Lídr trhu nemá žádný velký 

náskok, což předznamenává, že v Top 5 bude i nadále dochá-

zet ke změnám.“

  Slovak Telekom a Ericsson podepsaly pětiletou smlouvu 
o řízených službách pro pevné sítě

Společnost Slovak Telekom, operátor s největší nabíd-

kou multimediálních služeb na Slovensku, člen nadná-

rodní skupiny Deutsche Telekom, si vybral Ericsson jako 

dodavatele řízených služeb. Ericsson bude zabezpečovat 

podporu pro provozní středisko pevné sítě i její údržbu 

v terénu. Podle smlouvy o řízených službách v pevné síti 

– první pro Ericsson na Slovensku – přejde od 1. října 

100 zaměstnanců společnosti Slovak Telekom do společ-

nosti Ericsson, což bude významným přínosem pro rozší-

ření odborných zkušeností společnosti Ericsson v oblasti 

poskytování řízených služeb.

Ruediger J. Schulz, výkonný ředitel pro oblast sítí a IT 

Slovak Telekom, uvedl: „Naši zaměstnanci na Slovensku se 

přidají ke globální skupině Ericsson, která zaměstnává 50 

tisíc odborníků v oblasti poskytování služeb pracujících ve 

180 zemích. Díky nim získáme jako fi rma hodnotné kompe-

tence a schopnosti pro rozvoj našeho podnikání i pro posky-

tování ještě lepší uživatelské zkušenosti našich zákazníků. 

Tuto smlouvu vnímáme jako další krok pro dlouhodobé 

partnerství se společností Ericsson.“

Marián Bezák, prezident společnosti Ericsson na 

Slovensku, uvedl: „Podnikání v oblasti manažovaných služeb 

je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů trhu. Operátoři 

si uvědomují výhody toho, že se místo provozování techno-

logie mohou plně koncentrovat na prodej a marketingovou 

činnost. Díky smlouvě získáme zručnost a odborné znalosti 

zaměstnanců společnosti Slovak Telekom. To nám umožní 

rozšířit podnikání na Slovensku.“

Společnost Ericsson po celém světě poskytuje podporu 

sítím se 2 miliardami uživatelů a řídí sítě, které slouží 800 

miliónům uživatelů. Ericsson investoval 1 miliardu USD 

do nástrojů, metod a procesů, které umožňují operátorům 

nezvyšovat náklady a současně poskytovat co nejlepší 

zkušenost zaměstnancům a klientům. 

Ericsson bude řídit a organizovat stávající sítě Slovak 

Telekomu, zajišťovat provoz v terénu v nejrůznějších loka-

litách po celém Slovensku a bude poskytovat reaktivní 

a proaktivní údržbu sítě.

  T-Mobile a Alcatel-Lucent posouvají rychlostní limity 
v transportní sítí

Společnosti T-Mobile Czech Republic a Alcatel-Lucent 

spolu překročily další metu při výstavbě optických sítí 

v České republice. Vybrané části páteřní optické sítě 

T-Mobile nyní podporují přenosovou rychlost 100 Gb/s.

Operátor je tak jako první společnost v České republice 

připraven poskytovat jednotlivé služby propojující datová 

centra nebo mezinárodní tranzitní provoz v takovýchto 

rychlostech. Nová technologie T-Mobile, která je určena 

nejen pro fi remní zákazníky, ale zejména jako páteřní 

infrastruktura pro 3G síť, tak pomůže i nadále nabízet 

zákazníkům tu nejrychlejší mobilní síť v České republice. 

„Rozvoj optických komunikací vždy patřil mezi hlavní 

priority T-Mobile. Naše páteřní optická síť nyní pokrývá 

komunikaci mezi více než 60 největšími městy v České 

republice,“ řekl Frank Meywerk, výkonný ředitel techno-
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y logického úseku společnosti T-Mobile Czech Republic, 

a dodal: „Vzhledem k neustále rostoucímu trendu přenáše-

ných dat jsou 100Gb technologie klíčové pro uspokojování 

potřeb našich zákazníků a současně mají potenciál pro sní-

žení nákladů na provoz naší sítě.“

T-Mobile zprovoznil na své páteřní optické infrastruktuře

služby 100 Gb/s mezi Prahou a několika krajskými městy.

Tato optická síť využívá technologii optického směrování

a hustého vlnového multiplexu (Dense Wavelength Division

Multiplexing, DWDM) společnosti Alcatel-Lucent, která je

vybavená novou generací optických prvků z dílny Bellových

laboratoří a dokáže na těchto trasách dlouhých přes 600 km

přenést 100Gb službu bez nutnosti regenerace optického

signálu po celé trase. Technologie Alcatel-Lucent 1626 Light

Manager, která je díky vylepšení o fotonickou platformu 1830

Photonic Service Switch (PSS) kompatibilní se sítěmi příští

generace umožňujícími přenášet data o rychlosti 100 Gb/s, 

je krokem k plně optické síti, přináší lepší výkon a současně

snižuje náklady na její provoz.

T-Mobile tak nákupem vysoce výkonné technologie 

od Alcatel-Lucent potvrdil svoji dlouhodobou strate-

gii být významným integrovaným operátorem. Tento cíl 

naplňuje výraznými investicemi do vlastní infrastruk-

tury a zaváděním technologických inovací, např. 3G síť 

T-Mobile jako jediná v ČR využívá technologii HSPA+ 

umožňující datové přenosy s rychlostí až 21 Mb/s. Alcatel-

Lucent je přední společností na světě v oblasti optických

komunikací a jako jediný dodavatel nabízí 100Gb systémy 

spojující optické a IP směrovací technologie.

David Grundel, generální ředitel společnosti Alcatel-

Lucent Czech, vyzdvihl pozici společnosti jako světového 

lídra v optických komunikacích: „Nové typy cloudových

služeb a zejména video ve vysokém rozlišení vede meziročně 

k 35% růstu objemu přenášených dat. Tento trend nás nutí 

k neustálým technologickým inovacím, mezi které bezesporu 

patří 100Gb technologie. Díky nasazení této naší technolo-

gie je společnost T-Mobile Czech Republic již dnes připra-

vena odpovědět na nové trendy a je schopna přenášet provoz 

o rychlosti téměř 10 Tb/s, což je pro představu 300 klasic-

kých DVD fi lmů za jednu sekundu.“

  Na český trh přichází fi remní tablet Cisco Cius
Společnost Cisco uvádí na český trh tablet Cisco Cius, který 

je speciálně navržen pro fi remní prostředí, poskytuje pří-

stup k nástrojům pro týmovou spolupráci a slouží jako

zařízení pro virtualizaci stolních počítačů. Spolu s aplikač-

ním ekosystémem Cisco AppHQ tvoří ideální prostředí

pro tvorbu, správu a nasazení aplikací. Trend přechodu

fi rem z pevných počítačů na mobilní platformu, nejčastěji

v podobě tabletů, potvrzují také nejnovější studie. Podle

analýzy společnosti Deloitte nakoupí fi rmy v roce 2011

více než 10 milionů tabletů. Podle společnosti Gartner

pak fi remní výdaje na nákup tabletů porostou do roku

2015 meziročně o 52 %. Mobilní zařízení přitom požadují

také samotní zaměstnanci, z nichž 60 % preferuje práci na

dálku, kterou zařízení, jako je Cisco Cius, umožňují. Podle

výzkumu společnosti Forrester Research bude v roce 2012

až 73 % zaměstnanců fi rem pracovat na dálku.

Tablet Cisco Cius, který je určený speciálně pro využití ve 

fi rmách, je plnohodnotný pracovní nástroj odpovídající 

nejnovějším trendům současného IT. Díky technologii 

virtual desktop rozšiřuje Cius možnosti pro služby

založené na cloud computingu a kromě nativní podpory 

nástrojů pro spolupráci nabízí také kontinuální přenos 

HD videa, obrazové služby v reálné času, videokonference, 

přístup k e-mailu i webovému obsahu a umožňuje edito-

vat a sdílet jakákoliv data, ať už jsou na lokálním úložišti 

nebo v prostředí cloudu. Cisco Cius je otevřená platforma 

pro komunikaci a spolupráci navržena pro co nejbezpeč-

nější připojení zaměstnanců na cestách a umožnění pří-

stupu a sdílení požadovaného obsahu.

„Cius není další z řady tabletů. Je uzpůsobený pro použití 

ve fi rmách a také jeho funkce a parametry přesně odpoví-

dají potřebám, jaké jsou v podnikovém prostředí kladena na 

mobilní zařízení. V podstatě nejde jen o byznysový tablet, 

Cius je zároveň IP telefon příští generace, zařízení pro týmo-

vou spolupráci a pro uživatele představuje také pomyslnou 

bránu do světa virtualizce. Maximální efekt pak přináší ve 

chvíli, kdy je součástí celého informačního ekosystému,“ řekl“

Petr Růžička, business development manager společnosti 

Cisco.

V případě spojení tabletů Cisco Cius s aplikačním 

prostředím Cisco AppHQ pak manažer IT dostává do 

rukou nástroj pro snadný vývoj, nasazení i správu apli-

kací. Součástí AppHQ jsou vývojářské nástroje, umož-

ňující vytvářet, testovat a poskytovat aplikace pro Cisco 

Cius a kontrolní mechanismy pro správce IT, dovolující 

individuálně defi novat, které aplikace lze v rámci organi-

zace na tabletech provozovat. AppHQ lze využít také jako 

uzavřený ekosystém v rámci jedné společnosti – v inter-

ním repositáři (storefront, obdoba „app store“) mohou být 

k dispozici jen vybrané produkty třetích stran a vlastní 

fi remní aplikace a rozšíření.

  Virtualizace IT má pozitivní vliv na podnikání
Společnost VMware, globální lídr v oblasti virtualizačních 

řešení a cloud computingu, oznámila výsledky průzkumu, 

který proběhl v rámci konference VMware Forum 2011 

na konci června. Ze studie vyplývá, že 93 % fi rem působí-

cích v České republice spatřuje ve virtualizaci IT pozitivní 

přínos pro své podnikání. Průzkumu se zúčastnilo 372 

zástupců privátních fi rem a institucí státní správy všech 

velikostí. Respondenti dále uvedli, že minimálně třetina 

z nich zvažuje možnost hostování svého IT mimo vlastní 

společnost a má zájem aktivně reagovat na nastupující 

trend cloud computingu.

„Virtualizace a cloud computing jsou hybnou silou 

dnešního světa informačních technologií. Přinášejí jedno-
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značné a měřitelné benefi ty jak informatikům v podobě 

efektivnější správy a vyšší fl exibility vnitrofi remního ICT,

tak i společnosti jako celku v masivní úspoře nákladů,“ 

uvedl Michal Stachník, regionální ředitel VMware pro

Českou a Slovenskou republiku a dodává: „Zavést tyto

technologie v praxi není nijak obtížné a takřka polovina

dotázaných se hodlá věnovat uvedené problematice již 

v nejbližším období.“ 

Studie dále nastínila priority jednotlivých společností, 

kdy 56 % z nich vidí jako nejdůležitější téma správy 

a automatizace infrastruktury IT, následováno 41 %, které 

upřednostňují snahy o úsporu nákladů. U obou oblastí 

je patrný dvojnásobný nárůst oproti výsledkům studie 

z loňského roku, kdy téma správy a automatizace bylo pri-

oritou pro 26 % dotázaných, úspory pak pro 23 %. Dalšími 

důležitými tématy jsou pro třetinu fi rem zajištění obnovy 

v případě výpadku a virtualizace koncových uživatelských 

stanic.

  Nová Motorola PRO+
Uživatele v Evropě a Asii se mohou v říjnu těšit na nový 

mobilní komunikátor (smartphone) PRO+ od společnosti 

Motorola, který byl ofi ciálně představen na vele-

trhu IFA 2011 v Berlíně. PRO+ o rozměrech

62 × 119,50 × 11,65 mm a hmotnosti 113 g

je vybaven fyzickou i dotykovou QWERTY

klávesnicí, 1GHz procesorem, 4GB interní 

paměti (může být rozšířena až na 32 GB), 

3,1palcovým displejem s rozlišením 640 ×

480 pixelů, 5megapixelovým fotoapará-

tem s automatickým ostřením a bleskem 

a využívá operační systém Android 2.3 

(Gingerbread). K dalšímu vybavení patří

kompas, akcelerometr, snímač přiblížení, 

snímač světla a FM rádio.

Klíčové aplikace, jako jsou e-mail a kalendář lze posu-

novat přímo z domovské obrazovky, zatímco uživatelé 

mohou přistupovat a upravovat soubory s předem insta-

lovanou aplikací cloud Quickoffi  ce Connect. K dalším 

aplikacím, které jsou součástí mobilního komunikátoru, 

náleží Adobe Flash Player 10.3, Google Maps 5.0 a Google 

Talk. Rovněž je počítáno, že mobilní komunikátor může 

být ukraden nebo ztracen, takže SD karty jsou šifrované 

a mohou být dálkově zničeny. Možnosti konektivity zahr-

nují duální WCDMA 850/1900/2100, 850/1700/2100, 

900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 14,4 Mb/s, 

HSUPA 2 Mb/s, EDGE třídy 12, GPRS třídy 12 a dále pak 

např. 3,5mm jack headset, USB 2.0 HS, BOTA, PC Sync, 

funkce 3G Mobile HotSpot, která umožňuje komunikovat 

až s pěti dalšími zařízeními WiFi.

Možnosti přehrávání zahrnují mnoho různých audio 

(AAC, AAC +, AAC + Enhanced, AMR NB, MIDI, MP3, 

RA, WAV, WMA) i videoformátů (MPEG4, H.264) stejně 

jako možnosti komunikace prostřednictvím zpráv MMS, 

SMS, e-mail, IM (Dwnld Java, Embedded). Baterie s kapa-

citou 1600 mAh umožňuje až 8 h volání a 13 dní v poho-

tovostním režimu. Cena mobilního komunikátoru zatím 

stanovena nebyla.

  Dopad vysoké rychlosti připojení na výši HDP
Nová zpráva, kterou společně vypracovali Ericsson, 

Arthur D. Little a Chalmersova technologická univer-

zita na základě průzkumu provedeného v 33 zemích 

OECD, vyčísluje důsledky vysoké rychlosti připojení 

a ukazuje, že při každém zdvojnásobení rychlosti připo-

jení se HDP zvýší o 0,3 %. Růst HDP o 0,3 % v zemích 

OECD odpovídá 126 miliardám USD. To je částka větší 

než společné HDP pobaltských států a je to více než 

sedmina průměrné míry růstu zemí OECD v uplynu-

lém desetiletí.

Studie rovněž dokazuje, že další zdvojnásobení rych-

losti připojení může vést k růstu HDP, který přesáhne 

0,3 % (např. čtyřnásobně vyšší rychlost připojení bude 

stimulem ke zvýšení růstu o 0,6 %).

Dostupnost a kvalita vysokorychlostního připojení 

významně podporují hospodářský růst. Ericsson a Arthur 

D. Little v loňském roce zjistili, že každé zvýšení počtu 

uživatelů vysokorychlostního přístupu k internetu o 10 % 

zvýší růst HDP o 1 %.

Tento růst vychází z vyšší přímé i nepřímé hospodářské 

činnosti, která je spojena se vznikem nových pracovních 

míst potřebných k vybudování infrastruktury vysoko-

rychlostního připojení a k okamžitému zvýšení efekti-

vity hospodářství. Hospodářský růst zároveň vyplývá ze 

záměrně vyvolaných změn pracovních postupů a procesů 

na všech úrovních společnosti. Účinek záměrně vyvola-

ných změn pracovních činností představuje nejudržitel-

nější rozměr vyššího růstu a může tvořit až třetinu výše 

uvedené hodnoty růstu HDP.

„Připojení umožňuje využívat pokročilejší online služby, 

chytřejší služby infrastruktury, dále také spojení na dálku 

a telekonferenční hovory. Například v oblasti zdravotní péče 

očekáváme, že mobilní aplikace bude využívat 500 milionů 

občanů.“ prohlásil Johan Wibergh, ředitel obchodní divize “

sítě společnosti Ericsson.

Na Světovém fóru o vysokorychlostním připojení, 

které se konalo v letošním roce v Paříži, prohlásil Johan 

Wibergh: „Očekáváme výrazný nárůst počtu uživatelů. 

Ze současné asi jedné miliardy uživatelů, kteří mají pří-

stup k vysokorychlostnímu přístupu k internetu, na při-

bližně 4 miliardy v roce 2015. Většina z tohoto počtu 

bude mít k dispozici mobilní vysokorychlostní připojení. 

Přístup k internetu a vysokorychlostnímu připojení před-

stavuje pouhý začátek inovací, spolupráce a společen-

ského života.“

Výsledky průzkumu potvrzují, že státní strategie, které 

si uvědomují význam vysokorychlostního připojení 

a podporují jeho dostupnost, jsou správné. Tento prů-

zkum je vůbec prvním svého druhu, protože vyčísluje 

ekonomické dopady zvýšení rychlosti připojení formou 

komplexní vědecké metody za použití veřejně dostupných 

dat.

  Tisková oprava
Autorem článků na str. 21 (Multifunkčné komunikačné 

riešenie ISURUS od ST) a na str. 23 (CloudComputing 

pod značkou ST )v minulém čísle je Ing. Marián HANKO.
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 3D s brýlemi i bez brýlí
3D zobrazení je už v oblasti televize zavedeným pojmem 

a přispívá k rostoucímu podílu příslušných zařízení na 

trhu. Technologie 3D se již neomezuje na ohraničenou 

kategorii luxusních televizorů. Tato nová technologie, zdá 

se, začíná zaujímat pevné místo ve střední i nižší cenové 

kategorii přístrojů.

Brýle pro 3D televizory jsou nyní mnohem lehčí a díky 

speciální geometrii je lze mnohem snadněji používat spolu 

s optickými brýlemi. Výrobci rovněž pracují na vytvoření 

společného standardu pro brýle se závěrkou ovládanou 

infračerveným zářením (IR shutter). To by mělo zajistit 

slučitelnost produktů od různých výrobců, konkurenční 

prostředí se pak postará o snížení cen. V souladu s novým 

standardem bude možné současnou infračervenou tech-

nologii nahradit rádiovými signály, které poskytnou divá-

kovi větší volnost pohybu.

„Pasivní“ brýle se skly s jednou polarizací, které jsou 

často používány v kinech, představují další alternativu. 

Je možné je vyrobit extrémně levně, vyžadují však pou-

žití speciálního 3D stínítka, které má polarizační povrch. 

Jednou z nevýhod této metody je, že 3D zobrazení má ve 

vertikálním směru pouze poloviční rozlišení. Pozitivní je, 

že obrazy pro pravé i levé oko jsou zobrazovány současně, 

což pomáhá produkci pohybových sekvencí, které jsou 

stabilní, zřetelně bez chvění a jevů typu fl icker.

Vedle současných řešení bude ve střednědobém hori-

zontu hrát stále rostoucí roli 3D TV bez brýlí. První séri-

ově vyráběné televizory jsou již v prodeji v Japonsku. 

Tato první generace má pouze malé formáty stínítek, 

zatímco jejich cena je srovnatelná s přístroji nejvyšší kate-

gorie. V souvislosti s výstavou IFA 2011 se objevily na 

trhu první televizory s úhlopříčkou větší než 102 cm (40 

palců). Existují však již prototypy s úhlopříčkou stínítka 

165 cm (65 palců), některé z nich s rozlišením 4k (více 

než 4krát větší počet obrazových bodů v porovnání s full-

-HD). Bude však ještě nějaký čas trvat než budou televi-

zory 3D, které bude možné sledovat bez brýlí, dostupné 

za stejnou cenu jako dnešní 3D televizory s brýlemi. Na 

výstavě IFA 2011 představila 3D TV bez potřeby brýlí 

fi rma Toshiba. Potřebný efekt vytváří vrstva čoček na 

stínítku. Nanokamera identifi kuje polohu diváka a podle 

toho nastavuje obraz. První televizory tohoto typu se 

objeví již na předvánočním trhu. 

Počínaje letošním rokem bude trh 3D rostoucí měrou 

ovlivňován také perifériemi se schopností zobrazení 3D. 

Prakticky všechny nové přehrávače Blu-ray jsou schopny 

reprodukovat fi lmy ve formátu 3D. Pro amatérské fi lmaře 

a fotografy představuje 3D zobrazení rovněž rostoucí 

oblast. Dokladem toho byla rozsáhlá nabídka nových 3D 

kamkordérů a digitálních fotografi ckých kamer s umož-

ňujících snímat 3D scenérie.

 TV a web – to nejlepší z obou světů na obrazovce
Catch-up TV, mediatéky, videoklipy ze stránek Youtube, 

svět sociálních sítí od Twitter po Facebook, snímkové sek-

vence poskytované fotografi ckými službami on-line, před-

povědi počasí, krátké zprávy, sportovní výsledky, vývoj na 

trzích cenných papírů nebo komunikace prostřednictvím 

Skype – veškerý tento internetový obsah můžete nyní sle-

dovat na stejném stínítku, které používáte pro sledování 

tradiční televize. Symbolické App ikony podobné virtu-

álním klávesám na terminálech smartphone a tabletech 

zajišťují přístup k obsahu a aplikacím. Každý z výrobců 

nabízí poněkud odlišný přístup s terminály určujícími 

jejich vlastní rychle se rozvíjející portály. Někteří výrobci 

již vytvořili komunity soustředící se na vývoj TV apps, 

kombinujících různé formy kreativity z oblasti IT.

Kromě Apps jsou některé televizory vybaveny i vyhle-

dávači pro přístup na internet, podobně jako na PC. 

Speciální řídicí Apps s virtuálními klávesnicemi na ter-

minálech smartphone nebo tabletech propojené s televi-

zorem prostřednictvím domácí rádiové sítě představují 

ideální způsob navigace takovými stránkami na stínítku.

HbbTV (Hybrid Broad Band TV) se bude stále více 

prosazovat. Zkratka představuje standard, který umož-

ňuje přímé propojení mezi TV vysíláním a internetovým 

obsahem. S použitím tohoto systému mohou televizní sta-

nice rovněž přenášet data doprovázející program, která 

Trendy v oblasti spotřební elektroniky 

a domácích spotřebičů
V září se v Berlíně na výstavišti pod známou věží Funkturm uskutečnila významná výstava spotřební elektroniky a domácích 

spotřebičů IFA (Internationalle FunkAusstellung). Letošní ročník IFA 2011 přilákal 1441 vystavovatelů. Díky rychlému tempu 

inovací vymezuje spotřební elektronika stále nové standardy. Splývání televize s internetem, mediální obsah ve 3D a HD a od-

povídající zařízení pro jeho sledování, masivní vzestup prodeje tabletových PC, Apps a mobilní terminály smartphone, jakož 

i propojení těchto zařízení v domácnosti i za pohybu, to vše defi nuje trendy roku 2011.

Všeobecně se trh spotřební elektroniky vyvíjí pozitivně. Průzkumy trhu předpovídají růst kolem 7 %, s celkovým objemem pro-

deje ve výši 691 miliard EUR. Růst v Evropě je odhadován na 6 %, když dosáhne přibližně objemu 204 miliard EUR.
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fungují stejně jako odkaz na internet. Stiskem červeného 

tlačítka na dálkovém ovládání přepneme z aktuálního TV 

programu na informace vztahující se k tomuto programu 

na internetu.

Splývání televize s internetem bylo narůstajícím tren-

dem v uplynulých dvou letech a v letošním roce a letech 

následujících se stane ještě významnějším. Jedná se však 

nejen o významný technologický trend, ale také o latentní 

posun paradigmatu obchodního modelu v sektoru spo-

třební elektroniky. Obchodní úspěch v budoucnosti bude 

do značné míry defi nován úspěšnou kombinací funkcí 

instalovaných na terminálech s rozsahem dostupného 

obsahu a spoluprací mezi „hardwarovým“ sektorem 

a průmyslem nabízejícím obsah.

  Apps a tablety – propojení spotřební elektroniky 
a digitální domácnosti

Vezmeme-li iPad jako prototyp, během několika měsíců 

vznikla zcela nová kategorie zařízení. Poptávka po 

těchto tenounkých terminálech je obrovská a výrobci 

ji uspokojují uváděním stále nových a nových modelů. 

Podobně jako menší ekvivalent – smartphone nastavují 

tyto ploché osobní počítače nové standardy v ergono-

mii a spektru jejich aplikací. Původem ze světa počí-

tačů defi nují tablety zcela novou, intuitivní cestu pří-

stupu do celého digitálního světa. Vedle hardwaru byl 

vytvořen masivní rozsah aplikací a spojení kreativity 

tisíců vývojářů produkuje trvalý tok nových možností 

využití.

Svými nápady aplikací významně přispěli i tradiční 

výrobci spotřební elektroniky. Téměř se zdá, jako by 

čekali na tento nový typ zařízení. Popravdě Apps na 

tabletech a terminálech smartphone působí jako chybě-

jící spojovací článek ve spotřební elektronice. Aplikace

nyní dovolují mnohem komplexnější funkce snadného

vizuálně orientovaného řízení síťově propojené spo-

třební elektroniky – šíření hudby v domě, jednoduchý, 

obrazem doprovázený výběr z nepřeberného spektra

TV programů a internetových služeb, a dokonce řízení 

funkcí celé propojené domácnosti. Tablety jsou s tím

vším schopny zacházet s jednoduchostí a za ceny nižší

než specializované řídicí systémy na podobné technické

úrovni.

 Obraz a zvuk v domácí síti
Archivační systémy jako poličky a regály, alba apod. jsou 

minulostí. Fotografi e, hudba a video se dnes ukládají digi-

tálně na PC, notebooky nebo síťové pevné disky. Domácí 

sítě umožňují navíc přistupovat k těmto archívům virtu-

álně z jakéhokoliv moderního digitálního terminálu, jako 

smartphone, televizor nebo tabletový PC. Zavedení stan-

dardů jako UPnP a DLNA využívání mediálního obsahu 

v domácí síti ještě více zjednodušuje. Relevantní zařízení 

se mohou navzájem dobře rozeznávat a vyměňovat si tak 

digitální obsah.

Trend směřující k propojení mediálního obsahu měl 

rovněž trvalý vliv na svět hi-fi . Rozsáhlé množství hudeb-

ních zařízení a systémů Surround Sound dnes může být 

připojeno do domácí sítě, ať již kabelem nebo rádiově, 

a mít tak přístup k přehrávání centrálně uložených kolekcí 

hudebního obsahu. V těchto scénářích představují termi-

nály smartphone ideální a jednoduchou podobu dálko-

vého ovládání se speciálními Apps, které zvou uživatele na 

cestu po bezbřehém světě uloženého hudebního obsahu.

Pevné místo v mediální struktuře dnešní domácnosti 

má i rozhlas. Audiozařízení zapojená do domácí sítě je 

možné většinou využít i pro přístup k obrovskému počtu 

domácích i zahraničních rozhlasových stanic, které jsou 

dnes dostupné na internetu. Ten se tak dnes stává jedním 

z nejdůležitějších digitálních distribučních kanálů rozhla-

sového vysílání.

 Fotokamery a kamkordéry – HD, 3D a připojení do sítě
Rozlišení HD se pro dnešní kamkordéry stalo víceméně 

standardem. Rychle narůstá rovněž i spektrum modelů 

pro záznam ve 3D. V řadě případů jsou použity tři oddě-

lené obrazové snímací prvky, aby byla zajištěna perfektní 

kvalita obrazu, a to nejen pro špičkové kategorie zařízení, 

ale i pro kompaktní kapesní přístroje.

Fotografi cké kamery mohou být stále více používány 

pro záznam pohyblivého obrazu a tato schopnost se 

nevztahuje jenom na sektor produktů pro individuální 

použití, ale na kompletní spektrum od kapesních fotoapa-

rátů až po špičkové systémy a SLR kamery. Všechny jsou 

schopny produkovat videozáznam v kvalitě HD. Dokonce 

existuje již několik modelů, které mohou snímat třídimen-

zionální obraz. Najdeme zde i různé dodatečné a velice 

praktické funkce, např. zabudovaný přijímač GPS, který 

automaticky zaznamenává místo pořízení snímku, nebo 

připojení WLAN umožňující okamžitý přenos fotografi e 

nebo videa. Zabudovaný soft ware na zpracování obrazu 
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a dotykové displeje potom napomáhají snadnějšímu ovlá-

dání těchto přístrojů.

  Procesory a operační systémy – nový výkon i nové aliance
V letošním roce se dostávají na trh zcela nové řady pro-

cesorů s architekturami, kdy hlavní procesor a grafi cká 

jednotka sdílejí stejný polovodičový čip. To má půso-

bivý vliv na obrazový výkon, který umožňuje přenosným 

počítačům, jako jsou notebooky, zobrazovat pohyblivý 

obraz v módu full screen v plné HD kvalitě bez jakého-

koliv chvění. Podobné integrované typy procesorů umož-

ňují nabízet stejné schopnosti i nejnovějším terminálům 

smartphone.

Významně ovlivňuje měřítko výkonu a poskytova-

ných funkcí i typ operačního systému. To je příležitostí 

pro utváření nových aliancí, neboť nové verze operačních 

systémů pro tabletové PC budou v budoucnosti harmoni-

zovány s procesory používanými prakticky ve všech table-

tech a chytrých telefonech. Jedna věc je již jistá – zákazníci 

budou mít možnost vybírat si z širokého spektra různých 

typů zařízení a operačních systémů.

  Pro dobro planety – energetická účinnost
Energetická spotřeba např. televizního přijímače v minu-

lých letech drasticky poklesla, a platí to jak pro televizory 

s LCD, tak s plazmovým displejem. Tento vývoj byl pro-

vázen regulacemi prostřednictvím zákonných nařízení, 

avšak průmysl sám jedná iniciativně a byl vždy hlavní 

silou v prosazování trendu snižování spotřeby, trendu, 

který pokračuje uvedením nových inovativních řad pří-

strojů v letošním roce. Již není neobvyklé najít velko-

plošné televizory s rozměry vhodnými pro libovolný 

obývací pokoj se spotřebou pod 100 W, které jsou přesto 

schopny nabídnout jasný obraz s vysokým rozlišením. 

Přechod k LCD s podsvícením diodami LED předsta-

vuje rovněž významný příspěvek k úspoře energie a tedy 

i k ochraně životního prostředí. Diody LED navíc nahra-

zují zářivkové luminiscenční trubice obsahující rtuť. Další, 

z hlediska životního prostředí škodlivé látky byly z výrob-

ního procesu eliminovány již před několika lety, zejména 

retardanty hoření obsahující halogeny a pájecí směsi na 

bázi olova. Tímto způsobem průmysl spotřební elektro-

niky nejen přispívá ke kvalitě života a zpříjemňuje jej, ale 

rovněž pomáhá snižovat svůj vliv na životní prostředí.

  Domácí spotřebiče nezůstávají pozadu
Již čtvrtým rokem se na výstavě IFA podílí i průmysl 

domácích spotřebičů. Inovace, které toto průmyslové 

odvětví trvale nabízí, přináší výrazný pokrok v komfortu, 

životním stylu a péči o zdraví. Produkty se vyznačují inte-

ligentními technologiemi, možnosti připojení k internetu, 

řešeními Smart Grid a vynikající jednoduchostí použití. 

Důležitou roli hraje i vynikající design. Moderní zařízení, 

která účinně využívají vodu i elektrickou energii, snižují 

spotřebu těchto zdrojů a současně zvyšují výkon a kom-

fort obsluhy.

Situace na trhu domácích spotřebičů je rovněž pozi-

tivní. V roce 2010 vydělalo toto průmyslové odvětví na

prodeji velkých i malých elektrických spotřebičů 160 

miliard USD, což znamenalo přírůstek 8 %. V letoš-

ním roce se očekává nárůst přibližně 6 %, ve východní 

Evropě pak 13 %.

  Jednoduché použití – automatizace a připojení k síti
Vysokou prioritu v oblasti domácích spotřebičů mají 

komfort obsluhy a ergonomické faktory. Inteligentní 

elektronika usnadňuje každodenní používání. Snižuje se 

provozní hluk. Připojení k internetu zajišťuje aktualizaci 

soft waru, nabízí přímý přístup k receptům a tipům na 

přípravu pokrmů. Zařízení připojená do sítí Smart Grids 

mohou využívat energii efektivně i z hlediska provozních 

nákladů.

Některé moderní pračky jsou vybaveny optimalizo-

vanými programy pro praní prádla, které spotřebovávají 

méně vody a používají nižší teploty. Uživatel si může svoji 

myčku nádobí nastavit tak, aby používala pro mytí hrnců 

a pánví speciální cykly a využívala tak vodu efektivněji. 

Sušičky mají samočisticí kondenzační nádoby. Pečicí 

trouby a malé spotřebiče se ovládají pomocí dotykových 

displejů.

Vaření doma je módním trendem jako nikdy dříve. 

Televizní show představují celebrity, doporučují lahodné, 

vzrušující, snadno a rychle připravitelné pokrmy pro 

rodinu a přátele. Indukční sporáky a rychlopečicí trouby 

migrují z restaurantů a nabízejí inovativní funkce a pro-

gramy pro vaření doma. V oblasti malých domácích spo-

třebičů se mohou kreativní uživatelé potěšit inovativními 

food-procesory, mixéry a grily.

Trend směřující ke zdravějšímu stravování pokračuje 

podporován parními troubami, vestavěnými I samo-

statnými pečicími troubami a rozsáhlou řadou menších 

elektrických spotřebičů navržených tak, aby pomáhaly při 

přípravě pokrmů.

Ledničky poskytují mnohem více, než jen co nejdelší 

dobu uchování potravin. Díky optimalizaci rozměrů zabí-

rají v kuchyni méně místa. Vzduchové fi ltry, řízení vlh-

kosti, oddělené ukládací prostory a zóny s teplotou 0 °C 

zajišťují optimální chlazení a uchování potravin. Nové 

modely pak vytyčují nové standardy v oblasti designu, 

počínaje množstvím dvířek a zásuvek až po osvětlení LED, 

od zabudovaných výrobníků ledu až po skenery čárového 

kódu pro sledování zásob a LCD televizory zabudované 

ve dveřích.

Kávovary nadále tvoří samostatný segment trhu, 

nabídka produktů a jejich funkcí se stále rozšiřuje. Vybrat 

si můžeme ze spektra sahajícího od tradičních kávovarů 

po automaty na espresso. V nabídce najdeme i stroje, 

které automaticky identifi kují a měří náležitý poměr 

ingrediencí.

  Ekonomické využívání energie a vody
Stalo se již dlouholetou tradicí, že se výrobci domá-

cích spotřebičů tvrdě věnují zdokonalování energetické 

účinnosti a úsporám energie. Stále více nových a inova-

tivních koncepcí posouvá toto úsilí kupředu a umožňuje 

často dosahovat podstatně lepších výsledků, než vyžadují 
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zákonná opatření nebo standardy pro úsporu energie. Cíl 

je jasný – uspořit vodu a omezit spotřebu elektřiny, aniž 

by bylo třeba obětovat vynikající výkon a komfort.

Působivé je, že za posledních deset let pračky, sušičky, 

ledničky, myčky nádobí a další domácí spotřebiče snížily 

svoji energetickou spotřebu o 30 až 50 %. A portfolio 

energeticky účinných domácích spotřebičů se rozrůstá 

tak, že již zahrnuje i kávovary.

V rámci EU existují nové požadavky na účinnost 

domácích spotřebičů, které stanovují limity energetické 

spotřeby nových produktů. Obrovský potenciál energetic-

kých úspor pak představuje náhrada starých málo účin-

ných zařízení. Podle odhadů je v evropských domácnos-

tech stále v provozu 180 miliónů spotřebičů, které jsou 

starší 10 let. Průměrná životnost domácích spotřebičů je 

12 let pro pračky a sušičky a téměř 17 let pro ledničky.

Poslední studie německého svazu elektrotechnického 

průmyslu ZVEI udává, že starší, neefektivní zařízení spo-

třebují ročně 44 TWh elektrické energie. Jasnou úlohou 

průmyslu je zabývat se úsporami energie, propagovat je 

a vzdělávat zákazníka.

Potenciál úspor při náhradě zařízení starých 15 let je 

ohromný, jak dokazuje tabulka 1, posuďte sami.

Spotřebič Úspora energie Úspora vody

Myčka nádobí 35 % 50 %

Pračka 35 % 50 %

Sušička 45 % –

Mraznička 65 % –

Lednička 65 % –

Tabulka 1  Úspora energie a vody při náhradě starých domá-

cích spotřebičů

Úspora energie u ledničky o 65 % představuje roční 

úspory nákladů ve výši asi 70 EUR. Pořízením moder-

ních energeticky účinných domácích spotřebičů zákazník 

nejen sníží velikost svého účtu za elektřinu, ale získá na 

komfortu, zdravém životním stylu a v neposlední řadě 

přispěje k ochraně životního prostředí.

Petr Beneš
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Tradiční přenosové technologie přes sítě IP/MPLS
V tomto článku bych se chtěl zabývat možnostmi sítí IP/MPLS v oblasti přenosu technologie multiplexu v časové oblasti (Time 

Division Multiplexing, TDM, která se v současných telekomunikačních sítích stále využívá. TDM rozhraní obsahuje mnoho 

starších zařízení, která nelze vyměnit ať už z technologických nebo fi nančních důvodů. Způsoby začleňování TDM provozu 

do IP/MPLS sítí jsou defi novány v doporučeních RFC 4553 a RFC 5086 organizace IETF o nichž se zmíním v dalším textu.

 TDM 
Technologie TDM, jejímž základním reprezentantem 

je v Evropě rozhraní E1 nabízející přenosovou kapacitu 

2048 kbit/s, je používána v tradičních digitálních teleko-

munikačních sítích používaných pro komutaci telefonních 

okruhů (pevné přípojky, GSM) nebo pro přenos dat s vyso-

kou dostupností a nízkou latencí. Rozhraní E1 nabízí buď 

transparentní datový kanál o kapacitě 2048 kbit/s nebo struk-

turovanou E1, která nabízí 31 kanálů o kapacitě 64 kbit/s, pří-

padně 30 kanálů plus jeden kanál signalizační.

Základní vlastností takových okruhů je vysoká spoleh-

livost a dostupnost služby, která umožňuje nabízení této 

služby i pro kritické aplikace, jako je např. telemetrie nebo 

teleprotekce. Této spolehlivosti a dostupnosti je dosaho-

váno využitím vyhrazeného datového pásma a metodami 

zálohy přenosových cest.

Jak jsem se zmínil, základním rozhraním v TDM je rozhraní 

E1. Příspěvkovými rozhraními může být široká škála rozhraní 

o rychlostech od cca 110 bit/s až po zmíněné 2048 kbit/s. Mezi 

datová rozhraní s nižší přenosovou kapacitou patří sériové 

rozhraní RS-232, používané převážně pro nižší rychlosti řádu 

stovek až tisíců bitů za sekundu nebo sériová rozhraní V.35 

a X.21 umožňující přenosy datových toků až do 2 Mbit/s. Dále 

se v přenosových sítích TDM setkáme i s analogovými tele-

fonními rozhraními FXS/FXO nebo E&M

 Způsoby začleňování TDM do IP/MPLS provozu
V předchozím odstavci jsme si shrnuli vlastnosti a roz-

hraní, které má TDM technologie. Z porovnání principů 

technologie TDM s technologií Ethernet/IP/MPLS, která 

je současným trendem, vidíme, že jejich vzájemná spolu-

práce nebude příliš jednoduchá.

Na jedné straně máme technologii nabízející rozhraní 

s nízkou propustností, nicméně s plně garantovanou šíř-

kou pásma a vynikajícími parametry, jako je nízké zpož-

dění a rychlá konvergence sítě. Na druhé straně máme 

technologii paketovou Ethernet/IP, která disponuje vyso-

korychlostními rozhraními, ale v základu nenabízí garan-

tované zpoždění a konvergence takové sítě bývá nesrov-

natelně pomalejší. Řada těchto problémů je ale řešitelná 

s použitím technologie MPLS v kombinaci s pokročilými 

mechanismy pro zajištění kvality služby (QoS).

Jak jsme si v dřívějších článcích ukázali, lze s pomocí 

mechanismu Fast Re-Route (FRR) docílit konvergence 

sítě v řádech desítek ms. To vše samozřejmě musí být 

doplněno vhodnými mechanismy pro detekci výpadku 

sítě.

Vhodným návrhem IP/MPLS směrovače lze docílit 

efektivní prioritizace takového kritického provozu tak, aby 

nedocházelo k velkému zpoždění vlivem ukládání paketů 

do vyrovnávacích pamětí (buff erů) a tím ke vzniku zpož-

dění nebo jitteru. Zároveň je schopen takto dobře navr-

žený směrovač prioritizovat TDM provoz tak, aby jiné 

druhy provozu nemohly negativně ovlivnit propustnost 

takového datového toku. V dalším textu se seznámíme 

s doporučeními pro začleňování TDM provozu do MPLS 

toku. Ukázka možností začleňování starších datových 

technologií do sítí IP/MPLS je na obr. 1.

Obr. 1  Pokročilý multiservisní MPLS směrovač – rozhraní a datové technologie
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Obr. 2  Structure-Agnostic Time Division Multiplexing (TDM) over Packet (SAToP)

Obr. 3  Circuit Emulation Service over Packet Switched Network (CESoPSN)

Pro přenos TDM provozu se používá tzv. Pseudowire 

neboli virtuální okruh. V tomto případě je uzpůsoben pro 

přenos TDM provozu.

Jak bylo výše zmíněno E1 může mít buď struktu-

rovanou nebo nestrukturovanou formu, tj. buď je tok 

2048 kbit/s přenášen transparentně nebo je rozdělen 

do kanálů 64 kbit/s, tzv. časových intervalů. Podle toho 

jaký z těchto dvou toků chceme přenášet, zvolíme jednu 

ze dvou metod – buď Structure-Agnostic Time Division 

Multiplexing (TDM) over Packet (SAToP) podle doporu-

čení IETF RFC 4553 viz obr. 2 nebo Structure-Aware Time 

Division Multiplexed (TDM) Circuit Emulation Service 

over Packet Switched Network (CESoPSN) podle IETF RFC 

5086 viz obr. 3.
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 Náhrada tradičních technologií zařízeními IP/MPLS
V současné době se setkáváme s řadou aplikací, kde je 

třeba využívat buď pomalá rozhraní, která jsou nabí-

zena technologií TDM nebo vyžadují klasický hovo-

rový kanál 64 kbit/s. Takovými aplikacemi jsou „mobile 

backhauling“, teleprotekce nebo různé vnitrofi remní 

aplikace.

Teleprotekce

Ukázku sítě určené k teleprotekci, resp. přenos povelů 

např. v energetické soustavě zobrazuje obr. 4, kde vidíme 

ukázku agregace různých služeb na vzdálené lokalitě tak, 

aby mohly být přeneseny do centrály. Použit je multi-

servisní IP/MPLS směrovač, který je do centrály při-

pojen přes zdvojená rozhraní gigabitového Ethernetu. 

Z obrázku vidíme, že jsou využívána rozličná rozhraní 

E1, Ethernet, FXS (analogový telefon), SHDSL nebo 

RS-232. Všechna tato rozhraní jsou dále přenášena přes 

Ethernet a MPLS. Síť na obrázku je použita také pro 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), 

což je v postatě průmyslový řídicí systém zajišťující 

monitorování a řízení podnikové infrastruktury, výrob-

ních procesů podniků nebo výroby elektřiny. LMR base 

station je základnová stanice pro příjem komunikace, 

zajišťované vysílačkami. Ukázku propojení odloučených 

lokalit s centrálou vidíme na obr. 5.

Obr. 4  Agregační síť v energetice
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Obr. 5  Celkový pohled na datovou IP/MPLS síť v energetice
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Mobile backhauling

Další aplikací TDM sítí konvergovaných k IP/MPLS je 

tzv. mobile backhauling neboli sběr datových toků od 

jednotlivých základnových stanic (BTS) mobilních sítí. 

Klasická síť GSM je totiž založena na TDM technologii. 

Předpokládá se tudíž sběr telefonních a datových toků 

přes TDM rozhraní, resp. E1.

Sítě jsou dále obohacovány o základnové stanice 

UMTS, tzv. node B, u nichž se předpokládalo připojení 

do páteře mobilního operátora přes technologii ATM. 

V současné době jsou již node B vybavovány etherne-

tovým rozhraním. Přicházející mobilní technologie 4. 

generace LTE pak již bude obsahovat pouze rozhraní 

Ethernet. Agregace jednotlivých typů služeb je nazna-

čena na obr. 6.

Důležitým parametrem pro správnou funkci mobil-

ních sítí je synchronnost. Synchronizace je v současných 

sítích zajištěna z větší části přes signál GPS, nicméně je 

třeba mít i záložní zdroje synchronizace.

V případě paketových sítí však nastává problém, pro-

tože tyto sítě nebyly navrženy tak, aby synchronizaci pře-

nášely. Problémy, které nastanou, pokud dojde k výpadku 

synchronizace, ukazuje obr. 7 – nedojde k předání hovoru 7

(handover) na další základnovou stanici. Bylo tedy třeba 

tento problém nějak vyřešit. Jakým způsobem si ukážeme 

v následujících odstavcích.

Obr. 6  Agregované služby mobile backhauling

Obr. 7  Vliv synchronizace na funkci mobilní sítě 

PSSN//Meetroo

Ethernet

TDM Pseudowire

CESoPSN

SAToP

Cell Site MTSOTelemetry

BTS

BSC

RNC

TDM

ATM

Ethernet

Ethernet/ 

MLPPP

Node 

B

MPLS Tunnel (over PSN)

ATM Pseudowire

rfc-4717

N:1 Cell Mode

Ethernet Pseudowire

rfc-4448

Aggregate or per-VLAN

TDM PW

ATM PW

Ethernet PW

GigE

Frequency

+/- 50ppb

Handover

ΔF Mobile cannot lock to BTS2

and call is dropped

BTS2 drifts outside 50ppp window

F2

Time

F1

T1

BTS1

BTS2

T2

+/- 50ppb

Frequency

+/- 50ppb

Handover

(Mobile switches to BTS2 target T)

F2

Time

F1

T1

BTS1

BTS2

T2

+/- 50ppb



16
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

d
ig

it
á

ln
í k

o
m

u
n

ik
a

ce

 Synchronizace
Pro synchronizaci telekomunikačních sítí byl vytvořen 

organizací ITU-T model popisující strukturu synchroni-

zační sítě a požadavků na stabilitu jednotlivých částí syn-

chronizační hierarchie. Synchronizace telekomunikačních 

sítí se řídí doporučením ITU-T G.803 a synchronizační 

hierarchie je zobrazena na obr. 8.

Základní synchronizační jednotkou je PRC neboli 

Primary Reference Clock, což je čas generovaný cesi-

ovými hodinami nebo zprostředkovaně systémem GPS. 

Tento zdroj časování je pak označován jako Stratum 1 a je 

defi nován doporučením ITU-T G.811. Další zdroj syn-

chronizace s nižší stabilitou taktu je Stratum 2, defi novaný 

normou ITU-T G.812 a následuje Stratum 3 defi novaný 

v doporučení ITU-T G.813.

Ke ztrátě synchronizace může dojít různými způsoby. 

Například oscilátor negeneruje takt o správné frekvenci, 

i když frekvence jím generovaná vykazuje stabilní kmi-

točet. Frekvence se může rozcházet a měnit se od nižší 

k vyšší anebo obráceně. Nebo může frekvence oscilovat 

v okolí správné, ovšem v nepovoleném rozsahu. Ukázka 

takových případů je na obr. 9.

Obr. 8  Referenční model synchronizace 

Obr. 9  Ukázka problémů se synchronizací 
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Sledovanými parametry jsou jitter a wander. Za jitter 

považujeme změnu fáze odpovídající kmitočtu většímu 

než 10 Hz, pod touto hranicí mluvíme o wanderu, což je 

pomalá pozvolná změna fáze. Ukázka takového posunu 

fází je na obr. 10. A – představuje ideální zdroj taktu, B – 

fázový posun – šum, C – rozdíly v časování, D – fázovou 

odchylku TIE (Time Interval Error).

Pro synchronizaci se v Ethernetových sítích používá něko-

lik metod, z nichž se zmíním o Adaptive Clock Recovery, 

IEEE 1588v2 a SyncE neboli synchronním Ethernetu. Cílem 

je, pokud je to možné, použít v síti synchronní Ethernet, který 

zajišťuje nejkvalitnější přenos synchronizace. Ne vždy je to 

však možné, takže se postupně krátce seznámíme i s dalšími 

metodami směrem od nejméně přesné k nejpřesnější.

Nejméně přesný přenos taktu nám zajistí technika 

Adaptive Clock Recovery, která je založena na konstant-

ním toku paketů, z něhož je pak odvozena synchronizace. 

Tato metoda je naznačena na obr. 11.

Obr. 10  Změna fáze synchronizačního taktu

Obr. 11  Adaptive Clock Recovery
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Další metoda přenosu synchronizace je defi nována orga-

nizací IEEE jako 1588v2. Tato metoda je založena na 

výměně zpráv mezi řídicí a řízenou jednotkou (princip 

Master-Slave) viz obr. 12. Vyměňované zprávy obsahují 

zprávu o zpoždění jednotlivých paketů 1588 a z nich 

odvozují takt zařízení v síti.

Poslední metodou je upravený Ethernet. Ten je upraven 

tak, aby byla synchronizace přenášena přímo na úrovni 

fyzické vrstvy. Z toho také vyplývá jeho nevýhoda, kte-

rou je nutnost podpory SyncE napříč celou sítí. Jakýkoliv 

prvek sítě, který SyncE nepodporuje, způsobí, že přenos 

synchronizace nebude fungovat. Kombinaci např. s tech-

nologií SDH ukazuje obr. 13, kde vidíme síť:

a) založenou čistě na SyncE,

b)  mající jednu větev založenu na SyncE a druhou na 

SDH,

c)  používající SyncE, ale mající v jedné větvi spoj zalo-

žený na SDH.

Obr. 13  Možné varianty synchronizace sítě

 Závěr
Seznámili jsme se s možnostmi využití sítí IP/MPLS pro 

přenos technologie TDM. Ukázali jsme si, jaké jsou sou-

časné aplikace využívající TDM rozhraní a jakým způso-

bem můžeme MPLS směrovač podporující TDM začlenit 

do takové sítě. Dozvěděli jsme se, že je možno používat 

tradiční rozhraní s nízkou přenosovou rychlostí jako je 

např. rozhraní RS-232 nebo telefonní rozhraní jako je FXS 

nebo E&M.

Pověděli jsme si o možnosti zjednodušení připojení 

základnových stanic mobilních sítí tak, aby bylo využito 

pouze jedno MPLS zařízení pro všechny typy používa-

ných rozhraní. Dozvěděli jsme se o nutnosti přenosu syn-

chronizace v mobilních sítích a seznámili jsme se s meto-

dami pro její přenos.

Ing. Tomáš Látal

Alcatel-Lucent Czech
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 Trocha teorie a standardizace
Technologie VDSL2 měla svého předchůdce VDSL 

a samozřejmě také nižší verze ADSL, ADSL2, ADSL2+. 

V prostředí českého trhu jsou zejména ADSL a ADSL2+ 

technologie důvěrně známé. 

Na rozdíl od nich VDSL u nás prakticky nenajdete 

a podobné je to téměř v celé Evropě. Důvod je vskutku 

jednoduchý – technologie VDSL, někdy označovaná jako 

VDSL1 byla standardizována v ITU-T. Její standardi-

zace v ETSI byla od ITU-T trochu odlišná a tím vznikla 

nekompatibilita těchto dvou standardů. Naštěstí poptávka 

po technologiích VDSL nebyla ze strany operátorů a jejich 

zákazníků tak urgentní a mezitím došlo ke standardizaci 

VDSL2. Masová výroba DSLAM a modemů se dnes prak-

ticky odehrává výhradně na technologii VDSL2.

Nyní tedy konkrétněji ke standardu ITU-T G.993.2, který 

podrobně popisuje a defi nuje technologii VDSL2. Oproti

řadě standardů ADSL je tento pojat komplexněji a popisuje

poměrně velké množství různých kombinací technických 

parametrů, které lze při aplikaci technologie volit.

Mezi základní charakteristiku technologie VDSL2 patří:

–  Diskrétní vícetónová modulace (Discrete Multitone, 

DMT) – 4096 dílčích nosných, tedy 8× více oproti 

ADSL2+ (využívá 512 dílčích nosných).

–  Standardní kmitočtové pásmo maximálně 17 MHz, 

rozestup mezi jednotlivými kmitočty jako u ADSL, tedy 

4,3125 kHz.

–  Kmitočtové pásmo až 30 MHz. Toto je ale specifi cká 

aplikace pro kratší přípojky, rozestup mezi jednotlivými 

tóny je v tomto případě 8,625 kHz. (s tímto kmitočto-

vým rozsahem se pro nasazení v českých podmínkách 

zatím neuvažuje).

–  Dva různé kmitočtové plány, v kmitočtových plánech 

specifi kovány různé masky spektrální výkonové hustoty 

(Power Spectral Density, PSD).

–  Paketový přenosový mód (Packet Transfer Mode, PTM), 

na rozdíl od ADSL2+ používá VDSL2 k distribuci dato-

vého toku na jednotlivé tóny DMT modulace přímo 

ethernetové rámce. Odpadá tedy konverze etherneto-

vých rámců do buněk ATM (ATM/AAL5 zapouzdření 

používané v ADSL2+). Efektivita přenosu tedy vzroste 

cca o 10 %.

–  Na VDSL2 je k dispozici zabezpečení proti rušení proklá-

daným režimem (interleaving) podobně jako u ADSL2+, 

ale kromě toho u pokročilejších zařízení bylo standardizo-

váno také zabezpečení proti rušení retransmisí na fyzické 

vrstvě (účinnější metoda zabezpečení, která kombinuje 

opakované posílání porušených paketů s prokládaným 

režimem), vhodné zejména pro distribuci TV signálu. Tato 

funkce byla dodatečně doplněna i do standardu ADSL2+, 

ale starší zařízení tomu nebyly nikdy uzpůsobeny, proto 

praktické využití na ADSL2+ je pouze u novějších přístu-

pových multiplexorů DSL (Digital Subscriber Line Access 

Multiplexer, DSLAM) a koncových účastnických zařízení 

(Customer Premises Equipment, CPE).

–  Funkce SRA (Seamless Rate Adaptation) – v případě, 

kdy se na vedení objeví rušení, upraví přípojka svoji 

rychlost směrem dolů (pokud neklesne pod minimální 

stanovenou hodnotu). Jakmile rušení pomine, hodnota 

šumové rezervy se zvýší a tím vznikne prostor pro opě-

tovné navýšení přenosové rychlosti. Přenosová rychlost 

je tedy dynamicky měněna v závislosti na aktuálních 

podmínkách na metalickém vedení.

–  Funkce SoS (Save our Showtime) – intenzivní rušení na 

lince způsobí snížení přenosové rychlosti pod minimální 

stanovenou hodnotu tím, že místo realokace bitů tzv. bits-

wappingem sníží bitovou alokaci na jednotlivých kmitoč-

tových dílčích nosných na minimum. Tím nedojde k roz-

padu synchronizace, ale ke snížení přenosové rychlosti 

na minimální rychlost, která umožní pouze signalizační 

komunikaci. Po odeznění rušení se postupně zvyšuje 

přenosová rychlost na požadovanou hodnotu s využitím 

bitswappingu a postupným přidáváním bitové alokace na 

jednotlivé tóny DMT modulace. Tento princip je výhodný 

zejména pro TV přenosy. Funkce SoS sice způsobí mži-

kový výpadek obrazu, případně jeho krátkodobé zamrz-

nutí. To je ale pro diváka stále podstatně přijatelnější než 

rozpad synchronizace spojení a s tím spojený výpadek 

obrazu v řádu desítek sekund.

Uvedené základní charakteristiky jsou detailněji popsány 

v následujícím textu. Rád bych upozornil, že článek neslouží 

jako překlad ITU-T normy nebo její výklad ve srozumi-

telné řeči. Zaměřím se zejména na změny oproti ADSL2+, 

které ve společnosti Telefónica považujeme za přínosné.

Kmitočtový plán

Výběr kmitočtového plánu je důležitý, protože významně 

ovlivňuje provozování technologie VDSL2 tím, že určuje, 

kolik z celkem 4096 nosných použitých v DMT modulaci 

je využito ve směru přenosu k účastníkovi (DS) a kolik ve 

směru od účastníka (US) a současně určuje kmitočtová 

pásma, ve kterých je přenos v obou směrech realizován.

Volba kmitočtového plánu nepochybně patří mezi stra-

tegická rozhodnutí, která je nutno učinit před uvedením 

Uvedení technologie VDSL2 

v Telefónica Czech Republic
Jak asi všichni dobře víte, v květnu letošního roku uvedla společnost Telefónica Czech Republic, a.s. pod reklamní kampaní 

„Zrychlujeme“ na trh novou technologii digitální účastnické přípojky s velmi vysokou přenosovou rychlostí typu VDSL2 (Very 

high speed Digital Subscriber Line 2), která je určena pro vysokorychlostní datové přenosy. V tomto článku se pokusím popsat 

základní princip nebo spíše rozdíly a vylepšení oproti svému předchůdci – technologii asymetrické digitální účastnické přípojky 

typu ADSL2+ (Asymetrical Digital Subscriber Line 2+), kterou Telefónica ve své síti využívá v hojném počtu již od roku 2005.

Článek se dále zaměřuje na popis rozdílné fi lozofi e při návrhu služeb a jejich parametrů s využitím technologie VDSL2 oproti 

službám na technologii ADSL2+.

1. část
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technologie do reálného provozu, protože je prakticky 

nemožné později kmitočtové plány měnit nebo dokonce 

kombinovat. Důvodem jsou přeslechy – zejména přesle-

chy na blízkém konci, kdy na stejném kmitočtu některé 

přípojky vysílají ve stejném místě maximální výkonovou 

úroveň do vedle instalovaného přijímače přípojky s opač-

ným kmitočtovým plánem, jak je naznačeno na obr. 1.

Nyní konkrétněji – existují dva kmitočtové plány 

997 a 998. Kmitočtový plán 997 umožňuje symetričtější 

poměr mezi směry přenosu k a od účastníka, kmitočtový 

plán 998 má trochu blíže k technologii ADSL a podporuje 

větší rychlostní asymetrii mezi oběma směry přenosu.

Podobně jako v jiných evropských zemích i v České 

republice byl vybrán jako vhodnější asymetričtější plán 

998. Důvody k tomu byly v podstatě dva:

–  Technologie VDSL2 se primárně předpokládá pro zvý-

šení rychlosti zákazníkům, kteří dosud využívali slu-

žeb ADSL2+ a rychlost připojení na této technologii 

již nebyla dostatečná. Provoz domácích zákazníků má 

navíc zpravidla značně asymetrický charakter.

–  Ve kmitočtovém plánu 997 neexistuje maska PSD (spe-

cifi kace maximálního vysílacího výkonu na jednotli-

vých kmitočtech ve využívaném kmitočtovém spek-

tru), která by defi novala provoz VDSL2 nad základní 

přípojkou ISDN (Integrated Services Digital Network).

Kmitočtové plány a jejich rozdělení na pásma se sestup-

ným a vzestupným směrem přenosu jsou uvedeny na 

obr. 1, kde je pro srovnání uveden rozdíl v členění celého 

kmitočtového spektra na pásma určená pro sestupný 

směr a vzestupný směr přenosu. Na příkladu jsou uvedeny 

PSD masky B7-6 a B8-5, které kromě rozdělení kmitočto-

vého spektra také defi nují maximální vysílací výkon, který 

může být do metalického páru vyzářen na jednotlivých 

dílčích nosných kmitočtech.

Obr. 1  Kmitočtové plány VDSL2

Vysílací výkon, PSD a spektrální masky

V rámci kmitočtového plánu jsou defi novány tzv. PSD 

masky (spektrální masky), které defi nují hraniční kmi-

točet jednotlivých kmitočtových pásem pro přenos 

k a od účastníka a maximální celkový vysílací výkon. Na 

obr. 2 jsou uvedeny všechny defi nované spektrální masky 

s vyznačením dvou, které se používají v síti Telefónica. 

Jedná se o profi ly 8b a 17a.

Výběr dvou výše uvedených profi lů umožňuje efek-

tivněji využívat metalickou síť. Krátké přípojky pro svoji 

komunikaci využívají co nejvíce vyšších kmitočtů použi-

tím profi lu 17a (použití tohoto profi lu je stanoveno pro 

přípojky do délky 1000 m). Přípojky v rozmezí 1000 m až 

1300 m pak jsou konfi gurovány s profi lem 8b a umožní 

tedy na nižších kmitočtech využít většího množství ener-

gie. Uvedené dosahy jsou vztaženy k metalickým kabelům 

s průměrem měděných žil 0,4 mm, kterých je v přístupové 

síti většina. V některých oblastech jsou z důvodu dodržení 

útlumového plánu položeny kabely s průměrem mědě-

ných žil 0,6 mm nebo dokonce 0,8 mm. Na těchto kabe-

lech je dosah technologie VDSL2 samozřejmě adekvátně 

vyšší.

Standard defi nuje ještě několik spektrálních masek, 

které se mezi sebou liší kmitočtovou oblastí prvního vze-

stupného pásma US0. Zde jsme zvolili takové spektrální 

masky, které jsou shodné s ADSL2+ dle specifi kace ITU-T 

G992.5, Annex B zajišťující provoz nad základními přípoj-

kami ISDN. Tato volba plyne z nutnosti zajistit, aby na 

metalické síti mohly být bez vzájemného ovlivnění nasa-

zovány přípojky ADSL, ADSL2+ i VDSL2.

CO Silný signál ve směru k účastníkovi

kmitočet

Slabý signál ve směru od účastníka

Rušení přeslechem na blízkém konci

kmitočet

VDSL2

modem

VDSL2

modem

US DS

POTS US0 DS1 US1 DS2 US2

POTS US0 DS1 US1 DS2 US2
998, B8-5 (12 MHz), US0 
annexes M

997, B7-6 (12 MHz), US0 
annexes M
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PTM mód

Při návrhu a standardizaci protokolu ADSL2+, byla pod-

stata odběru užitných dat z DMT modulátoru pro další 

zpracování založena na protokolu asynchronního pře-

nosového módu (Asynchronous Transfer Mode, ATM). 

V té době se totiž technologie ATM proklamovaly jako 

technologie budoucnosti, které vytvoří unifi kovanou 

agregační a transportní platformu. V návrhu se vychá-

zelo i z předpokladů, že bude nutné v rámci ATM kanálů 

přenášet kromě dat s vysokou rychlostí, televizních slu-

žeb i on-line signály typu hlasového provozu v časovém 

multiplexu (Time Division Multiplexing, TDM) s pevně 

přidělenými časovými rámci. Služby VoIP byly v té době 

ještě v plenkách.

Další vývoj ukázal, že trend ATM již pominul a všeob-

jímající platformou se staly sítě založené na technologii 

Ethernet a IP. Kvůli jejich dalšímu zdokonalování, vývoji 

nových služeb a jiných navazujících technologií se proto 

hledal způsob, jak princip zapouzdření do DSL vrstvy 

a zpět zjednodušit a zefektivnit. ATM buňky jako nosiče 

provozu se staly neefektivní, protože již jen záhlaví 5 bajtů 

z celkové délky rámce 53 bajtů spotřebovalo 9 % přeno-

sové kapacity. Další neefektivita vznikla při fragmentaci 

ethernetových rámců do ATM buněk pomocí adaptační 

vrstvy ATM 5 (ATM Application Layer 5, AAL5).

Logickým krokem při návrhu VDSL2 tedy bylo opuš-

tění ATM módu a použití přímého způsobu zapouzdření 

ethernetových rámců do DMT modulátoru – a to je právě 

princip PTM.

Retransmise

S rozvojem služeb distribuce TV signálu a video aplikací 

se ukázalo, že největším problémem v síti je rušení naho-

dilého charakteru. To se v reálném světě objevuje v hojné 

míře. Příkladem mohou být:

–  bouřky způsobující elektromagnetické poruchy,

–  souběhy s trakčním vedením, rekuperace, tyristorová 

regulace točivých strojů,

–  náběhové pulsy spínaných zdrojů v domácích 

spotřebičích,

–  jiskření na vedeních vysokého (VN) a velmi vysokého 

napětí (VVN), případně na uhlíkových kontaktech elek-

trických motorů.

Rušení z těchto zdrojů nelze z reálného světa vymý-

tit, navíc v mnoha případech jsou na metalické vedení 

(zejména pokud je nekvalitní) indukovány s intenzitou, 

která několikanásobně převyšuje úroveň přenášeného 

signálu. Nezbývá tedy, než signál jako takový zabezpečit 

proti těmto vlivům. U ADSL2+ byl zaveden takzvaný pro-

kládaný režim. Jeho podstata spočívá v seřazení dat před 

jejich přenosem, jejich rozdělení na menší části, které jsou 

přerovnány ve vysílací frontě dle předem defi novaných 

pravidel a následně zabezpečeny redundantním samo-

opravným kódem. Na přijímací straně je provedena kon-

trola, zda byl signál přenesen bez chyby, případně zda je 

možné díky redundanci kódu jednotlivé chyby opravit. To 

je však na úkor zpoždění celého bloku přenášených dat, 

navíc nelze opravit všechny chyby, což má vliv na účin-

nost zabezpečení a současně na míru chybovosti přípojky.

Při standardizaci VDSL2, u kterého se dá díky roz-

šíření do vyšších kmitočtových oblastí předpokládat, 

že podíl nahodilého rušení bude vyšší než u ADSL2+, 

bylo hledáno řešení, které úroveň zabezpečení přenosu 

zvýší. Výpočty i praktickými zkouškami bylo zjištěno, že 

pokud je nadefi nována přenosová kapacita s dostatečnou 

redundancí, lze redundanci využít k interaktivnímu pře-

Obr. 2  Spektrální masky VDSL2

DS3 US3

ISDN US0 DS1 US1 DS2Profi l 12a, B8-2 (12 MHz) US2

ISDN US0 DS1 US1 DS2Profi l 30a, B8-15 (30 MHz) US2
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bloky přijaté bez chyb. Ty bloky, které byly během pře-

nosu porušeny, si naopak vyžádá přenést znovu. Jedná se

o princip, který je známý z vyšších přenosových vrstev.

Retransmise, která je zde popisována, je realizována na

úrovni fyzické vrstvy, tedy při zapouzdření etherneto-

vých rámců do DMT modulátoru. Proto je v názvosloví

norem evidována jako retransmise na fyzické vrstvě

(Automatic Repeat reQuest, ARQ). Retransmise není

v současné době v síti Telefónica nasazena. S jejím nasa-

zením se uvažuje v blízké budoucnosti. Jen pro upřesnění

je na místě poznamenat, že retransmise a její problema-

tika se všemi detaily přesahuje rámec standardu VDSL2

a proto byla popsána a standardizována samostatným

dokumentem ITU-T G.998.4.

Průběžná změna přenosové rychlosti

Funkce SRA zajišťuje regulaci přenosové rychlosti ve 

vymezeném rozmezí linkového profi lu tak, aby odstup 

signálu od šumu byl stále konstantní (na rozdíl od dnešní 

praxe, kdy přípojka drží konstantní rychlost a kolísá odstup 

signálu od šumu). Funkce SRA není v současné době v síti 

Telefónica nasazena. Zatím nejsou modemy a DSLAM 

vybaveny FW, který by zajistil spolehlivou funkčnost SRA. 

S jejím nasazením se uvažuje v blízké budoucnosti, pro-

bíhá testování v laboratorních podmínkách.

Funkce SoS

Funkce SoS je podmnožinou funkce SRA a vychází 

z praktických požadavků na přenos video služeb a sou-

časně z disponibilních zdrojů pro funkci SRA. V pod-

statě jde o to, že SRA funguje správně za předpokladu, 

že rušení ovlivňující přípojku nepřekročí požadavek na 

změnu bitové alokace na více než 512 dílčích nosných 

DMT modulace.

Pokud je tato hodnota překročena a není aplikována 

funkce SoS, dojde ke ztrátě synchronizace, protože pří-

pojka není schopna dodržet defi nované parametry. Pro 

přenos videa to ale znamená výpadek obrazového signálu 

na řádově desítky sekund – po dobu opětovné synchroni-

zace modemu, sestavení spojení mezi set top boxem a TV 

platformou, přenesení dalšího kompletního rámce MPEG 

(Motion Picture Experts Group).

Cílem funkce SoS je pokusit se překlenout mžikové 

narušení provozu přípojky tím, že namísto ztráty syn-

chronizace následkem rušení, se okamžitě sníží přenosová 

rychlost na minimum, dostačující pouze pro signalizační 

účely. Výhodou funkce SoS je, že na obrazu se okamžité 

snížení přenosové rychlosti projeví pouze mžikovým 

kostičkováním nebo zamrznutím obrazu. Alternativně 

lze u dostatečně rychlých přípojek nastavit minimum, 

na které se sníží přenosová rychlost aktivací funkce SoS 

na rychlost vyhovující přenosu TV kanálu bez omezení 

a rušení omezí pouze datové přenosy a přístup k síti 

internet.

Jelikož funkce SRA není v současné době v síti Telefónica 

nasazena, ani SoS coby její podmnožina není aktivována. 

S jejím nasazením se uvažuje v blízké budoucnosti.

 Požadavky na technologii VDSL2
Při přípravě výběrového řízení na technologii VDSL2 bylo 

nutné specifi kovat nejen základní požadavky popsané ve 

standardu ITU-T G.993.2, ale bylo nutné se zamyslet nad 

dalšími požadavky, které vyplývaly z postupu při zřizo-

vání nových přípojek a zejména z postupu při přepojo-

vání z ADSL2+ u přípojek stávajících. Následuje výčet 

těch nejdůležitějších požadavků.

Spektrální kompatibilita, jednotný typ rozbočovače pro ADSL/ADSL2+/

VDSL2

Kmitočtové spektrum do 2 MHz musí být využíváno 

shodným způsobem, jako u ADSL2+, tedy musí umožňo-

vat provoz VDSL2 v režimu nad základní přípojkou ISDN 

přestože služba ISDN na přípojkách VDSL2 provozována 

nebude. Důvody k tomuto rozhodnutí jsou vysvětleny 

dále.

To současně umožňuje používat pro přípojky ADSL/

ADSL2+/VDSL2 jednotný a shodný typ rozbočovače 

na straně DSLAM, vyhovujícího i pro vyšší kmitočtové 

pásmo (centrální rozbočovače vybírané v roce 2009 již 

byly vybírány i pro nasazení VDSL2).

Nákup zařízení v provedení, které vyhovuje hlavnímu výrobnímu trendu

S ohledem na cenu a další technologický vývoj je vhodné 

požadovat zejména linkové karty do DSLAM v provedení, 

které se nakupuje ve světě v sériích po stovkách tisíc a tyto 

nákupy sdružit s ostatními zeměmi, ve kterých působí 

Telefónica.

Chipsety VDSL2 lze na rozdíl od chipsetů ADSL/

ADSL2+, individuálně navržených pro provoz nad kla-

sickou telefonní službou (Plain Old Telephone Service, 

POTS) nebo základní přípojkou ISDN, fl exibilně konfi gu-

rovat a prakticky jediný rozdíl mezi linkovými kartami 

pro provoz nad základní přípojkou ISDN nebo službou 

POTS spočívá v použitých vstupních fi ltrech. Na základě 

této skutečnosti se společnost Telefónica Czech Republic, 

a.s. rozhodla pro využití linkových karet optimalizova-

ných pro službu POTS. Toto rozhodnutí s sebou nese 

jedno omezení. VDSL2 přípojku NELZE zřídit na páru, 

na kterém je provozována základní přípojka ISDN.

Porty VDSL2 musí podporovat ADSL2+

Velmi intenzivní debaty uvnitř naší společnosti probíhaly 

zejména okolo migrace stávajících zákazníků z technolo-

gie ADSL/ADSL2+ na VDSL2. Diskutován byl zejména 

postup migrace s ohledem na minimalizaci doby přeru-

šení provozu, který striktně vyžaduje schopnost linkových 

karet VDSL2 pracovat i v režimu ADSL/ADSL2+.

Nakonec bylo rozhodnuto, že postup přepojování bude 

po vystavení objednávky probíhat v pořadí níže uvede-

ných kroků:

1)  Port VDSL2 zařízení DSLAM je nakonfi gurován s lin-

kovým profi lem ADSL2+. Pro jednoduchost celého 

migračního postupu je linkový profi l ADSL2+ univer-

zální (tzv. migrační). I tento migrační profi l, podobně 

jako všechny profi ly pro VDSL2, je konfi gurován jako 

adaptivní.
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využívaného portu ADSL2+ na port VDSL2. Jedná se 

o výpadek služby na dobu cca 5 minut.

3)  Modem se dle nastavených parametrů a konkrétních 

podmínek na zákaznické přípojce nastaví na maxi-

mální možnou rychlost. Již během této migrační fáze 

při spojení s modemem ADSL2+ bude mít zákazník ve 

většině případů vyšší přenosovou rychlost, než tomu 

bylo u komerční služby, kterou využíval před vystave-

ním objednávky na VDSL2.

4)  O tom, že přepojení zákazníka na VDSL2 DSLAM bylo 

dokončeno je zákazník informován prostřednictvím 

SMS zprávy.

5)  Odeslání samoinstalačního balíčku s novým modemem 

VDSL2, jeho vybalení a připojení místo stávajícího

modemu ADSL2+. Současně s modemem je potřeba 

vyměnit i účastnický rozbočovač. Původní rozbočovač, 

dodaný s modemem ADSL2+, nebyl optimalizován 

pro přenosy VDSL2 a způsobuje tedy zhoršení kvality 

přenosu. Zákazník by si tedy tuto výměnu měl zajistit 

ve svém vlastním zájmu. Modem VDSL2 musí být tzv. 

zpětně kompatibilní – musí být schopen fungovat i na 

protokolu ADSL2+.

6)  Vzhledem k tomu, že ADSL2+ používá pouze ATM 

zapouzdření a VDSL2 pouze PTM zapouzdření, není 

možné na straně DSLAM nastavit konfi guraci tak, aby 

byla detekována automaticky. Z toho důvodu musí dojít 

k synchronizaci nového modemu VDSL2 se zařízením 

DSLAM v režimu ADSL2+. To proběhne se stejnými 

parametry jako u předcházejícího modemu ADSL2+ 

v souladu s defi novaným migračním profi lem (viz 

bod 1).

7)  Na přípojkách, které jsou v migračním režimu, dochází 

k pravidelnému čtení informací o připojeném modemu 

(každých cca 5 minut). Jakmile je identifi kován připo-

jený modem VDSL2 (podmínkou je registrace identi-

fi kačních údajů modemu v síti Telefónica), proběhne 

rekonfi gurace linkového profi lu s parametry VDSL2 

a zároveň ke změně zapouzdření z ATM na PTM. 

V tuto chvíli je přepojení dokončeno, port je nastaven 

ve výlučné konfi guraci VDSL2 a starý modem ADSL2+ 

se při opětovném pokusu o připojení již nespojí.

Modemy VDSL2 musí podporovat ADSL2+ a automatickou rekonfi guraci 

mezi ADSL2+/ATM a VDSL2/PTM

První důvod je zřejmý z postupu přepojování zákazníka 

z ADSL2+ na VDSL2. Druhý důvod spočívá ve zjedno-

dušení logistických procesů a možnosti používat nové 

modemy univerzálně na ADSL2+ i VDSL2 přípojkách.

Přestože DSLAM automatickou detekci a rekonfi guraci 

mezi ATM a PTM režimem neumožňuje, u modemu je to 

nezbytný požadavek, bez kterého by zákazník změnu této 

konfi gurace musel realizovat sám.

Spektrální pravidla pro unbundling, vysunuté DSLAM VDSL2

Samostatnou kapitolou je aplikace takzvané funkce DPBO 

(Downstream Power Back-Off ), která se využívá v pří-

padech, kdy jsou přípojky ADSL realizovány z ústředny 

a technologie VDSL2 se instaluje blíže k zákazníkovi 

– např. u traťového nebo síťového rozvaděče v terénu. 

I v tomto případě totiž platí, že přípojky VDSL2 a ADSL2+ 

spolu musí fungovat paralelně a to za takových podmínek, 

aby se vzájemně neovlivňovaly (resp. aby se ovlivňovaly 

maximálně jako paralelní přípojka stejné technologie).

Podstata DPBO spočívá v tom, že do místa vysunutého 

DSLAM se připojí modem, který se zapojí na metalické 

vedení v úseku ústředna – vysunutý DSLAM a sestaví se 

spojení proti DSLAMu v ústředně. V místě vysunutého 

DSLAM se změří kmitočtově závislá výkonová charakte-

ristika na přijímací straně modemu včetně jejího tvaru. 

V souladu s naměřenou charakteristikou se na vysunutém 

DSLAM nastaví maximální vysílací výkon na jednotli-

vých dílčích nosných.

Toto nastavení se provede plošně pro všechny přípojky 

na vysunutém DSLAM. Jedná se o kompromisní řešení, 

které snižuje maximální rychlost přípojek provozovaných 

z vysunutého DSLAM, ale nastavuje nediskriminující 

prostředí pro alternativní operátory a současně umožňuje 

provozovat pomalejší služby ADSL2+ z ústředny a rychlé 

služby VDSL2 z vysunutého DSLAM. Není tedy nezbytné 

přepojovat na vysunutý DSLAM všechny zákazníky se 

širokopásmovými přípojkami, což má pozitivní vliv na 

efektivitu využití investičních prostředků.

Z hlediska technologického je důležité, aby jak DSLAM, 

tak i modemy funkci DPBO podporovaly již nyní, pří-

padně aby bylo možné tyto vlastnosti zprovoznit po 

nahrání (pokud možno dálkovém a automatizovaném) 

nového fi rmwaru. 

Ing. Patrik Jalamudis

Telefónica Czech Repuclic, a.s.

pokračování v příštím čísle



24
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

in
fo

rm
a

čn
í s

p
o

le
čn

o
st

Podle posledních údajů analytické společnosti Point Topic 

dosáhl v polovině roku 2011 celkový počet širokopásmo-

vých přípojek na světě 557,8 miliónů. V porovnání s kon-

cem roku 2010, kdy tento počet dosáhl 523,0 miliónů, to 

znamená nárůst o 6,65 % a meziroční nárůst pak byl téměř 

12 %. Obr. 1 ukazuje čtvrtletní počty přidaných širokopás-

mových přípojek za poslední tři roky. Během posledního 

čtvrtletí bylo přidáno 14,6 milionu přípojek, což představuje 

ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím, kdy bylo přidáno 

17,7 milionů, určitý pokles. Nicméně, během 1. pololetí 

roku 2011 přibylo celkem 32,3 miliónu širokopásmových 

přípojek, takže oproti 2. pololetí roku 2010, kdy bylo při-

dáno 27,3 milionů, to znamená poměrně významný nárůst 

v počtu přidaných přípojek. Tento nárůst se připisuje zvý-

šené konkurenci poskytovatelů služeb, rozvoji nových trhů, 

což se týká zejména Číny, Indie, Brazílie a Ruska a globálně 

lepší ekonomické situaci, která byla v posledních dvou 

letech značně nejistá. Z hlediska celkového počtu obyvatel 

se globální penetrace zvýšila z 9,4 % v minulém čtvrtletí na 

současných 9,6 %. Z hlediska počtu domácností se pene-

trace zvýšila z 34,5 % na 35 %.

Zdroj: Point Topic

Obr. 1  Čtvrtletní přírůstky širokopásmových přípojek

Z celkového počtu 557,8 miliónů širokopásmových pří-

pojek bylo 349,57 miliónů (62,67 %) realizováno pomocí 

technologie xDSL, 110,85 milionů (19,87 %) kabelovými 

modemy (DOCSIS) a 82,2 milionů (14,74 %) řešeními 

FTTx (viz obr. 2). Ostatní technologie, zejména družicové 

a rádiové prostředky (WiFi, WiMAX), zahrnují 15,18 mili-

onů (2,72 %) přípojek. Nejprogresivnější technologií je 

FTTx jejíž přírůstky (5,54 mil.) již dnes dosahují přírůstky 

DSL (5,85 mil.) a při součastném trendu během 18 měsíců 

překonají co do počtu kabelové modemy.

Zdroj Point Topic

Obr. 2  Podíly jednotlivých technologií

Z pohledu regionů převažuje technologie DSL v Jiho-

východní Asii a v západní Evropě, kde jsou instalovány 

téměř dvě třetiny ze všech přípojek DSL. V jižní a východní 

Asii 126,67 milionů (36,12 %) a v západní Evropě 100,7 

milionů (28,81 %. Kabelové modeny naopak dominují 

v Severní Americe, kde jich bylo instalováno 55,58 mili-

onu (44,65 %), což je přes 50 %. Nejvíce přípojek realizo-

vaných prostřednictvím technologie kabelových modemů 

bylo v USA – 49,5 milionů, následuje Kanada 6,07 milionů 

(5,48 %), Jižní Korea 5,05 milionu (4,56 %) a Brazílie 4,27 

milionu (3,85 %).

Technologie FTTx je nejrozšířenější v Asii, v regionu 

Asie Pacifi ku bylo instalováno 33,05 milionů optických 

přípojek a v Jihovýchodní Asii 33,29 milionů, celkem tedy 

66,3 milionů, což je téměř 81 %. Největším trhem FTTx 

je Čína – 32,48 milionu (39,5 %), následuje Japonsko 20,7 

milionu (25,2 %), Jižní Korea 10 milionu (12,16 %) a USA 

7,24 milionu (8,8 %).

Z pohledu jednotlivých zemí má nejvíce širokopásmo-

vých přípojek Čína – 141,58 milionu, následuje USA 89,53 

milionu, Japonsko 34,88 milionu, Německo 27,7 milionu, 

a Francie 22,0 milionu. Čína společně s USA reprezentují 

41 % světového trhu. Obr. 3 ukazuje top 10 zemí s nej-

vyšším počtem širokopásmových přípojek. Nejvyšší pene-

traci širokopásmových přípojek v přepočtu na 100 obyva-

tel má Nizozemí 38,2, následuje Dánsko 37,6, Švýcarsko 

37,4, a Jižní Korea 34,7.

Zdroj Point Topic

Obr. 3  Top 10 zemí s nejvyšším počet širokopásmových přípojek

Do celkového počtu širokopásmových přípojek podle 

Point Topic nejsou zahrnuty přípojky realizované 

pomocí mobilních systémů 3G/UMTS a 4G/LTE.

Podle Global mobile Suppliers Association a CDMA 

Development Group dosáhl ve 3. čtvrtletí 2011 počet 

účastníků v sítích 3G 928 miliónů, z toho 632 miliónů 

představovali účastníci sítí UMTS/HSPA (z toho 467 

milionů HSPA) a 175 miliónů představovali účastníci 

sítí cdma2000 1xEV-DO. V provozu bylo 410 sítí UMTS 

ve 162 zemích, přičemž všechny byly vybaveny HSPA 

a 136 sítí v 69 zemích HSPA+. Kromě toho bylo také 

v komerčním provozu 35 sítí LTE v 21 zemích, jejichž 

služby využivalo asi 2 miliony uživatelů.

Jaroslav Hrstka

Stav širokopásmových přípojek 

v polovině roku 2011

DSL
Cable Modem

FTTx

Other

19,87 %

74 %14,7
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2,72 %



25
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

40 HVĚZD

22 KONCERTŮ

1 FESTIVAL

DĚKUJEME

WWW.DVORAKOVAPRAHA.CZ

JAMES GAFFIGAN, ALICE SARA OTT, WIENER SÄNGERKNABEN, BAIBA SKRIDE, MASSIMO
ZANETTI, DANIEL HARDING, JONATHAN NOTT, JOSEPH CALLEJA, ION MARIN, NIKOLAI
LUGANSKY, ONDREJ LENÁRD, JUKKA-PEKKA SARASTE, HAKAN HARDENBERGER, BENJAMIN
WALLFISCH, JAN VOGLER, VASILY PETRENKO, LUKÁŠ VONDRÁČEK, MUHAI TANG, 
MARTIN KASÍK, JULIAN KUERTI, OLGA SCHEPS, MIDORI, PETR ALTRICHTER, YANNICK
NÉZET-SÉGUIN, TRULS MO/RK, ČESKÁ FILHARMONIE, SLOVENSKÁ FILHARMONIE,
FILARMONICA DELLA SCALA, BAMBERGER SYMPHONIKER, SYMFONICKÝ ORCHESTR
ČESKÉHO ROZHLASU, WDR-SINFONIEORCHESTER KÖLN, PRAŽSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE,
ROYAL LIVERPOOL PHILHARMONIC, ZHEJIANG SYMPHONY ORCHESTRA, ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO, ROTTERDAM PHILHARMONIC ORCHESTRA

GENERÁLNÍ PARTNER ZA PODPORY PATRON VÁŽNÉ HUDBY

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI OFICIÁLNÍ HOTEL VSTUPENKY

DODAVATEL OFICIÁLNÍ VŮZ

PARTNERŮM



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


