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oExploze mobilní komunikace
Takové množství dat přenesených z mobilních zařízení tu ještě nebylo. Mezi roky 2011 a 2012 má jejich objem celosvě-

tově vzrůst osminásobně. Měsíčně tak bude v mobilních sítích přenášeno celkem 10,8 miliardy gigabajtů. Jedno zají-

mavé přirovnání říká, že je to přibližně dvojnásobný objem dat v porovnání s datovým objemem, jenž by představoval 

všechna dosud vyslovená slova, kdyby si člověk dal tu námahu, a všechna je napsal do počítače.

Náš každodenní život a pracovní aktivity jsou stále více mobilní. Datový tok v mobilních sítích tak roste v porov-

nání s kabelovými sítěmi třikrát rychleji. K dalšímu růstu přispívají především přibývající video přenosy v mobilních 

sítích. Proto je také po výkonných mobilních sítích požadována schopnost přenášet velké objemy dat rychle a spojitě. 

Nový vývojový stupeň ve výstavbě mobilních sítí představuje technologie LTE (Long Term Evolution). Jako čtvrtá 

generace (4G) mobilní komunikace staví na svých předchůdcích UMTS (3G) a GSM (2G). Nová je na LTE zjednodu-

šená architektura sítě, která umožňuje dosahovat větších přenosových rychlostí a kratších reakčních časů mezi mobil-

ním terminálem a sítí.

Poprvé veřejně byl nový standard představen v roce 2006 prostřednictvím simulace provedené společnostmi 

Siemens a Nomor Research. Na počítači byl prezentován přenos dvou videopořadů ve vysokém rozlišení a on-line hra, 

pro které se LTE obzvláště hodí. První přenos LTE provedla v roce 2008 fi rma Ericsson na světovém Mobile World 

Congress v Barceloně, která následně v roce 2009 uvedla ve městech Stockholm a Oslo do provozu první komerční 

mobilní sítě LTE na světě.

Na konci roku 2011 se celosvětové pokrytí LTE pohybovalo okolo pěti procent. Do pěti let podle předpovědí by 

přístup k novým službám vysokorychlostní mobilní sítě 4G měla mít polovina světové populace. To je vskutku razantní 

vývoj. Není proto divu, že musí překonávat některé byrokratické překážky spojené s přerozdělováním limitovaného 

národního přírodního bohatství – kmitočtového spektra, což tuto razanci (snad i pochopitelně) poněkud brzdí. Vždyť 

tempo technologického pokroku v oblasti mobilní komunikace, Internetu věcí (nebo chcete-li smart technologií) 

i zemského televizního vysílání dává tušit, že žádná digitální dividenda a související aukce ušetřeného kmitočtového 

podílu nebude tou poslední.

Petr Beneš

šéfredaktor časopisu Telekomunikace
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y  NFC platby zrychlí nákupy
V rámci zhruba rok trvajícího pilotního projektu NFC pla-

teb O2, do kterého se postupně zapojilo na 450 testujících, 

zaplatili testující zboží a služby v celkové hodnotě přesa-

hující 3,2 milionu korun. Průměrně dosáhla výše jedné

transakce částky 537 korun a každý ze zapojených účast-

níků provedl celkem čtyři NFC platby měsíčně. Na projektu

se společností Telefónica Czech Republic spolupracovali

Citibank, Globus ČR, Komerční banka a VISA Europe.

Více než dvě třetiny (68 %) všech transakcí tvořily tzv. 

podlimitní transakce, tedy takové, kdy výše platby nepře-

sáhla částku 500 korun. Právě tehdy totiž uživatel nemusí 

(pokud sám aplikaci nenastaví jinak) provádět doplňko-

vou autorizaci, a platba tedy proběhne velmi rychle. Právě 

to byl hlavní záměr při přípravě NFC plateb, které měly 

přinést rychlejší alternativu platbám kartou a zejména 

pak při platbách malých částek.

Současně je velkou výhodou NFC plateb v mobilu sku-

tečnost, že mobilní telefon mají lidé téměř stále u sebe. 

Podle průzkumu na londýnském letišti Heathrow lidé 

obvykle ztrátu mobilu či notebooku zjistí zpravidla nej-

dříve do 20 minut. Tašku, peněženku či klíče postrádají až 

za dvě až čtyři hodiny.

Společnost Telefónica Czech Republic už má více než tři 

roky zkušeností s provozem NFC aplikací v České repub-

lice. Už v květnu 2009 totiž ve spolupráci s Plzeňskými 

městskými dopravními podniky (PMDP) zahájila testo-

vání Plzeňské karty v mobilu. O rok později tuto NFC 

aplikaci nabídla i svým zákazníkům. V červnu 2012 uza-

vřela Telefónica strategické partnerství s VISA Europe, 

která má na poli NFC bohaté zkušenosti.

 Provoz systému základních registrů dosud není smluvně 
zajištěn

ICT Unie, sdružení fi rem z oboru informačních techno-

logií a elektronických komunikací, je znepokojena řadou 

nepovedených ICT projektů ve veřejné správě. Nechce 

však reagovat pouze na stávající problémy, ale také pře-

dem upozorňovat na potenciální rizika.

Dne 1. července 2012 byl spuštěn ostrý provoz „srdce“

eGovernmentu České republiky, tj. systém základních

registrů veřejné správy. ICT Unie ocenila tento krok, který 

výrazně posunuje pozici České republiky v digitalizaci státní

správy v rámci EU a měl by zásadně zefektivnit její výkon.

O to více zarážející je fakt, že do dnešního dne není 

smluvně zajištěna podpora a provoz pěti z celkem šesti 

komponent systému základních registrů.

ICT Unie nechce a nebude hodnotit důvody tohoto 

stavu, ale považuje současnou situaci za kritickou. 

Případná nefunkčnost systému základních registrů může 

znehodnotit nejen samotnou koncepci eGovernmentu, 

ale může dojít i k ohrožení dalších klíčových informač-

ních systémů státní správy, které se již k systému základ-

ních registrů připojily.

„Vyzýváme odpovědné instituce, tedy Ministerstvo vni-

tra ČR, Český úřad zeměměřický a katastrální a Český sta-

tistický úřad, aby tuto situaci neprodleně vyřešily,“ uvedl

Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

 Orange pokrýva technológiou HSPA+ 137 miest a 600 
obcí

Mobilný operátor Orange pokrýva najväčšou 3G sieťou 

na Slovensku aktuálne 137 miest a 600 obcí, čo predsta-

vuje viac ako 3,8 milióna obyvateľov. Vysokorýchlostná 

mobilná dátová sieť Orangeu v štandarde HSPA+ podpo-

ruje v súčasnosti prenosové rýchlosti do 21,1 Mb/s. Pre 

takmer 35 % populácie SR je k dispozícii s rýchlosťou až 

do 42,2 Mb/s.

Orange vykazuje obec za pokrytú až vtedy, keď má 

k vnútornému 3G pokrytiu prístup aspoň polovica oby-

vateľov danej obce. Do percenta populácie pokrytého 

vnútorným 3G signálom sa započítava len obyvateľstvo 

v pokrytej časti obce, čo je aktuálne 3,8 milióna (71,6 %) 

populácie SR. Vonkajším 3G signálom pokrýva Orange 

dnes až 78 % obyvateľov krajiny.

Bez ohľadu na použitú metodiku počítania pokrytia 

populácie, Orange dosahuje dlhodobo najširšie pokrytie 

3G sieťou. 3G sieť Orangeu umožňuje na celom území 

využívať služby vysokorýchlostného mobilného internetu 

až do maximálnej rýchlosti 21,1 Mb/s. Až pre 35 % oby-

vateľov však v súčasnosti sprístupňuje už aj technologickú 

nadstavbu HSPA+, ktorá zvyšuje teoretické maximum sťa-

hovania dát až na úroveň 42,2 Mb/s.

 Lenovo a EMC uzavřely strategické partnerství
Společnosti Lenovo a EMC Corporation oznámily začát-

kem srpna uzavření partnerství, které posiluje pozici 

Lenova v oblasti standardních serverů a síťových úlož-

ných řešení a výrazně rozšiřuje působnost EMC v Číně 

a dalších klíčových rychle rostoucích trzích. Nové part-

nerství by mělo podnítit inovace a další výzkum a vývoj 

v oblasti serverů a úložišť tím, že maximalizuje potenciál 

lidských i materiálních zdrojů pro vývoj produktů v obou 

společnostech a zároveň zvýší rozsah a efektivitu dodava-

telských řetězců každého z partnerů.

Partnerství je významným strategickým poutem využí-

vajícím silné stránky obou předních společností ve třech 

hlavních oblastech:

–  Lenovo a EMC vytvořily vývojový program servero-

vých technologií, který urychlí a rozšíří možnosti spo-

lečnosti Lenovo v segmentu standardních serverů x86. 

Tyto servery budou uvedeny na trh společností Lenovo 

a instalovány postupně do vybraných systémů pro uklá-

dání dat fi rmy EMC.

–  Společnosti vytvořily OEM a velkoobchodní vztah, ve 

kterém bude Lenovo poskytovat EMC špičkové síťové 

řešení pro ukládání dat nejprve svým zákazníkům 

v Číně s následným rozšiřováním na ostatní světové 

trhy, v souladu s rozvojem svého podnikání v oblasti 

serverů.

–  EMC a Lenovo plánují přinést určitá aktiva a zdroje 

z podniku společnosti EMC Iomega do nového společ-

ného podniku, který bude poskytovat Network Attached 

Storage (NAS) systémy pro malé a střední fi rmy (SMB) 

a do distribuovaných podnikových prostředí.

„Toto partnerství nám pomůže plně realizovat naši PC-plus 

strategii díky čemuž, že získáme možnost kvalitního záloho-
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yvání a obchodní zázemí v oblasti serverů a datových úložišť 

navíc k naší již tak silné pozici v těchto zařízeních. EMC 

je ideálním partnerem, který nám pomůže plně realizovat 

PC-plus možnosti v dlouhodobém horizontu,“ uvedl Yang“

Yuanqing, předseda představenstva a výkonný ředitel spo-

lečnosti Lenovo.

Joe Tucci, výkonný ředitel společnosti EMC, uvedl: 

„Vztah s Lenovem představuje skvělou příležitost pro EMC 

významně rozšířit naši působnost v Číně, dynamicky rostou-

cím a velmi důležitém světovém trhu, a rozšířit ji postupně 

i do jiných částí světa. Lenovo jasně prokázalo svoji schop-

nost využít své zdroje a odborné znalosti nejen pro vstup na 

trh, ale také pro převzetí role jeho lídra. Jsme nadšeni z part-

nerství s Lenovem, díky kterému nabídneme náš společný 

potenciál špičkových úložných a serverových řešení širšímu 

spektru zákazníků.“

V podniku se společnou majetkovou účastí se bude 

Lenovo podílet hotovostí, zatímco EMC přispěje někte-

rými aktivy a zdroji ze společnosti Iomega, přičemž 

Lenovo bude mít většinový podíl.

 Virtualizace síťových připojení a IT kapacity
Společnost Fujitsu představila řešení k vytvoření vysoce 

fl exibilní, optimalizované síťové infrastruktury. Fujitsu 

DynamicFabric zahrnuje tři nadstavbové inovativní tech-

nologie, které lze libovolně spojovat při vytváření virtuál-

ního připojení a kapacity, a to od celého serveru až po jed-

notlivá jádra. Svým uživatelům přinesou výrazné úspory 

fi nancí i provozních nákladů – zákaznik si pro své datové 

centrum zvolí vhodnou třídu komponentů, která nejlépe 

odpovídá jeho potřebám, a posléze virtualizuje síťová při-

pojení za pomocí kombinace Fujitsu PRIMERGY Blade 

serverů s vlastní síťovou infrastrukturou a technologiemi 

pro pokročilá řízení technologií.

S technologií Fujitsu DynamicFabric mohou zákaz-

níci optimalizovat infrastrukturu sítě, provozovat síťové 

zdroje více efektivně a přizpůsobovat se tak neustále se 

měnícím obchodním potřebám. Zjednodušený design 

a modulární architektura tohoto řešení je daleko snazší 

z hlediska správy a tak umožňuje optimalizaci nákladů. 

Zajištěná interoperabilita s již existující infrastrukturou 

datového centra garantuje pro CIO ochranu již dříve 

vynaložených investic.

DynamicFabric umožňuje IT manažerům mít pod 

kontrolou plně virtualizované prostředí sítí LAN i SAN, 

které se přizpůsobuje pracovnímu vytížení virtuálního 

serveru s duálním portem 10gigabitového Ethernetu 

adapterem rozděleným až do osmi kanálů. Navíc zjedno-

dušuje správu tím, že umožňuje přidání, nahrazení nebo 

obnovu blade serverů a virtualizaci nezávisle na síťové 

infrastruktuře ve scénářích dynamických datových center.

Fujitsu ServerView Virtual I/O Manager (SV VIOM) 

zjednodušuje management rack, tower i blade serverů 

v prostředí sítí LAN a SAN. Nové Connection Blady 

pro Fujitsu PRIMERGY Blade Servery využívají nejno-

vější průmyslové standardy včetně Data Center Bridging 

(DCB), jako předpoklad pro propojení typu Fibre Channel 

over Ethernet (FCoE).

Technologie Fujitsu DynamicFabric jsou na českém 

trhu dostupné od srpna 2012.

 Vysokorychlostní cloudový směrovač DIR-826L
Společnost D-Link představila dvoupásmový směrovač 

pro sítě WiFi. Model DIR-826L je cloudový směrovač, 

který dosahuje přenosové rychlosti až 600 Mb/s a lze 

jej pohodlně provozovat a spravovat na inovativní clou-

dové platformě mydlink. Uživatelé mohou prostřednic-

tvím smartphonu či tabletu se systémem Android nebo 

iOS využívat funkce směrovače DIR-826L na maximum. 

Zařízení nabízí řadu bezpečnostních funkcí včetně kon-

troly uživatelů připojených ke směrovači a neautorizo-

vaných pokusů o přístup i pokročilé funkce rychlého 

kontinuálního přenosu (streaming) hudby a videí do kon-

cových zařízení s využitím aplikace SharePort. Elegantní 

válcovitý design směrovače dokonale zapadne do každé 

digitální domácnosti.

K základní výbavě modelu DIR-826L patří port USB 

pro úložná zařízení. Uživatelé tak mají přístup k soubo-

rům, hudbě a videím, ať už z externího pevného disku 

nebo z jednotky USB fl ash. I tady je zásadní bezpeč-

nost. Aplikace SharePort, díky které mají uživatelé pro-

střednictvím sítí WLAN a 3G neustálý přístup ke všem 

úložným zařízením připojeným ke směrovači, vytvoří 

osobní cloudové pro-

středí každého uživa-

tele zahrnující všechna 

koncová zařízení bez 

ohledu na to, kde se 

nacházejí. Přístupová 

práva jednotlivých 

uživatelů ke každému 

připojenému zařízení 

lze snadno nakon-

fi gurovat. Aplikace 

SharePort umožňuje 

také jednoduše kdykoli 

a odkudkoli kontinu-

álně přenášet do smart-

phonu nebo tabletu 

Apple či Android celou 

knihovnu médií. Totéž 

je možné pro všechna 

výstupní zařízení kom-

patibilní se standardem 

DLNA a funguje to 

i opačně. Fotky pořízené na cestách mobilním telefonem 

nebo tabletem lze přes internet rychle a pohodlně odeslat 

do úložiště USB připojeného k DIR-826L.

Výkonný portál mydlink zajišťuje dostupnost směro-

vače v režimu 24/7 odkudkoli. Heslem chráněný cloudový 

portál mydlink uchovává informace o procesech, které 

ve směrovači aktuálně probíhají, a poskytuje uživatelům 

rychlý přístup k důležitým funkcím. Portál nabízí také 

informace o neautorizovaných pokusech o přístup ke smě-

rovači a síti WLAN a lze na něm nastavit možnost zaslání 

e-mailového varování. Vybraným klientům lze v přístupu 
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izolovaná síť WLAN, která umožňuje přístup k internetu, 

nedovoluje však používat další funkce směrovače.

Četné funkce směrovače DIR-826L stojí na inova-

tivní technologii modulu pro sítě WLAN 802.11a/b/

g/n, který dokáže využít pro komunikaci jak frekvenční 

pásmo 2,4 GHz, tak pásmo 5 GHz a dosahuje rychlosti

až 600 Mb/s. Uživatelé mohou ke čtyřem portům giga-

bitového Ethernetu přímo připojit vysoce výkonná kon-

cová zařízení, jako jsou např. úložiště NAS. Také u při-

pojení k modemům DSL či kabelovým modemům lze 

dosáhnout gigabitové rychlosti. S ohledem na nepřetržitý 

provoz zařízení využívá společnost D-Link nejrůznější 

úsporné technologie, které minimalizují spotřebu energie. 

Konfi gurace tohoto všestranného pomocníka je snadná. 

Aplikace QRS (Quick Router Setup) automaticky vyhledá 

nový směrovač v síti a uživatele rychle a jednoduše pro-

vede procesem instalace.

Směrovač DIR-826L je na českém trhu dostupný za 

doporučenou maloobchodní cenu 2 525 Kč bez DPH a na 

slovenském trhu za 100 EUR bez DPH.

 Toshiba představila novou generaci Ultrabooků
Společnost Toshiba Europe představila novou generaci

ultrabooků řady Z: Portégé Z930, což je zatím nejlehčí

ultrabook na světě mezi počítači s úhlopříčkou displeje

33,8 cm (13,3") a hmotností pouhých 1,12 kg. Prémiové

Ultrabooky Toshiba kombinují jednoduchou obsluhu

a výkon notebooku s rychlostí náběhu tabletu. Model

Z930 je tenký pouhých 15,9 mm, má šasi vyrobené z hoř-

číkové slitiny a na baterie vydrží až 8 h. Obecně je posta-

ven na kladných zkušenostech se svým předchůdcem, tj.

Portégé Z830, jenž získal ocenění red dot. Portégé Z930

zahrnuje komplexní sadu výkonných nástrojů se všemi

potřebnými porty v plné velikosti pro snadné a rychlé

připojení.

Stříbrné texturované šasi z hořčíkové slitiny dodává 

ultrabookům Toshiba jedinečný vzhled, který harmo-

nicky ladí s jejich tenkým designem. Přes svoje štíhlé linie 

a nízkou hmotnost jsou ultrabooky Z930 vysoce odolné. 

Díky robustnímu šasi, které má na vnitřní straně výztuž 

se strukturou medové plástve, jsou připraveny na náročné 

mobilní využití. Pro pohodlné psaní integrovali inženýři 

ze společnosti Toshiba do tohoto ultrabooku podsvíce-

nou klávesnici v plné velikosti. Matná, proti polití odolná 

klávesnice, doplňuje design notebooků a pomáhá chránit 

data v případě nečekaných náhodných událostí.

Ultrabooky řady Z930 běží na nejnovější generaci pro-

cesorů a podporují technologii Intel Rapid Start, díky níž 

rychle startují a jsou plně funkční během několika sekund. 

Nejnovější technologie SSD přispívá také k rychlé odezvě 

řady Z930.

Portégé Z930 je ideálním nástrojem pro profesionální 

použití v podnikových prostředích. Tento velmi tenký 

a lehký ultrabook je skvělým společníkem na obchodní 

cesty. Je nejen výkonný, ale rovněž velmi odolný. Dobře 

zvládá náročné podnikové aplikace. Volitelně také pod-

poruje pokročilé bezpečnostní funkce včetně Trusted 

Platform Module a čtečky otisků prstů pro pohodlné 

a bezpečné přihlášení do systému jedním dotykem prstu. 

Portégé Z930 integruje možnosti pro správu IT založené 

na 3. generaci procesorů řady Intel Core vPro a posky-

tuje inteligentní výkon s použitím zabudovaných bezpeč-

nostních funkcí, jako je šifrování disku a ochrana heslem 

(u vybraných modelů s technologií Intel vPro). Rychlý 

přístup k datům a aplikacím uloženým na podnikové síti 

umožňuje při práci mimo kancelář mobilní širokopás-

mové připojení.

Toshiba nabízí pro řadu Z930 různé příslušenství, které 

zahrnuje např. stříbrné pouzdro Toshiba Ultrabook, které 

chrání notebook před prachem a nečistotami na cestách 

nebo univerzální USB 3.0 dokovací stanici dynadock 

U3.0, která pohodlně jedním kabelem spojuje ultrabook 

se všemi periferními zařízeními na stole. 

Ultrabooky řady Z930 budou v Evropě k dispozici 

během 3. čtvrtletí 2012.

 ASUS PadFone míří na český trh
Společnost ASUS uvedla na český trh unikátní zařízení 

PadFone, které spojuje funkce telefonu, tabletu a note-

booku. Jeho design charakterizují elegantní soustředné 

kruhy ve stylu fi lozofi e Zen, který ASUS poprvé pou-

žil u svých ultrabooků ZENBOOK. ASUS PadFone je 

smartphone vybavený 4,3" displejem a zároveň 10" tablet 

(PadFone Station) v jednom. Navíc lze k PadFone při-

pojit odnímatelnou klávesnici, čímž se zařízení promění 

v notebook.

ASUS PadFone je smartphone vybavený 4,3" Super 

AMOLED qHD displejem, dvoujádrovým procesorem 

Qualcomm Snapdragon S4 s taktem 1,5 GHz a grafi ckou 

jednotkou Adreno 225 a pracuje na operačním systému 

Android 4.0. Tato hardwarová výbava umožňuje hraní 

her, přehrávání fi lmů nebo prohlížení fotografi í. Po vlo-

žení smartphonu do dokovací stanice PadFone Station 

se PadFone promění v 10,1" tablet. PadFone Station pou-

žívá pro přístup k internetu připojení 3G ve smartphonu 

PadFone, takže budete potřebovat pouze jeden datový 

tarif pro obě zařízení. To představuje nemalé úspory 

oproti běžnému řešení, kde každé zařízení využívá svůj 

vlastní datový tarif.

Padfone disponuje 8megapixelovým digitálním foto-

aparátem se snímačem CMOS, objektivem se světelností 

F2.2 a konstrukcí využívající pět optických prvků, který 
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pořizuje kvalitní fotografi e a video záznam v HD rozlišení 

1080p i při špatných světelných podmínkách. Novinka 

využívá zvukovou technologii SonicMaster podpoře-

nou kvalitními reproduktory s velkými rezonančními 

komorami.

PadFone obsahuje technologii ASUS DynamicDisplay, 

která automaticky upravuje zobrazení displeje při vlo-

žení PadFone do PadFone Station nebo naopak při jeho 

vyjmutí. Obraz

je vždy opti-

mální pro dané

rozlišení dis-

pleje. Při pře-

chodu z režimu

tabletu na

telefon (nebo

naopak) můžete

pokračovat

v práci tam, kde

jste přestali, aniž

byste museli začínat znovu. PadFone Station sdílí veš-

keré prostředky z vloženého PadFone, takže bez ohledu 

na to, jaké zařízení jste použili naposledy, všechny vaše 

fotografi e, dokumenty a hry jsou k dispozici, kdykoli je 

potřebujete.

K dokovací stanici PadFone Station lze připojit také 

dokovací klávesnici, s níž se PadFone promění v přenosný 

počítač s QWERTY klávesnicí. Dokovací klávesnice navíc 

rozšiřuje kapacitu baterie až 9krát, a je vybavena USB 

porty a čtečkou karet. Dalším užitečným příslušenstvím 

je PadFone Stylus Headset – dotykové pero s technolo-

gií Bluetooth, které slouží nejen ke kreslení a psaní, ale 

zároveň i jako náhlavní souprava pro snadný příjem 

hovorů, pokud uživatel používá zařízení v režimu tabletu. 

Uživatelé PadFonu budou také moci po dobu tří let bez-

platně využívat 32GB úložiště ASUS WebStorage a také 

další cloudové služby ASUS. 

Na českém trhu je sada Padfone k dostání od srpna 

za doporučenou cenu 17 990 Kč s DPH. Tato sada bude 

obsahovat Padfone smartphone, Padfone docking station 

(„tablet“), stylusové pero a pouzdro jako bonus. Mimoto 

si uživatelé mohou samostatně dokoupit ještě dokovací 

klávesnici za doporučenou cenu 2 990 Kč s DPH.

 Aliance pro určování pozice uvnitř budov
Společnosti Nokia, Samsung, Sony Mobile a Qualcomm

patří mezi zakládajícími členy aliance 22 společností, 

které usilují o stále nové inovace a uplatnění na trhu

technologií pro vysoce přesné určování pozice uvnitř

budov a s tím souvisejících služeb. In-Location Alliance

bude napomáhat při vývoji vysoce přesné technologie

s nízkou spotřebou. Jako hlavní přenosové technologie

jsou uvažovány Bluetooth 4.0 a WiFi, které jsou běžné 

využívané v mobilních telefonech

Aliance bude rovněž podporovat otevřený přístup pro 

vytvoření standardu, čímž by se měl vytvořit rámec, jenž 

by urychlil zavádění technologie pro určování pozice 

uvnitř budov i inovace s tím související. 

To by mělo připravit cestu pro služby jako je zaměřo-

vání konkrétních produktů v obchodě, navigaci uvnitř 

budov v reálném času, určování pozice lidí i věcí a zvy-

šování bezpečnosti při tísňových situacích. Pro poskyto-

vatele místních služeb to může být zlepšení identifi kace 

místních zákazníků, lepší umístění produktů nebo pomoc 

při rozmístnění zdrojů na vhodných místech.

Členské organizace budou zajišťovat pilotní provozy 

a prezentovat výsledné údaje v rámci aliance. Ověření 

zkušebních provozů a obchodních modelů bude zahá-

jeno ještě letos, přičemž výrobci připraví první komerční 

výrobky během roku 2013.

„Cíle In-Location Alliance je působit jako průkopník ote-

vírající nové možnosti podnikání v oblasti určování pozice 

uvnitř budov a nabízet tak zákazníkům mobilních sítí další 

úroveň mobilních služeb,“ bylo uvedeno v prohlášení.“

Dalšími zakládajícími členy aliance jsou společ-

nosti Broadcom, CSR, Dialog Semiconductor, Eptisa, 

Geomobile, Genasys, Indra, Insiteo, Nomadic Solutions, 

Nordic Semiconductor, Nordic Technology Group, 

NowOn, Primax Electronics, RapidBlue Solutions, 

Seolane Innovation, TamperSeal AB, Team Action Zone 

a Visioglobe.

 Největší smartphone Optimus Vu přichází na globální trh
Po úspěšném debutu v Japonsku a Jižní Koreji přichází 

nyní LG Optimus Vu i na vybrané trhy v Evropě, Asii, 

Latinské Americe a na Blízkém východě. První telefon na 

světě, který má na 5" displej a poměr stran 4:3, smazává 

hranice mezi tradičními tablety a smartphony.

Optimus Vu debutoval v březnu v Jižní Koreji a oka-

mžitě si svým stylem získal širokou veřejnost, prodalo se 

ho již přes 500 tisíc kusů. Po skvělém přijetí na korejském 

trhu ho LG uvedlo v Japonsku, kde se dočkal podobně 

pozitivního hodnocení zákazníků jako v Koreji. „Na český 

trh bychom chtěli nový Optimus Vu uvést ve spolupráci 

s partnerem z open marketu, se kterým v tuto chvíli vyjed-

náváme podmínky,“ sdělil Martin Malý, tiskový mluvčí LG“

Electronics CZ.

Optimus Vu je vybaven rychlým procesorem 

4-PLUS-1 NVIDIA Tegra 3 Quad-Core, který poskytuje 

vynikající rovnováhu mezi výkonem a spotřebou ener-

gie. V kombinaci s 5" displejem s vysokým rozlišením 

a poměrem stran 4:3 nabízí Optimus Vu unikátní funkce 

– perfektně se vejde do

kapsy, ale zároveň je poho-

dlný a prostorný při ovlá-

dání. Optimus Vu je vyba-

ven novými verzemi funkcí

QuickMemo a Notebook, 

které výhody velkého dis-

pleje ještě zvýrazňují.

LG očekává, že se tento

styl telefonu, který je unikátní

i mezi 5" smartphony, stane

populární a postupem času

bude čím dál tím dostupnější

i pro širokou veřejnost.
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Seminář zahájil jako vždy zcela pracovně svým neokáza-

lým šarmem předseda pořádající pobočky České elektro-

technické společnosti v Táboře Ing. Josef Hron.

  Pondělí 14. května 2012

Výstavba a prevádzka FTTH siete v prostredí Slovak Telekom
Ing. Ladislav Peťko, Slovak Telekom

Autor představil marketingově – provozní pohled na 

investice do FTTH sítí na Slovensku. S ohledem na dří-

vější rozsáhlé investiční aktivity mobilního provozova-

tele Orange musel i T-Com zaujmout svoji pozici v této 

soutěži. Při budování optické přístupové sítě je nutno 

řešit síť s ohledem na univerzálnost pro všechny zákaz-

nické segmenty, schopnost aplikovat všechny současné 

i budoucí technologie, jednoduchou rekonfi gurovatelnost 

pro nové požadavky v podobě možnosti snadno a levně 

síť rozšiřovat, možnost rychlé lokalizace poruch a jejich 

odstranění a konečně i dostupnost sítě provozními pra-

covníky. Návrh sítě preferuje konfi guraci bod-mnohobod, 

přičemž se počítá s dělícím poměrem 1:64, jen výjimečně 

v některých případech 1:32 výhradně v jednom, jenom 

zcela výjimečně dvou rozdělovacích bodech s technologií 

GPON podle doporučení ITU-T G.984. Z hlediska využití 

velké projekty zatím zaostávají za developerskými pro-

jekty v menších lokalitách. Příspěvek byl doplněn řadou 

instruktivních grafi cky vyjádřených statistik, dostupných 

ve sborníku.

Složitější pohled na nejjednodušší optické měření
Ing. Ivo David, Telefónica Czech Republic

V tomto příspěvku pravidelný přednášející tohoto semi-

náře a uznávaný odborník ovlivňující přístup k problema-

tice optických vláken a jejich měření nad rámec českého 

dominantního provozovatele rozebral kriticky měření 

optického výkonu nahlížené podle typu detektoru, výko-

nového rozsahu měření, absolutní přesnosti, kalibrova-

ných vlnových délek, linearity a polarizační nezávislosti. 

Byly diskutovány dopady uplatnění ČSN EN 61280-4 

podle metod 1a a 1b. Příspěvek uvádí podrobný postup 

měření a v závěru konfrontuje tato měření s přímou 

metodou OTDR.

Kdy a jak měřit optické trasy přímou metodou v obou 
směrech
Ing. Jan Brouček, CSc., Tomáš Mrázek, Profi ber

Přednáška v podstatě navázala na předchozí a autoři 

uvedli velké množství příkladů včetně uplatnění kon-

krétních měřicích přístrojů a souprav. Příspěvek byl uza-

vřen příkladem mapování výsledků (autorem příznačně 

nazvané „Hansbrouking map“ – viz obr. 1) vyhodnocených

výsledků, kde zeleně označené 

výsledky jsou v pořádku, čer-

vené mimo povolené meze, žluté na hranici a modře jsou 

značeny hodnoty podivné.

Jiný pohled na vlákna G.657
Ing. Jekaterina Verteletskaja, Ph.D., Telefónica Czech 

Republic

Přednášející rozvedla proč je používání vláken G.657 

výhodné a proč tedy TO2 již od roku 2007 používá tato 

vlákna. Toto bylo doloženo řadou zdokumentovaných 

měření. V druhé části příspěvku hovořila o páskových 

kabelech (ribbon cable) a zdůraznila jejich výhody ve 

srovnání s volnými trubkovými kabely (loose tube cable). 

Samy o sobě mají velkou chromatickou disperzi a tak se 

další nelinearity při spojování s vlákny G.652 neuplatní.

Zvyšování počtu vláken v optických kabelech
Ing. Patrick Stibor

Je patrná tendence k neustálému snižování průměru 

kabelů. Provádí se to za cenu vynechání tahových prvků, 

vynechání absorpčních prostředků a také snižování roz-

sahu tepelné odolnosti. V současnosti se zmenšuje pri-

mární ochrana vláken, např. při zmenšení z jejího průměru 

z 250 na 200 μm se ušetří 20 % prostoru. Rozšíření těchto 

vláken může vyvolat řadu dalších problémů např. při svařo-

vání pásku s vlákny různé velikosti. Přednášející představil 

několik nových mikrokabelů MiDia řady FX 432.

Letošní FTTH konference v Mnichově
Ing. Pavel Dubský, OFS

Přednášející se podělil se svými postřehy z konference 

věnované současnému rozvoji FTTH. Nejprve uvedl 

základní myšlenky (Keynote Speech) přednesené prof. 

Peterem Cochranem:

–  K internetu neexistují „killer aplikace“.

–  Neexistuje ideální technologie nebo topologie.

–  Zatím je poptávka po opravdu vysokorychlostních 

přípojkách nízká, tlak na cenu zatím dominuje nad 

rychlostí. Klíčová bude role otevřených optických 

sítí.

Co tedy přispěje k postupnému tlaku na širokopásmový 

přístup:

–  3D tiskárny (posíláme designy, nikoliv zboží),

–  distribuované služby (cloud),

–  HD videokonference,

–  sociální sítě v napojení na GPS,

–  komunikace stroj-stroj + robotika,

–  telepresence,

–  logistika, sledování zboží, RFID,

–  sledování vozidel a lidí,

Měření a údržba sdělovacích kabelů XLIII
Odborníci z oblasti měření, montáží a projekce kabelových sítí se jako každoročně opět sešli díky 

pobočce České elektrotechnické společnosti v Táboře ve dnech 14. a 15. května 2012 na pravidel-

ném semináři. Pořadatelé vyslyšeli přání vyslovené na závěr předchozího ročníku a loňská netra-

diční výjimka se stala jak patrno skutečností. Opět bylo k jeho uspořádání využito přívětivých pro-

storů luxusního táborského hotelu Dvořák. Následující článek přináší čtenářům Telekomunikací 

tradiční průřezový referát z této užitečné akce.
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–  sledování různých zařízení a přístrojů,

–  dynamické měření spotřeby čehokoliv,

–  interaktivní knihy a noviny,

–  interaktivní média (zánik rádií, TV, tisku,…).

Statistiky dokladují, že v širokopásmovém připojení

FTTH výrazně vedou asijské země, v Evropě potom

tradičně země severské. Výborně v těchto statistikách

vychází Slovensko, ovšem Evropa jako celek může být

hodnocena ve svém rozvoji spíše jako extenzivní s neod-

povídající penetrací. Dále statistici prokázali, že každé

zvýšení počtu širokopásmových přípojek o 10 % vede

k nárůstu HDP o 1 % a tím také podporuje vytváření

nových pracovních míst.

Zatím stále nejrozšířenější xDSL připojení se zřejmě

nachází právě na svém vrcholu a lze tedy očekávat, že prav-

děpodobně v roce 2020 FTTH přípojky převáží. V investi-

cích do těchto sítí se začíná projevovat trend útlumu inves-

tic samotných provozovatelů, přičemž do sítí investují čím

dál více veřejné a lokální subjekty. Deutsche Telekom se

sám o sobě pouští pouze do zcela dominantních projektů

podle kriteria 80/10, tedy poměr pokrytí a okamžité pene-

trace; oblast pokrytou VDSL neřeší vůbec. V protikladu je

patrná velká aktivita alternativních provozovatelů.

Z představených novinek OFS zaujalo „neviditelné 

vlákno“ pro snadnou instalaci v bytech s příslušnými 

nástroji. Společnost 3M představila Krimplok konektory, 

které nevyžadují prakticky žádné dodatečné operace. Na 

stánku OFA bylo možno vidět kompaktní spojku.

Produkty fi rmy Corning
Petr Čadil, VNT

Představil nabídku fi rmy Corning v kompletním sorti-

mentu kabelových souborů a rozváděčů. Zvláště zdů-

raznil malou spojku OptiDome, která najde praktické 

uplatnění v celé řadě konfi gurací na konci přístupové sítě. 

Firma samozřejmě nabízí rozsáhlý sortiment kabelů, tedy 

základního programu fi rmy.

Alternativní způsob pořízení měřicích přístrojů
Krzysztof Hermanowicz, Livignstone, 

Lubomír Švanda, Sitel

Firma sídlící v Nizozemí a zastupovaná v Polsku rozšířila 

své aktivity i do ČR přičemž fi rma Sitel ji zastupuje i pro 

Slovensko a Maďarsko. Mateřská fi rma má v majetku 

a tedy nabízí k pronájmu velice rozsáhlý sortiment nej-

různějších nákladných měřicích přístrojů a to nejen pro 

telekomunikace. Uživatelé si mohou tyto přístroje pro-

najmout od jednoho týdne do jednoho roku. Při dlou-

hodobém pronájmu pak mají možnost přístroj po roce 

odkoupit či po ukončení vrátit. Toto je výhodné u pří-

strojů, které by nalezly uplatnění u jak u telekomuni-

kačních provozovatelů, tak i zhotovitelů. Po celou dobu 

je zajištěn servis, aktualizace fi rmwaru a při poruše do 

jednoho dne zajištění náhrady. Tento způsob přináší uži-

vatelům úspory a současně jim umožňují pracovat s nej-

modernějšími přístroji. Firma nabízí ve svém portfoliu 

asi 40 tisíc přístrojů.

Obr. 1 Mapování výsledků Hansbrouking 
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Měřicí přístroje v sítích FTTH, POF a „Expanded Beam“
Ing. Pavel Pospíchal, Optokon

Přednáška tradičního účastníka tentokrát seznámila pří-

tomné s měřením s rozšířeným světelným paprskem. 

Toto měření se používá v náročných aplikacích, jako jsou 

vojenské aplikace v polních podmínkách.

Vztah české a evropské (mezinárodní) normalizace v oblasti 
vláknové optiky
Ing. Jan Křivka, ÚNMZ

Příspěvek seznámil posluchače se základními pojmy norma-

lizace a normotvorné činnosti. Dále se věnoval návaznosti na

mezinárodní a evropské normalizační instituce a přejímání

norem do české národní normalizační soustavy. O jak obrov-

ský objem činností se jedná, je patrné jenom ze samotných 

statistických údajů. ÚNMZ, tedy Úřad pro normalizaci, met-

rologii a státní zkušebnictví měl v plánu technické normali-

zace pro rok 2011 cca 3000 úkolů. V roce 2011 vzniklo cca

1700 ČSN, z toho 78 původních ČSN. Celkový počet plat-

ných technických norem ČSN k 1. 1. 2012 byl 31 284.

V oblasti vláknové optiky jsou experti soustředěni

v Technické normalizační komisi TNK 98 – Vláknová

optika, která má v současné době 16 členů. Na mezinárodní

úrovni je problematika řešena v následujících technických

komisích (TC) jednotlivých normalizačních institucí:

–  CENELEC

• CLC/SR 86 – Vláknová optika (Fibre optics);

•  CLC/TC 86A – Optická vlákna a optické kabely 

(Optical fi bres and optical fi bre cables);

•  CLC/SR 86A – Vlákna a kabely (Fibres and cables);

•  CLC/SR 86B – Spojovací prvky a pasivní součástky 

vláknové optiky (Fibre optic interconnecting devices 

and passive components);

•  CLC/TC 86BXA – Optické konektory (Fibre 

optic interconnect, passive and connectorised

components);

•  CLC/SR 86C – Optické vláknové systémy a aktivní 

prvky (Fibre optic systems and active device)

IECIEC/TC 86 – Vláknová optika (Fibre optics);

–  IEC

•  IEC/SC 86A – Vlákna a kabely (Fibres and cables);

•  IEC/SC 86B – Spojovací prvky a pasivní součástky 

vláknové optiky (Fibre optic interconnecting devices 

and passive components);

•  IEC/SC 86C – Optické vláknové systémy a aktivní 

prvky (Fibre optic systems and active device).

Členství v těchto normalizačních institucích (CENELEC, 

IEC) může být buď „o-členství“ nebo „p-členství“.

„P-členství“ znamená, že se musí národní normalizační 

orgán (NNO) vyjadřovat (prostřednictvím zpracova-

tele, CTN) ke všem dokumentům. CENELEC má pouze 

„p-členství“. Při „o-členství“ se nemusí NNO vyjadřovat 

k návrhům v komisích IEC. V oblasti vláknové optiky 

má ČR „p-členství“ pouze v komisi IEC/SC 86B (a samo-

zřejmě ve všech komisích CENELEC).

V závěru přednášející využil přístupu k internetu 

a předvedl ve své prezentaci interaktivně možnosti práce 

jak na stránkách ÚNMZ, tak i ETSI.

Vnitřní optické rozvody FTTH
Petr Kolátor, OFA

Vnitřní rozvody zahrnují FTTB tj. vnitřní rozvody pouze 

metalické – instalace jednoho či dvou UTP kabelů; FTTH 

tj. optické rozvody v panelových domech – instalace jed-

noho, dvou i více vláken pro každého zákazníka nebo 

optické rozvody v rodinných domech; FTTD tj. optické 

rozvody po kancelářských objektech. Optické vlákno 

použité ve vnitřních rozvodech musí být mnohem odol-

nější než běžné vlákno použité v kabelech pro zafukování. 

Vlákno musí překonat větší ohyby i výraznější zatížení 

nejen při instalaci, ale i při běžném provozu. Optický 

kabel by měl obsahovat odpovídající vlákno pro vnitřní 

rozvody, a zároveň by měl být odolný proti mechanic-

kému poškození pláště. Kabely lze rozdělit do tří základ-

ních skupin:

1. Kabely s více vlákny do stoupaček domů.

2. Kabely s více vlákny pro jednotlivá patra.

3. Kabely určené pro konkrétní zákazníky.

Přívodní optické kabely mohou být ukončeny v centrál-

ním rozváděči na patě domu anebo mohou být přivedeny 

do jednotlivých pater trubičkami. Centrální rozváděč 

zároveň může sloužit pro uložení splitteru. Patrové rozva-

děče mohou pokrýt z jednoho patra domu i patra okolní.

Pro instalaci v domech lze použít i trubičkový systém, 

který přímo navazuje na trubičky z venkovního přívodu. 

Tato kombinace je ideální pro patrové rozváděče. Druhou 

variantou využití trubiček je instalace trubiček 16/12 mm 

ve stoupačce a následné spouštění vláken. Pro instalaci 

ve stoupačkách lze použít řešení bez trubiček. Jedná se 

o kabely Riser, které se dodávají v řadě 12, 24 a 48 vláken. 

Kabely jsou uzpůsobeny tak, aby se daly snadno instalovat 

a následně z nich postupně připojovat jednotlivé zákaz-

níky. Instalace Riser kabelů je snadná. Následné odbočo-

vání však vyžaduje zkušenost a znalost práce s optikou. 

Připojení jednotlivých zákazníků závisí na zvolené vari-

antě instalace vnitřních rozvodů. Nejjednodušší způsob 

připojení je okonektorovaným patchcordem do patro-

vého rozváděče. Další varianty pak řeší připojení u zákaz-

níka na vlákno, které může být z Riser kabelu nebo samo-

statného vlákna – Cordage, Quadplex, Pro snadné, rychlé 

a levné řešení je možné použít mechanické konektory: 

NPC konektory a Crimplok plus konektory.

Dobře navržená vnější přístupová síť umožní zjedno-

dušení a zlevnění vnitřní sítě a zároveň lepší využití portů 

na výstupu OLT. Ideální vnější síť by měla využívat ven-

kovní rozváděče nebo spojky, které umožní maximální 

koncentraci účastnických vláken proti výstupům splitterů.

Venkovní instalace optické sítě FTTx s optickými konektory 
ve venkovních kabinetech fi rmy MICOS
Ing. Oldřich Titz, MICOS

Tento příspěvek navázal tematický volně na předchozí. Při 

konstrukci rozváděčů byla použita následující rozhodo-

vací kriteria pro použití konektorů:

–  Kolik zákazníků se bude připojovat ihned při budo-

vání sítě?

–  Kolik zákazníků se bude připojovat později?



11
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

k
o

n
fe

re
n

ce

–  Jak snadno se bude připojovat zákazník v průběhu 

provozu sítě?

–  Kolikrát se k němu bude muset jít?

–  Jaké budou náklady na servis?

–  Jaké mohou nastat poruchy a jak bude nákladné 

jejich odstranění?

–  Jak dlouho bude trvat odstranění poruchy a za 

jakých podmínek?

–  Jak snadno se bude dělat přepojování sítě?

–  Možnost připojení business zákazníků.

Investiční náklady představují následující položky:

–  Školený technik v optice.

–  Jednodušší montáž – šetří se kazety, pigtaily.

–  Konektorují se vlákna přímo na kabelech (250 μm).

–  Nutnost použití speciálních modulů.

–  Přehlednější uspořádání.

Na provozních nákladech je možno potom ušetřit; vyšší 

investiční náklady umožní potom snížit:

–  Neškolený technik v optice.

–  Snazší lokalizace závad.

–  Snazší zřizování služby.

–  Jednodušší modernizace sítě.

  Úterý 15. května 2012

AAWG – krok správným směrem i pro českého zákazníka
Ing. Tomáš Radoberský, SQS

Představitel SQS seznámil auditorium s novým prvkem 

Arrayed Waveguide Grating, tedy něco jako uspořáda-

nou vlnovodnou mřížku (viz obr. 2). Vysoce sofi stiko-

vaný prvek je představitelem integrované optiky. Podařilo 

se zvládnout tepelnou kompenzaci ve velkém rozsahu 

od +85 do –40 °C a odtud tedy ve zkratce první A jako 

atermální.

Obr. 2  AWG – vlnovodná mřížka

Jeho uplatnění je velmi široké, zvládá poloduplexní

(v necyklickém provedení) i plně duplexní přenos dat 

(v cyklickém provedení). Zajišťuje funkce multiplexoru 

i demultiplexoru a široké použití nalezne v pasivních 

optických sítích, kde umí zajistit individuální vlnovou 

délku pro konkrétního zákazníka. V SQS byl již zvládnut 

vývoj necyklického provedení a zvládnutí druhého je na 

dohled. Celkové uplatnění tohoto nového prvku slibuje 

výrazné snížení nákladů při zřizování sítí PON.

Distribuované zpracování dat a telekomunikace (Converging 
Telecom Clouds)
Ing. Václav Křepelka, Ph.D.

Autor tohoto průřezového referátu představil ve svém 

vystoupení obecně skloňovaný vývoj uplatňovaný obecně 

v informačních technologiích a jejich konkrétní dopad do 

telekomunikací. Tento příspěvek byl následně zpracován 

jako samostatný článek a je v upravené podobě uveřejněn 

v Telekomunikacích č. 2/2012.

Pilotne nainstalovane celoplastové DK na Slovensku
Ing. Vojtech Desat, MURAT

Optická vlákna a jejich zcela bezkonkurenční vlastnosti 

poměrně rychle vyřadila ze hry metalické kabely s dočas-

nou výjimkou v poslední míli. Ovšem někteří provozo-

vatelé ze současného pohledu už historické metalické 

kabely již nedosažitelných konstrukcí stále provozují, což 

vyvolává problémy při zajištění náhradních délek. Autor 

přednesl zajímavý příspěvek, kdy se Železnice Slovenské 

republiky dostaly do potíží s náhradou říčních kabelo-

vých délek, konkrétně při říčním přechodu řeky Nitry 

u Komárna. Německá kabelovna DRAKA Comteq již 

v roce 2000 vyvinula podle požadavků Deutsche Telekom 

celoplastové náhrady dálkových kabelů v souvislosti 

s ukončením výroby kabelů s olověným pláštěm. Po dob-

rých zkušenostech s uvedenými typy těchto nových kabelů 

zastavovaných do železniční sítě od roku 2007 byla s to 

vyhovět požadavku a dodat i kabely nahrazující původní 

železniční dálkové kabely z Kabla Děčín DK 44 ze šedesá-

tých a sedmdesátých let a jeho nástupce ŽDK 1 z let osm-

desátých při dodržení profi lů a průměrů žil. Jediný rozdíl 

spočívá v tom, že všechny čtyřky jsou křížové konstrukce 

XV, tedy i ty, které by měly nahradit čtyřky původní kon-

strukce DM. Na obr. 3 je zákaznická specifi kace kabelu DK 

44 od fi rmy DRAKA Comteq Berlin GmbH s profi lem 

4 × 4 × 1,3 XV + 12 × 4 × 1,3 XV (orig. DM) + 18 × 4 × 0,9 XV 

(orig. DM) + 6 × 4 × 1,0 STI LG (orig. XPi).

Obr. 3  Zákaznická specifi kace DK 44 fi rmy DRAKA Comteq 

Berlin GmbH



12
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

k
o

n
fe

re
n

ce

Nové plastové kabely mají ovšem výrazně lepší elek-

trické hodnoty. Přeslechové hodnoty jsou lepší o 10 % 

jak na blízkém (NEXT), tak i na vzdáleném (FEXT) 

konci. Rovněž zvlnění impedance je výrazně menší, 

protože impedance párů nových kabelů je 150 Ω 

namísto 120 Ω u kabelů původních. Zvláštní pozornost 

byla věnována stínění, protože provozovatel železniční 

kabelové sítě musel řešit rušení z elektrizační soustavy 

25 kV/50 Hz nesymetrické vůči zemi. I toto se dodrže-

ním požadovaného redukčního faktoru podařilo. Navíc

jsou tyto kabely plněny vazelínou, takže jejich odolnost 

proti šíření vlhkosti je nesrovnatelně vyšší, než u jejich 

předchůdců s hliníkovým pláštěm a poměrně volnou 

kabelovou duší.

Dokumentace optických přístupových sítí
Ing. Pavel Černý, SITEL

Dokumentace podzemních liniových zařízení, kte-

rými jsou i sdělovací kabely byla a stále zůstává od 

samotného počátku výstavby kabelových sítí klíčovým 

požadavkem pro zajištění jejich provozu a údržby za 

přijatelných nákladů. Přednášející shrnul požadavky 

na nové sítě převážně optických kabelů nejrůznějších

technologií. Průběh trasy v mapovém listu vzniká

na základě geodetického zaměření. Umožňuje jak 

rychlé hledání vlastních tras v terénu (havárie, nová 

výstavba), tak nabízí i operativní možnost zásahu při 

narušení trasy následkem jiné investiční výstavby.

Osazení trasy ochrannými prvky definuje počet a typ 

ochranných prvků v úseku. Je nutno počítat s využi-

tím a potenciální možností zvýšení kapacity (zatažení

mikrotrubiček) při rozšiřování vlastní sítě, případně 

nabízí možnost jejich pronájmu či prodeje. Dalším

požadavkem je dokumentovat aktuální obsazení

ochranných HDPE trubek kabely. Odtud vyplývá zbý-

vající kapacita ochranných prvků pro další rozšiřování

sítě dofouknutím dalších kabelů. Znát je třeba počet 

vláken stávajících kabelů a také v jakém ochranném

prvku je konkrétní optický kabel. Dále by neměly chy-

bět další nezbytné údaje:

–  Typ optického kabelu, struktura a typ vláken 

v kabelu (např. 8 trubiček po 6 vláknech).

–  Barevné značení trubiček a vláken v kabelu, typové 

označení a výrobce – katalogový list, (Důležité – 

průměr pláště, povolené mezní hodnoty, odolnost 

proti ohni, atesty …).

–  Další údaje (data pokládky …).

–  Celá struktura sítě – požadavek aktuální 

dokumentace.

–  Kompletní struktura a využití ochranných prvků.

–  Struktura kabelů (optické spojky).

–  Dokumentace ukončených a rezervních vláken 

(zapojení optických rozváděčů, konektory, rezervy, 

atypy …) 

–  Měřicí protokoly pro využití (provoz). Přesné umís-

tění optických spojek. Řešení kabelových vstupů 

(který kabel je v kterém vstupu).

–  Uložení vláken (případně splitterů) v kazetách. 

–  Další údaje sítě PON: zapojení splitterů a vláken. 

„Příslušnost zákazníků“ k jednotlivým částem sítě až 

do úrovně aktivního portu PON.

–  Jak zajistit přehled v síti: Dodržování stanovených 

pravidel při výstavbě sítě (Barevné značení, způ-

sob osazování optických rozváděčů, spojek …) 

Kontrola zhotovitelských fi rem a jejich dokumentace 

Sjednocení dokumentace ze všech zdrojů (vlastní, 

zhotovitelské fi rmy, havarijní zásahy …).

Na to navazuje soft warové řešení. Je nutno zajistit spo-

lupráci a provázání liniových, schematických a databá-

zových struktur. Každá změna zadaná jednou by se měla 

projevit ve všech strukturách. Musí umožňovat řešení 

několika stupňů ochranných prvků (trubky v podvrtech, 

ochranné HDPE trubky, mikrotrubičky a jejich vzájem-

nou kombinaci). Dále je nutno zajistit a vymezit aktivní 

a pasivní přístupy buď jen pro čtení anebo zápis a uži-

vatelské přístupy včetně možnosti přístupu z internetu. 

Použití již při zpracování projektové dokumentace, aktua-

lizace při realizaci a v rámci využívání sítě.

Novinky v měřicí technice JDSU
Miroslav Švrček, Mikrocom

Přednášející shrnul aktuální nabídku měřicích přístrojů 

z nabídky fi rmy Mikrocom doplněné informací o nabídce 

kalibračních služeb.

Využití technologických objektů Betonbau pro 
telekomunikace
Ing. Jiří Šift a

Tato informace zazněla už během programu předešlého 

semináře. Technologie výroby je dlouhodobě ověřenou 

koncepcí technických budov, jejichž základem je mono-

litická železobetonová prostorová buňka. Ta je odlévána 

metodou tzv. zvonového lití z vodostavebního betonu 

C35/45, hutněného vysokofrekvenční vibrací.

Před vlastním odlitím jsou na speciálních formách při-

praveny všechny vstupní, větrací a technologické otvory, 

osazeny jsou nosné ocelové komponenty, které jsou 

vodivě spojeny s výztuží, kabelové průchodky a pro elekt-

roinstalaci jsou rozvedeny trubkové rozvody.

Při výrobě jsou odlévány všechny čtyři stěny a dno 

najednou a vzniká tak bezespárový odlitek, jehož vlast-

nosti jsou trvale využívány při aplikací ve stavební praxi, 

nejen při výrobě telekomunikačních objektů. Vzniká tak 

těleso, které se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

–  Výjimečná mechanická odolnost; jedná se vlastně 

o krabicový nosník. Jednotlivé buňky nepotřebují 

žádný pevný základ a možná je i zástavba do svahu 

nebo pod zem.

– Výjimečná těsnost; monolitické, tzn. beze spár 

odlité těleso je samozřejmě vodotěsné proti vodě 

(včetně agresivní), plynům a jiným látkám.

–  Požární odolnost 90 minut, jež je zajištěna 10 cm 

silnými betonovými stěnami.

–  Snadná přeprava vycházející opět z mechanické 

stability vlastního tělesa.

–  Je možno provést jako Faradayovu klec.
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Nová svářečka SUMITOMO ELEKTRIC T-71C
David Jůzl, Optovit, s.r.o

Byla představena nová svářečka nové generace, ve které 

její výrobce, Sumitomo Electric zúročil 30leté zkušenosti 

z působení na tomto trhu. Určitě stojí za zmínku, že toto 

známé jméno spojované s moderním japonským prů-

myslem navazuje na tradici svého zakladatele, mnicha 

Masamoto Sumitoma již od 16. století!

Představuje jednoduchý, rychlý a spolehlivý nástroj 

pro dosažení nejlepšího sváru v daných podmínkách. 

Automaticky zohledňuje atmosférické vlivy na výboj, tedy 

teplotu, vlhkost a tlak vzduchu. Zajišťuje rovněž automa-

tickou korekci opotřebení a znečistění elektrod. Rovněž 

nastaví automaticky středu výboje podle bodu tání jed-

notlivých vláken („identická“ vlákna od různých výrobců 

nebo vlákna s různým bodem tání). Svářečka je konstru-

ována s ohledem na minimalizaci údržbových zásahů, 

a pokud na ně dojde, pak z větší části silami obsluhy. 

Kromě dalších technologických vlastností, jako jsou 

dvě pícky, zajišťuje i rozsáhlou programovou podporu 

měření, evidence a archivování činností. Uživatelská pří-

ručka v elektronické podobě s instruktážními videoklipy 

je pochopitelně také součástí této podpory. Programové 

vybavení svářečky lze snadno aktualizovat přes internet.

Funkce a vlastnosti OTDR po čtvrtstoletí jeho vývoje
Ing. Libor Havlíček, HKE

Autor, rovněž důvěrně známý dlouholetý účastník těchto 

akcí a charismatický přednášející, přednesl s využitím pre-

zentačního materiálu fi rmy Anritsu nekomerčního charak-

teru všeobecnou přednášku o historii a zejména současnosti 

optických refl ektometrů. Po prostudování obsáhlé, 55sním-

kové prezentace si čtenář zopakuje jak základní principy, tak 

souhrn praktických zkušeností a vyhodnocení užitečnosti 

jednotlivých parametrů při výběru a nákupu OTDR.

 Miniveletrh technologií vláknové optiky
V přilehlých prostorách byly tradičně jako vždy stánky 

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

Fibre Professional, OFA, VNT a dalších, které se těšily 

celou dobu velké pozornosti. 

Závěrem je nutno vyjádřit dík neúnavným a zkušeným 

pořadatelům, kteří nepolevují v úsilí uspořádat tento tradiční 

a velmi oblíbený seminář i dlouho po ukončení své celoži-

votní pracovní aktivity. Pravidelné setkávání „hvězd kabelo-

vého nebe“ jako vždy i letos bylo velmi inspirativní a lze se 

jen těšit na, jak bylo pořadateli přislíbeno, další ročník, při-

čemž pořadatelé byli v závěru tradičně odměněni upřímným 

potleskem. Tradičně velmi přijatelné vložné na akci také díky 

aktivní účasti jmenovaných fi rem přímo vybízí jednotlivé 

fi rmy činné v tomto oboru využít této nevšední příležitosti.

Na adrese Pobočka ČES Tábor, Dukelských bojovníků 

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

z několika zbylých sborníků v CD podobě.

Ing. Václav Křepelka, Ph.D.

LITERATURA

[1]  CD Sborník semináře Měření a údržba sdělovacích kabelů XLIII, 

P ČES Tábor 2012.
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Možnosti využití 

uvolněného kmitočtového pásma v ČR

2. část

Podmínky k udělení práva využívat rádiové kmitočty
ČTÚ nebude nijak předurčovat druh provozu v pásmu 

dražených kmitočtů nad rámec požadavků, které byly 

stanoveny v cílech „Státní politiky v elektronických 

komunikacích Digitální Česko“ – např. zajistit do roku 

2013 dostupnost služby přístupu k vysokorychlostnímu 

přístupu k internetu ve všech obydlených lokalitách ČR 

s minimální přenosovou rychlostí 2 Mb/s a do roku 2015 

ještě vyšší. Jako podmínky pro udělení práva využívat 

dražené kmitočtová pásma, ČTÚ předběžně stanovil 

následující požadavky [3]. Níže uvedené podmínky aukce 

jsou pouze předběžné. Konečné podmínky aukce budou 

známy do června roku 2012, mezitím dojde k připomín-

kovému řízení.

Doba platnosti

ČTÚ hodlá stanovit dobu k využívání dražených rádi-

ových kmitočtů na 15 let, tedy do roku 2028. Tato doba 

je podle názoru ČTÚ dostačující službám elektronických 

komunikací, pro které jsou dražené kmitočty nabízeny. 

Také neodporuje kmitočtovým plánům a harmonizačním 

záměrům EU. Rovněž doba 15 let dostatečně respektuje 

návratnost investic ze strany operátorů a odpovídá praxi 

v ostatních zemích EU.

Stanovení technologie

ČTÚ se rozhodl, že nebude stanovovat žádné podmínky 

nebo omezení pro využití technologií a služeb, které bude 

mobilní operátor provozovat ve svých nových sítích, 

získá-li příděl v aukci kmitočtů. Rozhodl se tak v souladu 

s principem technologické neutrality. Ve skutečnosti lze 

ale předpokládat, že se budou využívat technologie, které 

ČTÚ očekává pro využití těchto kmitočtů.

V pásmu 1800 MHz je připraven kmitočtový úsek 

pro případného uchazeče bez přídělu v již používa-

ných pásmech 900 a 1800 MHz, ve kterých je provozo-

ván systém GSM. Pro případného nového operátora by 

bylo velmi těžké, aby mohl ziskově fungovat bez systému 

GSM, ve kterém fungují hlasové a textové služby. Pásma 

800 a 2600 MHz jsou podle harmonizačního plánu orga-

nizace CEPT přiděleny v EU pro nasazení technologie 

vysokorychlostního přístupu k internetu – LTE. V pásmu 

1800 MHz bude provozován systém GSM.

Nakonec je třeba říci, že pro tyto případy se ČTÚ pojis-

til a vyhradil si právo kdykoli upravit tyto podmínky na

technická zařízení spojená s využitím těchto kmitočto-

vých bloků.

Podmínky pro zajištění pokrytí území a obyvatel 

Aby ČTÚ zajistil spravedlivé pokrytí území a obyva-

tel, rozhodl se stanovit tyto podmínky podle materi-

álu Ministerstva průmyslu a obchodu „Návrh rozvojo-

vých kritérií pro příděly rádiových kmitočtů v pásmu 

790–862 MHz.“

Rozvojová kritéria v pásmu 800 MHz

Pokrývaná oblast bude rozdělena na oblasti na úrovni 

okresů (viz obr. 12 [28]), a to podle hustoty zalidnění na 

A a B, kde:

–  ve skupině A budou oblasti s řídce zalidněnými oblastmi,

–  ve skupině B budou ostatní oblasti,

–  za každou pokrytou oblast ze skupiny A bude možnost 

pokrýt oblast ze skupiny B.

Za pokrytou oblast se rozumí provozování veřejné sítě elektro-

nických komunikací s využitím kmitočtových přídělů v pásmu 

800 MHz, která je schopna poskytovat službu vysokorychlostního 

přístupu k internetu rychlostí nejméně 2 Mb/s (sestupný směr) po 

dobu 7 let, a později 5 Mb/s, při dostupnosti této služby alespoň 

pro 95 % populace příslušné oblasti při 75% pravděpodobnosti 

vnitřního příjmu.

Obr. 12  Rozdělení krajů v ČR na okresy A (purpurová) a okresy 

B (zelená)

S přídělem rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 

800 MHz bude spojena povinnost pokrytí zahrnující 

např.:

a)  Při pokrytí alespoň 50 % oblastí ze skupiny A bude sub-

jekt moct pokrýt hlavní město Prahu.

b)  Do 30 měsíců od vydání rozhodnutí o udělení přídělu 

rádiových kmitočtů musí subjekt pokrýt alespoň 95 % 

okresů ze skupiny A.

c)  Do 7 let od vydání rozhodnutí o udělení přídělu rádi-

ových kmitočtů musí držitel přídělu pokrýt 100 % 

okresů ze skupiny A a skupiny B, železniční koridory I. 

až IV., dálnice a rychlostní komunikace.

V případě, že držitel licence v kmitočtovém pásmu 

800 MHz je již držitelem licence v pásmu 2100 MHz 

(3G služby) a uzavře smlouvu o národním roamingu 

pokrývající i tuto síť, může tento držitel licence před 

uplynutím doby 5 let započítávat do plnění povin-

ností pokrytí oblasti (viz citace nahoře) i služby 

poskytované v kmitočtovém pásmu 2100 MHz. Pro 

případného držitele licence, bez kmitočtového přídělu 

v pásmu 900 MHz, se doby v bodech b) a c) prodlužují 

o 12 měsíců.
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Rozvojová kritéria v pásmu 1800 MHz

Podmínky v tomto pásmu jsou stanoveny pouze pro blok 

označený jako Aukční blok B1. Pro něj platí, že do 8 let od

rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů musí sub-

jekt, který příděl získal, pokrýt minimálně 50 % populace ČR.

Pokrytím se rozumí provozování veřejné sítě elektronických komu-

nikací s využitím vlastních kmitočtových přídělů získaných ve vý-

běrovém řízení v pásmu 1800 MHz nebo 2600 MHz, která je schop-

na poskytovat službu vysokorychlostního přístupu k internetu, do 

8 let minimálně rychlostí 2 Mb/s a v následujícím období 5 Mb/.

Rozvojová kritéria v pásmu 2600 MHz

Rozvojová kritéria u tohoto pásma se týkají celého draže-

ného kmitočtového rozsahu.

Do 7 let ode dne právní moci rozhodnutí o udělení přídělu rá-

diových kmitočtů musí Držitel přídělu pokrýt minimálně 30 % 

populace ČR. Pokrytím se rozumí provozování veřejné sítě elek-

tronických komunikací s využitím vlastních kmitočtových přídělů 

získaných ve výběrovém řízení v pásmu 2600 MHz, která je schop-

na poskytovat službu vysokorychlostního přístupu k internetu do 

7 let rychlostí minimálně 2 Mb/s, později 5 Mb/s.

Doba 7 let platí pouze pro držitele přídělu v kmitočto-

vém pásmu 900 MHz, ostatní mají dobu prodlouženou 

o 12 měsíců. Aby ČTÚ mohl efektivně kontrolovat plnění 

stanovených podmínek, hodlá stanovit povinnost pravi-

delného poskytování potřebných údajů a informací. Tyto 

informace budou mít stanovenou strukturu a formát 

tak, aby ČTÚ mohl využít také vlastního měření. ČTÚ je 

hodlá prezentovat prostřednictvím veřejně dostupné apli-

kace na svých internetových stránkách.

Doba platnosti přídělu rádiových kmitočtů

Příděly rádiových kmitočtů, které jsou předmětem výběrového ří-

zení, budou uděleny s platností do 31. března 2028.

Účelné využívání rádiového spektra

Zahájení účelného využívání rádiových kmitočtů, tj. zahájení po-

skytování komerčních služeb, ve lhůtě do jednoho roku od právní 

moci přídělu; zajištění pokrytí území a obyvatel nabídkou služeb 

– rozvojová kritéria – v rozsahu defi novaných odděleně pro jednot-

livá kmitočtová pásma.

Závazky vzešlé z výběrového řízení
Jeden z důležitých aspektů, jak zlepšit situaci na trhu 

a pomoci dalším operátorům ke vstupu na náš trh jsou 

závazky, které operátoři musejí dodržet, získají-li příděl 

nových kmitočtů. Tyto závazky se týkají národního roa-

mingu, kdy stávající operátor „půjčí“ svou síť operátorovi, 

aby měl čas vybudovat svou vlastní síť. Další závazek se 

týká velkoobchodní nabídky, neboli v podstatě vpuštění 

virtuálních operátorů do svých sítí [3]. 

Velkoobchodní nabídka

Žadatelé při podání žádosti o účast ve výběrovém řízení převez-

mou závazek velkoobchodní nabídky. 

Aby došlo ke zvýšení konkurence na trhu s elektronic-

kými komunikacemi, zadal ČTÚ jako podmínku účasti 

ve výběrovém řízení povinnost jednat s potenciálními 

zájemci o velkoobchodní nabídce. Jedná se o nabídku 

přeprodeje služeb pouze v rámci kmitočtů, které subjekt 

získá v aukci. To znamená, že se závazek velkoobchodní 

nabídky se netýká služeb provozovaných v již přidělených 

kmitočtech 900, 1800 i 2100 MHz neboli služeb GSM 

i UMTS.

Účastník aukce je povinen jednat s jakýmkoli zájemcem 

o přístup ke své mobilní síti a nabídnout mu všechny své 

služby. Dále je povinen uzavřít s potencionálním zájem-

cem smlouvu na poskytování velkoobchodní nabídky na 

dobu nejméně dvou let a maximálně na dobu 12 let.

ČTÚ záměrně nestanovil závazek velkoobchodní 

nabídky i na již přidělené kmitočty, protože si myslí, že by 

hrozilo napadení aukce a poté její celé anulování. Otázky 

velkoobchodní nabídky pro stávající kmitočty chce ČTÚ 

řešit v nové analýze relevantního trhu, kde chce vnutit stá-

vajícím operátorům vstup virtuálních operátorů na český 

trh.

Vliv virtuálních operátorů na hospodářskou soutěž

Pojem virtuální mobilní operátor je v poslední době 

hodně skloňován v českých odborných médiích, v sou-

vislosti s nepříznivým vývojem cen telekomunikačních 

služeb u českých mobilních operátorů. V drtivé většině 

ostatní zemí Evropské unie je, na rozdíl od českého trhu 

s elektronickými komunikacemi, minimálně jeden virtu-

ální operátor.

Virtuální mobilní operátor (Mobile Virtual Network 

Operator, MVNO) je mobilní operátor, který poskytuje 

služby přímo svým zákazníkům, ale nevlastní síťovou 

infrastrukturu ani nemá v držení licenci na provozování 

telekomunikačních sítí. Namísto toho si síť pronajímá od 

plnohodnotného mobilního operátora (Mobile Network 

Operator, MNO). Většinou poskytuje zákaznické služby, 

vyúčtování, provozní a technické informace pro uživa-

tele a nastavení koncových zařízení. Obvykle provádí 

vlastní marketing a vlastní prodej koncovým zákazníkům. 

Vlastní své SIM karty, kód mobilní sítě (MNC) a roamin-

gové služby. Virtuální mobilní operátor nakupuje od plno-

hodnotného operátora kapacitu sítě za velkoobchodní 

ceny a poté funguje nezávisle na MNO. Poté si nastaví své 

vlastní maloobchodní cenové nabídky pro své zákazníky 

a tak může konkurovat přímo MNO, u kterého si pro-

najímá kapacitu sítě. Většinou se tak neděje a MVNO si 

hledají zákazníky, kteří zůstávají mimo aktivní zájem stá-

vajících MNO.

Na světových telekomunikačních trzích existuje něko-

lik kategorií MVNO, dělíme je podle zaměření na koncové 

zákazníky:

–  Obchodní MVNO (Business MVNO) poskytují služby 

pro zaměstnance a rodiny velkých společností.

–  Diskontní MVNO (Discount MVNO), nabízí nízko-

nákladové telefonní služby, např. obchodní řetězce 

v zahraničí.

–  Lifestylové MVNO (Lifestyle MVNO), jsou zaměřeny 

na určitou skupinu obyvatel, např. pro seniory nebo pro 

mladé lidi. Často se je snaží zaujmout něčím specifi ckým.
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–  Reklamní MVNO (Advertising-funded MVNO), budují 

část svých příjmů šířením reklamy svým zákazníků, 

výměnou za volné minuty či textové zprávy.

–  Etnické MVNO (Ethnic MVNO), cílovou skupinou 

těchto MVNO jsou etnické skupiny, kterým nabízejí 

zvýhodněné hovory do zemí jejich původu.

–  Datový MVNO (Data MVNO), soustředí se pouze na 

poskytování datových služeb pro koncové zákazníky.

Poskytovatele telekomunikačních služeb můžeme dělit 

podle rozsahu jejich obchodní činnosti. Společnosti často 

poskytují pouze část ze služeb, které nabízí plnohodnotný 

mobilní operátor.

Společnost, která vlastní kompletní řešení pro pro-

vozování a poskytování telekomunikačních služeb, se 

nazývá plnohodnotný mobilní operátor (Mobile Network 

Operator, MNO). Takový operátor vlastní licenci na vyu-

žívání určitého kmitočtového spektra a síťovou infra-

strukturu. Má vlastní marketing, fakturaci služeb a přímo 

jedná s koncovými zákazníky. Pokud společnost nenabízí 

prodej svých služeb koncovým zákazníkům, nemá vlastní 

marketing, ale jinak vlastní vše potřebné pro provozování 

telekomunikačních sítí, nazývá se Poskytovatel mobilní 

sítě (Mobile Network Enabler, MNE). Další typ společ-

nosti Virtuální poskytovatel mobilní sítě (Mobile Virtual 

Network Enabler, MVNE) je jakýmsi prostředníkem mezi 

MVNO a MNO. MVNE zajišťuje technickou podporu 

mezi virtuálním a plnohodnotným operátorem, jako je 

např. zákaznický servis či fakturaci služeb.

MVNO v Evropě

Po celém světě v dnešní době působí stovky MVNO 

a často není pouze jeden v jedné zemi, ale působí jich 

na tamním trhu více. MVNO mohou změnit vývoj hos-

podářské soutěže na trhu anebo mohou pouze vypl-

nit díry. V současné době, je ale většina trhů v Evropě 

plně nasycena a prostor pro MVNO zůstává malý, 

mimo zemí, kde již nějakou dobu působí a jsou plno-

hodnotnou součástí tamního telekomunikačního trhu. 

V zemích kde doposud žádný MVNO nepůsobí, může 

být jeho nasazení jednou z možností jak zvýšit konku-

renci na trhu a zatlačit tak tím na snížení cen za tele-

komunikační služby. Obr. 13 ukazuje počet virtuálních

operátorů v evropských zemích [29].

Obr. 13  Počet virtuálních operátorů v evropských zemích

V západní Evropě se běžně na trhu vyskytuje 10 a více 

MVNO a např. v Německu jich je více než 100. Takovýto 

počet MVNO, ale nemusí působit pro koncové zákazníky 

příznivě, co se týče maloobchodních cen za telekomuni-

kační služby. Podle studie Analysys Mason z roku 2011 

vyplývá, že čím více MVNO na trhu působí, tím vyšší je 

průměrná dosahovaná cena za minutu hovoru. Jiná situ-

ace, ale může nastat na českém trhu. Jak již bylo zmíněno 

v předchozích kapitolách, telekomunikační trh v ČR patří 

podle několika průzkumů k jednomu z nejdražších v EU. 

Právě v této situaci by mohl vstup MVNO zvýšit konku-

renci na našem trhu a donutit tak stávající české operátory 

ke změně jejich cenové politiky.

Jednou z výhodou MVNO je možnost být operátorem 

s jiným obchodním modelem, a tím zaujmout jinou sku-

pinu zákazníků a zvýšit tak vlastní podíl na trhu. Proto 

se často můžeme setkat s MNVO, jež provozuje skutečný 

mobilní operátor (MNO). Dalším plusem pro MNO je 

možnost zvýšit využití vlastní sítě, poskytnutím své sítě 

MVNO, a tím zlepšit i svůj celkový ekonomický výsledek. 

Národní roaming

Druhý závazek účastníků (držitelé přídělů kmitočtů 

v pásmu 900 a 1800 MHz) aukce, kteří získají příděl 

kmitočtů v pásmu 800 MHz minimálně 2 × 10 MHz, je 

nabídka národního roamingu ve prospěch účastníků, 

kteří získají v tomto výběrové řízení:

–  příděl rádiových kmitočtů v pásmu 1800 MHz mini-

málně o velikosti 2 × 15,6 MHz a současně nezískají pří-

děl rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz a/nebo,

–  příděl rádiových kmitočtů v párové části spektra 

v pásmu 2600 MHz minimálně o velikosti 2 × 20 MHz 

a současně nezískají příděl rádiových kmitočtů v pásmu 

800 MHz a/nebo,

–  příděl rádiových kmitočtů v nepárové části spektra 

v pásmu 2600 MHz o velikosti 50 MHz a současně 

nezískají příděl rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz 

a/nebo,

–  příděl rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz a současně 

nejsou držiteli přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 

900 MHz.

Určité zvýhodnění nabízí ve svých podmínkách ČTÚ stá-

vajícím operátorům, kteří se zúčastní aukce, nabídnou-li 

zájemcům o národní roaming služby v pásmu 2100 MHz, 

tzn. přístup k sítím 3G. V tom případě se operátor zvý-

hodní v oblasti rozvojových podmínek, kde by si mohl do 

doby 5 let pokrytí 95 % všech okresů, započítat i provozo-

vání mobilní sítě s využitím kmitočtů v pásmu 2100 MHz.

Operátor je povinen zahájit poskytování národního 

roamingu pro každého oprávněného zájemce, bude-li to 

v jeho technických možnostech, ke dni, kdy zájemce vybu-

duje svou vlastní síť na kmitočtech, které získá v tomto 

výběrovém řízení a bude s ním pokrývat minimálně 20 % 

obyvatelstva ČR. Stav pokrytí bude kontrolovat ČTÚ. Výše 

ceny za poskytnutí národního roamingu nesmí působit 

pro zájemce o národní roaming jako překážka v ziskovém 

podnikání a v rozvoji konkurence.
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Zájemcům o národní roaming musí mobilní operátor 

poskytnout přístup k telefonním službám provozovaným 

na technologii GSM – hlasové volání, faxové a SMS zprávy, 

přesměrování hovorů, blokování a identifi kaci volajícího. 

A dále přístup k přenosové kapacitě poskytované službou 

GPRS.

Národní roaming musí mobilní operátor poskytnout 

minimálně na dobu dvou let a maximálně na dobu 10 let 

pro stávající sítě 2G a 3G. Pro sítě 4G, fungujících v kmi-

točtech dražených v této aukci, po celou dobu platnosti 

licence, tj. do roku 2028.

Národní roaming je sdílení telekomunikační sítě 

s jiným operátorem a v této aukci má za úkol poskytnout 

případným novým operátorům čas, aby mohli vybudo-

vat celou vlastní síť, ale aby mohl ještě předtím fungovat 

v plné míře.

Připomínky k podmínkám aukce
Aukce kmitočtů v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz pod-

statně ovlivní situaci na našem trhu na dobu příštích 15 

let. Takto rozsáhlý prodej licencí se u nás pravděpodobně 

ještě dlouho opakovat nebude. Licence dvou operátorů na 

GSM frekvence sice vyprší okolo roku 2016, maximálně 

lze ale očekávat přerozdělení frekvencí v pásmech 900 

a 1800 MHz (tzv. reframing) tak, aby tato pásma nebyla 

fragmentována, a aby byl později jednodušší přechod na 

novější technologie pracující v těchto kmitočtových pás-

mech. Je tedy nanejvýš důležité, aby podmínky této aukce 

byly zvoleny tak, aby se situace na našem trhu výrazně

zlepšila, protože kroky učiněné až po této aukci nemu-

sejí mít takový efekt. Už i ČTÚ si uvědomuje vážnost 

této situace a ví, že oligopolní postavení tří operátorů na 

našem trhu nemůže přinést výrazné zlepšení hospodářské 

soutěže.

Jednou z cest ke zlepšení této situace je regulace trhu.

ČTÚ v květnu 2012 oznámil spuštění tzv. analýzy rele-

vantního trhu, jejímž prostřednictvím se pokusí tuto

situaci alespoň trochu změnit. Další možností je právě

vhodné nastavení podmínek v aukci tak, aby na český 

trh vstoupil nový operátor. A ten by mohl samostatně

v rámci hospodářské soutěže a konkurenčního boje

významně zamíchat situací na našem trhu, např. jako se

to stalo na začátku roku 2012, kdy ve Francii spustil svou

síť operátor Free a způsobil malou revoluci na tamním

telekomunikačním trhu rapidně nízkým nastavením cen

oproti konkurenci.

ČTÚ by si mohl z francouzského regulátora ARCEP 

(Autorité de régulation des communications électro-

niques et des postes) vzít příklad např. zavedením asyme-

trických terminačních poplatků ku prospěchu nově pří-

chozího operátora. Terminační poplatky si navzájem platí 

operátoři při volání ze sítě jednoho operátora do sítě dru-

hého. Tyto poplatky jsou regulovány regulačními úřady 

a zavedení asymetrického modelu poplatků znamená pro 

nového operátora vylepšení jeho fi nanční situace a tyto 

částky může využít pro zrychlení výstavby své sítě.

V připravované aukci v ČR je pro nového operátora

připraven prostor v kmitočtovém pásmu 1800 MHz, 

aby mohl fungovat na trhu se systémem GSM, který je 

zatím dominantní a bez něhož by pravděpodobně nový 

operátor neměl šanci na telekomunikačním trhu uspět. 

Nejzajímavější je v této aukci, ale pásmo 800 MHz a tím 

pádem by nebylo od věci zarezervovat pro nového 

operátora určité spektrum i v tomto pásmu. V této 

věci se nabízí případná spolupráce nového operátora 

s nejmenším českým operátorem Vodafone. Na čes-

kém trhu již v dnešní době spolupracují dva operátoři 

– Telefónica Czech Republic a T-Mobile při budování 

sítě 3G. Výstavba sítě probíhá za společné prostředky 

a poté ji i společně sdílejí v provozu. Toto opatření šetří 

nemalé prostředky a tím získávají náskok nad operá-

torem Vodafone. A zde by právě mohl být prostor pro 

spolupráci Vodafone s případným novým operátorem. 

Vodafone by mohl nabídnout své sítě 2G i 3G a nový 

operátor by vystavěl síť na bázi technologií využívající 

kmitočty, které jsou předmětem letošní aukce kmitočtů. 

Tuto síť by poté mohly společně využívat. Otázka je 

jestli by tento postup přinesl snížení cen za telekomu-

nikační služby.

Mezi další významné překážky pro příchod nové ope-

rátora je doba výstavby sítě. Termíny spuštění provozu sítě 

jsou uvedeny v odst. „Které kmitočty se budou dražit?“ 

a platí pro všechny uchazeče v aukci. Noví operátoři mají 

tuto dobu prodlouženou pouze o jeden rok a za tuto dobu 

si musí vybudovat celé zázemí telekomunikační společ-

nosti a nejenom telekomunikační síť.

Investice do vybudování celé společnosti a telekomuni-

kační sítě jsou enormní a to ještě jedna ohromná investice 

tyto předchází, což je cena licence za kmitočty. A to je další 

překážka. Částka, kterou bude muset nováček na našem 

trhu investovat, převyšuje tu částku, kterou bude muset 

investovat stávající operátor. Otázka zní, zda i přes tyto 

významné investice může nový operátor nasadit takové 

ceny, aby donutil konkurenci své ceny snížit a zlepšit tak 

situaci na našem trhu.

  Závěr
Výběrové řízení připravované v ČR velmi ovlivní situaci 

na trhu s elektronickými komunikacemi na několik násle-

dujících let. Neustále narůstající počet uživatelů hlavně 

mobilního internetu si žádá rychlejší a kvalitnější služby. 

Příchod vyspělejší technologie je tedy neodvratný. 

Vhodné nastavení podmínek výběrového řízení může 

přispět k rychlejšímu nasazení nových a vyspělejších tech-

nologii, jako je např. LTE či LTE-Advanced. Mohlo by tím 

také dojít ke zlepšení kritizovaného stavu českého trhu 

s elektronickými komunikacemi. Z toho pohledu se může 

jevit také jako řešení příchod nového subjektu na český 

telekomunikační trh. Ten by případně musel nabídnout 

výrazně nižší ceny, aby na svou stranu získal zákazníky 

současných mobilních operátorů. 

Klíčovou roli zde hraje ČTÚ, který jako regulační 

úřad připravuje tyto podmínky. Současní operátoři si 

samozřejmě nepřejí, aby na trh vstoupil nový operá-

tor, a vyvíjejí tlak na ČTÚ k výrazné úpravě podmínek 

výběrového řízení. Na druhou stranu případný nový 
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operátor nutně potřebuje nějaké zvýhodnění, aby 

mohl na českém trhu prorazit a fungovat. Současní

operátoři mají totiž tu výhodu, že na cenovou poli-

tiku nového operátoru mohou prakticky okamžitě 

zareagovat.

Výběrové řízení je zatím nastaveno tak, že umožní 

snazší příchod nového operátora. V době dokončování 

tohoto článku má několik nových subjektů skutečný 

zájem o vstup na český trh. Nedojde-li tedy k výrazné 

změně podmínek výběrového řízení, je velmi pravděpo-

dobné, že na začátku roku 2014 spustí komerční provoz 

nový český operátor.

Bc. Jiří Penčák, FEL ČVUT Praha
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  Úvod
Pasivní optické sítě (PON) jsou využívány již řadu let. 

V roce 1998 byla standardizována pasivní optická pří-

stupová síť označovaná jako APON (ATM PON) podle 

standardu ITU-T G.983.1. Následně byl v roce 2001 vydán 

standard BPON (Broadband PON) dle ITU-T G.983.3. 

APON i BPON využívaly pro přenos ATM buněk. 

Maximální přenosová rychlost těchto standardů byla 

pouze 622 Mbit/s [1]. V roce 2003 vyšel standard GPON 

(Gigabit PON) pod označením G. 984.1, který již umožnil 

maximální přenosovou rychlost 2,5 Gbit/s symetricky. Pro 

přenos využívá opět ATM buněk a nově i protokolu GEM 

(GPON Encapsulation Method) [5]. Na vývoj GPON 

reagoval institut IEEE (Th e Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) a současně se standardem GPON 

byl v roce 2004 vyvíjen standard EPON s označením IEEE 

802.3ah. Tento standard lze často najít i pod označením

GEPON (Gigabit EPON). Hlavní odlišností oproti vari-

antě GPON je přenos ethernetových rámců namísto ATM 

buněk nebo GEM, jak tomu je u GPON [2]. Přenosové 

rychlosti standardů GPON a EPON však v dnešní době, 

kdy požadavky na přenosové rychlosti rostou exponen-

ciálně, jsou mnohdy nedostačující. Vezmeme-li v úvahu, 

že se přenosová šířka pásma dělí mezi 32 a někdy i více 

koncových uživatelů. Na tento fakt musely reagovat stan-

dardizační instituce, čímž vznikly nové standardy pro 

10 Gbit/s přenosové rychlosti. U ITU-T se jedná o stan-

dard XG-PON, který vyšel v roce 2010 pod označením 

ITU-T G.987 [6]. U IEEE to byl standard 10GEPON který 

vyšel v roce 2009 pod označením IEEE 802.3av [3]. I když 

nové standardy XGPON a 10GEPON nabízejí lepší přeno-

sové vlastnosti, v praxi většinou zvítězí fi nanční stránka. 

Proto většina pasivních optických přístupových sítí, které 

jsou v dnešní době používány, jsou varianty GPON nebo 

EPON. Podrobný popis všech těchto standardů lze najít

např. v [1]. Tento článek se však zaměřuje na sítě EPON, 

proto bude popsán pouze tento standard.

  EPON
Pracovní skupina IEEE.802.3ah vzhledem k velké oblibě 

datových sítí založených na přenosu ethernetových rámců 

představila v roce 2004 „ Ethernet v první míli“ (Ethernet 

in the First Mile, EFM). Byly navrženy dvě útlumové třídy 

tohoto standardu, jedna pod označením 1000BASE-PX10 

a druhá 1000BASE-PX20, většinou označované jako 

EPON typ 1 a EPON typ 2 [2]. Tyto 2 typy se liší v maxi-

málním fyzickém dosahu sítě (10 a 20 km) a v maxi-

málním počtu koncových účastníků (16 a 32), ostatní 

parametry jsou shodné. V Číně vznikla také varianta ozna-

čovaná jako turbo EPON umožňující přenosové rychlostí 

2,5 Gbit/s symetricky. Ta se však z Asie do zbytku světa 

nerozšířila a nebyla proto ani nikterak standardizována.

Optická přístupová síť EPON se skládá ze základních 

stavebních prvků stejně jako ostatní typy PON sítí – 

optické linkové zakončení (Optical Line Termination, 

OLT), optické síťové zakončení (Optical Network Unit, 

ONU) a optické distribuční sítě (Optical Distribution 

Network, ODN). Vytváří spojení typu bod-více bodů 

(Point to Multipoint, P2MP). 

Přenosová rychlost na fyzické vrstvě byla stanovena 

na 1,25 Gbit/s symetricky. Provoz v obou směrech je 

možné řešit použitím dvou separátních vláken, častěji se 

však setkáme s použitím odlišných vlnových délek pro 

každý směr. Pro směr sestupný bylo stanoveno rozmezí 

vlnových délek od 1480–1500 nm a pro směr vzestupný 

rozmezí od 1260–1360 nm. Pro vzestupný směr je toto 

rozmezí větší, neboť v ONU jednotkách bývají použity 

levnější optické vysílače, jejichž poloha spektrální čáry se 

může vlivem okolních podmínek (teplota) měnit více, než 

je tomu u vysílačů v OLT jednotkách.

Princip přenosu dat je založen na časovém multi-

plexu – v sestupném směru OLT jednotka vysílá časové 

multirámce, ve kterých jsou obsaženy příspěvky pro 

jednotlivé koncové ONU jednotky. Tyto multirámce se 

prostřednictvím rozbočovačů (splitterů) dostávají do 

všech koncových ONU jednotek. Na základě identifi ká-

toru logického spoje (Logical Link ID, LLID) je vybrána 

jen část určená danému koncovému uživateli. Jednotlivé 

datové jednotky jsou ve výsledném multirámci odděleny 

ochranným intervalem.

Ve směru vzestupném vysílá ONU jednotka jen ve 

svém vyhrazeném časovém intervalu, z důvodu zabrá-

nění kolizí. Přidělování konkrétních časových intervalů 

probíhá v rámci synchronizace OLT a ONU). EPON je 

obecně navržena pro mnohabodovou komunikaci, ale je 

možné emulovat i komunikaci typu bod-bod. 

Z důvodu rozdílné architektury pasivní optické přístu-

pové sítě není možné použít metodu pro přístup ke sdí-

lenému médiu, která je používaná klasickým Ethernetem, 

tj. vícenásobný přístup s nasloucháním nosné a detekcí 

kolize (Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Detection, CSMA/CD). Koncové jednotky ONU nejsou 

schopny se navzájem slyšet a tudíž ani detekovat pří-

padnou kolizi. Rozdíly jsou i v samotné hlavičce rámce. 

V EPON hlavičce se pro adresování jednotlivých ONU 

používá LLID v opačném směru je pak v LLID uložena 

informace o odesílajícím ONU [4].

  Popis měřicího pracoviště
Experimentální pracoviště v laboratoři optických sítí na 

ústavu telekomunikací VUT FEKT je vybaveno kompo-

nenty pro vytvoření pasivní optické sítě EPON a dále pří-

stroji potřebnými k jejímu měření.

Prvky EPON

Srdcem celé sítě EPON je OLT, konkrétně jednotka Zyxel 

OLT-1308S-22, která má následujícími parametry [7]:

– 2× pevné porty EPON.

Pasivní optická síť EPON na VUT
Tento článek se zabývá problematikou pasivních optických přístupových sítí EPON (Ethernet Passive Optical Network), dále 

popisem experimentálního pracoviště v laboratoři přenosových médií na ústavu telekomunikací VUT v Brně a prováděnými 

měřeními.



20
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

p
e

v
n

é
 s

ít
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2× porty PON.

–  Vlnové délky: 1310 nm pro vzestupný směr

a 1490 nm pro sestupný směr. 

–  Vzdálenost: 1000BASE-PX20, tj. do 20 km.

–  4× gigabitové porty, kde dva porty jsou RJ-45 

1000BASE-T a dva combo porty SFP.

–  1× port 10/100BASE-T pro management.

–  1× port DB9 RS-232.

–  1× poplachový port.

Naše jednotka je navíc vybavena rozšiřujícím EPON 

modulem, takže celkově jsou k dispozici čtyři rozhraní 

EPON, takže je možné připojit až 4 × 32 koncových jed-

notek. Dalšími nezbytnými prvky jsou ONU (Optical 

Network Unit) jednotky. K dispozici jsou na pracovi-

šti 2 jednotky ONU, konkrétně Zyxel ONU-6040B-21. 

Parametry jednotek ONU jsou následující [7]:

–  1× rozhraní EPON s konektorem SC (IEEE 802.3ah).

–  4× rozhraní LAN: 

4 auto MDI/MDI-X 10/100Mb/s porty.

–  Vlnové délky: 

1310 nm pro vzestupný směr 

a 1490 nm pro sestupný směr.

–  Vzdálenost: 10km (PX-10).

Pro simulování optické distribuční sítě ODN (Optical 

Distribution Network) jsou k dispozici cívky s optickými 

vlákny G.652.D o celkové délce 5 km, dále je k dispozici 

celá řada rozbočovačů (splitterů) vyráběnými metodou 

planární (SQS) i fúzní (Optokon). Obr. 1 ukazuje rozbo-

čovače v laboratoři optických sítí. Je možné zvolit rozbo-

čovače s dělícím poměrem 1:4, 1:8, 1:16, 1:32. Případně 

je možné tyto rozbočovače zapojovat kaskádně. Pro 

měření jsou nutné také vazební členy (coupler). Pro tyto 

účely je laboratoř vybavena vazebními členy s dělícím 

poměrem 9:1.

Obr. 1  Rozbočovače v laboratoři optických sítí

Měřicí přístroje

Pro měření pasivních optických sítí je v laboratoři celá řada 

značkových měřících přístrojů EXFO a Optokon. Mezi 

nejdůležitější zařízení patří optický refl ektometr OTDR 

(Optical Time Domain Refl ectometer) EXFO FTB-7200 

D umístěný v platformě EXFO FTB-400 (obr. 2). K této 

platformě je také možné připojení video mikroskopu pro 

kontrolu čel konektorů.

Obr. 2  Měřicí platforma EXFO FTB-400

Další velice důležité přístroje jsou měřicí soupravy pro 

přímou metodu (obr. 3). Tyto soupravy obsahují zdroj 

záření LS (Light Source) a měřič optického výkonu PM 

(Power Meter). V laboratoři je těchto souprav hned 

několik, např. EXFO FLS-600 a FPM-600 nebo Optokon 

PM-420 a LS-420. Dalším užitečným přístrojem je 

měřič výkonu PON společnosti Optokon PM-830. 

Disponuje dvěma porty označenými ONT a OLT. Tento 

měřicí přístroj je průchozí a umožňuje měření na 

živé síti bez použití vazebního členu, protože dokáže 

měřit na všech třech vlnových délkách současně, tj. 

1310 nm, 1490 nm a 1550 nm. Z toho plyne, že měří 

provoz ve směru sestupném i vzestupném současně. 

Použití těchto průběžných měřičů optického výkonu 

PON je výhodné především v tom, že mají minimální 

vložný útlum oproti variantě využívající vazební členy 

(coupler). Další výhodou měřiče výkonu PON je jeho 

možnost měřit výkon ze směru od jednotky ONU na 

vlnové délce 1310 nm. Vzhledem k tomu, že ONU jed-

notky vysílá data jen v tzv. burstu (v době kdy má při-

dělený časový interval), není možné tento výkon měřit 

standardními měřiči výkonu. PON PM však tuto funkci 

mají.

Pro simulaci různé délky optické distribuční sítě je 

možné použít optický atenuátor Optokon OFA-420. 

Tento atenuátor umožňuje měnit vložný útlum plynule 

po krocích 0,05 dB v rozsahu od 3 do 30 dB. Dále je 
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hodnotami.

Pro vzájemné propojování různých prvků je k dis-

pozici celá řada patchordů různých provedení, délek 

a konektorových spojek, takže není problém vzájemně 

kombinovat konektory SC, E2000, FC, ST a to jak šikmé, 

tak i rovné. Případně je možné si pomocí pigtailů svařit 

vlastní patchord. Laboratoř je vybavena 3D optickou svá-

řečkou Furukawa Fitel S 178 A s vystředěním na jádro.

V laboratoři jsou i další přístroje možné použít k měří-

cím účelům, je to např. kompaktní mini OTDR AXS-100, 

Analyzátor chromatické a polarizační vidové disperze 

EXFO FTB-5700, EDFA zesilovač Optokon CLA-PB01F, 

media konvertory Optokon CS110/S55 apod.

Kromě optických přístupových sítí založených na stan-

dardních křemíkových vláknech je v laboratoři pozornost 

věnována také technologii plastových optických vláken 

(Polymer Optical Fiber, POF). Pro tyto účely je laboratoř 

vybavena převodníky, měřiči výkonu, přepínačem apod.

Obr. 3  Měřicí souprava EXFO pro přímou metodu

  Prováděná měření
Na síti EPON byla prováděna celá řada měření, která zahr-

novala běžné přejímací testy i pokročilejší měření. Měření 

lze rozdělit na dva základní druhy: měření na neživé síti 

a měření na živé síti.

Měření na neživé síti

Mezi tato měření patří měření pomocí refl ektometrické 

metody OTDR a měření pomocí přímé metody (direct 

method). Tyto dvě měřicí metody bývají prováděny při 

přejímacích, tedy tzv. akceptačních testech, které se prová-

dějí po vybudování optické infrastruktury, často také bývá 

toto měření prováděno ze servisních důvodů. Jako příklad 

můžeme uvést náměr pomocí přímé metody pro rozbo-

čovací poměr 1:16 a délky optického vlákna 4 km. Jak je 

z tabulky 1 patrné, měření se provádělo v obou směrech 

přenosu.

Parametr Hodnota

Rozbočovací poměr 1:16

Směr přenosu OLT→ ONU ONU → OLT

Vlnová délka [nm] 1310 1550 1310 1550

Úroveň vysílaného signálu [dBm] 4,2 4,57 4,21 4,56

Úroveň přijímaného signálu [dBm] –13,6 –12,69 –13,49 –12,44

Útlum [dB] 17,8 17,26 17,7 17

Tabulka 1  Náměr přímé metody

Měření útlumu optické distribuční sítě přímou metodou 

je velice snadné, rychlé a přesné. Nevýhodou však je, že 

tato měřící metoda poskytuje informace pouze o celkové 

hodnotě útlumu trasy. Proto se pro měření také využívá 

refl ektometrické metody OTDR, která ukazuje rozložení 

útlumu podél optické trasy. Takto je možno analyzovat, 

jaký útlum mají jednotlivé části ODN. Na obr. 4 je znázor-

něn příklad zapojení pro měření s OTDR.

Obr. 4  Příklad zapojení pro měření s OTDR

Refl ektometry EXFO mají velice sofi stikované ovládání 

a po náměru poskytují mnoho informací, jak je patrné 

z tabulky 2. Pomocí soft ware toolbox je možné i později 

s náměry pracovat. Novější modely umožňují vygenero-

vání zprávy (report).

Parametr Hodnota

Směr přenosu OLT → ONU ONU→ OLT

Vlnová délka [nm] 1310 1550 1310 1550

Délka trasy [km] 6,21 6,21 6,21 6,21

Útlum trasy [dB] 16,35 15,40 15,98 15,04

Útlum vlákna [dB/km] 0,35 0,22 0,38 0,23

Útlum rozbočovače [dB] 12,93 12,53 13,27 13,21

Odraz na rozbočovači [dB] –38,32 –39,78 –77,49 –83,19

Celkový ORL [dB] 34,00 35,31 35,39 37,05

Odrazivost rozbočovače [dB] 40,92 43,56 52,92 54,55

Šířka pulzu[ns] 275,00 275,00 275,00 275,00

Doba průměrování [s] 15,00 15,00 15,00 15,00

Tabulka 2  Náměry OTDR

Pro analyzování optické distribuční sítě a případnou loka-

lizaci poruch je rovněž důležitý i grafi cký výstup, který je 

znázorněn na obr. 5. Pomocí kurzorů je možné manuálně 

změřit všechny potřebné parametry jako je např. útlum, 

útlum odrazu atd., v jakékoliv části optické infrastruktury. 

Na obr. 5 je znázorněn náměr ve směru ONU → OLT. 
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a také odraz na konektorovém spoji.

Obr. 5  Náměr OTDR ve směru ONU → OLT pro 1550 nm (1:16)

Měření na živé síti

Díky vazebním členům a díky měřiči výkonu PON lze 

provádět měření i na živé síti, tj. za provozu jednotky OLT, 

ODN i jednotek ONU. Vlastní měření na živé síti sestává 

z měření výkonových úrovní, které je možné měřit hned 

v několika bodech sítě současně.

Tímto měřením je možné měřit výkonové úrovně 

v různých částech sítě a sledovat např. vliv vzrůstající hod-

noty vložného útlumu na přenosové parametry a konekti-

vitu. Příklad takového zapojení je na obr. 6.

Obr. 6  Příklad zapojení při měření na živé sítí

Za jednotku OLT byl prostřednictvím dvoumetrového 

patchordu připojen dělící vazební člen s dělícím pomě-

rem 9:1. Deset procent optického signálu jde do měřiče 

optického výkonu (PM1) a 90 % optického signálu jde 

dále do proměnného atenuátoru. Na výstup proměnného 

atenuátoru je připojena optická trasa, která je tvořená 

4 km optického vlákna G. 652. Za touto trasou je připojen 

PON PM. Za tímto měřicím přístrojem je teprve zapo-

jen optický rozbočovač (splitter). Pomocí dalšího měřiče 

optického výkonu je měřena výkonová úroveň na výstupu 

rozbočovače (PM2). Dva výstupy z rozbočovače jsou pro-

pojeny s jednotkami ONU, které poskytují internetovou 

konektivitu počítačům. Jedna ONU jednotka je propojena 

s rozbočovačem přímo pomocí patchordu. Druhá jed-

notka ONU je prodloužena vláknovou konzervou o 1 km. 

Před jednotkou ONU na této větvi je opět zařazen dělící 

vazební člen, kde 90 % signálu jde do jednotky ONU 

a 10 % optického signálu jde do měřiče výkonu (PM3).

Pomocí proměnného atenuátoru bylo zjišťováno, při 

jaké hodnotě vložného útlumu dojde ke ztrátě konekti-

vity. V tabulce 3 je příklad náměru pro rozbočovač 1:32. 

Z výsledků měření plyne, že i pro rozbočovací poměr 

1:32, který je podle IEEE maximální, by bylo možné zvýšit 

dělící poměr rozbočovače, případně zapojit více rozbo-

čovačů do kaskády. Také by bylo možné překlenout větší 

vzdálenost, než je uváděných 20 km.

Maximální překlenutelný útlum [dB]:

ONU 1 ONU 2

11,00 9,40

Výkonové úrovně při AT = 9,40 dB [dBm]

λ [nm] 1310 1490 1550

PM1 –5,73 –6,42 –6,54

PON PM –19,60 –8,40 –37,60

PM2 –24,99 –25,75 –25,72

PM3 –36,16 –36,90 –36,96

Tabulka 3  Výkonové úrovně v síti.

 Závěr
Cílem tohoto článku je popis pasivní optické sítě EPON 

a představení této technologie na VUT v Brně, ústavu tele-

komunikací. Úvod článku je teoretický a zabývá se popi-

sem EPON sítí. Další část je zaměřena na popis experi-

mentálního pracoviště a praktické ukázky.

Ing. Radim Šift a, Prof. Ing. Miloslav Filka, CSc.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

VUT v Brně
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Provozní náklady spojené s podnikovými komunika-

cemi zahrnují celou řadu položek, od vlastních hovorů 

(po pevných a mobilních přípojkách) až po údržbu sys-

témů a spotřebu energie, které lze významně redukovat. 

Například česká společnost Seznam.cz si může svůj nový 

komunikační systém z velké části spravovat a provádět 

servis sama prostřednictvím vlastních vyškolených tech-

niků. Společnost tak není kriticky závislá na svém doda-

vateli a kontaktovat jej může pouze ve výjimečných přípa-

dech, což provozní náklady významně snižuje.

 Jak to dělají v Seznamu
Seznam.cz provozuje v rámci podpory svého podnikání 

celou řadu informačních a komunikačních systémů. 

Jedním z nich je call centrum s celkem 60 operátory, 

kteří vyřizují jak příchozí hovory, tak především realizují 

obchodní nabídky formou odchozích volání. Prioritou 

call centra není co nejrychlejší odbavení hovorů, ale důraz 

je kladen spíše na kvalitu interakce se zákazníkem.

Call centrum je postaveno na komunikačním řešení 

Aastra 5000 (viz obr. 1), které implementovala společnost 

atlantis telecom. Soft warové řešení umožňuje operativně 

přizpůsobit zpracování hovorů aktuálním provozním 

potřebám, využít multimédia a moderní multi-kanálovou 

komunikaci, interakci s externími databázemi a aplika-

cemi (typu CRM) a podávání zpráv (reporting) v reálném 

času pro kvalitativní analýzy.

Obr. 1 Komunikační řešení Aastra 5000

V současné době je řešení využíváno 263 IP uživateli 

a 61 operátory call centra umístěnými v Praze, Brně 

a Olomouci pro aktivní i pasivní telemarketing. Seznam.

cz v rámci řešení využívá především funkce pro řízení 

a směrování hovorů, automatizované IVR systémy 

a funkce podávání zpráv.

Seznam.cz může nyní u svých operátorů sledovat efek-

tivní využití jejich času, sbírat data o počtu a délce hovorů 

a hodnotit jejich aktivity a následně optimalizovat jejich 

výkonnost a současně nahrávání slouží k řešení sporných 

situací s klientem a primárně k dalšímu pracovnímu roz-

voji operátora. V důsledku toho se výrazně zvýšila úroveň 

využití pracovního dne jednotlivými operátory, zákazník 

má k dispozici informace o tom, kolik času daný operátor 

stráví voláním a kolik času nezbytnou administrativou, 

a je možné jednotlivé operátory hodnotit a rozvíjet smě-

rem, který je žádoucí a v souladu se strategií.

Z technického hlediska si zákazník může systém 

z velké části spravovat a provádět servis sám prostřednic-

tvím vlastních vyškolených techniků. Společnost tak není 

kriticky závislá na svém dodavateli a kontaktovat jej může 

pouze ve výjimečných případech, což významně snižuje 

provozní náklady.

 Tři oblasti úspor
V současném ekonomickém prostředí, kde jsou důležité 

jak kontrola nákladů, tak rychlá reakce na požadavky 

zákazníků, se podniky musí zaměřit na tři hlavní pri-

ority, pokud přemýšlí o budoucnosti své komunikační 

infrastruktury.

Centralizovaná správa = nižší telekomunikační poplatky

Je třeba nejprve vyhodnotit komunikační potřeby 

v daném podniku a mít na paměti, že centrálně spravo-

vaný systém (viz obr. 2). dokáže poskytnout větší fl exi-

bilitu a zabírá méně kancelářského prostoru, než když je 

provozován na více lokalitách. Dnešní technologie umož-

ňují vyměnit několik telefonních ústředen za jeden sys-

tém pro centrální správu hovorů. Pro velké distribuované 

podniky je nejefektivnější volbou technologie SIP, která 

dokáže redukovat náklady až o 30–50 %.

Centralizace dokáže přinést velké úspory bez ohledu 

na odvětví – ať již realitním kancelářím, zdravotnickým 

zařízením s mnoha pracovišti nebo středně velké fi rmě 

lokalizované na více geografi ckých místech. Nižší náklady 

nicméně neznamenají horší služby, ale efektivnější vyží-

vání existujících podnikových aktiv.

Zajímavým příkladem je organizace EPSB se sídlem 

v Edmontonu sdružující 210 veřejných škol ve více než 

230 kampusech v kanadském státě Alberta. Tato orga-

nizace vyměnila svou stárnoucí telekomunikační infra-

strukturu vyžadující vysoké měsíční poplatky za provoz 

a údržbu za nový systém Aastra MX-ONE s technologii 

VoIP (Voice over IP). Organizace dokázala s novým řeše-

ním centralizovat celý komunikační systém, snížit počet 

Tři kritické priority

pro efektivnější a úspornější komunikace
V oblasti IT podpory obchodních procesů najdeme řadu oblastí, kde inovace může přinést úspory nákladů. Zdaleka největší 

potenciál je ukryt v podnikových komunikacích, kde osvojení nových technologií může přinést významné úspory a stejně tak 

značný nárůst podnikové efektivity.
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přípojek z 1 500 na 600 a dosáhnout úspor ve výši 300 

tisíc dolarů ročně.

Obr. 2  Aplikace telefonní ústředny (PBX) pomocí počítače

Virtualizace = nižší náklady za hardware a energii

Komunikační systémy jsou integrální součástí prostředí 

IT. Pokud si podnik či organizace vytvoří virtualizova-

nou komunikační infrastrukturu, může pak své obchodní 

potřeby provozovat s méně servery, menším počtem 

hardwarových zařízení a nižší spotřebou energie. Podniky, 

které zavádějí komunikační aplikace a kontaktní centra ve 

virtualizovaných prostředích, hlásí úspory za hardware 

a kabeláž ve výši desítek tisíc dolarů a další desítky tisíc za 

nižší spotřebu energie na provoz a chlazení.

Přínosy v oblasti virtualizace lze dokladovat na celé 

řadě úspěšných případů. Například norská Univerzita 

v Tromso dokázala snížit náklady na provoz serverů 

o 85 % tím, že redukovala počet fyzických serverů z 21 

na jediný. Vedle toho získala výkonné redundantní 

funkce zvyšující dostupnost systému a dokázala reduko-

vat náklady na správu infrastruktury díky jednoduchým 

funkcím zálohování a obnovy.

Kromě nižších celkových nákladů na vlastnictví 

mohou podniky využít i dalších výhod virtualizace jako 

např. možnosti tzv. Fault Tolerance, tedy odolnosti vůči 

výpadkům. Komunikace jsou pro řadu podniků kritickou 

důležitou oblastí, jejíž výpadek znamená vážný dopad na 

obchodní provoz či dokonce obrat fi rmy. Odolnost vůči 

výpadkům znamená získat podporu služeb typu SaaS 

a zajistit kontinuitu služeb velkého datového centra tím, 

že je lze v případě problémů přepnout na jiné datové cen-

trum bez přerušení provozu.

Mobilita = nižší náklady na kancelářské prostory

Mnoho organizací vlastní komunikační systémy, které se 

v rámci organizace vyvíjely po mnoho let převáženě jako 

oddělená síť. Další podniky zase platí vysoké náklady za 

údržbu nebo jim schází funkce ke zvýšení produktivity, 

protože využívají systémy přes deset let staré.

Pokud nyní jakákoliv organizace stojí před rozhodnu-

tím, co dělat se svou komunikační infrastrukturou, měla 

by si v prvé řadě zjistit, kolik potřebuje pevných telefon-

ních přípojek a zařízení. Se vzrůstající mobilitou pra-

covníků lze totiž zvýšit jejich fl exibilitu a přitom snížit 

náklady na infrastrukturu pevných přípojek.

Velké přínosy je možné získat z využívání technolo-

gií IP a směrování hovorů přes podnikové počítačové 

sítě. Technologie IP dokážou rozšířit možnosti a dovolit 

zaměstnancům pracovat z domova a s funkcemi typu smě-

rování s cílem nejnižších nákladů na spojení mohou orga-

nizace platit menší telekomunikační poplatky bez ohledu 

na to, kde se zaměstnanci nacházejí. I s vyšším počtem lidí 

pracujících odjinud než z kanceláře mají fi rmy možnost 

snížit náklady na kancelářské prostory.

Soft ware pro směrování hovorů je přínosný také pro 

podniky s mezinárodní působností, jejichž zaměstnanci 

často cestují do zahraničí a generují vysoké poplatky za 

mobilní roaming. S využitím zmíněných směrovacích 

funkcí s ohledem na co nejnižší náklady jsou schopny 

ušetřit náklady na roaming o 30–90 %.

Například švédská společnost Water Jet specializující 

se na vysoce přesné průmyslové řezání pomocí vodního 

paprsku zaměstnává po celém světě mobilní pracovníky 

v oddělení prodeje a podpory, a tak pochopitelně regis-

truje vysoké výdaje na mobilní komunikace. S pomocí 

komunikačních řešení Aastra Mobile Client a Aastra Call 

Manager, umožňující co nejlevnější směrování hovorů  

společnost snížila své náklady na mobilní roaming při-

bližně o 40 %.

 Kam dál?
Pokud podniky a organizace začnou přemýšlet o svých 

komunikačních systémech, analyzovat své požadavky 

a chápat současné technologie, mohou být velmi překva-

peny tím, jakých úspor a inovací mohou dosáhnout v pří-

padě moderních komunikačních systémů. Nejenže změna 

infrastruktury může přinést významné úspory, ale také 

přístup k pokročilým aplikacím, vyšší pracovní produkti-

vitu a rychlejší reakci na požadavky zákazníků.

Frederic Boone, manažer společnosti Aastra 

Technologies pro střední a jihovýchodní Evropu
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Vaše centrum telekomunikačních
a informačních technologií

 Inženýrská a projekční činnost
  Návrhy a implementace systémů strukturované kabeláže
  Komplexní řešení pro fi remní komunikaci
  Bezdrátové sítě (WiFi, MW)
  Instalace a oživování komunikačních technologií
  Outsourcing & Outtasking
  Servis a údržba sítí



Svět výhod a zážitků 
pro všechny naše zákazníky

Užijte si výhodnější nákupy, zábavu, jídlo, sport,  
relaxaci, cestování i služby každý den po celé ČR.

Jednoduše a bez registrace.

Více na 
www.o2extravyhody.cz


