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oSUPERÚŘEDNÍK versus realita

Podívejte se prosím na www.superurednik.cz.

Nelekejte se.

SUPERÚŘEDNÍKA vytvořilo Sdružení pro informační technologie a tele-

komunikace (ICT Unie) jako nebezpečnou fi kci, která by mohla začít žít

ve státní správě jako náhrada ICT. Je pravda, že v poslední době mohli

někteří ministři velmi vážně uvažovat o návratu k osvědčenému papíru, 

peru a razítkům. Některé kauzy z oblasti státní informatiky by tomu mohly 

být příčinou. 

Kampaň SUPERÚŘEDNÍK chce upozornit na nedobrý stav českého ICT 

v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Evropská komise v nedávné

době vydala data týkající se úrovně eGovernmentu, počítačové gramot-

nosti občanů, úrovně telekomunikací, zejména vysokorychlostního pří-

stupu k internetu a dalších parametrů (viz: http://ec.europa.eu/digital-

-agenda/en/scoreboard). Detailní rozbor uvedeného průzkumu bude

zveřejněn v našem časopise. Co je však v tuto chvíli důležité, že díky této

kampani se začala média více zajímat o oblast informačních technologií. 

A nejen média, ale hlavně cílová skupina kampaně, což je státní správa.

Výsledky prezentované Evropskou komisí se mohou zdát v některých pří-

padech jako vyhovující, ale naše podprůměrnost v mnoha položkách je alarmující. Ať již jde o digitální gramotnost 

nebo podíl vysokorychlostního přístupu k internetu v domácnostech či hustotu optických přípojek, je vidět, že se 

u nás něco děje, tedy spíše neděje. Poslední kapitola o investicích telekomunikačních operátorů ukazuje, že poptávka 

po vysokorychlostních službách není pravděpodobně dostatečně generována. V naší zemi jde o investice do telekomu-

nikací ve výši zhruba 11 % celkových výnosů. Nejnižší investice jsou v Británii (9 %), ale mnohem větší rozvoj se ode-

hrává v Bulharsku (25 %) nebo Nizozemsku (24 %). Proč tomu tak je? Samozřejmě jde o původní úroveň „telefonizace“ 

a budování přístupových sítí nové generace. Ale generování poptávky po rychlém přístupu k internetu má v rukou 

v současné době právě stát. Úroveň elektronizace státní správy, samosprávy, zdravotnictví, školství a de-byrokratizace 

je v přímé úměrnosti s rychlostí výstavby těchto sítí. Pokud občané a fi rmy budou moci využívat užitečné aplikace 

šetřící jejich čas, pak věřím, že reakce provozovatelů telekomunikačních sítí bude rychlejší. Konkurenční prostředí pak 

zajistí zvýšený podíl na investicích.

Na zataženém českém ICT nebi se trošku rozjasnilo. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo přes prázdniny 

novou verzi Digitálního Česka ve verzi 2.0, kterou předložilo i odborné veřejnosti k nahlédnutí a komentáři. I když 

to bylo jen na pár dní, objevilo se poměrně dost zásadních připomínek. Tyto připomínky můžete nalézt na webu ICT 

Unie. Doufejme, že budou v maximální míře zakomponovány do fi nální podoby této státní politiky. Vzhledem k tomu, 

že úkoly z první verze Digitálního Česka z roku 2010 nebyly v podstatě vůbec plněny, nezbývá než přát panu ministrovi 

průmyslu a obchodu Kubovi hodně odvahy a síly donutit i ostatní rezorty vlády k plnění opatření z nové verze.

Svatoslav Novák

vydavatel časopisu Telekomunikace



Pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR je nezbytné efektivní využívání informačních 

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

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

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

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

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

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

správě“ s podtitulem „Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových 

nákladů v době ztížených ekonomických podmínek“ a také dokument 

„Stavíme informační systém“. Ten má ambici usnadnit komunikaci 

mezi zadavateli a dodavateli ICT zakázek.

ICT Unie
SDRUŽENÍ PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A TELEKOMUNIKACE

Cíle a priority sdružení:

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

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

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

na rozvoj ICT v České republice.

ICT UNIE o.s.

K Červenému dvoru 25a/3269

130 00, Praha 3

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

e-mail: ictu@ictu.cz

www.ictu.cz
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y  Telefónica získala ocenění Cisco Partner of The Year 2012
Telefónica Czech Republic získala v říjnu 2012 ocenění 

pro nejlepší partnery společnosti Cisco, předního doda-

vatele síťových technologií. Ocenění Partner of the Year 

2012 for Managed Services potvrzuje významnou roli 

společnosti Telefónica na českém trhu v této oblasti. 

„Letos jsme podstatně rozšířili nabídku služeb založených na 

Managed Hostingu a u zákazníků s cloudovými službami 

i virtuálními servery a desktopy slavíme velký úspěch. Na 

českém trhu jsme v oblasti cloudových služeb jedním z nej-

větších dodavatelů,“ vysvětluje Vít Šubert, ředitel pro ICT

společnosti Telefónica Czech Republic.

Cisco celosvětově spolupracuje s téměř 300 tisíci part-

nerů, získané ocenění usnadňuje klientům rozhodování

při výběru dodavatele. Už během léta přitom Telefónica od

fi rmy Cisco získala jiné důležité ocenění – certifi kát Cisco

Gold Certifi ed Partner. Ten potvrzuje splnění nejpřísnějších

nároků na kvalitu, spolehlivost, ale i zákaznickou podporu.

„Jako největší provozovatel telekomunikační infrastruk-

tury v České republice se snažíme být v co nejužším kon-

taktu s našimi klíčovými dodavateli, mezi které patří i Cisco. 

Získaná certifi kace je odměnou za úsilí, které věnujeme 

tomu, abychom měli dostatek co nejlépe vyškolených speci-

alistů a mohli tak zákazníkům s pomocí technologií Cisco 

nabízet služby nejvyšší úrovně,“ uvedl Vít Šubert.

Dvě nová ocenění od fi rmy Cisco doplňují už dříve

získaný certifi kát VMware vCloud Powered Services, 

tedy opět certifi kát nejvyšší úrovně ze strany společnosti

VMware, který Telefónica získala jako první fi rma v zemích

východní Evropy. „V oblasti informačních technologií pat-

říme mezi největší české společnosti a svůj podíl na trhu

těchto služeb chceme dále zvyšovat. Proto také investujeme do

nejlepších dostupných technologií a samozřejmě i do našich

specialistů a jejich školení, abychom naši infrastrukturu mohli

využít naplno ve prospěch svých klientů,“ doplňuje Šubert.

Nejvyšší certifi kace Cisco potvrzuje, že její držitel dis-

ponuje znalostmi a zkušenostmi v klíčových oblastech 

rozvoje sítí a možností jejich využití. Jde jednak o tzv. sítě 

bez hranic (Borderless Networks), spolupráce a virtuali-

zace datových center. Partneři mohou navíc využívat vyšší 

úroveň podpory ze strany fi rmy Cisco, speciální školení 

a nástroje a marketingovou a prodejní podporu.

 Slovak Telekom predstavuje vlastné cloudové riešenie 
TelekomCloud

Slovak Telekom v spolupráci s dcérskou spoločnosťou 

PosAm a poprednými technologickými dodávateľmi 

spúšťa novú službu založenú na báze Cloud computingu. 

TelekomCloud predstavuje stabilné a bezpečné cloudové 

riešenie od najväčšieho ICT operátora na Slovensku a po 

pilotnej fáze je od začiatku októbra dostupný pre všetkých 

biznis zákazníkov.

TelekomCloud prináša vo svojej prvej fáze infraštruk-

túru ako službu (IaaS) v podobe hardvérovej a soft véro-

vej kapacity pre koncových používateľov. Zákazníci tak 

už nemusia vlastniť fyzickú infraštruktúru, ale môžu IT 

zdroje využívať ako službu a platiť iba za prostriedky, 

ktoré reálne spotrebujú. Zákazník si takto môže objednať 

procesorový výkon, operačnú pamäť a diskový priestor 

podľa svojej potreby a bez nutnosti starať sa o údržbu 

vlastných serverov a podporných technológií (napr. chla-

denie a napájanie. Spolu s výpočtovými prostriedkami sú 

poskytované rôzne operačné systémy.

Všetky úkony vrátane zriadenia, zmeny alebo zrušenia 

služby môže zákazník jednoducho realizovať prostred-

níctvom samoobslužného portálu. Prívetivé užívateľské 

rozhranie aj v slovenčine poskytuje prehľadné zobrazenie 

a detailný náhľad na aktuálne využívané výpočtové zdroje 

virtuálnych serverov (CPU, RAM, storage alebo siete). 

Okrem štandardného mesačného modelu spoplatňovania 

je k dispozícii aj tzv. „pay-as-you-go“ model, prostredníc-

tvom ktorého si zákazník môže objednať výpočtový výkon 

už od jednej hodiny. Celá platforma je prevádzkovaná 

expertmi Slovak Telekomu, ktorí dohliadajú aj na ďalší 

vývoj a inovácie riešenia. Služba je pripravená na ďalšie 

rozšírenie v podobe PaaS, SaaS alebo georedundancie.

Platforma využíva najnovšie technologické centrum 

Slovak Telekomu, ktoré sa nachádza v Bratislave. Vysoký 

dôraz sa kladie na stabilitu a bezpečnosť uložených dát, 

ktoré neopustia hranice Slovenska a pri manipulácii s nimi 

je dodržiavaná legislatíva SR, resp. EU. Samotné technolo-

gické centrum spĺňa požiadavky na vysokú spoľahlivosť 

a dostupnosť umiestnených technológií. Konektivita je 

zabezpečená prostredníctvom optických liniek na najväč-

šiu dátovú sieť na Slovensku. Kombinácia technologic-

kého know-how, dlhoročných skúseností s biznis zákaz-

níkmi a vlastnej sieťovej infraštruktúry vytvára unikátnu 

ponuku na slovenskom trhu.

Medzi technologických dodávateľov riešenia patria 

Citrix, IBM, Microsoft , WMware, Cisco a Hitachi Data 

Systems. Projekt vlastného Cloud computing riešenia 

zdôrazňuje dlhodobý zámer Slovak Telekomu poskyto-

vať komplexné portfólio ICT služieb s pridanou hodno-

tou. Po začlenení systémového integrátora a poprednej IT 

spoločnosti PosAm do skupiny Slovak Telekom vzniklo 

unikátne spojenie silných hráčov na slovenskom IT trhu. 

Široká paleta ICT služieb má ambíciu osloviť nielen veľké 

spoločnosti, ale aj stredné a menšie fi rmy, pre ktoré sú 

Cloud computing a outsourcing dátového centra ideálnou 

príležitosťou ako vyriešiť svoje infokomunikačné potreby.

 Data Storage Workshop 2012
Dne 25. září 2012 proběhl v kongresovém centru 

U Hájku již 7. ročník konference Data Storage Workshop 

2012, která nabídla přehled nejnovějších produktů, slu-

žeb a řešení v oblasti zálohování, ukládání, archivace, 

migrace, integrace, konsolidace a správy dat. Konference 

se, jak je již dobrým zvykem, opět účastnili významní 

hráči na trhu, kteří se ve svých vysoce odborných před-

náškách vyjadřovali k palčivým otázkám současnosti 

v oblasti ukládání dat, včetně praktických ukázek před-

stavovaných technologií. V předsálí pak bylo možné na 

ukázkových stáncích diskutovat zajímavé otázky přímo 

se zástupci fi rem.

Na úvod všechny účastníky konference přivítala Helena 

Škvorová z pořádající společnosti Exponet a poté následovali 
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ydva bloky přenášek. První blok zahájili Vladimír Michálek 

a Tomáš Knopp ze společnosti Servodara a.s. „Snížení nákladů

na diskový prostor – efektivní ukládání dat s využitím dedu-

plikace“, ve které představily technologie pro variabilní dedu-

plikaci a komprimaci dat a ukázali reálné výsledky úspory 

úložného prostoru. David Rusín ze společnosti D-Link v před-

nášce „D-Link – levné úložiště s vysokým výkonem“ předsta-

vil unifi kovaná úložiště D-Link, která v sobě kombinují SAN

i SAN. Václav Míka ze společnosti APC by Schneider Electric

v přednášce „Nová generace APC Smart-UPS – spolehlivá

ochrana napájení ve fi remním prostředí“ představil novou 

generaci záložní zdrojů s LCD displejem, které poskytují vyšší

bezpečnosti, odolnost a úspory provozních nákladů a zjedno-

dušují obsluhu. Petr Dvořák ze společnosti GAPP System, spol. 

s r.o. v přenášce „Komplexní řešení Disaster Recovery (DR)

pro malé a střední organizace“ seznámil účastníky konference

s možnostmi jak vybudovat opravdu komplexní řešení DR 

v prostředí veřejného cloudu.

Druhý blok zahájil Aleš Mudruňka ze společnosti

NETGEAR přednáškou „Virtualizace s ochrannou –

ReadyDATA 5200“, kde nastínil řešení virtualizace a záloho-

vání se stálou ochranou dat, neomezenými snapshoty, dedu-

plikací bloků a souborů. Jan Petrák ze společnosti Abacus 

Electric, s.r.o. v přenášce „Abacus servery a úložné systémy“

představil servery, které nevyžadují nákladnou klimatizaci na

20ºC a Milan Mottl ze společnosti CA Technologies v před-

nášce „Řešení CA ARCserve – služba hybridní ochrany dat“

seznámil účastníky s moderními technologiemi soft waro-

vých řešení CA ARCserve, které jsou určeny pro zajištění 

hybridní ochrany a vysoké dostupnosti dat.

Hlavními partnery konference byly společnosti APC 

by Schneider Electric, D-Link a EMC2, partnery pak spo-

lečnosti Abacus Electric, Agora Plus, CA Technologies, 

GAPP System, NETGEAR a QNAP. Mediálními partnery 

byly portály viry.cz, edumenu.cz a evzdělávání.cz, interne-

tový časopis DDWorld.cz, nakladatelství Sdělovací tech-

nika, časopis IT Systems a servery Svět hardware, ITBIZ, 

IT POINT, Svět sítí, NOTEBOOK.cz, Deep in IT a ICT 

Manažer. Jednotlivé přednášky jsou dostupné ke stažení 

na http://www.dsw.cz.

 T-Mobile a Huawei uzavřely smlouvu
Společnosti T-Mobile Czech Republic a Huawei 

Technologies podepsaly koncem září smlouvu o outsour-

cingu výstavby a údržby mobilních sítí. Cílem dohody je 

využití strategických a fi nančních výhod outsourcingu 

při zachování minimálně stejné úrovně kvality posky-

tovaných služeb. Smlouva je uzavřena na pět let a první 

fáze zahrnující převod aktivit a zaměstnanců by měla být 

dokončena do konce letošního roku. 

„Strategický outsourcing je účinným nástrojem jak ve 

světě telekomunikací zvýšit efektivitu podnikání. Jedná se 

tedy o logický krok,“ říká Frank Meywerk, ředitel techno-

logického úseku společnosti T-Mobile, a dodává: „Kvalita

sítě vždy byla a stále bude pro nás na prvním místě. Jsem

přesvědčený, že ve spolupráci s naším partnerem budeme 

i nadále zákazníkům nabízet tu nejvyšší kvalitu v České 

republice.“

„Poskytování profesionálních služeb, mezi které outsour-

cing řadíme, je jednou z našich strategických rozvojových 

oblastí. Jsme rádi, že touto formou spolupráce můžeme 

prohloubit naše partnerství se společností T-Mobile a dále 

zhodnotit zkušenosti získané z obdobných projektů s dalšími 

telekomunikačními operátory na českém trhu. To vše k maxi-

mální spokojenosti společnosti T-Mobile i jejích zákazníků,“ 

doplňuje Zbyněk Pardubský ze společnosti Huawei. 

Využití synergických efektů, provozní optimalizace či 

změna transformačního modelu by měly přinést výrazné 

zvýšení efektivity na straně T-Mobile. Dodavatel, který 

vzešel z výběrového řízení, převezme na dobu pěti let čin-

nosti týkající se výstavby a údržby mobilních sítí. 

V rámci první fáze, která by měla začít ve 4. čtvrtletí 

2012, tak dojde k přesunu těchto aktivit pod správu spo-

lečnosti Huawei. Součástí dohody je i přechod zhruba 

100 zaměstnanců z dotčených oddělení. Do konce letoš-

ního roku by pak měla být stabilizována funkčnost 

nového modelu organizačního uspořádání. Ve společnosti 

T-Mobile bude mít spolupráci s dodavatelem na starosti 

speciální tým, který bude dohlížet také na kvalitu posky-

tovaných služeb.

 Počet komerčních sítí LTE se blíží stovce
Asociace GSA (Global mobile Suppliers Association), 

která monitoruje stav v oblasti mobilních sítí a techno-

logií, vydala novou aktualizovanou zprávu o zavádění 

technologie LTE. Podle nejnovějších údajů potvrdilo již 

351 telekomunikačních operátorů ve 104 zemích světa, 

že má komerční síť LTE nebo se nachází ve stádiu zku-

šebního provozu, testování technologie či základní stu-

die. Zpráva pokrývá jak technologii LTE FDD, tak i LTE 

FDD.

Celkem 299 mobilních operátorů v 93 zemích světa 

již závazně potvrdilo zavedení komerční sítě LTE, což je 

o 24 % více, nežli před rokem. Dalších 52 mobilních ope-

rátorů v 11 zemích se ještě úplně nerozhodlo o nasazení 

technologie LTE, ale jsou již ve fázi zkoušek a studií.

Do komerčního provozu zatím přešlo 105 mobilních 

operátorů ze 48 zemí a zahrnuje to také 11 komerčních sítí 

LTE TDD, které byly spuštěny v Austrálii, Brazílii, Indii, 

Japonsku, Ománu, Polsku, Rusku, Saudské Arábii, Švédsku 

a Velké Británii. Během roku 2012 spustilo komerční 

služby LTE již 58 operátorů a podle odhadů GSA bude 

na konci roku 2012 ve světě 152 komerčních sítí LTE 

v 65 zemích. Pro srovnání v roce 2009 byly spuštěny 2 

komerční sítě LTE, v roce 2010 – 15, v roce 2011 – 30 a do 

1. října 2012 zatím 58 sítí.

Výhledově se na konci roku 2012 očekává 152 komerč-

ních sítí v 65 zemích, což podle GSA potvrzuje LTE jako nej-

rychleji se rozvíjející mobilní systém vůbec. Zavádění LTE si 

vynucuje nový způsob hospodaření s kmitočtovým spekt-

rem, přičemž se zdůrazňuje fl exibilita a rostoucí důležitost 

pásma 1800 MHz, jako primárního pásma pro mobilní vyso-

korychlostní služby. Z dosud spuštěných komerčních sítí LTE 

využívá jedna třetina mobilních operátorů právě toto pásmo. 

V současné době již 32 mobilních operátorů využívá pásmo 

1800 MHz (pro srovnání před rokem jich bylo pouze pět), 
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strategie. Komerční služby LTE v pásmu 1800 MHz jsou

dostupné ve 24 zemích, a to Angole, Austrálii, Ázerbájdžánu, 

Chorvatku, České republice, Dánsku, Dominikánské repub-

lice, Finsku, Německu, Hongkongu, Maďarsku, Japonsku, 

Lotyšsku, Litvě, Mauritiusu, Namibii, Filipínách, Polsku, 

Portugalsku, Saudské Arábii, Singapuru, Slovinsku, Jižní

Koreji a Spojeným Arabským Emirátům.

 ZyXEL představil miniaturní 500 Mb/s powerline 
Společnost ZyXEL uvedla v září na trh svůj první model 

řady Ethernetových adaptérů Mini Powerline (přenos dat 

po elektrických kabelech). PLA4201 má minimální roz-

měry a současně podporuje rychlost 500 Mb/s – ideální 

kombinace pro domácí uživatele, kteří chtějí kontinuálně 

přenášet multimediální data s vysokým rozlišením přes 

internetové připojení. ZyXEL tímto novým výrobkem 

reaguje na stále větší poptávku po zařízeních Powerline 

a rozšiřuje nabídku funkcí této produktové řady.

Adaptér PLA4201 využívá technologii IEEE1901 

500 Mb/s, která zaručuje až o 60 % vyšší spolehlivost při

kontinuálním přenosu HD dat ve srovnání s technolo-

gií HomePlug AV 200 Mb/s Powerline. PLA4201 si např. 

snadno poradí s více datovými toky současně – je možné 

současně hrát několik her, kontinuálně přenášet multime-

diální data a surfovat po internetu.

PLA4201 má optimální velikost, takže neblokuje další 

elektrické zásuvky ani nevyčnívá do prostoru. Podporuje 

technologii Advanced QoS (Quality of Service), která 

umožňuje nastavit prioritu dat podle typu (např. online 

hraní, sledování videa nebo VoIP). Nastavení zabezpe-

čení je rovněž snadné – stačí zasunout dvojici adaptérů 

do zásuvek a stisknout tlačítko WPS na obou adaptérech 

a přístroje okamžitě naváží spolehlivou a zabezpečenou 

komunikaci. Přenos dat je chráněn 128bitovým šifrová-

ním AES (Advanced Encryption Security).

PLA4201 má ekologickou konstrukci, která snižuje 

energetické ztráty až o 88 %. Když je ethernetové spojení 

neaktivní po dobu 60 s, adaptér automaticky přepne na 

úsporný režim s příkonem pouze 0,5 W.

Produktová řada Powerline je ideální variantou pro 

domácí prostředí, kde z nějakých důvodů není praktické 

instalovat kabelovou infrastrukturu. Místo nových kabelů 

stačí využít stávající elektrické rozvody – k připojení 

k internetu stačí elektrická zásuvka.

 Ucelené řešení pro podnikové rádiové sítě 
Kompletní řadu rádiových přístupových bodů včetně řídi-

cích kontrolérů přinesla na český trh společnost Huawei, 

přední světový dodavatel informačních a komunikač-

ních řešení. Rádiové přístupové body jsou rozděleny do 

tří řad – Premium (7170) pro velké instalace, Enhanced 

(6010, 6510, 6610, 6310) pro střední a větší projekty 

a Standard (5010) pro malé instalace.

Řada Huawei Premium díky integraci nejnovějších 

široce používaných technologií poskytuje rádiové služby 

pro střední a velké organizace a instalace s vysokou hus-

totou. Model Huawei AP7170 podporuje rádiové tech-

nologie WiFi podle standardu IEEE 802.11 a/b/g/n 3 × 3 

MIMO, tj. tři souběžné přenosové toky v rámci prostoro-

vého multiplexování a dosahuje tak rychlosti přenosu až 

900 Mb/s v pásmu 2,4 GHz anebo 5 GHz. Díky podpoře 

802.3at lze zařízení napájet přes ethernet, je také možné 

připojit externí antény.

Produkty řady Huawei Enhanced Series jsou určené 

pro střední a větší instalace, jako jsou vzdělávací instituce, 

kancelářské prostory, letiště, nádraží či nákupní centra. 

Přístupové body Huawei AP6010, AP6310, AP6510, AP6610 

poskytují přenosové rychlosti až 600 Mb/s, podporují rádi-

ové standardy WiFi podle IEEE 802.11 a/b/g/n. Výjimkou 

je model AP6310, který podporuje pouze varianty b/g/n. 

Nově představené modely třetí generace využívají energe-

ticky úsporné 2 × 2 MIMO čipy, díky čemuž poskytují vyšší 

výkon a větší přesnost pokrytí, což je důležité pro služby 

citlivé na rychlost odezvy, jako jsou např. multimedia či sdí-

lená data. Jsou vybaveny vestavěnými anténami a k dispo-

zici jsou také venkovní verze zařízení pro nasazení ve ven-

kovních prostorách. Instalace je usnadněna díky podpoře 

standardu 802.3af pro napájení přes ethernet.

Zařízení Huawei Standard jsou určená pro 802.11n WLAN 

instalace v malých a středních organizacích a pobočkách. 

Model AP5010 využívá energeticky efektivní 2 × 2 MIMO 

čip nové generace, podporuje pásma 2,4 GHz a 5 GHz při 

maximální rychlosti 600 Mb/s. Nechybí ani podpora napá-

jení přes ethernet 802.3af pro snadnou instalaci.

Přístupové body Huawei spolupracují s AC (Access 

Controllers) z řady Huawei Access Controller a podpo-

rují také systém řízení sítě (Network Management System, 

NMS) zařízení pro zajištění monitorování sítě v reálném 

čase, což umožňuje inteligentní správu sítě, optimální roz-

ložení provozního zatížení, AP roaming, kontrolu bezpeč-

nostních politik, detekci neoprávněného přístupu k AP, 

integraci s pevnými sítěmi a správu přístupu.

Řídicí jednotky Huawei Access Controller jsou k dis-

pozici buď jako přídavné karty SPU do přepojovačů 

Huawei S7700, S9300 a S9700 nebo pod označením Huawei 

AC6605-26-PWR jako samostatné jednotka do stojanu, 

s podporou až 512 přístupových bodů a s přepínací kapa-

citou 128 Gb/s.

 Nová kamera D-Link DCS-6010L
Společnost D-Link rozšířila svou řadu cloudových pro-

duktů o novou kameru s objektivem typu rybí oko. Model 

DCS-6010L Wireless N Fisheye je vybaven speciálním 
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objektivem, který plně pokrývá 360stupňový úhel záběru. 

Je-li tato velmi elegantní plochá kamera instalována na 

zdi, umožňuje sledovat zorné pole o velikosti 180 stupňů. 

Díky 2megapixelovému snímači (1 600 × 1 200) předsta-

vuje ideální volbu tam, kde je třeba monitorovat rozsáh-

lou oblast jedinou kamerou.

Novinka značky D-Link využívá kompenzaci s korekč-

ním režimem a produkuje tak obrazy s pravoúhlými lini-

emi, čímž eliminuje jejich zkreslení. Sledování záznamu 

je tak i v delším časovém období snazší a pohodlnější. 

Kamera je vybavena všemi funkcemi, které uživatelé při 

využití v domácnostech a menších kancelářích očeká-

vají včetně mikrofonu a reproduktoru pro obousměrnou 

komunikaci. Kamera je tedy vhodná pro zabezpečení 

vstupních oblastí, ze kterých lze komunikovat s centrál-

ním stanovištěm předtím, než je někomu umožněn vstup. 

Síťové připojení využívá rádiový standard 802.11n nebo 

port sítě 10/100 Ethernet. Kameru lze provozovat i samo-

statně, přičemž videozáznam se ukládá na kartu MicroSD/

SDHC. S využitím integrovaného klienta Samba je možný 

také záznam na kompatibilní server NAS. 

Kamera DCS-6010L poskytuje datový tok ve formátech 

H.264 a MPEG-4 s kompresí Motion JPEG, zvuk pak pře-

náší pomocí kodeků G.711 a G.726. Velikost obrazu, rych-

lost i kvalitu přehrávání lze upravit tak, aby vyhovovaly 

požadovanému uplatnění. Obrazovou frekvenci je možné 

nastavit až na 15 snímků za sekundu. Všechny parame-

try se nastavují v prohlížeči nebo v soft waru D-ViewCam, 

který je součástí dodávky. Lze jej spustit v operačním 

systému Windows nebo v zařízeních se systémem iOS či 

Android prostřednictvím aplikace mydlink, pomocí níž je 

možné provádět kompletní správu kamery. 

S využitím dohlížecího programu D-ViewCam lze 

spravovat až 32 kamer zároveň, pořizovat snímky a v pří-

padě, že je v určených oblastech zaznamenán pohyb, ode-

slat varování e-mailem nebo nahráním na FTP. Při spojení 

tohoto soft waru s funkcí Privacy Mask mohou uživatelé 

nastavit některé sektory jako nerozpoznatelné, například 

z důvodů ochrany dat a zabezpečení. Nová kamera od 

společnosti D-Link je přístupná z libovolného prohlížeče. 

Uživatelé mobilních zařízení tak mohou mít neustále pře-

hled o tom, co se děje u nich doma či v kanceláři odkud-

koli a kdykoli.

Kamera DCS-6010L Wireless N 360° Fisheye bude na 

českém trhu dostupná od října 2012 za cenu 10 075 Kč bez 

DPH. Cena na slovenském trhu bude činit 403 € bez DPH.

 ASUS PB278Q 
monitor s rozlišením čtyřikrát převyšujícím HD

Společnost ASUS představil 27palcový monitor PB278Q 

s rozlišením 2 560 × 1 440 pixelů (WQHD), což je čtyřná-

sobek rozlišení standardní HDTV. Novinka nabízí panel 

s LED podsvícením a pozorovacími úhly 178°, který sli-

buje věrné vizuální efekty. Monitor je vybaven technologií 

pro zvýšení kontrastu, funkcí QuickFit Virtual Scale pro 

zobrazení dokumentů ve skutečné velikosti nebo techno-

logií Splendid Video Intelligence. Model PB278Q 100% 

pokrývá barevný prostor sRGB, a kromě toho disponuje 

řadou vstupů pro připojení multimédií a podporu obsahu 

v rozlišení WQHD. 

Model PB278Q nabízí široké pozorovací úhly 178° 

horizontálně i vertikálně, díky čemuž je posun barev i při 

sledování z velkých úhlů omezen na minimum. Kontrastní 

poměr ASUS Smart Contrast Ratio 80 000 000:1 a jas 

300 cd/m2 zvyšují kontrast i ostrost obrazu. Nastavují sví-

tivost podsvícení a pomáhají zobrazit nejtemnější odstíny 

černé a nejsvětlejší odstíny bílé. Doba odezvy 5 ms (šedá-

-šedá) zaručuje plynulé sledování obrazu.

Technologie Splendid Video Intelligence optimalizuje 

grafi cký výkon a kvalitu obrazu vylepšením barev, jasu, 

kontrastu a ostrosti. Na výběr je z pětice přednastave-

ných video režimů (Krajina, Kino, sRGB, Standardní 

a Uživatelský). Funkce QuickFit Virtual Scale zobrazuje 

dokumenty, fotografi e a rastr v jejich skutečné velikosti. 

Uživatelé mohou s její pomocí zobrazovat přesné náhledy 

fotografi í a upravovat je. K aktivaci funkce QuickFit 

Virtual Scale slouží opět speciální klávesa, jejímž pro-

střednictvím lze nastavovat různé formáty zobrazení.

Monitor PB278Q je vybaven konektory HDMI 1.4, 

DisplayPort 1.2, Dual-link DVI pro rozlišení až WQHD, 

ale také klasickým D-sub pro rozlišení Full HD. Novinka 

má dvojici vestavěných 3W reproduktorů, které zajiš-

ťují kvalitní zvuk. Monitor se začne prodávat v říjnu za 

14 990 Kč s DPH.
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  Úvod
Mobilní telekomunikační technologie jsou jednou z nej-

rychleji se celosvětově rozvíjejících oblastí. Tento fakt je

zapříčiněn velmi rychlou adopcí funkcí, služeb a možností, 

které mobilní sítě komerčně koncovým uživatelům skrze

zprostředkovatele/operátora nabízejí. Je to jen několik let, 

co lidé používali ještě analogové systémy a koncové termi-

nály s černobílými displeji a dnes se nacházíme v době, kdy 

smartphony (chytré telefony s operačním systémem) pou-

žívá čím dál více uživatelů. Nejde však již pouze o prová-

dění telefonních hovorů, ale daleko více uživatelů používá

mobilní sítě k získávání a provozování multimediálního

obsahu (kontinuálně přenášené video přenosy, stahování

dat apod.) i z tohoto důvodu je patrné, že mobilní teleko-

munikační technologie prošly velice rychlým a intenziv-

ním vývojem kupředu a dá se očekávat, že tento trend bude

do budoucna zcela jistě pokračovat.

Standardizační organizace

V článku jsou často zmíněny organizace, které se ať už 

přímo podílejí nebo určitým způsobem alespoň přispívají 

k vývoji a standardizaci systémů využívaných v mobilních 

telekomunikacích. Patří mezi ně následující organizace.

Organizace 3GPP (3rd Generation Partnership 

Project) byla založena roku 1998 podpisem dohody „Th e 

3rd Generation Partnership Project Agreement“ a je tvo-

řena světovými telekomunikačními organizacemi pro 

telekomunikační standardy. Jde především o organizace 

ARIB (Association of Radio Industries and Businesses), 

Evropský institut pro telekomunikační normy (European 

Telecommunications Standards Institute, ETSI), ATIS (Th e 

Alliance for Telecommunications Industry Solutions), 

CCSA (China Communications Standards Association), 

TTA (Telecommunications Technology Association), TTC 

(Telecommunication Technology Committee). Původní 

oblast působnosti a cíl 3GPP byl ve tvorbě technických 

specifi kací a zpráv použitelných celosvětově pro mobilní 

sítě třetí generace, později však šlo i o mobilní sítě dalších 

generací a vývoj standardů pro vysokorychlostní mobilní 

internetové přenosy.

Mezinárodní telekomunikační unie (International 

Telecommunication Union, ITU), která byla založena 

roku 1993 jako nástupce Mezinárodního poradního 

výboru pro telegrafi i a telefonii (International Telegraph 

and Telephone Consultative Committe, CCITT) zalo-

žené 1865. ITU je jednou za specializovaných agentur 

Organizace spojených národů (OSN) zodpovědných za 

informační a komunikační technologie a je založena na 

spolupráci veřejnosti a soukromého sektoru, se stávajícím 

počtem 192 členských zemí a více než 700 subjekty ze 

soukromého sektoru a akademických institucí.

Zabývá se standardizací (vývojem technických norem, 

zajištujících bezproblémové propojení sítí a technologii), 

správou a přidělováním kmitočtového spektra (kmitočto-

vých pásem), dále pracuje na organizaci mezinárodních 

telekomunikačních smluv apod. 

Existují tři různé sektory ITU, patří mezi ně ITU-T, což 

je Telekomunikační normalizační sektor zabývající se pří-

pravou technických specifi kací pro telekomunikační sys-

témy, sítě, služby tedy standardizaci, vydávají doporučení.

Další sektory ITU jsou ITU-R neboli Radiokomunikační 

sektor, který vypracovává technické charakteristiky a pro-

vozní postupy např. pozemních a rádiových služeb (systémů) 

a poslední zmíněný sektor je ITU-D, Sektor rozvoje teleko-

munikací, pracující na přípravě doporučení, směrnic aj.

3GPP2 je projekt spolupracující na vývoji mobilních 

služeb třetí generace s Americkým institutem pro národní 

normy (American National Standards Institute, ANSI) 

a skládá se 3GPP partnerů a partnerů reprezentujících trh 

jako např. CDMA Development Group a IPv6 Forum.

Další z mnoha standardizačních organizací se nazývá 

OMA (Open Mobile Alliance). Byla založena v roce 

2002 téměř 200 společnostmi zahrnujícími mobilní 

operátory (Telefónica, Vodafone, Orange, T-Mobile, 

atd.) výrobci (Ericsson, Siemens, Nokia, Sony Ericsson, 

Philips, Motorola, Samsung, LG apod.), dodavateli soft -

waru (Microsoft , Sun Microsystems, IBM, Oracle Corp., 

Symbian atd.) a poskytovateli služeb. OMA se soustředí 

na vývoj otevřených standardů a jejich cílem je poskyto-

vat otevřené specifi kace pro požadavky trhu a zajistit pro-

vozuschopnost mezi různými zařízeními bez ohledu na 

polohu, poskytovatele a provozovatele služeb.

Pracovní skupina pro technické úkoly v internetu 

(Internet Engineering Task Force, IETF) je organizace při-

družená k ISOC (Internet Society) a zabývá se vývojem 

a podporou internetových standardů, architektury a bez-

problémového a bezpečného běhu. IETF se skládá z aka-

demiků, dobrovolníků, vývojářů a dalších, kteří věnují svůj 

čas a úsilí k dosažení společného cíle. Účast na projektu 

nevyžaduje členství, tudíž je zcela dobrovolná a umožňuje 

účast komukoliv se zájmem se podílet. Hlavní činnosti 

IETF je příprava specifi kací RFC (Request for Comments) 

defi nujících internetové protokoly apod. IETF je skládá ze 

dvou pracovních skupin, z nichž jedna se zabývá tvorbou 

Možnosti rozvoje služeb 

 mobilních sítí 4. generace 
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obhájené na Katedře telekomunikací ČVUT FEL. Popisuje standardizaci a vývoj mobilních technologii zejména se zaměřením 

na perspektivní technologii LTE včetně další verze LTE Advanced a dále WiMAX2, které splňují podmínky pro mobilní sítě 

4. generace dle dokumentu IMT-Advanced. Dále se zabývá rozvojem těchto technologií ve veřejných mobilních telekomunika-

cích ve vybraných zemích Evropské Unie a důležitým faktorem, který ovlivní rozvoj v České republice. Tímto faktorem je aukce 

uvolněných kmitočtů, které mají být využity pro výše uvedené technologie.

1. část
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ěRFC o testování zařízení a síťových prvků. Druhá pra-

covní skupina testuje síť jako celek.

ETSI je nezisková organizace s více než 700 členy z 62

zemí světa, mezi které patří převážně výrobci, provozova-

telé sítí, poskytovatelé služeb, státní organizace (minister-

stva), univerzity a výzkumné organizace. Tento institut byl

založen Evropským shromážděním pro správu pošt a tele-

komunikací (Conference Européenne des Administrations

des Postes et des Télécommunications, CEPT) v roce 1988

a byl ofi ciálně uznán Evropskou komisí. ETSI je zodpo-

vědný za standardizaci a specifi kaci informačních a komu-

nikačních technologii v Evropě. Zabývá se také činností, 

která je se standardizací úzce spojena, jako je podpora

evropské regulace, testovaní interoperability, defi nice poža-

davků pro využití kmitočtového spektra pro technologie, 

které specifi kují. Jedním z nejvýznamnějších úspěchů ETSI

byla standardizace mobilního telefonního systému GSM

a také se z počátku podílel na vývoji UMTS.

Cílem organizace UMTS Fórum je zajištění globálního

úspěchu sítí třetí generace, UMTS. Členové seskupení se

podílejí na rozvoji UMTS a za tímto účelem si vzájemně sdě-

lují zkušenosti, řeší sporné otázky a vydávají reporty a mate-

riály. Mezi členy se řadí mobilní operátoři, výrobci zařízení

a síťové techniky, poskytovatelé a další organizace. 

V případě organizace WiMAX Fórum jde o nezis-

kovou organizaci, která se zabývá certifi kací, podporou 

služeb a zajištěním kompatibility širokopásmových rádi-

ových systémů, které jsou založeny na standardu IEEE 

802.16. Hlavním cílem této organizace je však urychlit 

přijetí a rozšíření technologie WiMAX ve světě záštitou 

při podpisu roamingových dohod, sdílením certifi kátů 

a také certifi kací zařízení. WiMAX Fórum úzce spolupra-

cuje s poskytovateli služeb a regulačními úřady za účelem 

plnění požadavků zákazníků.

  Historie mobilních sítí
Používání mobilních sítí je známě již před rokem 1950, 

kdy vznikla v Holandsku první komerčně používaná 

mobilní sít. Jednalo se o síť umožňující spojování pomocí 

operátorek. Tyto sítě se však potýkaly s problémy, mezi 

které patřila malá kapacita, pokrytí, omezená mobilita 

terminálů a také jejich vysoká spotřeba energie. Řešením 

těchto problémů byly buňkové, tedy celulární sítě, kterými 

se zabývali vývojáři v Bellových laboratořích. Po celou 

tuto dobu procházejí mobilní sítě vývojovými etapami, 

jinak řečeno generacemi. V současnosti se mobilní sítě 

pohybují na hranici pomezí třetí a čtvrté generace. Tento 

vývoj je zobrazen na obr. 1.

4GLTE

3.5G
3G

2G
(Digital)1G

(Analog)

802.11b

802.11a/g

802.11n

802.16-2004

802.16e-2005

802.16m

1995 2000 2005 2010+

-14.4 144 384 < 50 M < 100 M Přenosová

rychlost

[kb/s]

Mobilita

Vysoká

Střední

Nízká

Obr. 1  Generační vývoj v mobilních telekomunikačních systémech

Mobilní sítě první generace

Jednou z prvních mobilních sítí první generace spuště-

ných v Evropě byl systém NMT, a to konkrétně 1. října 

1981. Standard byl vyvinut v severských zemích, přesněji 

šlo o Finsko, Švédsko, Norsko a Dánsko, proto byl také 

tento systém nazván Nordic Mobile Telephony, tedy zkrá-

ceně NMT. Jednalo se však o analogový systém poskytující 

pouze hlasové služby. Tento systém byl využíván ve dvou 

variantách NMT 450 a NMT-900, které se lišily využíva-

ným frekvenčním pásmem. Pro variantu NMT-450 bylo 

tedy využíváno pásmo 450 MHz a pro variantu NMT-900 

šlo o pásmo 900 MHz [1], tato varianta byla však spuštěna 

až v roce 1986 a použití vyššího kmitočtu umožňovalo

zvýšení kapacity sítě. V České republice byla síť NMT 

provozována také. V roce 1991 byla spuštěna tehdejším 

mobilním operátorem Eurotel a její provoz byl ukončen 

v roce 2006, neboť od spuštění systémů mobilních sítí 

druhé generace začal klesat počet zákazníků.

Sítě první generace využívaly frekvenční modulaci 

a jako přístupovou metodu vícenásobný přístup s kmi-

točtovým dělením (Frequency Division Multiple Access, 

FDMA). Dále se sítě první generace vyznačovaly poměrně 

velkou velikostí buněk, která se pohybovala v rozmezí 

od 2 do 30 km a také používáním vysokých vysílacích 

výkonů. Tyto systémy měly mnoho nedostatků, mezi 

nimiž je např. nízká kvalita hovorů, nízké zabezpečení, 

neefektivní využití frekvenčního pásma a nemožnost 

mezinárodního roamingu, protože skoro každá země měla 

vyvinut svůj vlastní systém, který byl neslučitelný s ostat-

ními. Ve Velké Británii byl používán systém TACS (Total 

Access Communication System), v Západním Německu 

a Rakousku C-Netz, ve Francii RadioCom 2000, v Itálii 
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tomu bylo i v USA (AMPS) a Japonsku (TZ-802, TZ-803, 

JTACS).

Mobilní sítě druhé generace

Mobilní sítě druhé generace jsou již plně digitální. 

Celosvětově nejznámějším zástupcem této generace je 

Globální systém pro mobilní komunikaci (Global System 

for Mobile Communication, GSM). Jedná se o systém, 

který splňuje stanovené požadavky jako např. podpora 

mezinárodního roamingu, efektivnější využití frekvenč-

ního pásma, vyšší kapacita sítě a další. Současně mohou 

být tyto požadavky chápány jako výhody oproti první 

generaci mobilních sítí. Původně byla zkratka GSM pou-

žívaná pro skupinu Groupe Spécial Mobile, která vznikla 

v roce 1982 a měla vytvořit celosvětový digitální systém, 

za tímto účelem byly také defi novány výše uvedené poža-

davky. V roce 1989 byly tyto povinnosti přesunuty na 

Evropský telekomunikační normalizační institut a roku 

1990 byla 1. fáze specifi kace GSM prohlášena standardem.

Kmitočtová pásma využívaná systémem GSM jsou pro 

Evropu 900 MHz a 1800 MHz, pro USA 1900 MHz. GSM 

využívá přístupovou metodu založenou na vícenásobném 

přístupu s časovým i kmitočtovým dělením (Frequency 

Division Multiple Access/Time Division Multiple Access 

FDMA/TDMA). Rádiový kanál je tedy přidělen několika 

uživatelům, kteří jsou rozdělení do několika časových 

intervalů.

I přes fakt, že jsou tyto sítě zaměřeny hlavně na hlasové 

služby, umožňují také datové přenosy. Datové přenosy 

jsou založeny na principu přepojování okruhu (Circuit 

Switched Data, CSD) a umožňují dosahovat rychlosti 

9,6 kb/s, která byla později navýšena na 14,4 kb/s. K dal-

šímu zrychlení došlo při nasazení systému HS-CSD (High 

Speed-Circuit Switched Data), který umožňoval použití 

více časových intervalů, kde na jeden interval připadala 

rychlost 14,4 kb/s.

Mobilní síť se skládá ze subsystému základnových 

stanic (BSS) a síťového spojovacího subsystému (NSS). 

Mobilní stanice (MS) není součástí sítě. Popsaná architek-

tura systému GSM [2] je zobrazena na obr. 2 a zahrnuje:

–  Základnovou stanici (Base Transceiver Station, BTS), 

která řídí rádiové rozhraní a mobilní stanici.

–  Řídicí jednotku základnové stanice (Base Station 

Controller, BSC), které se stará o předávání hovorů 

(handover), přiřazování radiových kanálů a sběrem 

konfi guračních dat. BTS a BSC jsou spojeny rozhraním 

Abis, které umožňuje správu radiových zařízení a alo-

kaci frekvencí na BTS.

–  Radiotelefonní ústřednu (Mobile Switching Center, 

MSC), která představuje spojovací systém na základě 

ISDN, který provádí spojování hovorů v síti a řídí 

hovory v rámci a mimo síť.

–  Databáze identit mobilních terminálů (Equipment 

Identity Register, EIR) obsahující seznamy typu: White, 

Black a Gray list. Obsahuje i informace o vlastnostech 

terminálů pomáhá tedy chránit síť. Není však povinnou 

součástí sítě.

–  Návštěvnický lokační registr (Visitor Location Center, 

VLR), který je databází údajů o uživatelích pod kontro-

lou jednoho MSC. Každé MSC má své vlastní VLR, které 

si dokáže vyžádat data z HLR pokud se uživatel dostane 

pod dané MSC.

–  Domovský lokační registr (Home Location Register, 

HLR), tj. databáze údajů o účastnících sítě.

–  GMSC (Gateway MSC), což je MSC, které funguje jako 

brána, která z HLR zjišťuje informace o poloze volaného 

a na základě těchto informací směruje hovor.

–  AUC (Authentication Center), tj. databázi ověřovacích 

parametrů a šifrovacích klíčů pro přístup k síti.

–  SMSC (Short Message System Center), tj. centrum pro 

zpracování a uchování SMS zpráv.

–  Účastnickou identifi kační kartu (Subscriber iden-

tity module, SIM), která slouží k identifi kaci uživatele 

a ukládání dat a představuje plug-in modul pro mobilní 

zařízení.

–  Mobilní zařízení (Mobile Equipment, ME), tj. telefonní 

přístroj.

–  Operační subsystém, který slouží pro servis a monitoro-

vání funkcí celého systému.

AuC
HLR EIR

VLR
MSC GMSC

BSC

BTS

Mobile Station (MS)

SIM ME

BTS

BTS

PSTN

Obr. 2  Architektura systému GSM [3]

Rozšíření mobilních sítí druhé generace

převážně týkaly bloků, které umožňují paketový přenos. 

Těmito inovacemi vznikají sítě, které jsou označovány jako 

mobilní sítě 2,5G a mobilní sítě 2,75G. Tyto sítě mohou 

být považovány za určitý mezikrok druhé a třetí generace.

„Dvouapůltá“ generace mobilních sítí představuje tech-

nologii sloužící pro přenos dat pomocí přepojovaných 

paketů. Tento přenos je možné realizovat dvěma způsoby. 

Jedním způsobem je tzv. nespojovaný přenos, během kte-

rého jsou pakety přenášeny nezávisle na sobě. Mezi uži-

vateli, příjemcem a odesilatelem, není jednoznačná cesta, 
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způsob tedy pracuje na principu, na kterém pracuje pro-

tokol IP. Druhá možnost je tzv. spojovaný přenos. Během 

tohoto přenosu dochází k navázání spojení mezi uživateli 

a vytyčení pomyslné cesty, po které jsou pakety přenášeny. 

Takovýto způsob přenosu je charakteristický pro protokol 

X.25. Technologie GPRS (General Packet Radio Service) 

umožňuje dosahovat teoreticky přenosové rychlosti až 

171,2 kb/s (21,4 kb/s × 8 časových intervalů). Technicky 

vzato se jedná o zásah do stávající sítě GSM spočívající 

v hardwarové úpravě bloků, které umožňují paketový pře-

nos pomocí protokolu IP, především se tato úprava týká 

bloku BSC (přidání PCU), další úpravy jsou spíše soft wa-

rového typu, jedná se především o bloky MSC, VLR, BSC, 

BTS a HLR. V neposlední řádě je součástí zásahu přidání 

zcela nových komponent SGSN, GGSN, směrovačů, DNS 

serverů a fi rewallů. Tyto změny jsou vidět na obr. 3 archi-

tektury sítě GSM/GPRS [4]. Nové bloky zahrnují:

–  PCU (Packet Control Unit), která odděluje provoz sítě 

na paketový, který je směrován k SGSN a telefonní smě-

rovaný k MSC.

–  SGSN (Serving GPRS Support Node), který směruje 

paketový provoz mezi základnovými stanicemi a GGSN. 

Stará se také o obsluhu účastníků připojených do sítě, 

autentizace, šifrování a tarifi kaci.

–  GGSN (Gateway GPRS Support Node), která funguje 

jako brána GPRS sítě s jinými sítěmi na bázi protokolu 

IP nebo X.25.

BTS
RSC

PCU

GSM

GPRS

PLMN

Externí síť
X.25

Externí síť
IP

MSC/VLR
HLR

EIR

SMSC

SGSN

BG
CG LIG

GGSN

GGSN

Síť SS7

GPRS
páteřní síť

(IP)

Obr. 3  Architektura sítě GSM/GPRS [3]

Technologie EDGE (Enhanced Data for Global 

Evolution) rozšiřuje systém GSM, zvyšuje kapacitu sítě 

a přenosové rychlosti. Spadá do mobilních sítí 2,75G. 

Využívá také nového typu modulace 8PSK (8-Phase Shift  

Keying), která umožňuje zvýšení rychlosti a má trojná-

sobnou spektrální účinnost. EDGE vychází z technologie 

GPRS a využívá její nepozměněnou architekturu, nevy-

žaduje tedy žádné nové síťové prvky. Její modernizace je 

založena na přidání nového TRX modulu do BTS a aktu-

alizaci soft waru v síti.

Mobilní sítě třetí generace

Mezinárodní telekomunikační unie započala práci 

na standardu IMT-2000 (International Mobile 

Telecommunications-2000). V podstatě se jedná o sou-

pis požadavků a doporučení pro mobilní sítě 3. generace. 

Součástí těchto požadavků je zvýšení přenosové rychlosti, 

garance rychlostí v případě vysoké a nízké mobility, zajiš-

tění celosvětové kompatibility, podpora služeb na základě 

přepojovaní okruhů i přepojovaní paketů, např. pro mul-

timediální služby a aplikace, atd. Do roku 1995 byl tento 

standard označován jako FPLMTS (Future Public Land 

Mobile Telecommunications System).

Standard IMT-2000 je defi nován organizací ITU, 

původně popisoval jediný celosvětový standart, kterým 

měl být Univerzální mobilní telekomunikační systém 

(Universal Mobile Telecommunications System, UMTS). 

Defi noval také frekvenční pásma, která by měla být 

pro tento systém použita, jmenovitě 1885–2025 MHz, 

2110–2200 MHz. Některé země se však tímto doporu-

čením neřídily a tak vzniklo více standardů rádiových 

rozhraní pro systém třetí generace, které se dají dělit na 

několik skupin. Jednou z nich je např. americký stan-

dard CDMA2000 (Code Division Multiple Access 2000), 

čínský TD-SCDMA (Time Division-Synchronous Code 

Division Multiple Access) nebo evropský W-CDMA 

(Wideband-Code Division Multiple Access) používaný 

také v Japonsku. V Evropě je tento standard známý pod 

označením UMTS.

Původně se vývojem systému UMTS zabýval ETSI, 

později vývoj převzala organizace 3GPP. Sítě třetí generace 

tedy bývají implementovány do již existujících sítí druhé 

generace. Využití konceptu sítí třetí generace předpokládá 

pokrytí celého území pomocí systému GSM/GPRS s urči-

tými místy pokrytými zároveň i systémy třetí generace. 

Z důvodu nasazení mobilních sítí třetí generace je však 

nutné vybudovat zcela novou přístupovou síť, která je 

založena na širokopásmovém přístupu W-CDMA. Toto 

se týká pouze rádiové přístupové sítě založené na UMTS 

(Universal Terrestrial Radio Access Network, UTRAN), 

protože UMTS využívá podobné protokoly jako GPRS, 

takže jádro sítě může zůstat nezměněno. Změna přístu-

pové části se týká nahrazení základnových stanic bloky 

NodeB, řídicí jednotku BSC nahrazuje řídicí jednotka 

rádiové sítě (Radio Network Controller, RNC) a dále je 

nutné nahradit mobilní terminály, které musí podporovat 

UMTS i GSM [5]. Tyto změny ukazuje obr. 4. Nové bloky 

zahrnují:

–  RNC, která má podobnou funkci jako BSC, jedná se 

o řadič základnových stanic.

–  NodeB funguje podobně jako BTS, představuje nový typ 

základnové stanice.

–  MGW (Media Gateway), který slouží ke konverzi proto-

kolů tj. bod propojení základnových stanic a dalších sítí.
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Obr. 4  Architektura přístupové sítě UMTS – UTRAN [3]

Standardy UMTS

Systém UMTS prochází vývojovými fázemi, na jejichž 

defi nici pracuje organizace 3GPP. Jednotlivé fáze specifi -

kace se nazývají Releases tj. Vydání. Specifi kace, na které 

již neprobíhá práce a je tedy uzavřena se označuje jako 

„frozen“. Jednotlivé specifi kace vycházejí nejčastěji s roč-

ním odstupem, viz obr. 5.

Release 99 byl vydán roku 2000 a byl první Release, 

který se týkal sítí 3. generace. Specifi koval v podstatě 

v plném znění základní popis GSM a představil novou 

přístupovou síť UTRAN, čímž byly položeny základy 

pro budoucí vysokorychlostní datové služby. Jednalo se 

o pozemní rádiové rozhraní UMTS. Hlavními změnami 

v UTRAN je nahrazení BTS za NodeB a BSC za RNC. 

Další stěžejní věcí popsanou v tomto Release byla nová 

metoda přístupu W-CDMA, která odpovídala požadav-

kům pro IMT-2000.

V původním značení Release 2000, avšak kvůli přehled-

nosti budoucího značení přejmenovaný na Release 4, pře-

vážně rozšiřoval Release 99. Jedním z cílů sítě 3. generace 

bylo odstranit přenos pomocí přepojování okruhů a nahra-

dit ho plně paketovou sítí, která je prvním krokem směrem 

k sítím založeným na protokolu IP. Tato náhrada počítá se 

zachováním služeb, které byly realizovány pomocí přepojo-

vaných okruhů, jejich přenosem pomocí paketů.

R99 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

201120102009200820072006200520042003200220012000

UMTS HSPA
DL

HSPA
UL

HSPA
+ LTE LTE

EPC

Common
IMSMMTelIMS

Obr. 5  Časová osa vývoje jednotlivých Releases [6]

Release 5 představoval první větší snahu o zave-

dení páteřní sítě založené na principu IP, tzv. IMS (IP 

Multimedia Subsystem), který představuje novou doménu 

zpracování dat, která umožňuje podporu nových multi-

mediálních služeb založených na IP. Podstatnou věcí je 

představení vysokorychlostního přístupu pro přenos 

paketů ve směru k účastníkům (High Speed Downlink 

Packet Access, HSDPA). Tato technologie umožňuje teo-

reticky dosáhnout rychlosti ve směru k účastníkům až 

14,4 Mb/s a umožňuje využití nové hybridní metody 

s automatickou žádostí o opakování (Hybrid-Automatic 

Repeate reQuest, H-ARQ). Další inovace se týkají funkcí 

v přístupové síti, kde funkce RNC přecházejí na základno-

vou stanici NodeB.

Doména IMS má velmi významný dopad na telekomu-

nikace. Představuje spolupráci mezi mobilními sítěmi, které 

byly defi novány organizací 3GPP a pevnými telefonními 

sítěmi. Použití IMS překračuje hranice mezi mobilními, 

rádiovými a pevnými sítěmi a je prvním krokem procesu 

konvergence pevných a mobilních sítí, je tedy zařazen do 

příští generace sítí (Next Generation Network, NGN).

Doména IMS není sama o sobě technologie, spíš může 

být chápána jako architektura. Je založena na internetových 

protokolech, které jsou základním způsobem poskytování 

služeb. Nejdůležitějším protokolem je v tomto případě sig-

nalizační protokol spojení (Session Initiation Protocol, SIP), 

který byl navržen pro sestavení, správu a uvolnění spojení 

v sítích IP. Využití tohoto protokolu umožňuje poskytování 

služeb jako je např. Push to Talk přes buňkovou síť, kde je 

status uživatele klíčovým ukazatelem ke komunikaci, sdí-

lení dat s multimediálním obsahem apod.

Vývojem IMS se zabývala skupina 3G.IP, která byla roku 

1999 založena za tímto účelem. Později tato skupina přešla 

pod organizaci 3GPP, čímž došlo k lepší optimalizaci.

Release 6 defi nuje technologii pro vysokorychlostní 

přístup pro přenos paketů ve směru od účastníků (High 

Speed Uplink Packet Access, HSUPA) dosahující vyš-

ších rychlostí, teoreticky je možné dosáhnou rychlosti 

až 5,76 Mb/s. Po vzoru předchozích Releases dochází 

k drobným inovacím v architektuře sítě, které přispívají 

ke zlepšení výkonu, odezvy atd. Další novinkou je MBMS 

(Multimedia Broadcast Multicast Service), která přináší 

nové možnosti vysílání a umožňuje přenos stejných dat 

k mnoha příjemcům přes společný rádiový kanál. 

Release 7 specifi kuje technologii MIMO (Multiple 

Input Multiple Output) využívající více antén a kombi-

nací technologii HSDPA a HSUPA vzniká HSPA (High 

Speed Packet Access). Dále došlo k vylepšení techno-

logie HSPA uváděné pod názvem Evolved HSPA nebo 

také HSPA+ uvedením využití modulace 64QAM. Tato 
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směry, kde ve směru od účastníků jde až o 11,5 Mb/s a ve 

směru k účastníkům až 21,6 Mb/s. Ve spojení s technolo-

gii MIMO lze dosahovat ještě vyšších rychlostí.

Organizace 3GPP začala souběžně s vývojem W-CDMA, 

tedy Evolved HSPA, pracovat na zcela nové technologii známé 

jako LTE (Long Term Evolution). Standart LTE byl zahrnut 

do Release 8, který byl dokončen v roce 2008. Radiové roz-

hraní LTE je založeno na přístupových metodách OFDMA 

(Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) ve směru 

k účastníkům a SC-FDMA (Single-carrier FDMA) ve směru 

od účastníků. Spolu s LTE byl vyvinut zcela nový typ all-IP 

páteřní sítě, který byl pojmenován SAE (System Architecture 

Evolution). V tomto Release bylo také popsáno využití kom-

binace systému MIMO s digitální modulací 64QAM pro tech-

nologii LTE. Byl zde také uveden nový typ základnové stanice 

eNodeB, studie HeNodeB a jejích základní funkce. Dále je 

tento Release dalším vývojovým stupněm HSPA+. Dochází ke 

zvýšení rychlosti díky kombinaci modulace 64QAM a tech-

niky MIMO. Také došlo k uvedení Dual Carrier HSDPA, 

které umožňuje využití dvou sousedních kanálů. Jejich využití 

umožňuje dosahovat dvojnásobné rychlosti.

Specifi kace Release 9 byla uzavřena v prosinci roku 

2009, pokračuje ve specifi kaci HeNodeB a zaměřuje na 

bezpečnost, kvalitu služeb, poplatky a přístupy k HeNodeB. 

Jde tedy hlavně o informace rozšiřující Release 8. Jsou zde 

uvedeny základní požadavky pro tento nový typ základ-

nové stanice jako např.:

–  Přístup HeNodeB ke službám sítě.

–  Podpora veřejných výstražných systémů (Public Warning

System, PWS) a výstražné služby před zemětřesením 

a tsunami (Earthquake and Tsunami Warning Service, 

ETWS).

–  Provozní požadavky splňující podmínky licence 

o radiové komunikaci.

–  Autentizace HeNodeB, požadavky na kvalitu služby, 

podpora hostů (uživatel není přímo majitel HeNodeB), 

roamingu, televizních služeb apod.

Další novinkou je podpora a rozšíření MBMS pro LTE. 

Jedná se o službu, která umožňuje jednomu bodu (zaří-

zení) odeslat informaci více bodům (zařízením) přes 

společný rádiový kanál, což lze využít např. pro mobilní 

televizní nebo rozhlasové vysílání. Tato služba byla uve-

dena v Release 6, její podpora pro LTE je však uvedena až 

v tomto Release. Rozšíření MBMS se týká podpory for-

mátu H.264, což je standard pro komprimaci videa umož-

ňující přenos obrazu ve vyšší kvalitě při nižší přenosové 

rychlosti.

Tento Release se dále také zabývá využitím kmitočtů 

pro oblast Evropy, které se uvolnily po přechodu na 

digitální vysílání z analogové televize, přesněji pásmo 

800 MHz, a mělo by být dostupné pro celou Evropu tzv. 

digitální dividendy pro mobilní služby. Ve spojení s těmito 

kmitočty se také zabývá doporučením, které představila 

Evropská komise. Společně s pásmem 800 MHz zmiňuje 

možné využití kmitočtů v pásmu 1 500 MHz. 

Jednou z nejpodstatnějších věcí v tomto Release je uve-

dení studie na téma systém LTE-Advanced, který splňuje 

klíčové požadavky IMT-Advanced (International Mobile 

Telecommunications-Advanced).

W-CDMA HSPA HSPA+ LTE LTE-A

Ve směru k účastníkům [Mb/s] 0,384 14,4 28,8 100 1 000

Ve směru od účastníků směr [Mb/s] 0,128 5,76 11,6 50 500

Čekací doba [ms] 150 100 50 5 < 5

3GPP Release R 99/R 4 R 5/R6 R7 R8 R10

Přístupová metoda CDMA CDMA CDMA OFDMA/SC-FDMA OFDMA/SC-FDMA

Tabulka 1  Porovnání systému standardizovaných organizací 3GPP

 LTE

Základní informace

Pod zkratkou LTE se skrývá pojem Long Term Evolution, 

jedná se o technologii určenou pro mobilní rádiovou 

komunikaci. Podle generačního dělení mobilních sítí 

spadá systém LTE do mobilních sítí třetí generace, přes-

něji do 3,9G. Protože nesplňuje všechny požadavky na 

systémy mobilních sítí čtvrté generace podle organizace 

ITU, které jsou shrnuty v doporučení IMT-Advanced, 

není LTE řazeno do čtvrté generace.

Standardizací a specifi kací LTE se zabývá od roku 2004 

organizace 3GPP, která si dala za cíl, aby bylo LTE uznáno jako 

celosvětový standard, kterým bylo po několik let GSM.

U technologie LTE se předpokládá využití pro přenos 

dat, video hovory, televizní přenos a také hlasové služby, 

které by však měli být přenášeny pomocí datových slu-

žeb – obecně VoData, tedy Voice over Data. Systém 

LTE je založen na protokolu IP a měl by tvořit základ 

All-IP-Network.

Technický popis

Požadavky pro LTE

Vývoj technologie LTE začal vytyčením požadavků 

v Release 8. Mezi hlavní požadavky patří:

–  Maximální teoretické přenosové rychlosti (při použití 

kanálu o šířce pásma 20 MHz) ukazují tabulky 2 a 3.

–  Čekací doba na uživatelské rovině při nízkém provoz-

ním zatížení sítě <5 ms, na řídicí rovině <100 ms.

–  Mobilita sítě LTE je optimalizována pro rychlosti 

0–15 km/h, kdy lze dosáhnout nejlepších výsledků 

a vysoká výkonnost je rovněž garantována i pro rych-
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350 km/h (příp. 500 km/h – záleží na kmitočtovém 

pásmu, které je použito).

–  Pokrytí je optimalizováno pro buňku o velikosti 5 km 

(viz výše uvedené hodnoty), přičemž při velikosti buňky 

30 km ještě lze dosahovat relativně dobrou výkonnost. 

Maximální velikost buňky v sítích LTE byla specifi ko-

vána na 100 km.

–  Spolupráce se systémy GSM/EDGE/UMTS a možnost 

využití kmitočtů pro již existující 2G a 3G systémy 

i nových kmitočtových pásem.

–  Podpora 200 aktivních uživatelů na buňku o šířce pásma

5 MHz.

– Výhradně IP architektura.

–  Podpora MBMS tj. všesměrového a výběrového vysílání

přes společný kanál.

Konfi gurace antén Rychlost [Mb/s]

SISO 100

MIMO 2 × 2 172

MIMO 4 × 4 326

Tabulka 2  Přenosová rychlost ve směru k účastníkům při 

použití modulace 64-QAM

Modulace Rychlost [Mb/s]

QPSK 50

16-QAM 57

64-QAM 86

Tabulka 3  Přenosové rychlosti ve směru od účastníků v závis-

losti na použité modulaci

Technické inovace v LTE

Mezi hlavní technické inovace LTE patří využití tech-

nologií a systémů jako jsou např. přístupové metody 

SC-FDMA a OFDMA, dále také využití systému MIMO 

a další. Tyto pojmy jsou popsány a vysvětleny dále.

Frekvenční spektrum

Technologie LTE využívá více frekvenčních pásem, spekt-

rum se pohybuje v rozmezí 1,4 MHz až 20 MHz. Větší šířka

pásma umožňuje dosahovat vyšší přenosové rychlosti, která 

je při šířce pásma 20 MHz teoreticky defi nována násle-

dovně – 100 Mb/s ve směru k účastníkům a 50 Mb/s ve 

směru od účastníků. Dále umožňuje využití párových

i nepárových spekter. Z toho vyplývá, že LTE podporuje obě

základní formy duplexu jak duplex s kmitočtovým dělením

(Frequency Division Duplex, FDD) tak duplex s časovým

dělením (Time Division Duplex, TDD). Je zde tedy možnost

využití existujících i nových frekvenčních pásem, které se

uvolňují po analogovém televizním vysílání.

Podle jedné ze specifi kací 3GPP je pro LTE přiděleno 

24 párových FDD pásem (viz tabulka 4) a 9 nepárových

TDD pásem (viz tabulka 5). Pro FDD LTE jsou kmi-

točtová pásma párována pro současný přenos na dvou 

frekvencích. Tyto frekvence jsou v dostatečném odstupu, 

aby nedocházelo k rušení.

LTE v režimu TDD umožňuje využití nepárových frek-

vencí. U TDD sdílí oba směry přenosu stejnou frekvenci, 

ale je využíváno časového multiplexování.

Pásmo

V směru 

od účastníků 

[MHz]

Ve směru 

k účastníkům 

[MHz]

Šířka 

pásma 

[MHz]

1920–1980 2110–2170 60

2 1850–1910 1930–1990 60

3 1710–1785 1805–1880 75

4 1710–1755 2110–2155 45

5 824–849 869–894 25

6 830–840 875–885 10

7 2500–2570 2620–2690 70

8 880–915 925–960 35

9 1749,9–1784,9 1844,9–1879,9 35

10 1710–1770 2110–2170 60

11 1427,9–1452,9 1475,9–1500,9 20

12 698–716 728–746 18

13 777–787 746–756 10

14 788–798 758–768 10

15 1900–1920 2600–2620 20

16 2010–2025 2585–2600 15

17 704–716 734–746 12

18 815–830 860–875 15

19 830–845 875–890 15

20 832–862 791–821 30

21 1447,9–1462,9 1495,5–1510,9 15

22 3410–3500 3510–3600 90

23 2000–2020 2180–2200 20

24 1625,5–1660,5 1525–1559 34

25 1850–1915 1930–1995 65

Tabulka 4  FDD pásma pro systém LTE dle 3GPP

Pásmo
Ve směru k/od účastníků 

[MHz]

Šířka pásma 

[MHz]

33 1900–1920 20

34 2010–2025 15

35 1850–1910 60

36 1930–1990 60

37 1910–1930 20

38 2570–2620 50

39 1880–1920 40

40 2300–2400 100

41 2496–2690 194

42 3400–3600 200

43 3600–3800 200

Tabulka 5  TDD pásma pro systém LTE dle 3GPP
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Pro přenos dat systému LTE byla zvolena zcela jiná přístu-

pová metoda. Jedná se o metodu odlišnou od CDMA, která

byla používána u UMTS. Zvolená metoda vícenásobného 

přístupu OFDMA se využívá ve směru k účastníkům a jde 

o metodu založenou na OFDM. Princip této metody spočívá

v rozdělení přenášeného datového toku na vysoký počet díl-

čích nosných. Dílčí nosné jsou vytvořeny ze skupiny vstupních 

bitů. Dílčí nosné jsou rozděleny do skupin, které se nazývají

dílčí kanály. Dílčí kanály jsou následovně zpracovány pomocí

inverzní rychlé Fourierovy transformace (Inverse fast Fourier

Transform) a dále dochází k modulaci. Na straně přijímače

dochází k demodulaci a následovně ke zpracování pomocí 

FFT (Fast Fourier Transform), která převádí signál z časové

oblasti zpět do frekvenční. Následovně dochází k sestavení

původní bitové sekvence, která byla použita pro vytvoření 

dílčích nosných. Tato přístupová metoda se vyznačuje rela-

tivně vysokou hodnotou poměru špičkového a průměrného

výkonu (Peak to Average Power Ratio, PARP), tedy poměrem 

špičkového a průměrného výkonu, což zapříčiňuje vyšší spo-

třebu energie. Principiální schéma vysílače OFDMA je zobra-

zeno na obr. 6.

Přístupová metoda SC-FDMA byla zvolena pro směr od

účastníků z důvodu menší energetické náročnosti než metoda

OFDMA. To by mohlo mít negativní vliv na velikost uživatel-

ského zařízení, v tomto případě např. mobilního telefonu. Ve

směru od účastníků bylo tedy nutné zvolit co nejhospodár-

nější metodu, která by přinesl obdobné výsledky jako OFDMA

ve směru k účastníkům. Přístupová metoda SC-FDMA je tedy 

velmi podobná metodě OFDMA. Také přenáší informace 

pomocí dílčích nosných, ale nejprve se vstupní sekvence zpra-

cuje pomocí FFT. Dochází tím k rozprostření mezi všechny 

dílčí nosné a až po té dochází k provedení IDFT. Oproti 

OFDMA je u SC-FDMA signál reprezentován diskrétními díl-

čími nosnými. Tyto dílčí nosné jsou u SC-FDMA modulovány 

nezávisle, díky čemuž je dosahováno menší hodnoty PARP. 

Principiální schéma vysílače SC-FDMA je zobrazeno na obr. 7.77
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Obr. 6  Princip vysílače OFDMA [7]
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Obr. 7  Princip vysílače SC-FDMA [7]

MIMO

Systém MIMO, jak již název „Multiple Input Multiple 

Output“ vypovídá, je technologie, která využívá většího 

počtu antén jak na straně přijímače, tak i na straně vysí-

lače. Patří mezi podstatné součásti LTE a WiMAX. U tech-

nologie LTE je využíván s cílem dosáhnout požadavků na 

spektrální účinnost, propustnost a pokrytí buňky, avšak 

prvotně byl určen pro technologii HSPA+ a byl předsta-

ven v Release 7.

Hlavní myšlenkou systému MIMO je, že vysílač vysílá 

větší počet datových toků na více antén a přenos každého 

toku je realizován na různých cestách, než dosáhne přijí-

mače, kde je zrekonstruován původní datový tok. Tento 

princip je znázorněn na obr. 8.

Vysílací antény Tx Kanál MIMO Příjímací antény Rx

Tx 1

Tx 2

Tx M

...

Rx 1

Rx 2

Rx M

...

Obr. 8  Princip techniky MIMO [8]

Nejčastěji je využíváno sestavy dvou nebo čtyř antén 

a podle toho je označováno MIMO 2 × 2 nebo MIMO 4 × 

4. Kromě využití většího počtu antén na straně přijímače 

i vysílače umožňuje systém MIMO také jednouživatel-

ské přenosy a víceuživatelské přenosy. Tyto systémy jsou 

označovány podle počtu antén přijímače a vysílače. 

Je zde využíváno prostorového multiplexování, které 

umožňuje vysílat současně několik datových toků. Tyto 

datové toky mohou patřit jednomu uživateli, jedná-li se 

o SU-MIMO (Single User Multiple Input Multiple Output) 

nebo více uživatelům a v tomto případě jde o MU MIMO 

(Multi User Multiple Input Multiple Output). Zatímco 

SU-MIMO zvyšuje přenosovou rychlost na jednoho uži-

vatele, MU-MIMO umožňuje zvýšit celkovou kapacitu 

přenosu.

Modulace

Obecně je modulace proces během, kterého dochází ke 

změně některého parametru nosného signálu (amplituda, 

kmitočet, fáze) v rytmu modulačního signálu. Využívá se 

pro zlepšení přenosových podmínek při průchodu sig-

nálu prostředím. Modulaci provádí modulátor.

Modulace je možné klasifi kovat podle modulačního 

signálu následovně:

–  digitální modulace,

–  analogové modulace,

–  impulzní modulace.

Jednotlivé typy modulací mohou být děleny dále, ale v pří-

padě LTE jsou důležité modulace digitální jako je modu-

lace QPSK,16QAM a 64QAM, které jsou podle specifi kace 

3GPP TS 36.211 [9] podporovány technologii LTE.
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padě, kdy je modulačním signálem digitální signál, který 

nabývá hodnot logické 1 a logické 0. Podle této hodnoty 

se skokově mění parametry nosné vlny.

Digitální modulace mohou být dále děleny na modu-

lace s pamětí a bez paměti, které se dále dělí na lineární 

a nelineární. V případě modulací používaných u tech-

nologie LTE se jedná o lineární digitální modulace bez 

paměti.

Z hlediska odolnosti je nejlepší pokud má modulace 

co nejmenší počet stavů konstelačního diagramu a jed-

notlivé stavy jsou od sebe co nejvíce vzdáleny. V případě 

působení rušení dochází k vychýlení bodů v konstelačním 

diagramu. U méně stavových modulací se snižuje prav-

děpodobnost chybovosti, která je u vícestavové modulace 

vyšší. S rostoucím odstupem signálu od šumu (Signal to 

Noise Ratio, SNR) klesá chybovost a čím méně stavů tedy 

modulace má, tím nižší je chybovost.

Kvadraturní modulace s klíčováním fázovým posuvem 

(Quadrature Phase Shift  Keying, QPSK) představuje čtyř-

stavovou modulaci, která se přenáší ve změně fáze. Symboly 

mohou nabývat hodnot 00, 01, 10, 11. Jeden symbol tedy 

přenáší dva bity. Modulace QPSK není schopna přenést 

takové množství informací jako např. 64-QAM modulace, 

ale je velmi odolná proti rušení a tedy vhodná do míst se 

slabším signálem, husté zástavby atd. Konstelační diagram 

modulace QPSK je znázorněn na obr. 9.

Kvadraturní amplitudová modulace (Quadrature 

Amplitude Modulation QAM) v systému LTE nabývá 16 

nebo 64 stavů, tedy každý symbol této modulace je vyjá-

dřen v případě 16QAM čtyřmi bity a v případě 64QAM 

šesti bity. Informace je zde přenášena ve změně amplitudy 

nosné. Konstelační diagram modulace QAM je znázorněn 

na obr. 9. 

QPSK 16QAM 64QAM

Obr. 9  Stavové diagramy modulací QPSK, 16-QAM a 64-QAM

Multiplexování s ortogonálním kmitočtovým dělením 

(Orthogonal Frequency Division Multiplex, OFDM) je typ 

modulační metody, která se využívá kromě systému LTE 

také např. pro WiFi, WiMAX nebo DVB-T. Princip OFDM 

spočívá v rozdělení kmitočtového pásma na několik men-

ších pásem, která jsou v rámci spektra umístěny blízko 

sebe. Dále jsou tato pásma modulována podle potřeby 

pomocí modulace QPSK nebo QAM, které jsou zmiňo-

vány výše. Pásma jsou tedy modulována na dílčí nosné, 

které jsou vzájemně ortogonální, díky čemuž se neovliv-

ňují. Datové toky jsou přenášeny nízkými modulačními 

rychlostmi a jsou opatřeny ochrannými intervaly, které se 

vkládají mezi symboly. Modulační metoda OFDM je tedy 

odolná vůči vícecestnému a mezisymbolovému rušení.

Síťová architektura

Pro správnou funkci mobilní sítě je potřeba zabezpečit 

funkčnost radiové části, ale i dalších ff unkcí, které do této 

části přímo nespadají. Proto je třeba zavést základní dělení 

architektury sítě na páteřní síť (Core Network, CN) a rádi-

ovou přístupovou síť (Radio Access Network, RAN).

Přístupová síť se stará o:

–  operace na fyzické vrstvě modelu OSI jako např. kódo-

vání, prokládání, modulace apod. a také operace na spo-

jové vrstvě OSI modelu např. ARQ,

–  šifrování, signalizace, handover atd.

Mezi funkce páteřní sítě se řadí:

–  tarifi kace,

–  správa uživatelů, mobility a spojení přenosu,

–  jakost služby (QoS).

V 3GPP Release 8 byly navržena nová architektura sítě 

označovaná EPS (Evolved Packet System), která slouží 

jako základ pro sítě příští generace. Tento systém je roz-

dělen, jak již bylo zmíněno, na páteřní a přístupovou 

část. Páteřní část sítě, která se nazývá SAE je založena 

na EPC (Evolved Packet Core). Přístupová část sítě LTE 

je založena na E-UTRAN (Evolved UMTS Radio Access 

Network). E-UTRAN je rádiová přístupová síť, která 

umožňuje uživatelům přistupovat ke službám poskyto-

vaným EPC. E-UTRAN tedy stojí za spojením mezi UE 

a EPC. EPC je All-IP páteřní síť, ke které může být při-

stupováno přes „3GPP“ přístupovou síť (LTE, 3G, 2G) 

nebo také „non-3GPP“ (WiMAX,WLAN). Tato fl exibilita 

přístupu umožňuje provozovatelům mít jeden typ páteřní 

sítě, jejímž prostřednictvím jsou podporovány různé 

služby. Základní síťová architektura LTE je znázorněna na 

obr. 10.

Internet

HSS

MME

SGW PDN-GW

EPCE-UTRAN

eNodeB

eNodeB

UE

X2 S11

S1-MME

S1-U

Obr. 10  Architektura systému LTE [10]

Podle dělení na páteřní a přístupovou síť, lze jednotlivé 

bloky snadno následovně zařadit. Páteřní síť obsahuje tyto 

bloky:

–  MME (Mobility Management Entity) je klíčový ovlá-

dací prvek, který kontroluje funkce spojené s bezpeč-

ností spojení a správou mobility účastníků, konkrétně 

je zodpovědný za: 
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deB komunikuje s MME přes rozhraní S1 a pomáhá 

k výměně informací a ověřování mezi uživatelským 

zařízením a MME. MME si poté vyžádá autentizační 

informace z HSS a ověřuje účastníka. Jakmile je hotov 

přepošle šifrovací klíče k eNodeB, čímž zabezpečí, že 

další přenosy budou zašifrovány.

 Zprostředkování komunikace – MME sám není 

přímo zapojen do výměny uživatelských dat (paketů) 

mezi mobilním zařízením a internetem. Místo toho 

komunikuje s jiným jinými síťovými prvky jádra 

sítě za účelem vytvoření IP tunelu mezi eNode-

-B a PND-GW. Také je zodpovědný za výběr SGW 

pokud je jich k dispozici více.

 Podpora handoveru – V případě, že nebude k dispo-

zici žádné rozhraní X2, tak MME pomáhá v přepo-

slání informací o handoveru mezi dvěma eNodeB. 

MME je také zodpovědný za úpravu uživatelských dat 

pro IP tunel po handoveru v případě potřeby využití 

nových směrovačů.

  Spolupráce s jinými sítěmi – Pokud mobilní zařízení 

dosáhne limitní oblasti pokrytí LTE, eNodeB se může 

rozhodnout k předání (handoveru) do sítě GSM, 

UMTS nebo změnu buňky na vhodnější. V obou pří-

padech řídí a komunikuje MME se síťovými prvky 

sítě GSM nebo UMTS.

 Správu mobility atd.

–  HSS (Home Subscriber Server) slouží k poskytování 

údajů o uživatelích daného operátora pro autentifi kaci 

a autorizaci. U GSM je vidět podobnost s HLR jako 

databázi uživatelů společně s AUC.

–  SGW (Serving Gateway) je bod propojení s přístupo-

vou sítí, přesněji se základnovou stanicí eNodeB a pro 

každé spojené uživatelské zařízení zajišťuje funkce jako 

je mobilita uživatelů a správu paketů.

–  PND-GW (Packet Data Network Gateway) poskytuje 

uživatelskému zařízení přístup k datové síti přidělením 

IP adresy. V praxi se jedná o bránu do sítě internet.

Páteřní síť využívá tři typy rozhraní S1-U propojuje 

S-GW a přístupovou síť LTE (eNodeB), S1-MME spojuje 

MME a přístupovou síť LTE (základnové stanice eNodeB) 

a S11 slouží pro kontrolu S-GW pomocí MME.

Přístupová síť je složena z:

–  UE (User Equipment) je termín označující uživatelský 

terminál tedy zařízení používané koncovým uživatelem 

pro komunikaci v rámci sítě. Tato zařízení budou přes-

něji zmíněna později.

–  eNodeB (evolved Node B) je síťový komponent, který 

slouží pro jednu nebo několik buněk E-UTRAN a má 

funkci základnové stanice. Na rozdíl od architektury 

UMTS, kde se přístupová část skládala z NodeB a RNC, 

je zde pouze eNodeB, který přebírá funkce původních 

dvou bloků. To zahrnuje:

 Funkce pro správu radiových prostředků jako je plá-

nování a dynamické přidělování zdrojů uživatelským 

zařízením pro oba směry.

 Kompresi, šifrování uživatelských datových toků 

a využívání metody H-ARQ.

  Volbu MME pro UE pokud nemůže být určeno smě-

rování z informací poskytnutých UE.

  Směrování dat na uživatelské rovině směrem k SGW.

  Plánování a přenos zpráv rozhlasového a televizního 

vysílání.

  Pomocí dat z UE rozhoduje o handoveru.

  Každý eNodeB může obsluhovat několik UE najed-

nou, přičemž UE může být připojeno pouze k jedné 

eNodeB.

Přístupová síť využívá rozhraní S1, které slouží ke spojení 

eNodeB s páteřní sítí a rozhraní X2, které slouží k propo-

jení dvou eNodeB.

H-ARQ

H-ARQ označuje hybridní metodu s automatickou 

žádostí o opakování určitých datových toků. Umožňuje 

terminálu rychle požádat o přeposlání chybně přija-

tých paketů a díky tomu umožňuje nepřetržitý tok dat. 

Standardní ARQ detekuje chyby pomocí porovnání vyge-

nerovaným CRC (Cyclic Redundancy Check) na přijímači 

s tím, které bylo přijato. U metody H-ARQ jsou využity 

také další redundantní bity, které se při neúspěšném pře-

nesení ukládají do databáze a dále provedení korekce FEC 

(Forward Error Correction) a ne pouze detekce chyb, ED 

(Error Detection), s využitím CRC. Přeposlané pakety 

jsou v UE kombinovány s původními.

Femtobuňky v LTE

Funkčnost dnešních mobilních sítí je založena na buň-

kové struktuře. Buňky jsou rozlišovány podle velikosti, 

která je především závislá na vlastnostech pokrývané 

oblasti. Mezi tyto vlastnosti se řadí např. členitost krajiny, 

rozloze měst a aglomerací apod. Buňky jsou tedy děleny 

následovně:

–  Makrobuňky pokrývají především rozsáhlé rovinaté 

oblasti s minimálním počtem překážek a malou husto-

tou osídlení.

–  Mikrobuňky používají se hlavně v členitějších oblastech 

s větší hustotou osídlení.

–  Pikobuňky pokrývají velmi malou oblast s velkou husto-

tou osídlení a tím tedy i velkým počtem uživatelů, může 

se třeba také jednat o kancelářské komplexy, obchodní 

centra apod.

Postupným vývojem v telekomunikacích rostou poža-

davky hlavně na kvalitu a kapacitu, ale s menší velikostí 

buněk. Za účelem uspokojení těchto požadavků byl uve-

den koncept femtobuněk. Jedná se o vysílače pokrývající 

svým signálem byty či kanceláře. Tímto z hlediska pokrytí 

a kapacity vhodně doplňují slabší místa sítě. Pod femto-

buňkou si můžeme představit malý přístupový bod nebo 

základnovou stanici, která není pod správou operátora, 

ale je pod správou uživatele. Tato základnová stanice je 

v dokumentech organizace 3GPP označována jako HeNB 

nebo HeNodeB (Home evolved NodeB). V souhrnu se 

tedy jedná o domácí základnovou stanici, která zlepšuje 

podmínky pokrytí, kapacity a rychlosti, čímž eliminuje 

případné nedostatky sítě uvnitř budov a zjednodušeně 

může být přirovnána ke směrovači WiFi, který je však 
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v architektuře LTE ukazuje obr. 11.

HeNB GW

eNB

MME/SGWMME/SGW

eNB

eNB HeNB HeNB HeNB

rozhraní S1

rozhraní X2

Obr. 11  Využití femtobuněk v architektuře LTE [11]

Uživatelská zařízení

V systémech jako jsou UMTS a LTE je pod pojmem uži-

vatelské zařízení rozuměno jakékoliv zařízení, které je 

využíváno koncovým uživatelem (spotřebitelem) a umož-

ňuje mu komunikovat. Muže tedy jít o mobilní telefon, 

notebook s adapterem (modemem, přístupovým bodem) 

umožňujícím připojení prostřednictvím širokopásmo-

vého mobilního přístupu k internetu. Tímto adapterem 

může být notebook vybaven již z výroby nebo může být 

dokoupeno USB zařízení v podobě klíčenky (dongle), 

viz obr. 12. Toto zařízení se přímo spojí se základnovou 

stanici, která je v případě systému UMTS pojmenována 

NodeB a případě LTE se jedná o eNodeB.

V systému LTE je defi nováno pět kategorii, které určují 

úroveň, na které bude konkrétní telefon, dongle nebo jiné 

zařízení fungovat. Liší se dosažitelnou přenosovou rych-

losti, modulací a anténní konfi gurací, viz tabulka 6.

Obr. 12  LTE USB zařízení (dongle) [12]

Parametr
Kategorie

1 2 3 4 5

Rychlost od uživatele [Mb/s] 10 50 100 150 300

Rychlost k uživateli [Mb/s] 5 25 50 50 75

Modulace k uživateli QPSK, 16QAM, 64QAM

Modulace od uživatele QPSK, 16QAM 64QAM

Max. MIMO k uživateli 1 2 2 2 4

Tabulka 6  Kategorie uživatelských zařízení LTE

Pod zařízením spadajícím do první kategorie si 

můžeme představit např. mobilní telefon, protože 

v tomto případě je kladen důraz na mobilitu, dosaho-

vané přenosové rychlosti a odezvu. Tyto požadavky jsou 

však limitovány snahou o co nejmenší spotřebu a také 

rozměry, což může být u mobilního telefonu v případě 

použití anténního systému MIMO poněkud problema-

tické. Naopak typickým LTE zařízením, které spadá do 

páté kategorie, může být dongle (USB-Stick). V tomto 

případě není spotřeba, mobilita ani velikost limitujícím 

faktorem, neboť jsou zde kladeny požadavky na dosa-

žení co nejlepších výsledků v dosahovaných rychlostech, 

odezvě apod. 

Výhody a nevýhody LTE

Výhody a nevýhody systému LTE je nutné brát nejméně ze 

dvou pohledů a to z pohledu uživatele a samozřejmě také 

z pohledu poskytovatele služby, v našem případě operá-

tora. Z pohledu operátora se jako nevýhoda jeví náklady 

na testování, vybudování a následné spuštění sítě, které se 

může pohybovat v horizontu měsíců až let. Jako výhoda 

zde může být možnost rozšíření nabídky o nové systémy, 

pro uživatele služby a tím tedy nové lákadlo na zákazníky. 

Ruku v ruce s touto možností však přichází nevýhoda pro 

uživatele a to je nutnost nákupu nového zařízení, které 

podporuje tuto novou technologii, nejčastěji mobilního 

telefonu.

Přechod na LTE

Jak již bylo uvedeno v kapitole o vývoji mobilních sítí, 

s příchodem nové technologie je nutné provést několik 

kroků. Tyto kroky zaleží na změnách, které jsou spojeny 

s nasazením nové technologii. Mohou být pouze soft wa-

rového typu, kde nejčastěji dochází k aktualizaci, nebo 

také hardwarového typu. Hardwarové změny se týkají 

architektury sítě, ve které může docházet ke změnám pří-

stupové části sítě, tedy nejčastěji k nahrazení základno-

vých stanic. V případě změn v jádru sítě dochází nejčastěji 

k vybudování kompletně nového jádra.

Systém LTE je přelomovou evolucí v telekomunikacích. 

Přelomovou v tom smyslu, že přechod z GSM a UMTS na 

LTE vyžaduje zásadní změnu, neboť dochází k přechodu 

z přepojovaných okruhů na all-IP technologii, která vyža-

duje zcela nový přístup při plánování a provozování sítě 

a s tím spojené nové technické problémy. Drtivá většina 

zařízení nasazených pro systém UMTS není schopná spo-

lupracovat se systémem LTE, neboť se zásadně liší.
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Pro nasazení a využití systému LTE se nabízejí různé scé-

náře, nejpravděpodobnější z nich jsou však tyto tři:

1. pouze datové služby LTE,

2. datové služby LTE a hlasové služby GSM,

3. hlasové i datové služby LTE.

Jak již bylo řečeno systém LTE je zaměřen primárně 

na přenos dat, což by v případě možného scénáře 1 bylo 

bezproblémové. Pro přenos hlasu by však bylo nutné vyu-

žít některou ze stávajících technologii, tedy GSM, což nás 

vede ke scénáři 2. Scénář 3 je specifi cký tím, že pro sys-

tém LTE doposud nebylo přímo určeno, jakým způsobem 

mají být realizovány hlasové služby. Předpokládané řešení 

může být následovné:

–  Voice over LTE představuje řešení, které pro přenos 

hlasu využívá nově zbudované sítě LTE v kombinaci 

s doménou IMS.

–  Voice over LTE via Generic Access Network je založen 

na stávající síti, založené na 3GPP specifi kacích, která by 

umožnila uživatelům využívat hlasové služby díky mož-

nosti přechodu mezi přístupovými sítěmi GSM, UMTS 

a LTE.

–  Voice over Circuit Switched Fallback využívá „pádu 

(návratu)“ do technologií druhé generace v případě, že 

uživatel potřebuje realizovat hovor. Po ukončení hovoru 

se uživatel vrátí opět do LTE.

Bc. Jan Macháček, ČVUT FEL Praha

Žebříček 20 globálních operátorů podle počtu uživatelů
Analýza poukazuje zejména na dvouciferný nárůst účastníků v posledním roce u všech tří čínských mobilních ope-

rátorů. Posílili si tak své pořadí v nejnovějším žebříčku (scoreboard) operátorů Wireless Inteligence, čímž se všichni 

zařadili do první desítky. Wireless Inteligence dlouhodobě sleduje pozice na žebříčku 20 globálních mobilních ope-

rátorů, kteří jsou do sledování zařazováni podle hodnoty většinového majetkového vlastnictví. Tabulka 1 ukazuje 

nový žebříček z října 2012, který je sestaven z hlediska počtu aktivních uživatelů ke 2. čtvrtletí 2012. Počty uživatelů 

jsou součtem všech dceřiných společností dané skupiny za podmínky většinové kapitálové účasti.

Společnost China Mobile svůj náskok na pozici největšího světového operátora ještě zvýšila meziročním nárůs-

tem uživatelů o 11 % na 683,1 milionu. Její dva domácí soupeři se ve srovnání s loňským rokem rovněž posunuli 

vpřed a všichni tři teď poprvé působí v první desítce. China Unicom se díky nárůstu o 21 % na 219,3 milionu uži-

vatelů posunula o jedno místo a China Telecom si polepšila o dvě místa, přičemž se počet uživatelů zvýšil o 33 % 

na 144,2 milionu. Čína již počátkem roku překonala hranici jedné miliardy uživatelů a ve 2. čtvrtletí 2012 dosáhl 

celkový počet 1,047 miliardy.

Indický operátor Bharti Airtel byl vedle čínských operátorů další společností v první desítce, který si polepšil díky 

významnému nárůstu uživatelů, meziročně o 13 % (na 250 milionů). Poskočil tak na čtvrté místo a odsunul za sebe spo-

lečnost Telefónica. Výnosy Bharti ve výši 3,04 USD ve 2. čtvrtletí 2012 jsou však výrazně nižší oproti výsledkům ostatních 

čtyř subjektů v první pětce, což upozorňuje na velmi nízké ceny a nízké marže na indických a afrických trzích.

Na americkém trhu si své vedoucí postavení udržuje společnost Verizon Wireless a za ní AT&T, ale v žebříčku 

podobně jako někteří vyspělí evropští operátoři, jako Deutsche Telekom či Telefónica, své pozice ztráceli. Jejich 

výnosy ale byly v protikladu k protějškům na rozvojových trzích významně vyšší.

Největší propad postihl ruskou společnost Sistema Group, která pravděpodobně doplatila na připravované 

(3Q2012) uvalení nucené správy na svou dceřinou společnost MTS Uzbekistán. Na druhé straně se společnost 

France Telecom se do žebříčku vrátila obřím skokem, poté co z něho loni vypadla. Tyto výkyvy jsou důsledkem stra-

tegie společnosti, která provádí likvidaci zbytného majetku a minoritních podílů ve společnostech a naopak jinde 

posiluje své aktivity, např. zvýšením podílu v Polsku (Orange) a Egyptě (Mobinil), kde získala většinový podíl, což ji 

přidalo do hodnocení 14,8 a 32,4 milionu uživatelů. 

# Společnost
Uživatelů 

[mil.] 1

Meziroční 

nárůst

Meziroční 

změna 

pořadí

Výnos 

[mld. 

USD]

1 China Mobile 683,08 11 % – 22,05

2 Vodafone Group 386,88 5 % – 13,92

3
América Móvil

Group
251,83 7 % – 7,98

4 Bharti Airtel Group 250,04 13% +1 3,04

5 Telefónica Group 243,51 7 % −1 11,40

6 China Unicom 219,25 21 % +1 4,95

7 VimpelCom Group 2 205,05 7 % −1 4,58

8
Reliance

Communications
154,60 8 % – 0,48

9 Telenor Group 152,74 24 % – 2,55

10 China Telecom 144,18 33 % +2 3,37

# Společnost
Uživatelů 

[mil.] 1

Meziroční 

nárůst

Meziroční 

změna 

pořadí

Výnos 

[mld. 

USD]

11 MTN Group 136,59 14 % −1 3,85

12
France Telecom 

Group
133,38 57 % +9 7,18

13 Telkomsel Group 117,24 15 % +2 1,43

14 Idea Cellular 117,16 23 % +3 1,00

15 Sistema Group 3 114,51 3 % −4 2,54

16 Verizon Wireless 111,37 5 % −3 15,78

17
Deutsche Telekom 

Group
107,86 2 % −3 8,38

18 AT&T 105,21 7 % −2 14,77

19 Telecom Italia 101,10 16 % +1 4,10

20 BSNL 98,28 5 % −2 0,44

Tabulka 1  Žebříček mobilních operátorů
Zdroj: Wireless Intelligence
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Slavnostním vyhlášením vítězů vyvrcholil 13. září v pražském 

hotelu Diplomat letošní ročník soutěže Diplomová práce

roku, jejímž organizátorem byla ICT Unie. V rámci soutěže

soupeřila téměř stovka přihlášených studentů českých vyso-

kých škol se svými diplomovými či bakalářskými pracemi. Ti

nejlepší v každé z pěti soutěžních kategorií si odnesli symbo-

lický šek na 50 tisíc korun, někteří obdrželi pracovní nabídku

od partnerů soutěže. Těmi byli společnosti ABRA Soft ware, 

AutoCont, Česká pošta, Telefónica a T-Systems. Nad soutěží

převzaly záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Česká republika se potýká s nedostatkem kvalifi kova-

ných odborníků v oblasti informačních a komunikačních

technologií (ICT), který se podle většiny prognóz bude –

i vzhledem k nepříznivému demografi ckému vývoji české

společnosti („stárnutí“ populace) a odchodu řady speci-

alistů na lépe placená pracovní místa v zahraničí – dále

prohlubovat. Cílem soutěže Diplomová práce roku je tento

trend do jisté míry zvrátit: „zviditelnit“ úspěšné studenty 

technických oborů, zvýšit prestiž odborného studia zamě-

řeného na ICT a zmenšit propast, která dosud přetrvává

mezi akademickým prostředím a komerčními fi rmami.

Do soutěže se mohli přihlásit studenti denního nebo 

distančního studijního programu na některé ze státních 

či soukromých vysokých škol v České republice, kteří 

v uplynulém akademickém roce obhájili diplomovou nebo 

bakalářskou práci. Uzávěrka přihlášek se uskutečnila 20. 

července 2012. Odbornou porotu složenou z vysokoškol-

ských pedagogů a zástupců ICT fi rem pak čekal nelehký 

úkol vybrat z řady kvalitních prací ty nejlepší.

Finálové kolo soutěže, kde vybraní studenti před 

odbornou porotou obhajovali své práce, se konalo na aka-

demické půdě Fakulty informačních technologií ČVUT 

v Praze. Slavnostního večera s vyhlášením vítězů se 

v hotelu Diplomat kromě oceněných studentů zúčastnili 

také zástupci partnerů soutěže i řady dalších fi rem a orga-

nizací působících v oblasti ICT, představitelé akademické 

sféry a zástupci MŠMT a MPO. Úvodní slovo pronesli 

Svatoslav Novák, prezident ICT Unie, Jiří Jirka, náměstek 

ministra průmyslu a obchodu, a Jaroslav Hanák, prezident 

Svazu průmyslu a dopravy.

Vítězství v jednotlivých kategoriích soutěže získali tito 

studenti:

Podnikové informační systémy, ostatní IT práce 

(partner kategorie: ABRA Software) 

Ondřej Mikšík, VUT Brno za práci „Dynamic Scene 

Understanding for Mobile Robot Navigation“.

Flexibilní IT služby (partner kategorie: T-Systems)

David Vávra, ČVUT za práci „Mobile Application for 

Group Expenses and Its Deployment“.

Systémy pro podporu řízení vývoje software 

(partner kategorie: Česká pošta)

Martin Kacvinský, Masarykova univerzita za práci „Agilní 

metodologie řízení vývoje soft waru“.

Změny v přístupu pořizování a provozování ICT 

v podnicích a státní/veřejné správě (partner kategorie: AutoCont) 

Kamil Řezáč, Masarykova univerzita za práci „Webový 

portál pro hodnocení veřejných rozpočtů obcí“

Využití cloud technologií v praxi, integrace aplikací v ICT,  poskytování 

služeb a implementace procesů (partner kategorie: Telefónica)

Štěpán Kozák, Masarykova univerzita za práci 

„Outsourcing Similarity Search: Encrypted M-Index“.

Vítězové obdrželi fi nanční odměnu 50 tisíc korun, 2. místo 

v každé kategorii bylo ohodnoceno částkou 10 tisíc korun, 

3. místo částkou 5 tisíc korun a soutěžící na 4. až 6. příčce 

získali jeden tisíc korun.

ICT Unie, která v minulých ročnících Diplomové práce 

roku působila jako odborný garant, převzala od letošního 

roku roli vyhlašovatele a organizátora soutěže, jímž dopo-

sud byla společnost ABRA Soft ware. Jako nezávislý sub-

jekt a reprezentant ICT průmyslu v ČR usiluje ICT Unie 

o další rozvoj a zvýšení prestiže této soutěže.

„Naše sdružení chce tímto projektem přispět k pro-

pojení čerstvých absolventů se světem podnikání, a to se 

určitě daří. Zájem studentů a jejich ochota ‚jít s kůží na 

trh‘ potvrzují renomé soutěže. Děkuji fi rmám, které se staly 

partnery soutěže a jednotlivé kategorie fi nančně podpo-

řily,“ říká Svatoslav Novák.

V roce 2013 se soutěž Diplomová práce roku uskuteční 

již poosmé, z toho podruhé „pod taktovkou“ ICT Unie.

Diplomové práce roku oceněny

Vítěz kategorie Podnikové informační systémy, ostatní IT práce

Svatoslav Novák, prezident ICT Unie
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Refarming, jímž se obecně rozumí přerozdělování regu-

lovaného, dříve přiděleného kmitočtového spektra a jeho 

přiřazení k novým komunikačním službám s vyšší úrovní 

ekonomických či sociálních přínosů, přirozeně vyvolává při-

měřenou pozornost nejen operátorů

Připravovaný způsob přiřazovaní spektra, zejména 

v pásmu 1 800 MHz totiž podle aktuálních studií v sou-

časné době představuje téměř 40 % světového trhu s LTE. 

Tento proces, v němž hrají podstatnou roli regulátoři 

a vlády bude zřejmě pokračovat i nadále v průběhu násle-

dujících čtyř let. Doposud získané zkušenosti s rozvojem 

LTE shrnuje z globálního pohledu Wireless Inteligence 

v letošní studii ze září [1] a dat GSA, z nichž byly následu-

jící informace a údaje převzaty.

Ve studii se poukazuje na potřebu rychlé změny ori-

entace průmyslu ve prospěch vývoje přístrojů 4G LTE

kompatibilních s pásmem 1 800 MHz. Studie uvádí, že

se dle odborného odhadu připojilo ve 3. čtvrtletí 2012

v celosvětovém měřítku 39 milionů všech zařízení

LTE prostřednictvím 93 sítí ve variantách FDD i TDD.

Z analýz vyplývá, že se do roku 2016 globální LTE trh

zvýší na více než 500 milionů připojení ve více než 200

sítích. Vychází přitom z předpokladu, že podíl na glo-

bálních připojeních LTE v již přerozděleném spektru

(38 %) zůstane navzdory regulačním pohybům rela-

tivně stabilní v průběhu příštích čtyř let tak, aby usnad-

nilo dalším operátorům zavádění LTE v dalších dvou

segmentech – v novém úseku rozšířeného pásma IMT

a v pásmech digitální dividendy. Uvedená tři pásma

kmitočtového spektra určená pro služby 4G mají mít

na celosvětovém trhu LTE do roku 2016 z hlediska vyu-

žití zhruba srovnatelné podíly. Dnes tvoří kmitočtové

pásmo digitální dividendy (pásmo 20, tj. 791–821 MHz

ve směru k účastníkům a 832–862 MHz ve směru od

účastníků) z celosvětového pohledu 57 % připojení LTE, 

což je zejména důsledkem agresivního zavádění probí-

hajícího ve Spojených státech. Naproti tomu rozšiřující

pásmo IMT (2 500–2 600 MHz) tvoří ve světě pouze 5 %

LTE připojení, přičemž se toto pásmo využívá většinou

v západní a severní Evropě. Scénář refarmingu spektra

počítá s 38 % současného globálního trhu LTE, z čehož

více než polovina (53 %) se týká pásma 1 800 MHz. Tento

trend refarmingu umožňuje operátorům zavádět LTE již

před přidělením dalšího spektra regulačními orgány. Ke

konci září 2012 bylo v pásmu 1 800 MHz po celém světě

provozováno celkem 38 sítě LTE (viz tabulka 1), přičemž

jen od začátku roku 2012 to bylo 22 sítí LTE.

Kromě toho dalších 18 operátorů je fázi přípravy na

komerční spuštění a mnoho dalších je ve stádiu studií 

nebo zkušebních provozů (viz obr. 3).

No Země Operátor Pásmo Spuštění

1. Polsko
Mobyland/

CenterNet
LTE1800 07-09-10

2. Hongkong CSL Limited LTE1800/2600 25-11-10

3. Finsko TeliaSonera LTE1800 30-11-10

4. Finsko Elisa LTE1800/2600 08-12-10

5. Dánsko Telia LTE1800 09-12-10

6. Estonsko EMT LTE1800/2600 17-12-10

7. Německo
Deutsche

Telekom
LTE1800 05-04-11

8. Filipíny Smart LTE1800/2600 16-04-11

9. Litva Omnitel LTE1800 28-04-11

10. Lotyšsko LMT LTE1800 31-05-11

11. Singapur M1 LTE1800/2600 21-06-11

12.
Saudská 

Arábie
Zain LTE1800 14-09-11

13. UAE Etisalat LTE1800/2600 25-09-11

14. Austrálie Telstra LTE1800 27-09-11

15. Finsko DNA LTE1800/2600 13-12-11

16. Singapur SingTel LTE1800/2600 22-12-11

17. Maďarsko T-Mobile LTE1800 01-01-12

18. Jižní Korea KT Corporation LTE1800 03-01-12

19. Japonsko eMobile LTE1800 (band 9) 15-03-12

20. Portugalsko Optimus LTE800/1800/2600 15-03-12

21. Chorvatsko T-Hrvatski LTE1800 23-03-12

22. Chorvatsko VIPNet LTE1800 23-03-12

23. Angola Movicel LTE1800 14-04-12

24. Namibie MTC LTE1800 16-05-12

25. Mauritius Emtel LTE1800 29-05-12

26. UAE Du LTE1800 12-06-12

27. Ázerbájdžán Azercell LTE1800 19-06-12

28.
Česká 

republika
Telefónica O2 LTE1800 19-06-12

29. Mauritius Orange LTE1800 21-06-12

30. Maďarsko Telenor LTE1800 05-07-12

31.
Dominikán-

ská republika

Orange 

Dominicana
LTE1800 09-07-12

32. Slovinsko Si.mobil LTE1800 12-07-12

33. Austrálie Optus LTE1800 31-07-12

34. Slovensko Telefónica O2 LTE1800 02-08-12

35. Hongkong Smartone LTE1800 28-08-12

36. Singapur StarHub LTE1800 19-09-12

37. Filipíny Globe LTE1800 28-09-12

38. Dánsko 3 Denmark LTE1800/2600 28-09-12

Tabulka 1  Sítě LTE

V současné době však při zavádění LTE sítí panuje 

ohledně regulačních rozhodnutí nejistota ve více zemích, 

kdy stát komplikuje situaci samotnou regulací a následně 

její nefunkčností (např. opakované odklady konání aukcí 

kmitočtů ve Velké Británii, soudní zrušení výsledků 

aukce na kmitočty v pásmu 900 MHz v Maďarsku apod.), 

Refarming spektra v pásmu 1800 MHz: 

důležitý impulz k širšímu využívání LTE 

a příležitost k inovaci cenových strategií

Zdroj: GSA
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a v odborné rovině zejména z dopadů komplexní frag-

mentace kmitočtů v pásmech regulátory již vyhrazených 

pro LTE na národní a regionální úrovni.

Příkladem takových postupů může být aktuální roz-

hodnutí britského regulátora Ofcom. Po mnoha odkla-

dech Ofcom v červenci oznámil, že proces aukcí bude 

zahájen na konci letošního roku a se zahájením posky-

tování služeb v nových pásmech se počítá v druhé polo-

vině roku 2013. V srpnu 2012 však dal Ofcom jedničce na 

mobilním trhu ve Velké Británii, operátorovi Everything 

Everywhere povolení k nasazení LTE s využitím pásma 

1 800 MHz, v současnosti používaného tímto operáto-

rem pro služby 2G. Everything Everywhere pak předsta-

vila novou značku 4G a oznámila, že zahájí poskytování 

LTE služby v 16 městech Velké Británie již do vánoc. Poté 

ovšem musel Everything Everywhere prodat část svého 

1 800MHz spektra 2 × 15 MHz nejmenšímu britskému 

operátorovi Hutchison 3G (Hi3G), který vystupuje pod 

značkou „3“, což bylo důsledkem podmínky uložené regu-

látorem při fůzi mezi Orange UK a T-Mobile UK, která 

v roce 2010 operátora Everything Everywhere vytvořila. 

Následně operátor Hi3G oznámil, že uzavřel se společ-

ností Samsung dohodu, jejímž předmětem je výstavba 

LTE sítě v termínech, které umožní zahájení komerčního 

provozu v příštím roce.

Takto koncipovaným rozhodnutím dal Ofcom operá-

torovi Everything Everywhere účinný 12měsíční náskok 

před svými rivaly, tj. Telefónica O2 a Vodafone, operá-

tory na britském trhu v pořadí na druhém, resp. tře-

tím místě. Ti budou muset počkat na aukce v pásmech 

800/2600 MHz, připravované na závěr tohoto roku, což 

ovšem narazilo na jejich odmítavou reakci odůvod-

ňovanou zejména výhodou Everything Everywhere 

z prvenství na trhu. Spektrum, které využívá Vodafone 

i Telefónica O2 je převážně v pásmu 900 MHz, kde 

oba mají bloky 2 × 17,4 MHz. I když byli tito operátoři 

úspěšní při lobování v loňském roce tím, že jim Ofcom 

umožnil využívání pásma 900 MHz pro služby 3G i 2G 

(i přes námitky ze strany Everything Everywhere a Hi3G), 

je toto spektrum v pásmu, které pro nasazení LTE není 

široce používáno. Se stávajícím minimálním přídělem ve 

spektru 1 800 MHz (2 × 5,8 MHz každý) se spoléhají na 

získání vhodného spektra pro LTE v pásmech 800 MHz 

a 2 600 MHz v aukci, která však nabírá zpoždění.

BBC ke vzniklé situaci uvádí, že Ofcom kvůli „zablo-

kovanému stavu“ mezi operátory oznámil počátkem října 

vládě, že by proces aukce mohl být urychlen tak, aby 4G 

sítě s využitím nového spektra mohly být spuštěny na 

více místech již ke květnu nebo červnu příštího roku [2]. 

Následovalo jednání, na kterém se 2. října vláda, Ofcom 

a soupeřící mobilní operátoři v zájmu rychlého roz-

běhu nových služeb dohodli na novém harmonogramu. 

Telefónica O2 a Vodafone se na tomto základě a rozhodli, 

že upustí od uplatňování již rozpracovaných právních 

kroků vůči Everything Everywhere. Vláda pak prohlásila, 

že vysokorychlostní datové služby by měly být zahájeny 

na jaře 2013, tedy o šest měsíců dříve, než bylo plánováno.

Telefónica O2 a Vodafone budou o kmitočty soutě-

žit nezávisle na sobě, ale spojuje je záměr založený na 

společném budování nové sítě vytvořením společného 

podniku. Obdobný záměr na založení aliance však mají 

i Everything Everywhere a Hi3G. Úspěch Everything 

Everywhere jako „britského premianta“ bude tedy záviset 

na plánech pokrytí jeho sítě, a rovněž na portfoliu zaří-

zení a tarifů služeb. Může však těžit z rychlého vývoje glo-

bálního trhu LTE v průběhu posledních dvou let, inovací 

cenových struktur a rovněž rostoucí dostupnosti modelů 

LTE smartphonů v pásmu 1 800 MHz, které již na trh při-

cházejí a další budou k dispozici na začátku roku 2013 

pod novou značkou „4G“. Impulz již letos dodal nový 

model Apple iPhone 5.

Obr. 1  Apple iPhone 5 model GSM

Z výše uvedeného lze soudit, že dostupnost LTE zařízení byla 

vedle nejistot týkajících se regulačních postupů až dosud 

omezena nedostatečnou harmonizací spektra. Typickým 

příkladem je poslední Apple iPad, který pracuje s LTE připo-

jením v pásmech 700/2 100 MHz, tedy řeší poptávku pouze 

v Severní Americe a ignoruje frekvenční požadavky v jiných 

regionech. Výrobci v nadcházející fázi zavádění LTE zaří-

zení sledují zejména vývoj podmínek pro využívání pásma 

1 800 MHz, a dále kombinace pásem digitální dividendy 

a rozšiřujícího pásma. Zájem výrobců na komerčním ote-

vření všech tří pásem demonstruje např. nový „iPhone 5“, 

právě uvedený na trh. Apple skutečně nabízí nové modely pro 

LTE pásma – A1428 (model GSM na obr. 1) s LTE pro USA 

(AT&T) a Kanadu (Rogers, Bell a Telus) na 700 MHz a v pás-

mech AWS (Advanced Wireless Services, tj. 1 710–1 755 MHz 

ve směru od účastníků a o 2 110–2 155 MHz ve směru k účast-

níkům); CDMA verze A1429 pokrývá LTE v USA (Verizon, 

Sprint) a Japonsko (KDDI) v pásmech 1 (2 100 MHz), 3 

(1 800 MHz), 5 (850 MHz), 13 (700 MHz) a 25 (1 900 MHz); 

GSM verze A1429 v LTE pásmech 1, 3 a 5 pokrývá Evropu 

(nyní však pouze u T-Mobile v Německu a Everything 

Everywhere ve Velké Británii a Asii (Hong Kong, Singapur, 

Koreu, Japonsko a Australii) [3]. Z tohoto pohledu bychom 

mohli konstatovat, že Apple stvořil z pohledu LTE přístroj 

skutečně celosvětový, což ovšem vzhledem nepřebernému 
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sortimentu používaných kmitočtů různými operátory na 

celém světě není maličkost. Potřebná souhra všech tří modelů 

v podmínkách, kdy se uživatel služeb musí přesunout napříč 

světem, však zatím vytváří přístroj, řekněme „world ready“. 

Huawei již představila LTE smartphony, které mohou praco-

vat v rozsahu pásem v kombinaci 800/1 800/2 300/2 600 MHz.

Celkově bylo polovině roku 2012 na trhu dispozici cel-

kem 417 zařízení LTE, z nich 98 bylo schopno pracovat 

v pásmu 1 800 MHz. Z toho bylo 34 směrovačů, 25 USB 

modemů, 19 modulů, 15 mobilních telefonů, 4 tablety 

a jedna femtobuňka.

Pokud v souvislosti s úvahami o akceleraci zavádění LTE 

přejdeme do oblasti ekonomiky podnikání, pak analýzy 

ukazují, že se zejména evropští operátoři pod značkou „4G“ 

začali zabývat změnou obchodní politiky tvorbou nových 

cenových strategií. Operátoři zavádějící LTE v Evropě se 

s narůstající konkurencí pokoušejí o zvýšení ziskovosti kapa-

cit nových vysokorychlostních sítí, a většina z nich postavila 

tvorbu cen na bázi rychlosti připojení [4]. Tento nový mobilní 

tarifní model vytvářený v souladu s racionalizací portfolií 

operátorů umožňuje, aby byla data vlastně poprvé zpoplat-

něna podle kvality poskytovaných služeb. Operátoři proto ve 

vysokorychlostní síti nabízejí balíčky v řadě cenově různých 

rychlosti ve směru k účastníkům. Tento přístup operátorům 

otevírá možnost efektivnějšího řízení kapacity sítě z pohledu 

příjmů a dále posiluje ziskovost prémiovou sazbou za nej-

vyšší rychlosti. Kromě toho strategie nabízí výhody plynoucí 

z možnosti uvolnění kapacit vysokorychlostní sítě ve pro-

spěch uživatelů s nejvyššími tarify, protože účastníci, kteří 

překračují měsíčně stanovený přenesený objem dat, budou 

obvykle navráceni k rychlostem limitovaným v 2G (pokud si 

nekoupí další datový příděl za prémiovou sazbu).

Podle studie však tvrdá konkurence mezi operátory 

umožní, aby evropští zákazníci využívali v porovnání se 

světem jedny z nejnižších datových tarifů 4G. Údaje uve-

dené ve studii ukazují, že data 4G/LTE stojí nyní v průměru 

v Evropě 2,50 USD za přenesený GB, což je kolem polo-

viny globálního průměru, jenž činí 4,86 USD. V důsledku 

soutěže na trhu s aktuálně nejvyšší úrovní konkurence ve 

Švédsku, kde soupeří čtyři mobilní operátoři, však mohl 

tamní datový tarif 4G činit jen 0,63 USD za přenesený GB 

měsíčně (platí pro operátory Tele2 i 3 Sweden). Pro porov-

nání uveďme, že nejnižší hodnota datového tarifu 4G nej-

většího světového LTE operátora a jedničky na americkém 

trhu Verizon Wireless vyjde na 7,50 USD za GB.

Nový model je evropskými operátory obvykle používán 

k oceňování nabídky mobilních širokopásmových služeb 

bez ohledu na základní použité technologie, přičemž jsou 

tarify vázány na publikované typické rychlosti: 7,2 Mb/s, 

14,4 Mb/s (HSPA), 42,2 Mb/s (HSPA+) a 100 Mb/s (LTE), 

i když někteří operátoři na trhu obezřetně uvádějí nikoli 

teoreticky dosahované nejvyšší rychlosti, spíše jejich realis-

tické hodnoty. Měsíční tarif při rychlosti 7,2 Mb/s a měsíč-

ním limitu 10 GB činí v průměru 23 USD, a narůstá na 

44 USD při 80 Mb/s (služby nejvyšší rychlosti, pro které je 

ještě k dispozici varianta 10 GB). Na druhé straně tarif bez 

omezení stojí 35 USD při rychlosti 7,2 Mb/s a roste až na 

70 USD při 80 Mb/s.

Naopak na úrovni GB průměrná cena dat klesá s růs-

tem rychlosti v síti. Průměrná cena za GB na rychlosti 

7,2 Mb/s v Evropě činí 6,20 dolarů a klesá asi na 1,15 dolarů 

za GB při 80 Mb/s (LTE). Důvodem je skutečnost, že sazby 

za maximální rychlost při mobilním vysokorychlostním 

přenosu jsou obvykle provázány s nejvyšším měsíčním dato-

vým limitem. Obr. 2 ukazuje měsíční tarify versus přenosové 2

rychlosti u evropských eperátor, přičemž vynesené hodnoty 

představují lineární průměr.

Obr. 2  Měsíční tarify versus přenosové rychlosti u evropských 

operátorů

Obr. 3  LTE1800 ve světě
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ě Pro srovnání tabulka 2 uvádí tarify LTE služeb v České

republice a okolních zemích. Nové kapacitní možnosti 

technologie LTE přináší zřejmě i v našich podmínkách 

operátorům nelehké rozhodování. Se zvyšováním pře-

nosové rychlosti půjde zejména o míru uvolňování u nás 

velmi přísných objemových limitů. Na způsob řešení 

a zohlednění jiným zpoplatněním si ale musíme ještě 

počkat.

Tarif Operátor
Rychlost 

[Mb/s]

FUP

[GB]

Cena/GB 

[USD]
Cena

Cena 

[USD]

LTE Mobilní internet L O2 Czech Republic 4 2 8,81 333 Kč 17,62

LTE Mobilní internet XL O2 Czech Republic 10 10 2,65 500 Kč 26,46

LTE Mobilní internet XXL O2 Czech Republic 60/25 40 1,06 800 Kč 42,33

LTE internet O2 Slovakia 100/20 100 0,20 15 € 19,68

Mobilni internet 4G Si-mobil Vodafone 100/50 30 1,57 36 € 47,24

Net&Roll 4G T-Mobile Hungary 60/4 40 1,18 9990 ft 47,31

Hipernet Medium Telenor Hungary 20/2 10 2,36 4990 ft 23,63

Hipernet Heavy Telenor Hungary 30/5 15 2,21 6990 ft 33,10

Hipernet PRO Telenor Hungary 60/10 30 1,42 8990 ft 42,57

Polsat Net 1 GB Cyfrovy Polsat 100/50 1 4,77 14,90 zl 4,77

Polsat Net 3 GB Cyfrovy Polsat 100/50 3 3,19 29,90 zl 9,57

Polsat Net 7 GB Cyfrovy Polsat 100/50 7 2,28 49,90 zl 15,97

Polsat Net 13 GB Cyfrovy Polsat 100/50 13 1,72 69,90 zl 22,38

Polsat Net 17 GB Cyfrovy Polsat 100/50 17 1,69 89,90 zl 28,78

Polsat Net 25 GB Cyfrovy Polsat 100/50 25 1,54 119,90 zl 38,38

MobileInternet Flat 50.0 Vodafone D2 50/10 10 6,23 47,49 € 62,31

MobileInternet Flat 42.2 Vodafone D2 42,2/10 6 8,20 37,49 € 49,19

Mobile Data Eco L T-Mobile Deutschland 100/10 30 2,75 62,95 € 82,60

Mobile Data Eco XL T-Mobile Deutschland 42,2/10 10 5,90 44,95 € 58,98

O2 Go+Surf Flat XXL O2 Germany 50 10 5,31 40,49 € 53,13

O2 Go+Surf Flat XXL O2 Germany 21,2 7,5 5,51 31,49 € 41,32

A1 Mobil Breitband 1 Mobilkom Austria 4/2 5 3,39 12,90 € 16,93

A1 Mobil Breitband 1 Mobilkom Austria 12/4 10 2,35 17,90 € 23,49

A1 Mobil Breitband 1 Mobilkom Austria 42/6 20 1,96 29,90 € 39,23

A1 Mobil Breitband 1 Mobilkom Austria 150/75 30 2,62 59,90 € 78,60

All inclusive Internet LTE T-Mobile Austria 100/50 40 1,35 45,00 € 54,05

All inclusive Internet Plus T-Mobile Austria 42/5 30 0,99 22,50 € 29,53

3DATA LTE Flat 3 Austria 100/50 bez 0,64* 49,00 € 64,30

3DATA Super Speed Flat 3 Austria 30/5 bez 0,32* 24,00 € 31,49

* Při předpokládaném objemu 100 GB.

Nové cenové strategie používané pro LTE v Evropě 

vedou k tomu, že se tyto služby obvykle uvádějí na trh 

samostatně jako „4G“. To je opakem trhů např. v USA, 

kde se LTE obvykle nabízí jako součást širšího mobilního 

vysokorychlostního balíčku, který obvykle obsahuje i 3G 

připojení.

Studie na základě zjištění v závěru uvádí, že operátoři 

v Evropě využívají nasazení LTE ke změně oceňování 

stávajících mobilních modelů vysokorychlostního při-

pojení. Jedním z důvodů je přetížení sítí a operátoři tak 

ve snaze o účinnější zpeněžení mobilních dat využívají 

možnosti pro vyřazování smluv s nabídkou neomezeného 

přístupu ve prospěch nabídky vázané na rychlosti pře-

nosu. Průzkumem bylo zjištěno, že takto postupuje více 

než 90 % LTE operátorů v Evropě. Je však patrné, že tento 

postup je jinde ve světě viděn jen zřídka.

Jan Vašátko
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