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Pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR je nezbytné efektivní využívání informačních 

a komunikačních technologií (ICT) ve všech sférách života. ICT Unie (ICTU) realizuje řadu 

odborných projektů, pořádá nejrůznější společenské, diskusní a pracovní akce, připravuje 

a vydává strategické dokumenty i stanoviska a připomínky k návrhům legislativních norem.

Na dubnové konferenci ISSS 2012 v Hradci Králové uspořádala ICT Unie druhý ročník 

prestižního ICT Summitu, diskusního setkání zástupců ICT průmyslu a vrcholných představitelů 

veřejného sektoru. ICTU zde představila poziční dokument „Sdílení ICT služeb ve veřejné 

správě“ s podtitulem „Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových 

nákladů v době ztížených ekonomických podmínek“ a také dokument 

„Stavíme informační systém“. Ten má ambici usnadnit komunikaci 

mezi zadavateli a dodavateli ICT zakázek.

ICT Unie
SDRUŽENÍ PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A TELEKOMUNIKACE

Cíle a priority sdružení:

   ICTU má za cíl významným 
způsobem přispět k rozvoji české 
ekonomiky tak, aby se ČR dostala 
na špici v konkurenceschopnosti 
a prosperitě.

   ICTU reprezentuje ICT průmysl 
České republiky a prosazuje efektivní 
využívání ICT ve všech sférách života 
v ČR, neboť v tom spatřuje podmínku 
nutnou pro přechod ke společnosti 
založené na znalostech a inovacích.

   ICTU je spolutvůrcem návrhů 
zásadních reforem, legislativy 
a klíčových rozhodnutí zaměřených 

na rozvoj ICT v České republice.

ICT UNIE o.s.

K Červenému dvoru 25a/3269

130 00, Praha 3

tel.: +420 222 582 880, fax: +420 222 585 278

e-mail: ictu@ictu.cz

www.ictu.cz
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oNa začátku je dobrá myšlenka…
V posledních letech se setkáváme s negativním vnímáním některých pro-

jektů v oblasti informačních a komunikačních technologií. A to zejména ve 

státní správě. Byly doby, kdy ICT bylo vzorem pro mládež, pro moderní 

vzdělávání, pro úspěšné podnikání, pro usnadnění života lidí. Později i pro 

pozitivní vnímání toho či jiného lokálního politika před volbami. Určitě si 

vzpomínáte, jak se někteří politici před pár roky podbízeli voličům moder-

ním předvolebním gulášem v podobě internetu zadarmo apod. Na mnoha 

místech takto byly vybudovány za obecní či dotační peníze „wifi ny“, které 

buď již byly zrušeny, protože „nestíhaly“, nebo se přetransformovaly do 

pozice soukromých lokálních operátorů telekomunikačních služeb. A teď 

čekají, že je někdo koupí…

Nedávno pražský magistrát odpískal „Bezdrátovou Prahu“. Investice 

okolo 300 milionů korun s ušlechtilým cílem. Asociace APVTS společně 

s ČAKK napadly tento projekt už v samém začátku z důvodu ohrožení tržní 

soutěže, protože to bylo v Praze, kde je operátorů široká nabídka. Přesto se 

projekt začal realizovat, ale jeho životaschopnost se projevila jako nulová. 

Záměr mít jednu kartu, kterou budu platit MHD, parkování, pokuty, 

knihovny, fi lmy, koncerty, výstavy, návštěvu pamětihodností, útratu v restau-

racích, regulační poplatky u lékařů apod. bylo praktické. Zvláště pokud by 

šla jednoduše dobíjet přes elektronické bankovnictví. Ale „skutek utek“. 

Opencard nějak nesplnila cíle a stala se terčem ohromné kritiky.

ICT Unie již mnoho let usiluje o pokrok v elektronizaci zdravotnictví. Tím pádem podporovala i projekt IZIP. Cituji 

z webu projektu: „Elektronická zdravotní knížka je vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické 

podobě přístupný 24hodin denně prostřednictvím internetu. Zároveň je to bezpečné prostředí propojující poskytovatele zdra-

votní péče, pacienty a zdravotní pojišťovny. Slouží k předávání zdravotních informací mezi lékařem a pacientem a mezi lékaři 

navzájem, v nouzových případech může pomoci zachránit život.“

Pochopitelné a logické. Projekt se začal realizovat. Avšak po pár letech, jak se zjistilo, jeho realizátoři jsou významní 

politici, tak se na nejvyšší vládní úrovni rozhodlo „rozjetý vlak“ zastavit. A opět novinové články a diskuze, vrhající pro-

jekt a potažmo i ICT do černoty.

Od prvního července budou v rámci eGovernmentu spuštěny základní registry plnící funkci „mozku“ EGONa (pra-

covní název MV), tedy státního informačního systému. Registr osob, registr obyvatel, registr územní identifi kace, adres 

a nemovitostí a registr práv a povinností jsou základní databáze informací, se kterými bude státní informační systém 

pracovat. Nechci malovat čerta na zeď, ale již nyní mám mírné obavy, jaká „jobovka“ ohledně zprovoznění registrů zase 

přijde od médií. Mám obavy, protože jakákoli špatná zpráva o IT poškozuje ICT průmysl a podnikání většiny slušných 

fi rem v IT a telekomunikacích. 

Na závěr tohoto úvodníku pokládám jednu otázku. Proč vznikají „ICT kauzy“ právě a zejména v prostředí státních insti-

tucí? Tři nápovědy:?

A/ Zadavatelé a ICT odborníci ve veřejné správě nemají patřičné odborné schopnosti.

B/ Konkurenční boj v ICT je velmi tvrdý a podání stížnosti na ÚOHS je snadné.

C/ Mohou za to politici a jejich lobbisté

Svatoslav Novák

vydavatel časopisu Telekomunikace
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Společnost Telefonica zavedla pan-evropský datový roa-

mingový tarif, který nabízí zákazníkům chytrých mobil-

ních telefonů v evropských sítích využití objemu 25 MB 

za 2 € na den.

Skupina Telefonica ve sdělení uvedla, že tarif v rámci 

celé EU je určen k ochraně svých zákazníků proti „šoku 

z účtu“ a že na základě MB vychází evropský tarif spo-

lečnosti Telefonica v porovnání s regulovanou sazbou EU 

výrazně levněji a je výrazně nižší, než regulované cenové 

stropy vyhlášené Evropskou unií počátkem května.

Pan-evropský tarif byl zaveden v Německu v květnu 

a během letošního léta bude k dispozici i pro zákazníky 

Movistar ve Španělsku, Telefonica O2 ve Velké Británii, 

Irsku, České republice a na Slovensku. Tarif pro roaming 

bude možné využívat ve všech 27 členských zemích EU.

Telefonica uvádí, že limit 25 MB představuje cca 250 

návštěv běžných webových stránek a až 500 e-mailů bez 

přílohy. Při překročení limitu 25 MB budou zákazníci 

ihned vyrozuměni. Rozhodnutím EU z 10. května bude 

od 1. července 2012 stanoven v mobilních sítích strop na 

úrovni 0,70 € za 1 MB přenesených dat a v dalších létech 

bude následovat další pokles: v roce 2013 na 0,45 € a od 1. 

července 2014 na 0,20 €.

 Chytré telefony začínají dominovat
Z analýzy údajů o mobilních operátorech, které shroma-

žďuje analytická společnost Wireless Inteligence vyplývá, 

že od konce roku 2011 začínají v prodejích operátorů 

mobilních telefonů na rozvinutých trzích dominovat 

chytré telefony (smartphony) a rychlý nárůst jejich pene-

trace bude i nadále pokračovat.

Vysoký objem současných prodejů v rozvinutých regi-

onech tlačí penetraci chytrých telefonů u některých ope-

rátorů již za hranici 50 % a další subjekty participující na 

trhu očekávají, že během několika příštích let zcela nahradí 

běžné mobilní telefony. Překážkou pro jejich široké přijetí 

v méně rozvinutých regionech je zatím vysoká cena těchto 

zařízení a počínající rušení dotací některými evropskými 

operátory, což může využívání chytrých telefonů zpomalit.

Výsledky posledního výzkumu Wireless Inteligence

odráží aktualizovaný obraz globálního vývoje penetrace

chytrých telefonů, se zaměřením na hlavní operátory, 

země a regiony. O rychlém zavádění chytrých telefonů

ve vyspělé Evropě svědčí především údaje týkající se

operátorů Vodafone a Telefónica . Vodafone uvádí ve 4.

čtvrtletí 2011 rychlý nárůst počtu prodaných chytrých

telefonů, přičemž se růstový trend projevoval i v před-

chozích čtvrtletích roku. Penetrace chytrých telefonů

v zákaznické základně evropských operátorů vzrostla

ve 4. čtvrtletí 2011 oproti stejnému období předcho-

zího roku z 16,7 % na 24 %. Tento nárůst byl způsoben

především zvýšeným využíváním internetových služeb

z mobilních přístrojů. Zajímavé zjištění k výsledkům za

2. čtvrtletí 2011 přinesla společnost Vodafone. Uživatelé

klasických mobilů, kteří provedou „výměnu“ telefonu

mohou díky zvýšení datového provozu v průměru gene-

rovat nárůst ARPU v rozmezí 2 až 10 €, v závislosti na

úrovni tarifu. Tržby z mobilního internetu ve skupině 

Vodafone vzrostly v meziročním srovnání 4. čtvrtletí 

2011/2010 o více než 50 %.

Z evropských operátorů byli na konci roku 2011 

na vedoucích pozicích penetrace chytrých telefonů 

Vodafone UK s 39 % a Telefónica O2 s 38%, přičemž O2 

v roce 2010 vykázala hodnoty 29 % a měla tudíž nejrych-

lejší meziroční nárůst penetrace. V průběhu 4. čtvrtletí 

2011 tvořily chytré telefony tohoto operátora více než 

95 % z celkového počtu prodaných mobilů. Tento trend 

lze očekávat i v roce 2012. Přesto O2 bude muset hledat 

další způsob, jak předstihnout v penetraci chytrých tele-

fonů ve Velké Británii v pořadí čtvrtého největšího ope-

rátora 3 (Hutchison). V listopadu 2011 operátor 3 ozná-

mil, že z jeho zákazníků je asi 60 % uživatelů chytrých 

telefonů, přičemž v předešlém roce to bylo jen 30 %. 

Operátor očekává, že podíl do konce roku 2012 vzroste 

na 90 %. Prognózu zakládá na úvaze, že většina jeho 

zákazníků vlastnících klasické telefony přejde k chytrým 

telefonům v průběhu roku kvůli výměně svých zařízení. 

Tím by se stal operátor 3 prvním ve Velké Británii se 

zákazníky s výhradně chytrými telefony, ovšem jeho 

podíl na trhu činí pouze zhruba 11 %.

V Německu má Vodafone se 7,5 miliony chytrých 

telefonů stejný počet účastníků s chytrými telefony jako 

jeho britská sestra, i když v Německu má výrazně vyšší 

zákaznickou základnu (37,6 mil. v porovnání s 19,3 

milionu v UK). Penetrace chytrých telefonů však byla 

ve 4. čtvrtletí 2011 mnohem nižší a činila 20 %. V pro-

deji chytrých telefonů měla v tomto období v Německu 

navrch společnost Telefonica. Výkonný ředitel společnosti 

Telefonica Germany v prosinci 2011 uvedl, že 90 % z cel-

kového počtu prodaných mobilních telefonů O2 v období 

počínaje 3. čtvrtletím 2010 již tvořily chytré telefony. Na 

základě těchto trendů Telefonica očekává, že by měly plně 

nahradit běžné mobilní telefony během dvou až tří let.

Poněkud jiná je situace na jihu Evropy, společnost 

Turkcell dle výsledků za 1. čtvrtletí roku 2012 očekává, 

že penetrace chytrých telefonů v Turecku bude na konci 

fi skálního roku 2012 asi 20 %, což je poměrně významné, 

protože ARPU uživatelů chytrých telefonů je pětkrát vyšší 

než u uživatelů klasických mobilních telefonů. V Rusku 

bylo v síti MTS ve 3. čtvrtletí 2011 pouhých 12,4 % chyt-

rých telefonů.

 Ve srovnání s vyspělým světem byl zajímavý stav na 

konci roku 2011 také v Africe. Vodacom South Africa měl 

ve své síti 4,8 milionu aktivních chytrých telefonů, které 

se na celkovém počtu připojených zařízení podílely 18 %. 

Obraz celého kontinentu je však podle Orange (France 

Telecom) zcela odlišný, pouze jeden z každých 32 telefonů 

(3,1 %) v Africe byl chytrý telefon.

 CompuGroup Medical členem ICT Unie
Členskou základnu ICT Unie, sdružení fi rem z oboru 

informačních technologií a elektronických komuni-

kací, rozšířila společnost CompuGroup Medical Česká 

republika, významný dodavatel soft warových řešení ve 

zdravotnictví.
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v oblasti elektronického zdravotnictví (eHealth) na svě-

tovém trhu. Sofi stikovaná řešení pomáhají lékařům, sto-

matologům, nemocnicím, sítím zdravotnických zařízení 

a dalším poskytovatelům zdravotní péče v organizaci jejich 

práce, diagnostikování i léčbě. Systémy CompuGroup 

Medical umožňují pacientovi a ošetřujícím lékařům pří-

stup k jeho zdravotním záznamům, kdykoliv a kdekoliv, za 

účelem nalezení optimálního léčebného postupu. 

„ICT Unie dlouhodobě zdůrazňuje všestranný přínos 

eHealth pro efektivnější fungování zdravotnického systému 

v ČR. Proto jsem rád, že společnost CompuGroup Medical, 

disponující v této oblasti značnými mezinárodními zkuše-

nostmi i odbornými kompetencemi, se bude na činnosti 

našeho sdružení aktivně podílet,“ uvedl prezident ICT Unie

Svatoslav Novák. 

„Ve společnosti CompuGroup Medical boříme techno-

logické bariéry mezi jednotlivými sektory ve zdravotnictví. 

Podporujeme propojení těchto sektorů, postupné zavádění 

eHealth, a s tím spojenou edukaci lékařů. Ceníme si možnosti 

stát se součástí ICT Unie a věříme, že budeme moci společně 

vytvořit ideální podmínky pro rozvoj elektronického zdra-

votnictví v České republice,“ sdělil Vladimír Přikryl, jed-

natel společnosti CompuGroup Medical Česká republika. 

 Česká republika je velmocí v zavádění IPv6
Podle aktuálního průzkumu Evropské komise se Česká 

republika stala lídrem světového žebříčku zavádění nové 

generace internetového protokolu. Potvrzují to statistiky 

sdružení CZ.NIC, správce národní domény .cz, které 

dlouhodobě propaguje modernizaci českého internetu 

a přechod na IPv6. Českému prvenství ovšem neodpo-

vídá situace ve státní správě. Oproti tuzemským minis-

terstvům, která jsou na tom v porovnání s Evropou dobře 

(jedna třetina již IPv6 zavedla), úřady měst a obcí v imple-

mentaci nového protokolu zaostávají.

Podle zveřejněné studie IPv6 Observatory, kterou pro 

Evropskou komisi realizuje konzultantská společnost 

Inno za podpory University of Luxembourg a Beijing 

Internet Institute, vede Česká republika v zavádění IPv6 

(internetový protokol verze 6). Za ČR, kde je přes IPv6 

dostupných 8,6 % stránek, se umístilo Slovinsko (5 %) 

a Lucembursko (4,6 %).

„Implementace IPv6 je nezbytná pro budoucnost a další 

rozvoj Internetu. Přechodu na tento protokol se prakticky 

nelze vyhnout. IPv4 adresy nám v Evropě dojdou pravděpo-

dobně ještě letos. Budeme tak následovat Asiaty, jejichž regi-

onální správce ohlásil vyčerpání svých zásob už v loňském 

roce,“ uvádí výkonný ředitel sdružení CZ.NIC Ondřej 

Filip.

Mezi dlouhodobé snahy sdružení CZ.NIC patří pod-

pora přechodu na IPv6 u institucí státní správy. Usnesení 

vlády z června 2009 zavázalo ministry všech resortů 

a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy 

k zajištění přístupu ke svým stránkám prostřednictvím 

IPv6 do konce roku 2010. Podle aktuálního průzkumu 

CZ.NIC splnila tento závazek více než třetina minister-

stev a modernizací prošly také některé klíčové instituce 

jako ČTÚ, ÚOHS nebo ČÚZK. Podstatně horší situace je 

ovšem u krajských úřadů, z nichž jsou prostřednictvím 

IPv6 dostupné pouze weby Vysočiny a Libereckého kraje. 

Z 26 webů statutárních měst zatím podle průzkumu nový 

protokol nepodporuje žádný.

„Ve snaze pomoci veřejné správě s přechodem na IPv6 jsme 

se spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem 

vnitra zapojili do GEN6, evropského projektu na podporu pří-

stupnosti státní správy přes IPv6. Díky němu v rámci našeho 

výukového centra Akademie CZ.NIC nabízíme bezplatné 

kurzy pro informatiky z ministerstev, měst i obcí. Státní správě 

také v našich laboratořích umožňujeme testování přístupnosti 

jednotlivých webových stránek a vyzkoušení prostředí reálné 

IPv6 sítě,“ dodává Ondřej Filip.

První termíny těchto kurzů jsou vypsány na 3. května 

a 21. června tohoto roku. Ke zvyšování povědomí veřej-

nosti o novém protokolu přispěje i druhý světový den 

IPv6 pořádaný 6. června. Při jeho příležitosti připravuje 

CZ.NIC jednodenní monotematickou konferenci o tomto 

protokolu. Na středu 6. června také ohlásili defi nitivní 

přechod na IPv6 velcí technologičtí hráči jako Google, 

Yahoo, Microsoft  Bing, Facebook, Cisco a řada poskytova-

telů internetových služeb.

Cílem projektu GEN6 (Governments ENabled with 

IPv6), podporovaného Evropskou komisí z prostředků 

Rámcového programu pro konkurenceschopnost a ino-

vace (CIP ICT-PSP), je pomoci veřejné správě při pře-

chodu jejích elektronických služeb na novou verzi inter-

netového protokolu IPv6. Do řešení projektu je zapojeno 

osm zemí Evropské unie (Kypr, Lucembursko, Německo, 

Nizozemí, Řecko, Slovinsko, Španělsko a Česká repub-

lika) a Turecko. Českou republiku v projektu vedle sdru-

žení CZ.NIC zastupuje Ministerstvo průmyslu a obchodu 

a Ministerstvo vnitra.

 Role malých buněk se bude zvyšovat
Podle nedávného průzkumu, který sponzoroval posky-

tovatel mikrovlnných páteřních spojů společnost Exalt 

Communications, si téměř tři čtvrtiny odborníků z oblasti 

telekomunikací myslí, že malé buňky mohou zlepšit 

výkonnost mobilních sítí a zvýšit kvalitu služeb poskyto-

vaných na okrajích buňky. Mimoto 30 % očekává, že malé 

buňky jsou klíčem k budoucí síťové architektuře mobil-

ních sítí. Průzkum, který se soustředil na otázky kapacity 

páteřních spojů a penetrace širokopásmového mobilního 

přístupu v USA, byl dokončen koncem 1. čtvrtletí 2012 

a zahrnoval odpovědi 124 telekomunikačních odborníků. 

Téměř polovina z nich (44 %) zastupovala mobilní ope-

rátory úrovně 1 a 11 % mobilní poskytovatele úrovně 2.

Na otázku významu malých buněk v síťové architek-

tuře 29 % respondentů předpokládá, že malé buňky jsou 

klíčem k budoucnosti jejích sítí, 47 % pak uvedlo, že malé 

buňky budou přinejmenším využívat. Podle 36 % respon-

dentů bude hlavní hnací silou poptávky po malých buň-

kách nedostatek kapacity v městských oblastech.

„Malé buňky jsou nezbytnost, to je prostý fakt,“ uvedl

Amir Zoufonoun, prezident a výkonný ředitel Exalt 

Communications. Ovšem hlavním faktorem dalšího rozvoje 



6
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

zp
rá

v
y

 •
 n

o
v

in
k

y tohoto trhu je stav páteřních spojů. „Technologie páteřních

spojů pro malé buňky jsou teprve v počáteční fázi rozvoje.“

Vznik širokého trhu malých buněk považuje 39 %

dotazovaných za „pravděpodobné“ nebo „velmi pravdě-

podobné“ jakmile výrobci začnou tyto produkty na trhu

nabízet. Dalších 30 % nicméně uvádí, že se to bude týkat 

pouze renomovaných výrobců mobilních technologií.

„Mobilní operátoři, zejména ti větší, jsou otevřeni malým

společnostem – mladým a inovativním společnostem, které 

se účastní této fáze vývoje,“ uvedl Zoufonoun.

Šetření ukázalo, že operátoři při hledání jak přidat

kapacitu pomocí malých buněk zkoumají nové přístupy 

a proprietární architektury. „Poskytovatelé jsou naprosto

otevřeni všem nápadům a říkají – přineste nám je – chceme 

je vyzkoušet,“ řekl Zoufonoun. „To jen dokazuje, že je pořád 

spousta prostoru pro inovace.“

Širokopásmový přístup se pomalu stává politickou 

otázkou, 32 % respondentů průzkumu totiž věří, že širo-

kopásmové připojení by mělo být základním lidským prá-

vem a 65 % respondentů, že problém návratnosti investic 

brzdí širokopásmové připojení ve venkovských oblastech. 

Zoufonoun uvedl, že nedostatek kapacity páteřních spojů 

je kritickým faktorem pro realizaci širokopásmového při-

pojení ve venkovských oblastech.

Podle Zoufonouna poskytují rádiové technologie rych-

lejší řešení zavádění širokopásmového přístupu, než meta-

lické nebo optické kabely. „Hybné sily na trhu mobilních

služeb jsou dost silné ve všech regionech světa, a to i v oblas-

tech střední Afriky, Středního východu neboli obecně velmi 

venkovských oblastí, kde lidé téměř nic nemají. Ve srovnání 

s kabelovými protějšky je míra nárůstu mobilních služeb 

fenomenální. To je ukazuje, co lidé skutečně chtějí.“

Téměř 60 % dotázaných si nemyslí, že hlavní politické

strany by měly více podporovat rozvoj širokopásmového při-

pojení ve venkovských oblastech. Z těch co ano si 25 % myslí 

že demokraté by měli udělat více a 16 % že republikáni.

Národní telekomunikační a informační úřad USA odha-

duje, že penetrace širokopásmového přístupu v USA je 68 %, 

ale pouze 50 % telekomunikačních odborníků stanovilo

správně míru penetrace širokopásmového připojení. 

Na otázku, co by nejvíce ovlivnilo dostupnost široko-

pásmového připojení ve venkovských oblastech, 32 % 

respondentů uvedlo, že větší konkurence místních posky-

tovatelů, 26 % si myslí, že další vládní fi nancování, 15 % 

si myslí, že by rozvoj širokopásmového připojení na ven-

kově stimulovalo méně vládní regulace a 7 % naopak hla-

sovalo pro další vládní nařízení.

 Dvoupásmový ethernetový adaptér ASUS EA-N66
Společnost ASUS představila dvoupásmový adaptér

EA-N66 s rozhraní gigabitového ethernetu s výrazným

designem, který zastane funkci tří zařízení – kromě

ethernetového adaptéru ještě opakovače a přístupového

bodu. Novinka je vybavena technologií antén 3 × 3, které

zajišťují vysokorychlostní připojení k internetu. Díky 

provozu ve dvou pásmech toto zařízení uspokojí nejen

běžné, ale také velmi náročné uživatele, v pásmu 2,4 GHz

mohou surfovat po internetu a vyřizovat e-maily, zatímco

ke kontinuálnímu přenosu HD multimédií, Blu-ray fi lmů 

či online hraní poslouží rychlé přenosové pásmo 5 GHz. 

EA-N66 využívá patentované antény vlastní konstrukce, 

jejichž architektura je méně náchylná na rušení a zaru-

čuje silný signál, velmi dobré pokrytí a nejrychlejší 

možné připojení, kterého lze v současnosti v gigabitové 

síti dosáhnout.

Běžné internetové činnosti, jako prohlížení webu nebo 

stahování souborů, probíhají v pásmu 2,4 GHz, zatímco 

rychlejší 5 GHz pásmo je určeno pro náročnější úlohy, 

jako je např. kontinuální přenos HD obsahu. Dvě voli-

telné frekvence slouží k optimalizaci výkonu s ohledem 

na vysokou rychlost a sta-

bilitu internetového připo-

jení. Zařízení podporující

ethernetové rozhraní, jako

jsou stolní počítače, note-

booky, multimediální pře-

hrávače nebo chytré TV, lze

k EA-N66 připojit pomocí standardního ethernetového 

kabelu. Poté na nich budete moci prohlížet internetové 

stránky, kontinuálně přenášet multimediální obsah nebo 

hrát on-line hry bez zpoždění.

EA-N66 funguje jako ethernetový adaptér, univerzální 

opakovač a přístupový bod. V režimu ethernetového adap-

téru se dokáže rychle připojit k celé řadě ethernetových 

zařízení s podporou rádiového připojení, přičemž podpo-

ruje rychlost až 450 Mbit/s na pásmo. V režimu opako-

vače dokáže adaptér EA-N66 šířit rádiový signál připojení 

a výrazně tak zvýšit jeho dosah, pokud nelze využít přímé 

připojení. Nabízí tak lepší pokrytí pro větší budovy a také 

mnohem univerzálnější použití. Uživatelé mohou jedno-

duše vyhledat síť WiFi s nejsilnějším signálem a připojit se 

k vybranému SSID. V režimu přístupového bodu přístroj 

spolupracuje s kabelovými modemy a směrovači a rozši-

řuje stávající síť o možnost rádiového připojení. Všechny 

tyto funkce lze snadno ovládat přes intuitivní uživatelské 

rozhraní ASUS bez nutnosti instalace.

 Lenovo představuje třetí generaci notebooků ThinkPad 
Edge pro SMB

Společnost Lenovo rozšiřuje své portfolio notebooků 

určených pro živnostníky a malé podnikatele o dva 

modely z populární řady Th inkPad Edge – 14palcový 

model Th inkPad Edge E430 a 15palcový model Th inkPad 

Edge E530. Díky funkcím šitým na míru mohou jejich 

uživatelé zefektivnit svou práci a zvýšit tím produktivitu. 

Notebooky jsou totiž navrženy tak, aby bylo jejich ovlá-

dání co nejjednodušší a uživatelé mohli provádět nasta-

vení, údržbu a zabezpečení vlastními silami. 

Notebooky Th inkPad Edge E530/E430 budou dostupné 

s technologií NVIDIA Optimus, která umožňuje plynule 

přepínat mezi integrovanou grafi kou Intel HD a dedi-

kovanou grafi kou NVIDIA GeForce řady 630 s až 2 GB 

paměti. Pokud není třeba grafi ckého nebo výpočetního 

výkonu dedikované grafi ky NVIDIA, vypne se její napá-

jení a ovladač transparentně přesměruje požadavky na 

integrovanou grafi ku. Tato technologie výrazně prodlu-
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žuje výdrž notebooku, což ocení především ti uživatelé, 

kteří pracují na cestách.

Nová generace notebooků Th inkPad Edge nabízí až 1 TB

úložného prostoru na pevném disku, který bude možné

transparentně kombinovat s 16 GB rychlým úložištěm mini-

-SSD pomocí soft warového řešení Diskeeper ExpressCache

a urychlit tak start programů nebo dosáhnout polovičních

časů při zavádění operačního systému. Dále je vybavena

porty USB 3.0, které nabízí přenos dat až 10krát rychleji než

stávající USB 2.0. Práce bez čekání a vysoký výkon je dán

nejen novými procesory, ale i rychlejšími paměťmi.

Nechybí samozřejmě ani známé systémové nástroje 

pro automatickou údržbu a diagnostiku Th inkVantage 

Toolbox, které se nově mění na Lenovo Solution Center 

for Small Business, který je vybavený novým intuitivním 

rozhraním skrývajícím známé funkce, a to včetně systému 

aktivní ochrany pevného disku Active Protection System. 

Díky němu budou v případě otřesů, vibrací nebo pádu 

data na disku v bezpečí.

Široké vybavení obou modelů využijí uživatelé nejen při

pracovních aktivitách, ale i ve volném čase. Notebooky jsou

vybaveny integrovanou webovou kamerou s HD rozliše-

ním s rychlostí snímání 30 snímků/s, která zachytí a sle-

duje obličeje i za špatných světelných podmínek, Dolby 

Advanced Audio zase zajišťuje čistý zvuk. Různé módy pro

volání usnadňují VoIP komunikaci, stejně tak rychlý pří-

stup k mikrofonu, reproduktorům nebo ztlumení zvuku.

Vybrané modely Th inkPad Edge E530 mají navíc displej

s rozlišením 1600 × 900 bodů, takže nic nebrání ani promí-

tání HD fi lmů téměř ve FullHD rozlišení.

Nové notebooky Th inkPad Edge, které budou k dispo-

zici nejen v černé, ale i červené barvě, budou na našem 

trhu dostupné od května 2012 za cenu začínající na 

9 170 Kč bez DPH.

 Nové ultrabooky Lifebook a tablet Stylistic
Společnost Fujitsu představila na konferenci Fujitsu IT

Future 2012 své produktové novinky. Patří mezi ně elegantní

ultrabooky řady Lifebook nebo multimediální tablet Fujitsu

Stylistic M532 pro Android. Návštěvníci měli možnost si na

konferenci vyzkoušet také

nové servery Primergy S7

a pracovní stanice Fujitsu

Celsius. Představeno bylo

i nejnovější řešení pro

trojrozměrné zobrazování, 

ukládání dat, dále pro-

gramové vybavení SAP

HANA, bloky DI a očeká-

vaná budoucnost v cloudových řešeních.

Portfolio notebooků řady Lifebook brzy rozšíří dva

nové ultrabooky. První z nich spadá do nejvyšší, prémiové

řady určené pro business. Tento 14palcový ultrabook je

díky tloušťce 16 milimetrů a hmotnosti jen 1,4 kilogramu

snadno přenosný a poskytne potřebný komfort nejen při

práci na cestách. Matný displej, podsvícená klávesnice, 

touchpad s podporou multi gest a integrovanou funkcí

tlačítka myši, HD webová kamera, USB nabíjení umožní

uživateli pohodlnou práci v různých prostředích. Je vyba-

ven na svou kategorii nezvyklým dokovacím konektorem. 

Vysokou míru zabezpečení zajišťují systémy Advanced 

Th eft  Protection, Computrace BIOS, Full Disk Encryption, 

TPM modul, Intel vPro technologie a čtečka otisků prstů. 

Ultrabook je osazen procesorem třetí generace Intel Core, 

grafi cké zpracování zajišťuje grafi ka Intel HD 4000, která je 

integrovaná přímo v procesoru. Základní operační paměť 

a pevný disk budou na trh uvedeny v několika kapacitách. 

Konektivita je u nového ultrabooku zajištěna přes 4G/LTE 

nebo 3G/UMTS, WLAN, Bluetooth, USB 3.0, HDMI a LAN. 

Počítač bude nabízen v červeném a stříbrném provedení. 

Druhá novinka, ultrabook Lifebook se řadí do střední 

třídy určené pro běžnou práci v kanceláři a zábavu. Tento 

ultrabook má nízkou hmotnost (1,6 kg) a ultratenký design. 

Při práci uživatelé ocení vybavenost matným displejem 

o úhlopříčce 13,3 palců, HD webkamerou, USB nabíjením 

a velkým touchpadem. Za zmínku stojí také vysoká kapa-

cita baterií – až na 10 hodin provozu. Ultrabook je vybaven 

procesorem Intel Core třetí generace a grafi ckou kartou Intel 

HD 4000. Zabezpečení a ochranu dat před zneužitím zajiš-

ťuje technologie Advanced Th eft  Protection, Computrace 

BIOS a zámek Kensington Lock. Také tento typ nabízí 3G/

UMTS, WLAN, Bluetooth, USB 3.0 a HDMI. 

Multimediální tablet Fujitsu Stylistic M532 pracuje 

na operačním systému Android 4.0. Je určen těm, kdo 

chtějí spojit práci se zábavou do jednoho, tedy pro uži-

vatele, kteří používají při práci vlastní zařízení – tzv. 

„BYOD“. Tablet je snadno přenosný a adaptovatelný pro 

práci v různém prostředí. Má 10,1palcový displej s tvr-

zeným sklem Gorilla Glass. Tablet může na jedno nabití 

baterie pracovat až 9,5 hodin, jeho celková hmotnost je 

560 gramů. Displej se ovládá perem citlivým na tlak nebo 

multidotykově, pomocí prstů. Vestavěnou přední a zadní 

webkamerou lze pořizovat statické snímky i video. Tablet 

je vybaven ochranou podnikových sítí před úniky dat na 

neautorizovaná zařízení, a to jak při práci v podnikové síti, 

tak prostřednictvím vzdáleného přístupu. Zabezpečení 

dat zajišťuje Symantec Norton Tablet Security, Absolute 

Computrace Mobile ready a kryptování celého disku 

Android. Integrované rozhraní 3G/UMTS, WLAN 

a Bluetooth zajišťují kontektivitu tabletu, k němuž je k dis-

pozici i volitelný modul GPS.

Uvedené novinky budou na českém a slovenském trhu 

k dostání od června 2012.
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 Úvod
V létech 2006–2008 byly v hledáčku telekomunikačních 

subjektů sítě nové generace (Next Generation Networks, 

NGN). V navazujících létech 2008–2009 byl potom každý 

vývojový krok charakterizován dovětkem 2.0 jako např. 

Telco 2.0. V roce 2010, tedy v roce Charlese Darwina se 

zdálo, že se síťové technologie dále vyvíjejí: HSPA+ (HSPA 

Evolution) a Long Term Evolution (LTE) se svými roz-

vinutými paketovými službami (Evolved Packet Service, 

EPS) a rozvinutým paketovým jádrem (Evolved Packet 

Core, EPC). 

Abychom se tedy vyznali v těchto konvergujících tele-

komunikačních obláčcích (clouds), lze využít navigač-

ního nástroje dávných poutníků a námořníků, který nám 

pomůže určit naši polohu. S jedním okem zaměřeným na 

obzor budoucích požadavků a druhým na nové technolo-

gické výkřiky budeme s to předvídat některé trendy.

Z úhrnného výnosu evropských telekomunikací v roce 

2009 představujícího nezanedbatelných 350 mld. € pří-

slušelo 43 % hlasovým a datovým službám v pevných 

sítích(ve spotřebitelském i obchodním segmentu), 47 % 

potom mobilním službám a 10 % televizi.

Více než 30 % příjmů z mobilního provozu předsta-

vují data (z nichž 7 % je mobilní přístup k internetu) 

a 70 % pak hlasové služby. Mobilní datový provoz 

sám o sobě ovšem už překročil objem hlasové služby. 

Rozvojové priority tedy lze hledat v rozšiřujícím se pře-

nášeném pásmu, ve vyšším výkonu zpracování infor-

mací (více služeb ve vysoké kvalitě) a rovněž v rostoucí 

energetické účinnosti odrážející se v prodloužení pro-

vozní doby terminálů. Rozvoj telekomunikací bude sle-

dovat následující trendy:

1. konvergence,

2.  distribuované zpracování dat

(Cloud Computing) / outsourcing,

3.  další zesilování hodnotového řetězce sociální sítě.

 Konvergence kdekoliv
Konvergované služby nabízejí pružné pásmo pevné 

i mobilní sítě, na lokalitě nezávislou nabídku s prodejem 

služeb a aplikací. Obr. 1 představuje některé významné 

oblasti konvergence. S rozšiřováním pásma a růstem 

kapacity mobilních sítí se rozdíly mezi pevným a mobil-

ním přístupem stírají, takže síť samotná už přestává být 

rozhodujícím faktorem. 

Telekomunikační provozovatelé musí podporovat 

svými službami své fi remní zákazníky s jejich strategic-

kými cíli, jako jsou rostoucí podíl na trhu, produktivní 

partnerství a urychlení přístupu k trhu. Musí je podpo-

rovat svými řešeními, provozem za přiměřených a dobře 

využitých nákladů a vysokou úrovní bezpečnosti.

Telekomunikační 

infrastruktury

Konvergované účtování ICT služby 

dostupné všude 

a všem

Sociální 

sítě

Provoz řízený 

prostřednictvím 

telekomunikací
Sbližující se oblaky 
integrovaných sítí 

nové generace (NGIN a IMS) 

Platby 

elektronickou 

peněženkou, 

obstarání 

vstupenek 

a jízdenek

Konvergované služby 

výměny zpráv 

Obr. 1  Konvergence kam se podíváte

Toto vyžaduje přístup se zaměřením na zákazníka 

spolu s pružným připojením, jednotnými službami a jed-

notnou komunikací. Pro telekomunikační provozovatele 

z toho vyplývá optimalizace spektra a zjednodušení sítě 

založené na internetovém protokolu (IP).

Roli provozovatelů lze přiblížit následujícími trendy:

–  konvergence infrastruktury, služeb a aplikací,

–  dostupnost, univerzálnost a cena uživatelských 

mobilních terminálů,

–  rozšiřování inteligentního webu (čtení, psaní, rozho-

dování, sémantika),

–  adaptace outsourcingu a distribuovaného zpracování 

dat – Cloud Computing (infrastruktura, aplikace 

nebo platforma jako služba),

–  využití všudypřítomné výpočetní schopnosti (je 

rychlé a navíc dostupné v síti),

–  konvergence Člověk – ICT (podpora rozhodování, 

použití za pohybu),

–  vývoj sociálních sítí,

–  použití virtuálních světů a umělé inteligence, 

Některé z těchto trendů mohou vést k následujícím 

dopadům:

– Konvergence zvyšuje jakost služby, tím i použití 

a celkově tedy i objem telekomunikačního provozu 

samotného.

– Cloud computing a outsourcing snižují náklady ICT g

investic a současně zvyšují poptávku po službách.

– Inteligentní web, virtuální svět a sociální sítě sti-

mulují inovativní služby a platformy.

Telekomunikace a Cloud Computing 

v procesu konvergence
Distribuované zpracování dat ve výpočetní technice, obecně známé jako Cloud Computing se rozšiřuje do informačních techno-

logií obecně v širším je slova smyslu a tedy významně ovlivní i telekomunikace, byť v současné době teprve vyrůstá z dětských 

střevíčků. Co již skutečností je a co lze dále očekávat viděno z pohledu fóra FITCE – Federace telekomunikačních inženýrů 

evropských společenství se čtenářům snaží přiblížit následující článek volně zpracovaný dle dostupných pramenů pocházejících 

ze zdrojů této Federace.
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Výše uvedené trendy jsou ovlivněny následujícími 

faktory:

–  technologie pevných sítí jsou doplňovány případně 

nahrazovány mobilními,

–  vlastnictvím a řízením infrastruktury,

–  urychlování normalizační činnosti, 

–  otevřené vs. uzavřené technologie (bezpečnost, vlast-

nictví, spolehlivost, aspekty, exkluzivity), 

–  dostupnost kapitálu pro fi nancování infrastruktury, 

–  stimulace státem prostřednictvím fi nancování nebo 

regulace,

–  účinek cen energií a tlaky ochrany životního prostředí, 

–  pružná a časově odolná řešení, 

–  použití vložených senzorů a RFID (prostředky rádi-

ové identifi kace),

–  schopnost digitálního ukládání dat a snižování ceny, 

–  stimulace nebo zmírňování socioekonomického pro-

středí potažmo napětí.

Rozvoj mobilních sítí vykazuje rychlejší růst počtu 

předplatitelů, služeb a provozu než pevné sítě. A to zejména 

co se týká datového provozu, který roste rychle a vyža-

duje nové sítě zajišťující mobilní přístup. V této situaci je 

překračován práh zavádění poslední generace mobilní 

LTE. Tato širokopásmová mobilní síť je navržena přede-

vším pro přenos dat. Přenos hlasu je potom předpoklá-

dán prostřednictvím IP. Spolupráce se stávajícími mobil-

ními sítěmi 2G a 3G (s přepojováním okruhů) stejně jako 

s pevnými sítěmi vyžaduje některé úpravy norem 3GPP 

(3rd Generation Partnership Project). Pokrok ve standar-

dizaci umožnil rychlé zavedení hlasových služeb přes LTE 

v roce 2011. Síť umožňující zpracovávat kombinovaný 

hlasový a datový provoz (včetně špičkového provozního 

zatížení) vede k nezanedbatelným úsporám investic do 

infrastruktury. Taková výhradně IP síť bude s to zvládat 

celou paletu služeb původem jak ze starších sítí a sou-

časně i z nejnovějších zdrojů založených na paketech. 

LTE poskytuje mobilní širokopásmovou konektivitu 

do 300 Mbit/s ve směru k účastníkům a 75 Mbit/s ve 

směru od účastníků, v závislosti na dostupnosti a kapa-

citě mobilní rádiové sítě. Jak je vidět z obr. 2 rozvinuté 

paketové jádro (EPC) je navrženo pro bezešvou integraci 

se sítěmi založenými na IP. LTE vykazuje nižší zpoždění 

než vysokorychlostní paketový přístup 3G (High Speed 

Packet Access, HSPA) a je s to provozovat více kanálů  

potažmo uspokojit více uživatelů ve vztahu ke kmitočto-

vému pásmu. Toto je mj. přitažlivé pro všechny hráče na 

telekomunikačním trhu. Pružnost v používání spektra 

je tedy hlavní výhodou LTE. Hlasové služby porostou 

s vyřešením standardizace a dostupnosti terminálů pro 

kombinované 2G/3G/LTE použití. Multimediální IP sub-

systém (IMS) umožní propojení mezi různými mobilními 

a pevnými sítěmi. Toto urychlí úvodní nastavení datových 

spojení. Při plném rozvinutí služeb HSPA i LTE mohou 

provozovatelé očekávat růst služeb založených na prů-

měrném výnosu na uživatele (Average Revenue Per User, 

ARPU). Obchodní případ LTE je podporován rostoucími 

výnosy, zejména v souvislosti se zvýšeným používáním 

služeb jako jsou např. on-line hry a video/TV, nižší ceny 

na jednotku provozu a širší okruh zákazníků. Toto se 

odrazí v závislosti na pokrytí sítě v příznivém obchod-

ním případu pro provozovatele jak v západní Evropě, tak 

i USA. Optimum pokrytí sítí by mělo vycházet z hustoty 

zástavby, podpory podnikání, podílu uživatelů s intenziv-

ním datovým provozem atd. LTE je založen na sdílených 

a vysílacích kanálech a představuje proto nejúčinnější 

konvergovaný komunikační systém. Často je umísťován 

jako další vylepšení mobilních sítí umožňující širokopás-

movou mobilní konektivitu.

Dalším vývojovým krokem LTE je vylepšené LTE 

Advanced, které je normalizováno v 3GPP vydání 10. LTE 

bylo komerčně spuštěno v roce 2010 ve skandinávských 

sítích založených na datových službách. LTE přístroje jsou 

Rádiová síť gigabitového ethernetu

Veřejná rádiová 
přístupová síť

Rozvinutá rádiová 
přístupová síť Rozvinuté 

paketové jádro

Důvěryhodný 
IP přístup 

mimo 3GPP

WLAN 3GPP
IP přístup

Jádro GPRS

IP služby
(IMS, PSS, ...)

WLAN
přístupová síť

SGSN

PCRF

HSS

SAE
Anchor

3GPP
Anchor

MME UPE

e-PDG

Gb

1U

S1

S3

S4

S7

S6

Rx

SG

S2b

S5b

S5a

S2a

IASA

Obr. 2  Začlenění LTE do stávající sítě



10
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

in
fo

rm
a

čn
í s

p
o

le
čn

o
st

dostupné od roku 2011 a následně potom byl spuštěn 

provoz.

Dostupnost mobilních kmitočtů jak pro síť, tak i pro 

terminály je klíčová pro pokrytí a spuštění provozu. 

Kmitočtová pásma se v jednotlivých zemích mohou lišit 

a tím způsobovat omezení v mezinárodním roamingu. 

Rozvoj systémů WiMAX (Worldwide Interoperability 

for Microwave Access) je stále a vytrvale nejasný. Mobilní 

služba WiMAX, založená na standardu 802.16e posky-

tuje rychlost 40 Mbit/s (teoreticky) a s novelizací IEEE 

802.16m lze očekávat její růst na 1 Gbit/s. WiMAX může 

být proto považován za širokopásmovou rádiovou pří-

stupovou technologii vyplňující mezery v trhu nepokryté 

LTE. 

Mimořádný růst širokopásmových mobilních služeb 

stimulovaný chytrými telefony, tedy smartphony, zejména 

iPhone od společnosti Apple a telefony Google Android 

zvyšují významně mobilní datový provoz. Toto vede 

k zahlcení sítí a snížení jakosti služeb. Stejně tak mobilní 

video volání může vést k dalšímu přetěžování sítí.

Dále k tomu přispívají paušální platby za používání 

širokopásmových služeb. Telekomunikační společnosti 

jsou nuceny znovu zvažovat, případně svoji cenovou stra-

tegii přehodnotit, když tuto jednostrannou tarifní strate-

gii za správný přístup považovat nelze. Paušální tarifování 

bude nutno změnit na modely zpoplatňovaní, které jsou 

personalizované, pružné a dynamické. Z toho plyne, že 

zákazníci budou platit přesně za to, co a jak dlouho budou 

využívat. 

Video je tím hlavním hybatelem pro nové obchodní 

modely mobilního přístupu k internetu. Možnost výběru 

k danému účelu na míru šité šířky pásma a k tomu vztaže-

ných tarifů představuje pro uživatele možnost volit jakost 

přenosu video služeb a může přinést provozovatelům 

zcela jinou strukturu výnosů. 

Pevná širokopásmová služba na účastnických vede-

ních roste od ADSL2+ (v současnosti až 12 Mbit/s) přes 

VDSL2+ (nyní až 24 Mbit/s na přípojkách délky do 1 km 

od ústředny) až k hybridnímu FTTx s VDSL2+ po FTTH 

(aktuálně 100 Mbit/s na nově zřízených plně optických 

přípojkách). 

Po hybridní kombinaci optické vlákno koaxiální kabel 

(Hybrid Fiber-Coaxial, HFC) v sítích DOCSIS 3.0 a HFC 

nové generace lze poskytovat přenosové rychlosti od 

100 Mbit/s do 1 Gbit/s. U všech dostupných video služeb 

včetně televize s vysokým rozlišením (HDTV) o rychlosti 

8 Mbit/s na kanál (alespoň 2 kanály na domácnost) převa-

žuje požadavek na šířku pásma.

V Evropě je očekáván růst požadavků zákazníků na 

datové služby o 50 % ročně u pevných přípojek a 100 % 

pro mobilní připojení. Průměrná poptávka po rych-

losti v sestupném směru očekávaná v roce 2020 je od 

75 Mbit/s až po 400 Mbit/s, což vyžaduje optické vlákno 

v účastnické přípojce. Stále se nemění náhled, že pevné 

připojení může zajistit o řád vyšší přenosové rychlosti než 

mobilní rádiová síť.

Jako odpověď provozovatelům kabelových televizí lze 

počítat s IPTV (obr. 3) jako přijatelnou alternativou nabí-

zenou telekomunikačními provozovateli na jejich stávají-

cích xDSL sítích. Umožňuje atraktivní vylepšení portfolia 

nabízených služeb pro tři hlavní terminály, tedy televizor, 

počítač a chytrý telefon. Pro pevné sítě z toho plyne stále 

urychlovaný rozvoj optických sítí. 

Obr. 3  IPTV všech formátů a všude

LTE by mohlo v budoucnosti zajistit požadovanou šířku 

pásma pro mobilní televizi. Nicméně oddělená překryvná 

televizní síť jako je DVB-H určená pro mobilní terminály 

je považována za účinnější řešení. Rovněž řešení službami 

3GPP jako multimediálních vysílacích souběžných služeb 

(Multimedia Broadcast Multicast Services, MBMS) nebo 

kombinace DVB-H & MBMS je možné.

Pro vstřícné přijetí těchto služeb uživateli je důležité 

splnění následujících aspektů:

–  možnost sledovat video kdekoliv,

–  přijatelné tarifování,

–  vynikající jakost,

–  snadná manipulace, 

–  žádné zbytečnosti, 

–  nízké zpoždění, 

–  přístup pro uživatele musí být snadný a to nejlépe 

proklikáním,

–  víceúčelové přístroje.

Interaktivita podporuje využití televize. Pro provozo-

vatele jsou důležitými aspekty dostupnost spektra, nepře-

rušovaná (bezešvá) kombinace služeb unicast a broadcast, 

tedy bod-bod a všesměrového šíření.

Například v Nizozemí, které je dostatečně vyspělou 

zemí z hlediska rozvoje telekomunikacím, je zřetelná 

poptávka po kombinaci komunikace jak mobilní, tak 

i pevnou sítí. V roce 2011 byla hustota mobilní tele-

fonizace okolo 130 %, napůl se jedná o předplacené 

karty a napůl jsou to tarifní zákazníci a její ceny jsou 

ty nejnižší v Evropě. Datové služby a přístup k inter-

netu provozované pevnou širokopásmovou sítí pokrý-
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vají 40 % obyvatelstva (90 % z toho jsou domácnosti)

dělící se zhruba 50 % xDSL a 50 % rozvody kabelové 

televize a optickými vlákny. K televizi bylo připojeno

100 % domácností (55 % digitálně, 45 % ještě analo-

gově). FTTH pokrývá 700 tisíc budov (10 % z toho jsou 

domácnosti). Balíčky sestávají převážně z pevné hla-

sové služby, přístupu k internetu a televize, tedy Triple 

Play, mobilní služby jsou v balíčcích začleněny zatím

jen zřídka.

 Cloud pro telekomunikace – IaaS, PaaS, SaaS
Cloud Computing, tedy distribuované zpracování dat 

v telekomunikacích se teprve zbavuje plenek. Většina tele-

komunikačních provozovatelů má své vlastní sítě a pod-

půrné IT systémy a zvažuje vyvedení svých vedlejších čin-

ností na své dodavatele, tedy outsourcing.

Pojetí Cloud Computingu (obr. 4, obr. 5) zahrnuje kom-

binaci následujících možností:

– Infrastruktura jako služba (Infrastructure as

a Service, IaaS) je v nejnižší vrstvě a představuje pro-

středek dodávky základního ukládání dat a výpo-

četní kapacity jako standardizované služby nad sítí. 

Servery, úložiště dat, přepínače, směrovače a ostatní 

systémy jsou sdíleny (např. prostřednictvím virtua-

lizační technologie) ke zpracování specifi ckých typů 

vložených pracovních dat — od zpracování dávek 

až k možnosti rozšíření ukládací kapacity serveru 

během špičkových přítoků ukládaných dat. 

– Platforma jako služba (Platform as a Service, PaaS)

je ve střední vrstvě. Představuje souhrn odpoví-

dajícího nezbytného obsahu vývojového prostředí

a sbalení zpoplatněného obsahu služeb (payload).

PaaS nabídky mohou být prováděny pro každou fázi

vývoje a zkoušení SW nebo mohou být zaměřeny na

určitou oblast, jako je řízení obsahu. 

–  Soft ware jako služba (Soft ware as a Service, SaaS) 

představuje nejvyšší vrstvu a tedy úplnou aplikaci 

nabízenou přímo jako služba, na vyžádání přes 

multi-pronájem — což znamená jednoduše přímo 

běh programového vybavení, tedy soft waru na infra-

struktuře poskytovatele služeb distribuovaného 

zpracování dat a slouží mnoha organizacím, které 

jsou jejími zákazníky. Nejznámější uváděný příklad 

SaaS je Salesforce.com, ale není jediný; je řada dalších 

včetně Google Apps nabízejících základní komerční 

služby jako e-pošta.

Cloud computing je paradigmatem zpracování dat, 

které je škálovatelné a s často virtualizovanými zdroji 

je poskytováno jako služba a to přes internet. Uživatelé 

nepotřebují mít povědomí o technologii v onom obláčku.

Prvním opatrným krokem na straně telekomuni-

kačních provozovatelů je virtualizace vedoucí k IaaS. 

Následujícím krokem je použití SaaS. Toto lze nastarto-

vat pro kancelářské aplikace, testovací služby, databázové 

služby a vede to postupně k dalším přechodům aplikací 

obchodních a provozních systémů, tedy BSS (Business 

Support System) a OSS (Operations Support Systems). 

Nepochybně i využití možností předchozí vrstvy PaaS na 

úrovni platforem je pro telekomunikační provozovatele 

dost pravděpodobné. 

 Nová orientace a jak se podílet na hodnotovém řetězci
Telekomunikační provozovatelé znovu posuzují a hod-

notí svoje klíčové podnikání. Zaměřují se především 

na obstarávání služeb svými vlastními sítěmi, což však 

není do budoucna nezbytně nutné. S posunem od pevné 

k mobilní komunikaci nebo také k bezdrátovému přístupu 

se vynořují nové příležitosti. Zákaznická samoobsluha 

za použití webových portálů pro objednávání služeb, 

uplatňování reklamací a vyúčtování snižují požadavky 

Obr. 4  Konvergence – sbližující se obláčky
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na obchodní a provozní podpůrné systémy BSS a OSS. 

Provozovatelé si uvědomují, že informační systémy jsou 

sice klíčové pro jejich vlastní provoz, ale nemusí přitom 

být součástí jejich hlavní činnosti. Dokonce i telekomuni-

kační síť sama o sobě nemusí být uvažována jako přínos, 

kterou je nutno vlastnit. To znamená, že její návrh, obhos-

podařování a údržba nemusí být nadále uvažováno jako 

hlavní činnost telekomunikačního provozovatele, ale je to 

přenecháváno dodavateli síťových systémů. Dodavatelé, či 

jak se u nás ujal pojem zhotovitelé, mohou řídit své vlastní 

síťové systémy v zastoupení a pro telekomunikační provo-

zovatele. Zde je patrný posun činností dodavatelů teleko-

munikačních systémů od hardwaru ke službám.

Mosso
Google App Engine

Rais One

Salesforce
Gmail
Gliffy

Joynet
Amazon Web Svcs

Nirvanix
XCalibre
Akamai

PaaS SaaS IaaS

Cloud Computing

Utility Computing

Grid Computing

Cluster Computing Super Computing

Obr. 5  Cloud computing – PaaS, SaaS a IaaS

Využívání těchto vztahů (outsourcing) se pro telekomuni-

kační společnosti stává atraktivnější z následujících důvodů:

1.  Služby jsou složitější, pokud je nutno zajistit pod-

poru většího množství zařízení.

2.  Telekomunikační sítě jsou silně závislé na prvcích 

informačních technologií IT a to jak soft waru, tak 

i hardwaru a přísluší tedy více do světa IT než do tra-

dičního světa telekomunikací, což vyžaduje odlišné 

znalosti a dovednosti.

3.  Terminály a zařízení koncových uživatelů jsou slo-

žitější a vyžadují více znalostí z výpočetní techniky.

4.  Sítě jsou složitější z důvodu vysokého počtu zaří-

zení, které je nutno podporovat a spolupráce vychází 

z odkazu původních sítí a systémů.

5.  Normalizace je hlavním úkolem. Veliký počet norem 

a standardů vyvolává velký počet normalizačních 

institucí a tím i jejich výstupů, což vyžaduje nikoliv 

nevýznamné úsilí všechno toto dění sledovat a pře-

nášet do provozních podmínek.

Pro novou roli a orientaci v sektoru telekomunikací 

jsou zapotřebí nové obchodní modely. Například namísto 

smluv o SLA, tedy o zaručené jakosti služby založené na 

výkonu a čase bude použita pevná cena na IT podporu na 

účastníka a rok – třeba 100 Kč – by mohla vést k odliš-

nému přístupu. Jiné obchodní modely pro inovaci pod-

pory v termínech sdílení výnosů a rizik by mohly změnit 

spolupráci s telekomunikačními společnostmi. 

Platforma služeb podporuje dvoustranné obchodní 

modely mající co do činění s velkoobchodem a zájmo-

vými skupinami např. developerů, drobných prodejců, 

zástupců obcí či státu na jedné straně a uživatelského seg-

mentu na straně druhé.

Pro telekomunikační sektor lze uplatnit následující 

obchodní modely a platební postupy:

–  jednorázové prodeje nebo prodeje samostatných jed-

notek (makro- a mikro platby),

–  platby založené na reklamě (obsah může být 

bezplatný),

–  platba uskutečněná kliknutím (přímo uživatelem 

řízená),

–  sdílení výnosů (jaké provádí Amazon a Google),

–  platby podle využití jako jsou předplatní mobilní 

karty nebo platby vztažené k transakci,

–  platby založené na předplatném, které může být kom-

binováno s reklamou nebo založené na využití,

–  licencování aplikací a platforem,

–  založené na dárcích jako je Wikipedia.

Taková pružnost podpoří telekomunikačním provozo-

vatelům partnerství s IT společnostmi a umožní změnit 

jejich pozici v hodnotovém řetězci. Jak je patrné z násle-

dujícího obr. 6 hodnotový řetězec může představovat line-6

ární nebo nelineární závislost mezi poskytovateli obsahu, 

poskytovateli aplikací a platforem, integrátory, poskytova-

teli služeb a koncovými uživateli.

IT podpora se bude měnit při použití odlišných 

obchodních modelů. Namísto uskutečňování projektů 

založených na přímých investicích telekomunikačních 

společností mohou toto provádět systémoví integrátoři 

a telekomunikace za jejich užívání zpoplatňovat. I toto 

vyplývá z distribuovaného zpracování dat, tedy Cloud 

Computingu, kde platby odvozené od využití jsou klíčo-

vým prvkem.

Lineární 
hodnotový 
řetězec

Nelineární 
hodnotový 
řetězec

Poskytovatelé 
obsahu

Agregátoři
Poskytovatelé 
aplikací 
a platforem

Poskytovatelé
služeb

Koncoví 
uživatelé

Koncoví
uživatelé

Poskytovatelé služeb

Poskytovatelé 
obsahu

Agregátoři

Poskytovatelé aplikací 
a platforem

Obr. 6  Lineární a nelineární hodnotový řetězec

 Sklady aplikací, servisní datový bod, komunikace stroj-stroj
Rychle rostoucí trh chytrých mobilních telefonů je sti-

mulován mobilními aplikacemi, které mohou být staženy 

z datových skladů či bank aplikací za použití dodavatel-

ských platforem služeb. Růst stahování mobilních aplikací 
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je očekáván v objemu až k 50 mld. v roce letošním v porov-

nání s 9 mld. v roce 2009, tedy roční růst přesahující 90 %. 

Toto je očekáváno telekomunikačními společnostmi jako 

generátor přídavných výnosů. V Evropě samotné je pro 

letošek odhadován úhrnný výnos ve výši 5 mld. €, když 

v roce 2009 to byla jenom pětina, tedy 1 mld. €.

V globálním měřítku tato čísla jsou odhadována na 

12 mld. € pro rok 2012 oproti 3 mld. € v roce 2009. 

Odtud je očekáváno, že každý telekomunikační pro-

vozovatel nepropásne příležitosti nabízené platforem 

nabízejících služby servisního datového bodu (Service 

Data Point, SDP) a bank aplikací. Rozhodující hráči 

jsou telekomunikační provozovatelé nebo poskytova-

telé telekomunikačních služeb (CSP), výrobci zařízení, 

dodavatelé provozních systémů a poskytovatelé ban-

kovních aplikací. IT společnosti jako Atos Origin jsou 

s to podpořit tento vývoj a generovat nové výnosy v této 

inovativní oblasti. Prostřednictvím dodávky nebo pro-

nájmu platforem služeb (PaaS). Tento vývoj vyžaduje 

partnerství s dodavateli.

Přiměřenou, ale rychle rostoucí oblastí je komuni-

kace stroj-stroj, (Machine-to-Machine, M2M) mobilními 

sítěmi. Stroje vybavené SIM kartami si mohou vyměňovat 

informace o svém provozním stavu stejně jako přijímat 

okamžitě instrukce z podpůrných systémů. Odtud lze 

očekávat velké objemy komunikace založené na přímých 

transakcích.

Největší objemy a růst lze očekávat ve zdravotnictví 

a péči o zdraví. Klíčovými slovy se zde stávají e-health 

a m-health, když většina těchto transakcí je založena na 

mobilní komunikaci.

K dalšímu vývoji tohoto portfolia je nezbytná těsná 

spolupráce mezi telekomunikačními společnostmi, vývo-

jáři aplikací ve zdravotnickém sektoru, systémovým inte-

grátory a uživatelskými skupinami. Nezanedbatelnou roli 

zde sehrají také zdravotní pojišťovny.

Rovněž se potvrdil veliký růst s velkou perspektivou 

M2M komunikace, tedy stroj-stroj v objemu přes 200 

mil. USD zařízení připojených mobilně již v loňském 

roce 2011 (představy společnosti Cisco byly optimistič-

tější a šplhaly se k 1 mld.), což přináší další výnosy a činí 

dostupným další tržní potenciál. Poněkud složitější obr. 7

přibližuje některé oblasti, na které se lze zaměřit, tj. apli-

kační skupiny a sektor služeb.

 Proměňující se IT podpora
Trh BSS/OSS je v současnosti podporován širokou paletou 

předem integrovaných čitelných produktů. Prodejci aplikací 

rozšířili svoji působnost také na poskytování profesionálních 

služeb jako poradenství včetně architektury a integrace sys-

témů. Předchozí akvizice balíčků a souprav prodejci soft waru 

bylo rozšířeno do domény BSS/OSS a ponechává více pro-

storu systémovým integrátorům. Telekomunikační společ-

nosti se nadále drží investic BSS/OSS za účelem vylepšování 

zákaznické zkušenosti, prevence nespokojenosti, zvyšování 

výnosů a snižování nákladů. Zejména uspokojení zákazníků 

a zajištění jejich jistot zaměstnává jejich plnou pozornost. Tři 

hlavní oblasti pro zlepšování jsou: lepší zajištění služeb, out-

sourcing / SaaS a konvergence služeb (předplacená i tarifní). 

To je zaměřeno na řešení požadavků typu konec-konec 

vyvolané příznivou obchodní hodnotou. Se službami typu 

cloud jako IaaS a SaaS se nabízí více příležitostí pro úplný 

Obr. 7  Vývoj trhu M2M
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outsourcing, tedy vyčlenění podpory řetězců BSS/OSS.

Strategické partnerství s prodejci zařízení a soft waru vede ke

kombinovaným nabídkám.

Během posledních 10 let došlo k významné konsoli-

daci IT aplikací v doméně BSS a OSS. Společnosti jako 

Oracle, IBM a Amdocs získaly dodavatele s balíčky pro 

CRM, řízení zpoplatnění a služeb, které je integrují do 

jednotných souprav. Žádoucí systémová integrace vyu-

žívající EAI a SOA je součástí nabízeného řešení. Toto 

vede k nabídce rozsáhlejších IT bloků a úplných souprav 

pokrývajících velkou část funkcí BSS/OSS. Výsledkem 

jsou tři odlišující se přístupy pro doménu BSS/OSS jak 

plyne z následujícího:

1.  Úplné integrované soupravy, pokrývající většinu 

z vyžadovaných funkcí. 

2.  Oddělené aplikace standardního uspokojení zákaz-

níků, jejich jistot a zpoplatňovaní architekturami 

jako jsou TMF (Tele Management Forum) a enhan-

ced Telecom Operations Map, což jsou návody pro 

obchodní procesy telekomunikačních provozovatelů.

3.  Vybrané nejlepší druhy aplikací pro oddělené BSS/

OSS funkce.

Zavedení a systémová integrace oddělených BSS/OSS 

IT aplikací vyžaduje odlišný přístup oproti zavedení 

úplných souprav. Integrace s odkazem a migrací se stá-

vají hlavními činnostmi. Systémová integrace nachází 

své místo ve vyšší úrovni. Interakce se systémy ERP jako 

např. SAP a datové úložiště cloudu Oracle by se mohly 

stát hlavními činnostmi. Další úlohou je nastavení do sou-

prav parametrů, což zajistí průnik množin požadavků na 

služby a obchod. To představuje soustředění do balíčku 

zajišťující spokojenost zákazníků i účtovací procesy, což 

podporuje péči o zákazníky a jejich zpoplatnění.

Pro systémové integrátory to znamená rozličnou navi-

gaci a orientaci; namísto soustředění na individuální 

balíčky se stávají důležitějšími znalosti úplných řešení. 

Pro telekomunikační sektor to vyžaduje těsnou spolupráci 

a partnerství s dodavateli těchto souprav a balíčků. Vlastní 

vývoj těchto na míru šitých řešení je takto minimalizo-

ván. Taktéž adaptivní údržba bude minimální, jak budou 

funkční změny integrovány do dalších výstupů a řešení 

dodavatelů těchto souprav.

Údržba IT může být omezena na parametrizace 

a provozně-technické řízení těchto balíčků a platforem. 

Partnerství s dodavateli balíčků nutně odhalí dělbu práce 

na hlavních úkolech řízení IT. Výsledkem je větší zamě-

ření na poradenství a profesionální služby v telekomuni-

kačním sektoru.

Důležité rozvojové trendy v telekomunikačním sektoru, 

které mají přímý dopad na podporu IT, jsou následující:

–  Více video obsahu, včetně videa jak v koncovém pro-

vozu, tak distribuci více či všem, více videa živě (např. 

hudební a sportovní přenosy) a více obsahu vyplňu-

jící mezery v uspokojování poptávky.

–  Cokoliv na vyžádání, včetně všeho dostupného videa, 

hudby, her, společenského a osobního obsahu.

–  Okamžitý přístup, postavený na roveň nepřerušova-

nému dosažitelnému přístupu v jakékoliv síti, kde se 

zrovna zákazník nachází včetně takových míst, která 

nejsou zrovna pokryta sítí poskytovatele.

–  Souvislý, okamžitý přístup kterýmkoliv terminálem, 

ať už se jedná o počítač, TV obrazovku, mobilní ter-

minály, PDA atd.

–  Více (rozmanitějších) služeb z jiných zdrojů či dopra-

vených alternativními prostředky (over the top), 

služby dostupné z cloudu v jejich nejširším smyslu.

–  Cílená reklama a komerce pokud komerční pod-

pora vyvolá další a další nové služby – nahrazující či 

zmnožující přímé platby za služby.

–  Zkrácení určitých dočasných kategorií služeb za 

současného rozšiřování vějíře nabízených služeb 

a nahrazování služeb upadajících.

–  Více kombinací a směsí služeb v nejširším slova smy-

slu, zastírající všechny existující hranice mezi služ-

bami včetně rozvinutí jednoho druhu služby z před-

chozího, kombinující prvky z jedné do jiné služby.

–  Přepojování spojení z jedné služby do druhé nebo 

doplnění dalšími prvky.

–  Více služeb vyvíjených samotnými koncovými uživa-

teli stejně jako adaptace stávajících služeb do souborů 

podle potřeb koncových uživatelů.

–  Více M2M služeb sdílejících informace mezi zasíťo-

vanými zařízeními.

 Závěr
Růst mobilního širokopásmového provozu již přesáhl 

samotný hlasový provoz. Konvergence Telecom Clouds, 

tedy těch telekomunikačních obláčků je stimulována 

nejen poptávkou, ale také novými technologiemi jako LTE 

a FTTH. Televizní a video služby podmiňují požadovanou 

kapacitu sítě a přístupovou technologii. Nedostatečné přeno-

sové rychlosti jsou omezeny skutečností, že uživatel je ocho-

ten platit pouze za to, co potřebuje. Dodávka služeb a čin-

ností, které lze koupit, tedy outsourcing a Cloud Computing 

jako distribuované zpracování dat se stává pro provozovatele 

telekomunikací stále významnější. Podílet se na hodnotovém 

řetězci skladů aplikací a platforem služeb SDP hraje význam-

nou roli. M2M poskytuje nové příležitostí v rychle rostou-

cích sektorech. Zejména péče o zdraví, doprava a platby 

jsou slibné oblasti. Nové dvoustranné obchodní modely 

se sdíleným rizikem a partnerství vytváří nové příležitosti. 

Požadovaná podpora IT pro BSS/OSS se změní; větší inte-

grované soupravy poskytnou všechny požadované funkce, 

zapotřebí je pouze odkaz na přizpůsobení a spojení. Toto vše 

vyžaduje novou navigaci a orientaci pro telekomunikační 

společnosti a dodavatele IT řešení. Snižování rozdílů mezi 

IT a telekomunikacemi vede ke konvergovaným telekomu-

nikačním obláčkům.

Ing. Václav Křepelka, Ph. D.

ČVTSS – FITCE CZ
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Po téměř roce byl dne 31. 12. 2011 ukončen technický test 

vysílacího standardu DVB-T2, který na základě žádosti 

o technickou spolupráci pro Český telekomunikační 

úřad a Český metrologický institut zajišťoval operátor 

s největšími zkušenostmi na poli zemského digitálního 

televizního vysílání – České Radiokomunikace. Česká 

republika se tak stala první zemí ve střední Evropě, která 

nový systém testovala. Cílem zkušebního vysílání bylo 

ověřit základní technické parametry vysílání ve standardu 

DVB-T2 v praxi a defi novat soubory doporučených tech-

nických konfi gurací pro budoucí vysílání v tomto stan-

dardu pro Českou republiku včetně předpokladů pro 

efektivní využívání kmitočtového spektra a také tech-

nická doporučení pro výrobce televizorů a set-top boxů 

pro Českou republiku v podobě takzvaného D-Booku. 

Jeho návrh byl předložen Českému telekomunikačnímu 

úřadu a nyní prochází připomínkovým řízením.

V současné době tak neexistují žádné zásadní překážky, 

které by spuštění DVB-T2 pro širokou veřejnost bránily. 

Vše je v rukou Českého telekomunikačního úřadu, který 

nyní schvaluje přidělení kmitočtů. 

 Poptávka na straně diváků existuje
V době, kdy většina domácností v České republice vlastní 

širokoúhlou televizi s rozlišením Full HD (1080p) či 

alespoň HD ready, je přechod na vyšší standard televiz-

ního vysílání logickým a přirozeným krokem. Je zřejmé, 

a potvrzuje to také vývoj v řadě evropských zemí, že 

standard DVB-T2 přináší divákům obraz hodný 21. sto-

letí. Vysílání ve vysokém rozlišení umožňuje digitálně 

přenášet čistý a bezchybný obraz pro velkoplošné zobra-

zovače v širokoúhlém formátu 16:9. Barvy jsou realistič-

tější a vizualizace je podrobnější. Pravidelné vysílání ve 

standardu DVB-T2 již probíhá ve Velké Británii, Finsku, 

Itálii a Švédsku, pilotní vysílání probíhají v mnoha dalších 

zemích, mj. i u našich sousedů v Rakousku, Německu i na 

Slovensku.

Například zkušenosti z Velké Británie ukazují, že nejen 

technologie ale i jednotlivé televizní stanice a diváci 

jsou na novou generaci vysílání připraveni. Jen za první 

rok pravidelného provozu vysílání se prodalo více jak 5 

milionů DVB-T2 přijímačů. Nový standard navíc umož-

ňuje mnohem efektivnější využití frekvencí, neboť jeden 

DVB-T2 multiplex může přenášet až 20 programů ve 

standardním rozlišení nebo až 5 programů v HD kvalitě, 

a tak je jedna frekvence využita pro větší počet programů. 

Kromě toho DVB-T2 dovoluje stavět podstatně rozsáh-

lejší jednofrekvenční sítě. Pokud dnešní DVB-T systém 

potřeboval pro celoplošné pokrytí více jak 10 samostat-

ných kmitočtových kanálů, testy potvrdily, že pro celo-

plošné pokrytí v sítích DVB-T2 budou stačit kmitočty 

dva. V tomto smyslu jde o „zelenou“ technologii, která 

šetří životní prostředí úsporou energie, kmitočtů atd.

 Obrovské možnosti rozvoje nových služeb
DVB-T2 je platformou, která svojí kapacitou umožňuje 

zpřístupnit i další možnosti televizního vysílání, které 

diváka 21. století bezesporu velmi zajímají. Jsou jimi hyb-

ridní televize a 3D vysílání. Hybridní TV je technologie, 

která prozatím není tuzemskými televizemi vůbec vyu-

žívána. Nabízí kromě přístupu do online video archivu 

stanice také další funkce, mezi které patří např. moderní 

podoba elektronického programového průvodce nebo 

takzvaný HD teletext. U teletextu nebude černá obra-

zovka s barevnými písmenky, která připomínají počítače 

v Československu z dob osmdesátých let. Spíše půjde 

o moderně vyhlížející internetový portál doplněný o fotky 

s možností přehrávání videí a některými dalšími funk-

cemi. Kromě klasického programu bude možné shlédnout 

mimo jiné i ukázku z chystaného pořadu. Hybridní tele-

vize je přirozeným spojením přenosu lineárního vysílání 

s přístupem k nelineárnímu obsahu na internetu.

Standard DVB-T2 ale také umožňuje 3D vysílání dobře 

známé z multiplexů kin. Divák se může objevit uprostřed 

fotbalového utkání, kolem něj mohou běhat zbojníci 

z pohádky nebo poplave mezi hejnem ryb pod vodou. 

I takovou perspektivu má DVB-T2 a možnost přenášet 

3D vysílání do všech televizorů je jedním z hlavních láka-

del televize budoucnosti.

Neméně významnou funkcí je dlouho očekávaná 

možnost mobilního příjmu díky specifi ckému standardu 

DVB-T2Lite. Standardu, který je možné „vnořit“ do stan-

dardu DVB-T2 díky technologii PLP (Physical Layer Pipe) 

a v rámci jediného vysílání tak vytvořit dva (i více) virtu-

álních multiplexů s různým chováním. Například multi-

plex HDTV určený pro příjem na pevnou anténu a vedle 

toho multiplex mobilní televize pro příjem do mobilních 

telefonů, tabletů apod. To vše v jediném kmitočtovém 

kanálu, pomocí jediné technologie a antény.

 Spěchat není třeba
Není třeba se obávat toho, že přechod ze současného 

DVB-T na DVB-T2 bude pro diváky probíhat v překot-

ném tempu. Předpokládá se totiž souběžné vysílání v obou 

standardech až do okamžiku, kdy většina diváků bude 

vybavena přijímači DVB-T2 cestou přirozeného cyklu 

obnovy přijímačů. Poslední průzkumy ukazují, že tento 

cyklus trvá ve vyspělých zemích 5 až 7 roků. Co se týká 

Budoucností televizního vysílání je 

standard DVB-T2  
Digitalizace televizního vysílání byla úspěšně dokončena 11. 11. 2011. Přechod z analogového na digitální vysílání byl provoz-

ně a investičně velmi náročný, ale podařilo se naplnit všechny cíle plánu přechodu. Pro digitální TV vysílání byl v minulosti 

zvolen standard DVB-T, který se ukázal být optimální technologií pro terestrické digitální vysílání. Během několika minulých 

let byl vyvinut nástupnický standard DVB-T2, který výrazným způsobem navyšuje kapacitu přenosového kanálu a umožňuje 

poskytovat zcela nové typy služeb. 
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změny, jen vylepšení stávajícího vybavení. Není nutná 

radikální přeměna, jako tomu bylo při přechodu z analo-

gového na digitální vysílání, kdy se kompletně vyměnila 

anténní a vysílací technologie. Totéž platí i o technologii 

přijímací. Stačí jen doplnit systém o set-top-box popř. při 

koupi nového přijímače pamatovat na vybavení tunerem 

DVB-T2.

 Technický test zahrnoval 130 bodů
Technický test DVB-T2 probíhal téměř rok jak v Praze, 

tak i na dalších místech ČR. V Praze byl DVB-T2 signál 

šířen na kanálu 25 s horizontální polarizací a vyzáře-

ným výkonem 4 kW. Později v průběhu roku bylo možné 

přijímat tento signál i z vysílačů Kleť v jižních Čechách 

a Javořice na Vysočině. Jako první byly šířeny programy 

České televize a TV Nova ve vysokém rozlišení, později se 

přidaly také TV Prima a TV Barrandov. Testy provedené 

v terénu zahrnovaly 130 vybraných měřicích bodů, včetně 

několika silničních úseků, na kterých bylo uskutečněno 

měření mobilního příjmu. V některých etapách testů se na 

měření podílely až 4 měřicí vozy současně. Testy DVB-T2 

přijímačů zahrnovaly jak set-top-boxy, tak i integrované 

TV přijímače a USB přijímač.

 Hlavní testy
Hlavní oblasti testování na systému DVB-T2 zahrnovaly:

–  testy příjmu na pevnou venkovní anténu,

–  testy přenosného venkovního příjmu,

–  testy příjmu uvnitř budov,

–  testy mobilního příjmu,

–  subjektivní testy kvality komprimovaného HD videa 

při různých přenosových rychlostech,

–  testy s kompresí audio signálů,

–  testy s nastavováním identifi kátorů v DVB-T2,

–  testy příjmu v jednofrekvenční sítí (SFN),

–  ověření potřebných ochranných poměrů v DVB-T2,

–  testy přijímací techniky DVB-T2.

DVB-T2 umožní zvýšit kapacitu přenosového řetězce 

minimálně o 50 i více procent. Případná vyšší interakce 

závisí spíše na konkrétních set-top boxech a jejich zpět-

ném kanále a přirozeně i na připravenosti tzv. nelineár-

ního obsahu na internetu. V současné době zajišťují zpětný 

kanál vysokorychlostní internetové přípojky a podobné 

řešení pravděpodobně zvolí i DVB-T2.

České Radiokomunikace plánují na test z minulého 

roku navázat dlouhodobým experimentálním provozem, 

jehož cílem bude provozní ověřování nových vysílacích 

rádiových zařízení a pokročilých funkcí systému (PLP, 

MISO apod.) a to včetně nových typů služeb. Rozhodně 

lze tedy spatřovat ve vysílacím systému DVB-T2 budouc-

nost pozemního digitálního vysílání.

tým Úseku strategie a rozvoje 

Českých Radiokomunikací
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 ISSS = uznávaná platforma
Podle předběžných statistik překročil počet registrova-

ných účastníků na letošní konferenci opět číslo 2300, ve 

výstavní části se představilo více než 110 fi rem a během 

dvoudenního programu se uskutečnilo přes 220 předná-

šek, prezentací a doprovodných akcí. Objevila se tu řada 

hostů ze zahraničí – nejpočetnější delegace přijela jako 

tradičně ze Slovenska, byli zde i četní zástupci veřejné 

správy Polska i Maďarska, ale nechyběli ani odborníci na 

informatizaci ze Švédska nebo zástupci Evropské komise.

Obr. 1  Slavnostní zahájení – tradičně přeplněný velký sál KC Aldis

Ofi ciální záštitu patnáctému ročníku konference ISSS 

poskytl podobně jako v minulých létech premiér ČR 

Petr Nečas, ministr vnitra Jan Kubice, Ministerstvo práce 

a sociálních věcí ČR a Asociace krajů ČR. Visegrádskou 

konferenci V4DIS, která se letos věnovala především 

tématům souvisejícím s rolí moderních technologií 

v oblasti cestovního ruchu, tradičně zaštítil 1. místopřed-

seda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Garanty 

jednotlivých programových bloků byly v řadě případů 

šéfové rezortních ministerstev a státních organizací.

Během dvoudenního programu konference ISSS 2012 

se uskutečnilo několik významných jednání a setkání, 

jako například zasedání Rady vlády pro konkurence-

schopnost a informační společnost, zasedání Zdravotní 

komise Asociace krajů ČR, jednání podvýborů Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR, setkání Sdružení tajemníků 

obecních a městských úřadů nebo již podruhé i prestižní 

ICT Summit, diskusní setkání zástupců ICT průmyslu 

sdružených v ICT Unii s reprezentanty státní správy.

 V programu dominovaly základní registry…
Přestože se organizátoři jako obvykle snažili přizpůsobit

programové schéma aktuálnímu obrazu rozvoje e-govern-

mentu ČR a okolních zemích, spuštění systému základ-

ních registrů a snaha zástupců veřejné správy nashromáž-

dit o něm co nejvíce informací jednoznačně převažovaly 

nad vším. Přednášky zástupců ministerstva vnitra a dal-

ších subjektů, které se na tvorbě registrů podílely, zname-

naly automaticky prakticky plné sály.

Hlavnímu tématu konference letos mohlo konku-

rovat co do počtu posluchačů snad jen populární slav-

nostní zahájení, během něhož se do diskuse moderované 

Václavem Moravcem zapojili zástupci většiny minister-

stev, šéfové státních orgánů i další zástupci veřejné správy. 

Pod taktovkou ministra vnitra Jana Kubiceho a jeho 

náměstka Radka Šmerdy proběhla také „živá prezentace“ 

práce s registry, z níž vyšel primátor hostitelského města 

Zdeněk Fink jako šťastný majitel prvního reálného výpisu.

 Nezapadla ani další témata…
Vedle přednášek týkajících se aktuálních trendů v oblasti 

informatizace veřejné správy včetně využití cloud compu-

tingu, outsourcingu či virtualizace nebo bezpečnosti infor-

mačních systémů či ukládání dat nechyběla ani řada pre-

zentací zaměřených na komunikační infrastrukturu, roli 

mobilních komunikací ve veřejné správě, přenos dat nebo 

třeba význam moderních komunikačních technologií pro 

řešení v sociální oblasti, telemedicíně či inteligentní dopravě, 

tentokrát především z pohledu konkrétních projektů.

Obr. 2  Pohled na předsednický stůl v průběhu bloku Digitali-

zace a Digitální Česko

Součástí programu byly i tradiční samostatné odborné 

sekce. Velkou část pondělního programu tak například 

v Jednacím sále tvořil blok věnovaný elektronizaci zdravot-

nictví, ve Visegrádském salonku probíhal blok e-turismu, 

úterní dopoledne ve Velkém sále bylo jako obvykle věno-

vané GISu a ve stejnou dobu se v Jednacím sále hovořilo 

ISSS 2012 je minulostí, registry nastupují …
V úterý 3. dubna odpoledne skončil v královéhradeckém kongresovém centru Aldis již 15. ročník konference ISSS (Internet ve 

státní správě a samosprávě). Přestože dvoudenní program byl velice bohatý a národní konferenci doprovázely i dvě meziná-

rodní akce – konference LORIS (Local and Regional Information Society) a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information 

Society) – v celém dvoudenním programu jasně dominovala témata související se systémem základních registrů, který bude 

zprovozněn 1. července tohoto roku a jehož pilotní provoz s ostrými daty byl ofi ciálně zahájen 1. dubna. Právě na konferenci 

ISSS měli zástupci veřejné správy i přítomní odborníci možnost se poprvé detailně seznámit s tím, jak celý systém pracuje, jak 

vypadají jednotlivé výstupy, i s tím, jak ovlivní samotné procesy ve výkonu státní správy a samosprávy. To ale samozřejmě ne-

znamená, že vymizela tradiční témata včetně problematiky telekomunikačních služeb a infrastruktury.
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digitální televizní vysílání, 

jeho budoucnosti, nových

médiích i strategii Digitální

Česko.

 ICT Summit a podpora
ICT průmyslu
Již podruhé se v rámci

konference ISSS uskutečnil

také ICT Summit, uzavřené

jednání zástupců státní

správy a fi rem z oblasti IT

a telekomunikací, soustře-

děných v ICT Unii. Otevřel

jej diskusní blok modero-

vaný Václavem Moravcem

a vysílaný v přímém pře-

nosu ČT24, jehož se zúčastnili ministr vnitra Jan Kubice, 

jeho náměstek Radek Šmerda, generální ředitel České spo-

řitelny a člen NERV Pavel Kysilka a prezident ICT Unie

Svatoslav Novák. Summit poté pokračoval jednáním a dis-

kusemi, do nichž se vedle členů ICT Unie zapojila řada dal-

ších zástupců ministerstev a státních institucí.

 Soutěže a ocenění
V průběhu slavnostního 

večera konference byly 

vyhlášeny výsledky popu-

lárních soutěží Zlatý Erb, 

Biblioweb, Eurocrest, 

JuniorErb a udělena cena 

ministra vnitra za rozvoj 

informačních a komuni-

kačních technologií – tu 

tentokrát získala Nadace 

Charty 77, která se v pro-

jektu „Senzační senioři“ 

rozhodla využít ICT tech-

nologie k podpoře aktiv-

ního života občanů seni-

orského věku. Již o den 

dříve byl oznámen i vítěz 

soutěže Český zavináč – Ondřej Felix za roli hlavního 

architekta českého e-governmentu. Výsledky ostatních 

soutěží, stejně jako aktuality, audio- a videozáznamy, tele-

vizní zpravodajství a bohatou fotodokumentaci lze najít 

www.isss.cz.

Prokop Konopa

Obr. 3  ICT Summit – ministr vnitra s náměstkem, Václavem Morav-

cem a prezidentem ICT Unie

ČTÚ nabídne pružnou a rychlou elektronickou komunikaci

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zavádí

nový typ interaktivních elektronických formu-

lářů, které nahradí formuláře týkající se žádostí

o udělení individuálních oprávnění k využí-

vání rádiových kmitočtů, zkoušek odborné

způsobilosti, evidenčních listů, oprávnění

k využívání čísel a oznámení komunikační

činnosti. Občanům a organizacím tak nabídne

pružnou a rychlou elektronickou interaktivní

komunikaci.

Od 21. května 2012 jsou na stránce

„Formuláře“ zveřejněny formuláře pro podání 

žádostí v oblasti správy kmitočtového spektra

a problematiky vydání průkazu odborné způso-

bilosti. V dalších dnech budou zpřístupněny for-

muláře Oprávnění k využívání čísel a Oznámení 

komunikační činnosti. Během příštího měsíce

pak ČTÚ zveřejní nové formuláře pro podání

oznámení, stížností a návrhů na řešení sporů

sloužící především občanům v rámci ochrany 

spotřebitele.

Formuláře lze vyplňovat elektronicky a ode-

sílat buď jako přílohu e-mailu nebo do datové 

schránky ČTÚ. Rovněž je lze odesílat přímo

prostřednictvím webové služby. Uživatel je

může i vytisknout a zaslat v listinné formě.

Díky novým formulářům se tak ve vybraném 

segmentu zpracovávání informací omezí ruční 

manipulace s podáními občanů a podnikatelských 

subjektů. Jejich vkládání do Úřadem provozova-

ných informačních systémů bude probíhat auto-

maticky s vyloučením možných chyb způsobených 

lidským faktorem. Významně se tak urychlí procesy 

vyřízení žádosti, stížnosti, návrhu nebo oznámení.

Nový typ interaktivních formulářů je výsled-

kem projektu Elektronická podání v procesu 

správního řízení, který je spolufi nancován 

z prostředků Evropského fondu pro regionální 

rozvoj „Šance pro váš rozvoj“ prostřednictvím 

Integrovaného operačního programu Evropské 

unie. Projekt Elektronická podání v procesu 

správního řízení je veden pod registračním čís-

lem CZ.1.06/1.1.00/07.06407 v rámci výzvy EK 

č. 07 – prioritni osa IOP 1.a. Modernizace veřejné 

správy – Cíl konvergence, oblast podpory Rozvoj 

informační společnosti ve státní správě. Další 

informace k projektu lze nalézt na www.ctu.cz.

ČTÚ očekává, že zavedení těchto interaktiv-

ních elektronických formulářů do budoucna 

pozitivně ovlivní způsob komunikace ČTÚ 

s podnikatelskými subjekty, širokou veřejností 

i jednotlivými spotřebiteli.
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„Od spolupráce s Inovacentrem si slibujeme jednak možnost 

podílet se na zajímavých projektech, a to nejen v oblasti 

ICT, a jednak zlepšení povědomí o tom, že patříme mezi 

špičky českého trhu v oblasti IT 

řešení,“ říká František Schneider, “

ředitel divize fi remních zákaz-

níků společnosti Telefónica Czech

Republic. Hodnota spolupráce

uzavřené na dva roky přesahuje

částku dva miliony korun a může

být dále zvýšena. Na obr. 1 a obr. 2

František Schneider, ředitel divize

fi remních zákazníků společnosti

Telefónica Czech Republic a ředitel

Inovacentra ČVUT Jaroslav Burčík 

při a po podpisu smlouvy.

„V našem inkubátoru máme prů-

běžně asi 20 začínajících fi rem, pro

které bude využití virtuální kan-

celáře a dalších ICT služeb od O2

znamenat významnou úsporu peněz 

i času, a to v kritické době začátků

jejich podnikání. Protože je náš 

inkubátor malý, snažíme se nabízet 

služby s velkou přidanou hodnotou.

Ty nám umožní podporovat i fi rmy,

které kancelář nutně ke své činnosti

nepotřebují. Nabídka služeb O2

cloud je přesně to, co naši studenti

a výzkumníci, začínající podnikatelé,

uvítají. Velmi oceňuji, že nám spo-

lečnost Telefónica nabídla spolupráci a podpoří tak odvážné, 

kteří se rozhodli postavit na vlastní nohy a jít s kůží na trh,“

říká Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D., ředitel Inovacentra ČVUT, 

provozovatele inkubátoru.

 Atraktivní nabídka i pro malé a střední fi rmy
Značka O2 představuje nejen největšího českého integro-

vaného telekomunikačního operátora, ale také jednoho 

z největších systémových integrátorů v ČR. V roce 2011 

se tržby z ICT řešení podílely na celkových příjmech 

společnosti Telefónica Czech Republic pěti procenty, 

což při celkových příjmech 52,4 miliardy korun dělá 2,4

miliardy korun. „V oblasti ICT vidíme velký potenciál pro 

další růst a nové služby, které jsme představili, nám v tom 

pomohou. Donedávna jsme se soustředili na největší zákaz-

níky, nyní ale máme atraktivní nabídku služeb i pro střední 

a malé fi rmy, což je i důvod, proč jsme navázali partnerství 

s Inovacentrem,“ upřesňuje František Schneider.“

„Začínající fi rmy a projekty v rámci inkubátoru 

Inovacentra ČVUT už nemusí shánět potřebnou infrastruk-

turu – během několika minut budou mít díky O2 Cloudu 

k dispozici služby, které potřebují,“ vyzdvihuje jednu z před-

ností spolupráce Jana Hodboďová, manažerka inkubátoru.

„Telefonica Czech Republic 

nabízí v rámci spolupráce 

Inovacentru možnost využí-

vat Virtuální datové centrum 

a Virtuální desktop. Začínající 

start-up projekty mohou díky 

těmto produktům urychlit začátek 

svého podnikání bez nutnosti vyso-

kých nákladů na hardware, datová 

úložiště a síťové prvky. Zároveň 

optimalizují  své celkové náklady 

vlastnictví (TCO) v oblasti IT,“

upřesňuje František Schneider. 

Hardwarové i soft warové vyba-

vení přitom zůstává ve správě 

odborníků společnosti Telefónica 

Czech Republic a uživatel se tak 

nemusí starat o chlazení, napájení, 

zálohování a další záležitosti spo-

jené s provozem informační infra-

struktury. Zákazníci tak ušetří 

čas i peníze, protože za cloudové 

služby budou platit měsíční popla-

tek, který odpovídá nákladům na 

běžnou správu podobných sys-

témů. Ušetří za investice a získají 

přitom řešení o řád vyšší úrovně.

 Hlavní přednosti služeb O2 Cloud
Mezi hlavní přednosti služeb O2 Cloud patří:

–  spolehlivost (hardware je umístěn v nejmodernějších 

datových centrech jako je Nagano a další s úrovní 

bezpečnosti TIER 3+),

–  jednoduchá správa (nastavení a ovládání probíhá 

prostřednictvím webového portálu O2 Cloud),

–  rychlost (služby je možné aktivovat prakticky ihned),

–  vysoká kapacita (v případě potřeby lze okamžitě 

navýšit výpočetní či datovou kapacitu),

–  podpora (nonstop odborná podpora pro všechny 

zákazníky),

–  cena (cloudové služby O2 zpřístupňují IT infrastruk-

turu fi rmám, které na ně zatím neměly fi nanční pro-

středky, a zlevňuje ji pro fi rmy, které zatím provozo-

valy vlastní řešení).

Služby O2 Cloud získaly také prestižní ocenění IT pro-

dukt roku 2012 odborného časopisu Computerworld 

v kategorii on-line nebo související služba.

Jaroslav Hrstka

O2 Cloud pomáhá nově také inkubátoru ČVUT
Společnost Telefónica Czech Republic, jeden z největších systémových integrátorů v České republice, zahájil spolupráci s  in-

kubátorem Inovacentra Českého vysokého učení technického (ČVUT). Inovacentrum ČVUT je univerzitní centrum usilující 

o rozšiřování spolupráce mezi Českým vysokým učením technickým v Praze a partnery z průmyslu. Inkubátor je součástí Ino-

vacentra ČVUT. Je určen pro začínající podnikatele, kteří se chystají založit nebo již založili technologickou fi rmu či poskytují 

služby s vysokou přidanou hodnotou. Cílem Inkubátoru je začínající podnikatele podpořit a pomoci jim úspěšně překlenout 

kritickou dobu začátků jejich podnikání. 

Obr. 1  Při podpisu smlouvy

Obr. 2  Po podpisu smlouvy
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 Úvod
Od samotného počátku masového prodeje je televize jed-

nou ze základních součástí našeho života. To, co se zro-

dilo jako sdělovací prostředek postavený na černobílém 

obraze, se dosud vyvinulo do stádia, kterému by průkop-

níci pravděpodobně nerozuměli a které by také neschva-

lovali. Alespoň ne hned.

Přestože lidé televizi stále ve velké míře sledují a často 

vybírají ze stovek kanálů, nově také „konzumují“ média 

dle vlastní volby. Je již naprosto běžné stahování a stre-

amování (kontinuální přenos) televizních pořadů, které 

si navíc přehráváme nejen na televizi v obývacím pokoji, 

ale také na mobilních telefonech, tabletech a noteboocích. 

Podívejme se tedy jaké aspekty spotřebitelského chování 

a globálního vývoje utvářejí dnešní televizní médium 

a udávají směr jeho vývoji.

 Pojem televize a vývoj jeho defi nice
Z technického hlediska je televize médium pro odesílání 

a přijímání videa – nic víc, nic míň. Z pohledu spotřebitelů 

ovšem může slovo „televize“ označovat také programy, 

které sledují, či samotný televizor. To není překvapení, 

protože televize je nedílnou součástí téměř každé domác-

nosti. Pro mnohé je hlavním zdrojem novinek z domá-

cího i světového dění a zábavy. Podle zprávy organizace

Ericsson ConsumerLab vycházející z výzkumu provede-

ného mezi 13 000 lidmi ve 13 zemích, vlastní celých 98 % 

všech domácností alespoň jeden televizní přijímač a 74 % 

alespoň jeden televizor s plochou obrazovkou.

Avšak defi nice pojmu „televize“ přirozeně podléhá 

změnám spolu s vývojem. To, co bývalo uniformním pří-

strojem, je tak nyní spojením mnoha různých věcí. K tele-

vizi samozřejmě stále patří tradiční televizní vysílání, ale 

dnešní přístroje nabízejí také možnost sledovat televizní 

pořady později prostřednictvím set-top boxu (tzv. funkce 

catch-up TV) nebo prohlížet internetové stránky televiz-

ních společností. Pojem „televize“ navíc zahrnuje také 

televizní pořady optimalizované pro sledování na smart-

phonech, tabletech či noteboocích – defi nice „televize“ je 

tedy mnohem širší, než tomu bylo dříve. Pokud se glo-

bálně zamyslíme nad možnostmi využití takového poten-

ciálu, je jasné, že televizi zdaleka neodzvonilo.

 Od technologie k zážitku
Díky možnostem stahování a streamování očekáváme, že 

můžeme sledovat nejen to, co chceme, ale také kdy a kde 

si vzpomeneme. Vzhledem k tomu začínáme vyžadovat, 

abychom měli na všech přístrojích s obrazovkou k dispo-

zici veškeré součásti televizního vysílání, audiovizuální 

služby na vyžádání (on-demand), stažený obsah i online 

televizní vysílání.

To samozřejmě neznamená, že budeme všichni sledo-

vat veškerý obsah neustále na všech obrazovkách, chceme 

však mít možnost volby. Nejrůznější televizní a video 

obsah a služby dostupné online se začínají začleňovat 

do tradičního prostředí obývacího pokoje. Připojujeme 

doplňky a set-top boxy ke všem přístrojům s obrazov-

kami, abychom mohli využívat televizi tak, jak sami 

chceme. Podle studie organizace Ericsson ConsumerLab 

by chtěl mít každý čtvrtý respondent přístup k veškerému 

televiznímu a video obsahu na všech osobních přístrojích. 

Kombinováním a spojováním různých služeb a dodava-

telů si pak vytváříme individuální řešení, a tak získáváme 

to nejlepší z obou světů: koktejl obsahu vysílaného živě 

spolu s tím na vyžádání.

 Paradox výběru aneb v jednoduchosti je síla
Nevýhodou těchto individuálních řešení je, že jsou pro nás 

komplikovanější. Pokud má každá služba či přístroj spe-

cifi cké rozhraní nebo dokonce vlastní dálkové ovládání 

a způsob přístupu, stává se její nastavení a používání pro 

méně pokročilé uživatele neúnosně složitým. Revoluce 

v přenosu a prohlížení obsahu v podobě mobilního pří-

stupu k internetu a nejrůznějších aplikací prostě zvedla 

laťku našich očekávání.

Studie Ericsson ConsumerLab ukázala, že základním 

požadavkem na rozhraní je maximální jednoduchost 

a intuitivnost. Uživatelsky přátelské a maximálně jedno-

duché rozhraní je jedním ze tří nejdůležitějších faktorů, 

které utvářejí celkový zážitek ze sledování obsahu, a toto 

kritérium jednoznačně ovlivňuje zvyklosti spotřebitelů. 

Důležitým aspektem uživatelské přívětivosti je míra úsilí, 

které je třeba vyvinout. Poptávka po co nejjednodušší 

cestě k obsahu a jeho zhlédnutí bude v dlouhodobém 

horizontu hrát do karet těm hráčům na trhu, kteří budou 

schopni kromě služeb nabídnout také různorodý obsah, 

Televize dnes a zítra – přežitek 

nebo technologie budoucnosti?
Mezi spotřebiteli je obecně velmi rozšířený názor, že internet a sociální média postupně tradiční televizi pošlou do propadliště 

dějin. Průzkum mezi spotřebiteli však ukazuje, že právě díky složitému spotřebitelskému chování v oblasti médií, nemusí televi-

zi nutně potkat podobný osud, jako třeba magnetofony. Pro výrobce, kteří se budou chtít vývoji a prodeji „beden“ věnovat, však 

bude zásadní pochopení mnohostranné povahy tohoto fenoménu.
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faktorem úspěchu bude schopnost nabídnout televizní 

a video obsah offl  ine, protože v krátkodobém až středně-

dobém horizontu ještě stále nebude internet dostupný ve 

všech lokalitách.

 Od vysílání k obsahu na vyžádání
Značná část našich zvyklostí v oblasti televize a videa 

v současnosti vychází z různých možností posunout si 

obsah nebo jej sledovat v námi zvoleném čase. V roce 2011 

sledovala streamovaný či stažený obsah více než jednou 

za týden celá polovina všech spotřebitelů a tento počet

roste. Vzhledem k takovému vývoji se obsah na vyžádání 

stává jednou ze základních zvyklostí. Tento fakt tedy bude 

mít dopad na to, jak spotřebitelé za obsah platí, i na výši 

částky, kterou jsou ochotni utratit. Jelikož se obsah na 

vyžádání stává jednou ze základních funkcí, je pravděpo-

dobnější, že bude považován za něco, co je třeba zohlednit 

v základních televizních poplatcích. Na to ovšem musejí 

patřičně reagovat také stávající poskytovatelé a jejich 

obchodní modely.

 Od lenošení na pohovce k virtuální socializaci
Od přírody jsme společenská stvoření a rádi proto své 

zážitky sdílíme a probíráme s ostatními. Totéž platí také

u většiny shlédnutého televizního a video obsahu, protože 

z velké části souvisí se sociálními hledisky – kombinace 

těchto dvou prvků vytváří přidanou hodnotu. Přes 40 % 

spotřebitelů přiznává, že v průběhu sledování televize 

využívá pravidelně také služby sociálních médií, např. 

Facebooku či Twitteru. Čtvrtina dotazovaných respon-

dentů ve studii organizace Ericsson ConsumerLab uvádí, 

že jsou za televizní a video obsah ochotni platit spíše 

v případě, kdy jej mohou sledovat spolu s ostatními, než 

když jej sledují sami.

Umožnění online sociální interakce v souvislosti s tele-

vizí tak může motivovat spotřebu a zvyšovat ochotu za ni 

také platit. Uživatelé mohou již nyní využít několik soci-

álních služeb, které jim umožňují o tom, co sledují, také 

hovořit s ostatními – a to nejen při samotném sledování, 

ale také před ním a po něm.

Takovéto chování ovšem bude mít dopad na to, jak 

poznáváme a objevujeme obsah, protože máme sklon 

věřit radám od svých přátel více než názorům osob, které 

neznáme. V budoucnu tak může docházet k tomu, že si 

budeme vybírat pořady prostřednictvím sociálních fór 

namísto elektronického přehledu pořadů či klasického 

rozhraní s obsahem. 

 Více obrazovek a reklama 
Při rozšíření tradiční televize pomocí nových služeb 

a funkcí je nutné dbát na to, abychom nepřerušovali či 

nenarušovali samotný televizní zážitek. První pokusy 

začlenit sociální služby do televize vedly ke konfl iktům 

mezi soukromým charakterem mnoha konverzací a sdí-

lenou povahou televizní obrazovky. Jednou z možností, 

jak daný konfl ikt vyřešit, je využití druhé obrazovky, např. 

tabletu či mobilního telefonu. Spotřebitelé tak budou moci 

přepnout mezi velkou obrazovkou televizoru a menší, 

oddělenou obrazovkou, a tak se rozhodnout, zdali má 

být určitá konverzace soukromá, nebo naopak veřejná. 

Přestože je hlavní televizní obrazovka zdaleka nejvyužíva-

nější, k důležitým přístrojům ke sledování médií začínají 

patřit také počítače, smartphony a tablety. Díky různoro-

dým aplikacím, přístupu k internetu, nakupování online, 

chatování či telefonování s využitím videa se tak z tradiční 

televizní obrazovky stává multifunkční zařízení. Pro doty-

ková zařízení již někteří poskytovatelé televizních služeb 

nabízejí také aplikace, nahrazující dálkové ovládání.

Není těžké uhodnout, že se tím otevírají výrazné mož-

nosti reklamního působení. Dobře personalizované sdě-

lení může pak být divákem přijato příznivě – sleduje-li 

cestopisný pořad, dost možná bude mít chuť prozkoumat 

také nabídku zájezdů do konkrétní destinace. Existuje ale 

bezesporu také riziko odmítání interaktivity. Zvyk je totiž 

železná košile a diváci mají stále ve velké míře televizi jako 

způsob pasivní relaxaci po dni, který je naopak interakti-

vitou přeplněný. Zde je pak zajisté důležitá možnost oddě-

lení interaktivního obsahu na vedlejší obrazovku, aby se 

nestal obtížným.

 Globalizace médií
Internet je skutečným akcelerátorem globalizace a nasta-

vuje standard přístupnosti obsahu všem. Cokoliv, co jde 

proti tomuto standardu, může být vnímáno jako ome-

zení. Pokud je tedy vybraný obsah některým spotřebite-

lům k dispozici později než jiným, či jen na exkluzivních 

kanálech, nelíbí se nám to. Existují argumenty, že nele-



22
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

d
ig

it
á

ln
í t

e
le

v
iz

e gální stahování není projevem špatných úmyslů, ale reakcí 

na absenci legálních konkurenčních alternativ s možností 

vybírat z více cenových úrovní. Ve prospěch této teorie 

mluví porovnání míry pirátství v USA s širokou nabídkou 

obsahu za rozumné ceny např. se Španělskem nebo Českou 

republikou. Obecně prostě nejraději využíváme výrobky 

a služby s nejlepším poměrem cena/výkon a jsme ochotni 

za ně také platit. A to bez ohledu na to, zdali danou hod-

notu měříme penězi, časem či vynaloženým úsilím nebo 

zdali pro nás bude znamenat lepší postavení, zábavu či 

obsah. Zlepšení kvality legálních řešení tak představuje tu 

nejlepší cestu vpřed.

 Co z toho všeho plyne?
Televizní průmysl jednoznačně směřuje k využívání inter-

netu, protože:

–  uživatelsky přátelská a nákladově efektivní technická 

řešení poskytují spotřebitelům přístup k interneto-

vému obsahu na různých zařízeních, např. na hlavní 

televizní obrazovce, počítači, mobilních zařízeních 

a tabletech;

–  obsah ve vysoké kvalitě je stále dostupnější online;

–  spotřebitelé ve stále větší míře sledují televizní vysí-

lání i video online.

Zmíněný přechod doposud vykazoval nikoli revoluční, 

ale spíše evoluční vývoj, který však bude mít značný dopad. 

Ochota spotřebitelů platit za živě vysílaný obsah bude 

i nadále pravděpodobně vysoká, ale některé tradiční služby 

televizních společností, např. placené fi lmové kanály, čeká 

nejistý osud, a to zejména díky konkurenci z řad nových 

internetových hráčů. Televizní průmysl již má na internetu 

poměrně silnou pozici. Mnohé televizní společnosti nabí-

zejí online přístup k vlastnímu televiznímu obsahu v rámci 

funkce catch-up TV. Mezi „starými“ hráči tak z daného 

globalizačního trendu budou s největší pravděpodobností 

těžit nejvýznamnější držitelé práv. Současný model mediál-

ních práv založený na exkluzivní, „vymezené“ dostupnosti 

již nebude schopen spotřebitelům nabídnout požadovanou 

hodnotu. Pokud se však televizi podaří využít nové příleži-

tosti a uspokojit potřeby a očekávání spotřebitelů namísto 

toho, aby jim stála v cestě, bude představovat hlavní službu 

v oblasti videa také v budoucnu.

Podle materiálů společnosti Ericsson

Nejintenzivnější laser na světě
V úterý 29. května 2012 hostila Národní technická 

knihovně v Praze seminář o projektu Extreme 

Light Infrastructure (ELI), který je součástí evrop-

ského plánu na vybudování nové generace vel-

kých výzkumných zařízení vybraných Evropským 

strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury 

(ESFRI). Hlavním cílem ELI je vybudovat nejmo-

dernější laserové zařízení na světě, kde by mohly být 

realizovány výzkumné a aplikační projekty zahr-

nující interakci světla s hmotou na intenzitě, která 

je asi 10krát větší než hodnoty dosažitelné v sou-

časné době. Lasery ELI budou dodávat ultrakrátké 

laserové pulsy trvající typicky několik femtosekund 

(10–15) s výkonem až 200 petawattů (1015).

Multifunkční centrum ELI Beamlines bude kon-

cipováno tak, aby sloužilo nejen vědcům specializu-

jícím se na lasery, ale také jejich kolegům z jiných 

oborů. V Dolních Břežanech, kde se centrum staví, 

tak vědci budou moci získávat nové poznatky vyu-

žitelné např. v lékařském zobrazování a diagnostice, 

konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových 

materiálů, rentgenové optice, strojírenství, chemii, 

biologii nebo astrofyzice. ELI bude také atraktivní 

platformou pro výchovu nové generace doktorandů, 

vědců a inženýrů. Česká republika se stane hostitel-

skou zemí špičkového mezinárodního výzkumu, což 

k nám perspektivně přiláká další investice do vyspě-

lých technologií s vysokou přidanou hodnotou.

Celkové náklady na přípravu a stavbu nejintenziv-

nějšího laseru světa a všechny další související náklady 

činí zhruba 7 miliard Kč. Tyto výdaje jsou z 85 % 

fi nancovány ze strukturálních fondů Evropské unie 

a z 15 % z prostředků státního rozpočtu České repub-

liky. Financování je administrováno Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím 

Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, 

příjemcem je Fyzikální ústav Akademie věd ČR.

Výkopové práce již byly zahájeny a hlavní etapa sta-

vebních prací má započít na jaře 2013. Kolaudace admi-

nistrativní budovy je naplánovaná na jaro 2014 a kolau-

dace laserové budovy a zahájení montáže laserů na jaro 

2015. Zahájení provozu se očekává v lednu 2016.
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 Úvod
Během posledních deseti let začala být v mnoha zemích 

po celém světě budována optická přístupová infrastruk-

tura označovaná také FTTH/C/B (Fiber To Th e Home/

Curb/Building) podle toho, do jakého bodu přístupové 

sítě je optické vlákno zavedeno. Na konci roku 2011 bylo 

v provozu téměř 100 milionů optických přípojek, přičemž 

15,66 milionu bylo FTTH. Budování optických přístupo-

vých sítí je nejvíce populární v Asii, kde jsou dvě třetiny 

optických přípojek, to zahrnuje zejména Japonsko, Jižní 

Koreu, Čínu a Taiwan. Například v Japonsku počet uživa-

telů FTTH/B převyšuje 10 milionů a pokrývá 90 % popu-

lace. Z dalších zemí je pak třeba zmínit USA (9,6 mil.), 

Rusko (4,5 mil.) a také SAE, kde 55 % domácností již 

vybaveno přípojkou FTTH [1].

Optická přístupová infrastruktura je obvykle zalo-

žena na technologii pasivní optické sítě (Passive Optical 

Netvork, PON) tj. BPON, GPON nebo EPON, které umož-

ňují nabídku atraktivních širokopásmových služeb jako 

je poskytování video obsahu a IPTV. Nicméně nároky 

na přenosovou kapacitu neustále rostou a vývoj nových 

kompaktních systémů se s tím snaží držet krok a zajis-

tit, aby systémová migrace nebyla příliš složitá. Proto je 

třeba pečlivě zvažovat způsoby modernizace již nasaze-

ných systémů i zavádění nových technologií, aby v sou-

časném extrémně konkurenčním prostředí bylo možné 

udržet odpovídající příjmy. Hlavní prioritou je tedy sní-

žit investiční a provozní náklady. Nejatraktivnějším kan-

didátem příští generace PON se na základě současných 

uživatelských požadavků na přenosovou kapacitu jeví 

10GEPON. Pokud uvažujeme video kodeky H.264 pro 

vysoké rozlišení u systémů EPON, představuje to 2 až 3 

kanály na domácnost, což je málo. Tento nedostatek pře-

nosové kapacity by blízké budoucnosti měl řešit pokrok 

v technologiích vysokorychlostního Ethernetu směrem 

k 40/100 Gbit/s a 10Gbit/s systémy PON, a to jak třída 

10Gbit/s PON podle ITU-T doporučení G.987 (XG-PON) 

[2], tak podle standardu IEEE 802.3av (10GEPON) [3].

Další otázkou je rozhodnout jak takové systémy PON 

budou nasazovány, aby to odpovídalo požadavkům uži-

vatelů na vyšší přenosové rychlosti. Kromě toho je také 

třeba snížit nároky na energetickou spotřebu PON, aby 

bylo možné zajistit ekologické požadavky na snížení emisí 

oxidu uhličitého, protože spotřeba optických síťových 

jednotek (Optical Network Unit, ONU) na straně účast-

níků, činí zhruba polovinu energetických nároků celé 

sítě. Telekomunikační operátoři a poskytovatelé služeb 

čelí nyní otázce, kdy přikročit k zavádění druhé generace 

přípojek FTTH, aby si jednak udrželi příjmy ze součas-

ných širokopásmových služeb a současně měli k dispo-

zici dostatek přenosové kapacity pro poskytování nových 

atraktivních služeb v blízké budoucnosti.

Předmětem značného zájmu je rovněž zavádění mobil-

ních širokopásmových služeb prostřednictvím technolo-

gií LTE a WiMAX. Gigabitové přenosové rychlosti mobil-

ního přístupu budou logicky vyžadovat posílení páteřních 

spojů k základnovým stanicím a jejich připojení optickým 

vláknem. To znamená, že v následujícím desetiletí bude 

v metropolitních a přístupových sítích technická konver-

gence a komplementární vztah mezi optickými systémy 

a rádiovými prostředky naprostou nezbytností.

Pokud vezmeme v úvahu penetraci a technické trendy 

širokopásmových služeb existují v zásadě dvě možnosti, 

jak realizovat budoucí optické přístupové sítě. První zahr-

nuje modernizaci současných systémů TDM-PON, tj. 

GPON a EPON, a to včetně zvýšení dosahu pomocí optic-

kých zesilovačů. Druhá možnost je založena na využití 

techniky multiplexování s vlnovým dělením (WDM), což 

poskytne vyšší fl exibilitu např. s ohledem na vyšší poměr 

rozbočení, přidělování přenosové kapacity a energetickou 

úsporu a povede to ke snížení investiční a provozních 

nákladů.

 Modernizace TDM-PON
Z hlediska telekomunikačních operátorů zahrnuje efek-

tivní způsob zavádění příští generace PON jak zvýšení 

počtu uživatelů agregovaných na jednom systému, tak 

pokrytí větší oblasti a to při současné minimalizaci inves-

tičních nákladů. Obr. 1 ukazuje systému 10GEPON s vyš-

ším poměrem rozbočení a rozšířeným dosahem. Hlavním 

stimulem modernizace existujících systémů PON je 

poskytování větší nabídky širokopásmových služeb a na 

snížení nákladů na účastníka, čehož lze dosáhnout vyšším 

poměrem rozbočení. Kromě toho to sníží i počet optic-

kých linkových zakončení (Optical Line Termination, 

OLT) na straně ústředny, což znamená nižší energetické 

nároky.

Obr. 1  Možná konfi gurace PON s větším dosahem a vyšším 

rozbočením

Rozšíření dosahu zajišťuje PON Extender, jenž vyu-

žívá optický zesilovač v burstovém módu, který lze 

kompaktně integrovat do optických prvků v obou smě-

rech přenosu a automatické obvody pro řízení vysoko-

rychlostního provozu. Optický zesilovač v burstovém 

módu umožňuje provoz s větším dynamickým rozsa-

hem a výkonovým rozpočtem přes 40 dB, což odpo-

vídá navýšení dosahu až na 60 km. Kromě toho se nyní 

Trendy v optických přístupových sítích
Článek poskytuje přehled nových technologických trendů u systémů pro pasivní optické sítě, které jsou široce využívány po ce-

lém světě. Na základě migrace ze současných systémů směrem k systémům příští generace a možnostem konvergence několika 

technologií, článek nabízí několik možných způsobů jak v blízké budoucnosti modernizovat optické přístupové sítě.
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ě zkoumá jak optický zesilovač v burstovém módu dále 

zmenšit, zlevnit a poskytovat pro různá pásma vlno-

vých délek.

S ohledem na snížení investičních nákladů je třeba 

zajistit, aby současní účastníci migrovali hladce z exis-

tujících systémů na nové širokopásmové systémy. 

Operátoři budou řešit např. problém jak realizovat kon-

fi guraci, kde spoluexistují systémy EPON a 10GEPON 

ve stejné optické distribuční síti. OLT EPON může 

být modernizováno na OLT 10GEPON s možností 

připojení asymetrické (10/1 Gbit/s) i symetrické 

(10/10 Gbit/s) verze ONU a přitom současně zůstává 

zachována i možnost 1/1Gbit/s ONU. 10G ONU tak 

mohou být nasazovány pouze tam, kde je to skutečně 

potřeba a vyplatí se to. Proto operátoři zkoumají různé 

migrační scénáře z EPON na 10GEPON na základě 

uživatelských požadavků. Aby bylo možné realizovat 

koexistenci EPON a 10GEPON a zajistit současné zpra-

cování provozu obou systémů v jedné optické distri-

buční síti, je třeba využít techniku dynamického při-

dělování přenosové kapacity a transceiver v burstovém 

módu pro obě rychlosti.

 Přístupové technologie WDM
Pokud by požadovaná přenosová kapacita byla vyšší než 

10 Gb/s, odpovídající elektrické obvody by byly dražší 

a měly by vyšší spotřebu. Elegantním řešení tohoto pro-

blému je WDM. Klasická WDM-PON je v podstatě sys-

tém virtuálních PON, kde jsou jednotlivé PON provo-

zovány na optických signálech různých vlnových délek. 

Toto řešení zjednodušuje logický vztah mezi ONU a OLT, 

protože v zásadě odpovídá spojení bod-bod (Point-to-

Point) a umožňuje přidělit každému uživateli dostateč-

nou přenosovou kapacitu. Na druhé straně to ovšem 

vyžaduje mnoho vlnových délek, takže je třeba s nimi 

efektivně nakládat. Toho lze dosáhnout pomocí techniky 

dynamického přidělování vlnových délek a realizovat 

pomocí přeladitelných optických komponentů. U hyb-

ridní WDM/TDM konfi gurace PON lze rozbočování 

realizovat pomocí pasivního vlnového směrovače, což je 

v praxi cyklická vlnová odbočnice sestavená z vlnovodů 

uspořádaných do mřížky (Arrayed Waveguide Grating, 

AWG), kde jsou signály TDM a WDM sdíleny v časové 

i vlnové oblasti. Přenosovou kapacitu lze přidělovat 

mnohem fl exibilněji a okamžitě tak reagovat na poža-

davky uživatelů. Rovněž to umožňuje realizovat funkce 

pro optimální rozložení provozního zatížení a v pří-

padě redundantní konfi gurace ve větších přístupových 

sítích lze mnohem lépe zpracovávat zahlcení provozem. 

Nevyužívané vlnové délky lze nastavit do spícího módu, 

kdy je odpojeno napájení od všech elektrických obvodů 

a optických komponentů nevyužívaných vlnových 

kanálů, což snižuje spotřebu a přináší nezanedbatelnou 

úsporu energie. Kromě toho pasivní vlnový směrovač 

poskytuje funkci přepojování, což obvykle obstarává 

agregační přepojovač, díky čemuž lze jeho spotřebu sní-

žit. Všechny tyto techniky se budou významnou měrou 

podílet na vizi zelené sítě.

Tyto moderní systémy PON mohou být v budouc-

nosti využity i pro další síťové služby, jako páteřní spoje 

v mobilních sítích 4G, v místní části hybridní přístupové 

sítě pro kvalitnější širokopásmový přístup nebo třeba 

pro cloudové služby. Obr. 2 ukazuje příklad konver-

gence pevné a mobilní sítě pomocí technologie WDM. 

V této konvergované síti budou vlnové délky využívány 

tak, aby optimálně pokrývaly jednak uživatelské poža-

davky na přenosovou kapacitu pro poskytování nových 

atraktivních služeb a jednak požadavky optických páteř-

ních spojů k základnovým stanicím mobilní sítě 4G. 

Telekomunikační operátoři tak mohou očekávat velké 

snížení investičních nákladů, protože se zvyšuje účinnost 

využití optické infrastruktury.

Obr. 2  Příklad konvergence pevné a mobilní sítě pomocí 

technologie WDM

 Závěr
Hlavními prioritami širokého zavádění přípojek FTTH 

v následujícím desetiletí bude odpovídat na neustále ros-

toucí požadavky uživatelů na přenosovou kapacitu, snížit 

investiční i provozní náklady a rovněž snížit emise CO2. 

Pro dosažení těchto cílů bude třeba do budoucích přístu-

pových sítí zavádět 10Gbit/s systémy TDM-PON s vyšší 

přenosovou kapacitou, vyšším poměrem rozbočení, vět-

ším dosahem a také systémy PON využívající WDM 

s efektivním zpracováním vlnových délek. Další využití 

optických přístupových systémů pak leží v mobilních 

sítích, protože jak se zvyšuje popularita chytrých mobil-

ních komunikátorů (smartphone), budou páteřní spoje 

k základnovým stanicím vyžadovat stále vyšší přenoso-

vou kapacitu.

Jaroslav Hrstka
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