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Úvodní slovo:

Svatoslav Novák,
vydavatel časopisu

50. výročí časopisu Telekomunikace
Vážení vytrvalí čtenáři,
velmi vás oceňuji, co by technicky zdatné čtenáře tohoto jediného ryze telekomunikačního
časopisu, kteří stále projevují zájem o tento obor. Samotný pojem telekomunikace již má tak
trochu nádech nostalgie a přejmenování tohoto oboru na elektronické komunikace to jednoznačně potvrzuje. Když k elektronickým komunikacím přidáme ještě informační technologie,
tak se dostáváme k aktuálnímu názvu ICT. Promíchání IT a telekomunikací je „na povrchu“
již běžnou věcí, ale „uvnitř“ stále existují charakteristické rozdíly. Jedním z nich je snaha mít
telekomunikační sítě řádně naplánované, organizované a robustní. Lidé pracující dlouhodobě
v telekomunikacích inklinují spíše k preciznosti, detailismu a taky k opatrnictví. To v podstatě
vychází z historického faktu stálé regulace a kontroly. Kdežto lidé z IT branže mi připadají
odvážnější, střelenější, riskantnější a někdy i kreativnější. Je to dáno větší svobodou v IT businessu. Situace se však začne asi měnit. I informační systémy nakonec dostanou větší svázanost
a standardizaci díky nepovedeným IT projektům ve státní správě a také díky stále se zvyšující
hrozbě v oblasti kyberbezpečnosti. To je můj pohled ze zkušeností, které stále nabírám v ICT
UNII, která právě mix IT a telekomunikací vytvořila již před třemi lety.
Časopis Telekomunikace oslaví v tomto roce 50. výročí své existence. Nedávno jsem byl
doma donucen likvidovat staré papíry. Krabice s názvem Okresní správa spojů Prostějov obsahovala spoustu papírů psaných klasickým psacím strojem, několik projektů liniových staveb
rýsovaných trubičkovým perem (které jsem osobně kreslil, protože naše montáže nemohly
čekat rok a více na dodání projektu od Krajského ředitelství…). Našel jsem i několik diplomů
za nejlepší zlepšovací návrh a diplomy za vítězství v lyžování na Sportovních hrách Spojů.
S radostí jsem objevil několik čísel časopisu Telekomunikace z roku 1989 a 1990. Je neuvěřitelné, jak se náš obor za dvacet let změnil. Přechod od elektromechanických spojovacích
systémů k dnešním digitálním miniaturám je opravdu zázrak. Při porovnání první větší půle
věku tohoto časopisu s tou druhou menší půlí, lze říci, že v té první se toho technologicky ani
moc nedělo. Relé, stříbrné kontakty, ranžír, tavná pojistka, krokový volič,„urák, síťák, traťák“, a,
b, c drát, rozhlas po drátě, sirény, i nějaký tranzistor, ROH, ústřední ředitel správy pošt a telekomunikací… V té druhé půli časopisu Telekomunikace je vidět, jak to od roku 1990 vzalo
jinou rychlost změn. Analog, integrované obvody, CATV, digital, optika, LAN, NMT, GSM,
GPRS, LTE, ČTÚ, Eurotel, privatizace, Telsource, KPN, Bessel, Swiscom, Nextel, OSS, Český
Telecom, liberalizace, APVTS, outsourcing, Telefonica, ICT UNIE, aukce…
Prostě vzalo to tak překotný vývoj, že již teď se těším na vydání časopisu Telekomunikace
v roce 2020, kdy předběhneme USA (Digital Agenda 2020).
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Priority ČTÚ v roce 2013
Dokončení aukce na volné kmitočty pro
mobilní služby nové generace, dokončení
analýzy relevantního trhu č. 8, ochrana spotřebitele v oblasti elektronických komunikací
a poštovních služeb, podpora rozvoje sítí nové
generace, kvalita služeb elektronických komunikací či zajištění dostupnosti poštovních služeb – nejen na tyto, ale i na řadu dalších úkolů
se letos zaměří Český telekomunikační úřad.
Plán činnosti ČTÚ pro rok 2013 projednala
na svém prvním zasedání a následně schválila
Rada ČTÚ.
Rada se shodla na tom, že nejvyšší pozornost
bude, vedle zdárného dokončení aukce volných
kmitočtů a podpory soutěže na trhu mobilních
služeb, věnována ochraně a informovanosti
spotřebitelů.
„ČTÚ bude i nadále pokračovat v důsledné
kontrole náležitostí smluvních podmínek
a obchodních praktik při poskytování služeb
elektronických komunikací a dohlížet na jejich
transparentnost včetně transparentnosti cen
a tarifů,“ uvedl Pavel Dvořák, předseda Rady
ČTÚ. „Využijeme zejména ročních zkušeností,
které ČTÚ získal při uplatňování nově rozšířených zákonných kompetencí. Pevně věřím, že
i díky tomu ČTÚ letos zásadním způsobem přispěje k dalšímu rozvoji mobilních služeb v České
republice.“
ČTÚ v této souvislosti dokončí analýzu
smluvních dokumentů u mobilních operátorů
a soustředí se na analýzu smluvních dokumentů dalších poskytovatelů služeb elektronických komunikací. Zjištění z analýz promítne do
veřejného souboru konkrétních požadavků na
řešení vybraných smluvních podmínek, včetně
typových příkladů. Ke zkvalitnění ochrany
spotřebitele napomůže i nově připravovaný
spotřebitelský portál. Ten bude mít za cíl zvýšit přehlednost informací poskytovaných ČTÚ
a rozšířit je tak, aby uživatelé služeb elektronických komunikací a poštovních služeb, a to
i zdravotně postižení uživatelé, získali maximální a praktické informace k uplatňování
svých spotřebitelských práv. ČTÚ se současně
zaměří i na aktualizaci dříve stanovených podzprávy | novinky
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mínek týkajících se kvality poskytovaných
služeb.
„Od počátku tohoto roku má ČTÚ nově svěřené kompetence i v oblasti poštovních služeb.
Proto urychleně připraví a aplikuje pravidla
pro řešení stížností a podnětů uživatelů těchto
služeb včetně systému řešení námitek proti vyřízení reklamací,“ představil další prioritu Pavel
Dvořák.
Nově získané kompetence se rovněž odrazí
v zahájení monitorování poštovních služeb
a v zavedení systému evidence podnikatelů
v této oblasti. ČTÚ také připraví a aplikuje systém pravidelného přezkoumávání dostupnosti
základních poštovních služeb a přezkoumávání
úrovně jejich kvality a způsobu poskytování
a zajišťování.
Trvale sledovanými hlavními úkoly zůstávají i monitorování a analýzy relevantních
trhů a s nimi související hodnocení vývoje cen
služeb elektronických komunikací. Z nich pak
budou vycházet konkrétní návrhy opatření
obecné povahy s cílem podpořit konkurenci.
Mezi hlavní úkoly se dále řadí správa rádiového spektra včetně aktualizace související
strategie, pokračující inventarizace infrastruktury pro potřeby evropské harmonizace, vytvoření pravidel a doporučení pro využívání řízení
datového provozu a zahájení národní přípravy
na Světovou radiokomunikační konferenci
(WRC-15). Aktualizovaná strategie správy
rádiového spektra se následně stane základem
pro přípravu návrhu principů využití a přidělení pásma VHF pro podporu rozvoje digitálního rozhlasového vysílání. V neposlední
řadě pak ČTÚ bude aktivně spolupracovat
s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na
plnění úkolů vyplývajících ze státní politiky
Digitální Česko.
I v roce 2013 ČTÚ zajistí maximální transparentnost svého rozhodování formou organizování veřejných konzultací, pravidelných
měsíčních monitorovacích zpráv, workshopů
a specializovaných analytických výstupů.

Na kolokviu ICT Unie se debatovalo
o strategii eGovernmentu
Náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu
Robert Ledvinka a hlavní architekt eGovernmentu Ondřej Felix byli hosty prvního kolokvia ICTU v letošním roce. Konalo se v pondělí
7. ledna odpoledne v pražském hotelu Fortuna
City a jeho tématem byly strategické otázky
budoucnosti eGovernmentu a ICT ve veřejné
správě České republiky.
Po úvodním slově, jehož se zhostil prezident ICT Unie Svatoslav Novák, byl prvním
řečníkem Robert Ledvinka. Uvedl, že ICTU je
jako profesní asociace, která reprezentuje ICT
průmysl v ČR, pro ministerstvo vnitra preferovaným a respektovaným partnerem. Objasnil
důvody vzniku dokumentu Strategie eGovernment 2014+, který na základě požadavku
Evropské komise vypracovalo ministerstvo
vnitra, a jak název napovídá, je zaměřen na rozvoj eGovernmentu v rámci nového programového období EU od roku 2014. ICT Unie měla
možnost dokument v závěru loňského roku
připomínkovat. V těchto dnech se připomínky
vypořádávají – tak, aby materiál mohl být do
konce ledna předložen ke schválení vládě.
Ondřej Felix ve svém vystoupení připomněl
význam konceptu sdílených služeb ve veřejné
správě, které pomohou zefektivnit výkon jednotlivých agend a významně ušetřit. Vysvětlil
některé principy fungování eGovernmentu
a pojmy, v jejichž výkladu panuje nejednoznačnost či jsou podle něj chápány chybně.
Závěrečná a nejdelší část kolokvia pak byla
věnována debatě o výše uvedeném strategickém materiálu a konkrétních připomínkách
k němu. Početná účast zástupců členských
ﬁrem ICTU na akci a jejich aktivní podíl na diskusi s oběma hosty svědčí o důležitosti i aktuálnosti zvoleného tématu.

GTS Czech spustila nové sítě
Telekomunikační operátor a poskytovatel služeb datových center GTS Czech (GTS) rozšířil sítě v regionálních městech po celé České
republice. Nové telekomunikační sítě s technologií FWA spustila ﬁrma GTS postupně ve 25
vybraných městech od podzimu loňského roku
do začátku ledna. Představují zejména zlepšení
možností využití moderních komunikačních
technologií pro místní podnikatele. Špičkové
parametry nových sítí jsou garantovány díky
využití licencovaného pásma. Symetrické
a neagregované připojení k internetu je ideálním řešením pro všechny ﬁrmy, které chtějí
využívat moderní cloudové služby.
„Investice do nových regionálních sítí pro nás
byla velmi významná – podtrhuje totiž náš závazek podporovat konkurenceschopnost místních

podnikatelů. Její snazší získání jim právě díky
moderní a kvalitnější technologii nabízíme,“ říká
Pavel Brabenec, ředitel marketingové divize,
GTS Czech. „Předpokládáme, že naše nové FWA
sítě pokryjí potřeby více než tisícovky ﬁremních
zákazníků.“
Rychlejší síť nejen pro připojení k internetu
se během podzimu a zimy postupně zavedla
v následujících městech: Opava, Šumperk,
Třinec, Uherské Hradiště, Žďár nad Sázavou,
Děčín, Jindřichův Hradec, Litvínov, Mladá
Boleslav, Znojmo, Most, Nový Jičín, Blansko,
Litoměřice, Prachatice, Říčany, Třebíč, Ústí
nad Orlicí, Česká Lípa, Cheb, Chrudim, Písek,
Vyškov, Pelhřimov a Rumburk.

Nový vlajkový model Sony Xperia Z
Společnost Sony představila na veletrhu CES
2013 svou novou vlajkovou loď mezi chytrými
mobilními telefony. Jedná se o model Sony
Xperia Z, který uživatelům
nabídne opravdu nadprůměrnou výbavu, jen namátkou
čtyřjádrový procesor, 2GB
RAM, 13megapixelový fotoaparát a 5palcový displej s Full
HD rozlišením.
Základem všeho je odolné
tělo vyrobené ze skleněných
vláken a polyamidu, které získalo speciﬁkaci krytí IPX5/7
a IP5X. Telefon tak je odolný
vůči stříkající vodě a částečně
i prachu. Displej je také tvrzený ochranným sklem odolným proti poškrábání. Celkově
se tedy jedná o velmi pevnou
konstrukci, která by měla odolat všemu, s čím se v běžném
životě s mobilním telefonem
můžeme setkat.
Nyní se již dostáváme k tomu, co je ukryto
v těle modelu Sony Xperia Z. Tak především
čtyřjádrový procesor Snapdragon MDM9215M/
APQ8064 s taktem 1,5 GHz od společnosti
Qualcomm a GPU Adreno 320. Tento procesor
zajišťuje dostatečný výkon při běžné práci i ve
chvíli, kdy bude spuštěno více aplikací. Rychlosti
smartphonu pomáhá také výkonná paměť, 2GB
RAM se sběrnicí DDR3 umožňuje skutečně
velmi rychlé zpracování informací.
Další skvělou zprávou je displej. Ten má
rovných 5 palců, ale především na tuto velikost nabízí Full HD rozlišení 1 920 × 1 080
pixelů. Jak velkou úhlopříčku má vaše Full HD
televize? Displej disponuje technologií Sony
Mobile Bravia Engine 2 zajišťující skvělý jas
a pestré barevné podání.
Dalším úžasným prvkem je 13,1megapixelový fotoaparát, i když lákadlem je spíše funkce
zprávy | novinky
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HDR nebo stabilizace obrazu. Z dalších funkcí
pak jmenujme 16× digitální zoom, detekci obličeje, geotagging, různé efekty, redukci červených očí, časovač a další. Samozřejmě nechybí
ani automatické ostření a blesk. Videa pak lze
pořizovat v plném HD rozlišení 1080p@30fps.
Možnosti připojení zahrnují automatické přepínání mezi dostupnými sítěmi GSM/EDGE, UMTS/
HSPA a LTE, datové rychlosti HSPA mohou být až
42,2/5,8 Mb/s a pro LTE 100/50 Mb/s. Kromě toho
se lze připojit prostřednictvím WiFi podle IEEE
802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 s A2DP, přes rozhraní
microUSB 2.0, microHDMI, 3,5mm jack nebo
NFC. Z dalších možností zmiňme čelní 2,2megapixelovou kameru, FM rádio, A-GPS a GLONASS,
digitální kompas, gyroskop, akcelerometr, senzor přiblížení či interní paměť 16 GB s podporou
microSD až do 32 GB.
Jako operační systém je využíván Android
4.1 Jelly Bean, který bude možné později aktualizovat na verzi 4.2. Napájení zajišťuje napevno
integrovaná baterie Li-Ion s kapacitou 2 330
mAh, což by mělo postačovat na 11/14 h volání
(2G/3G) a 40 h přehrávání hudby. Na trhu by se
Sony Xperia Z měla objevit nejdříve v březnu
za cca 620 EUR.

Lenovo IdeaCentre Horizon
Společnost Lenovo představila na CES 2013
Idea-Centre Horizon, první dotykový počítač
spadajícího do kategorie All-in-One řešení.
Jedná se o první mezilidský počítač, na kterém
může pracovat více uživatelů najednou. Tento
počítač funguje jako velký tablet a uživatelé
ho mohou v horizontální poloze využít třeba
pro hraní her. Reaguje totiž v jednu chvíli na
dotek až deseti prstů. IdeaCentre Horizon lze
však postavit i klasicky a používat běžným způsobem pro osobní práci nebo sdílení multimédií. Na letošní výstavě CES získal tento unikátní
produkt ocenění jako nejlepší produkt v kategorii PC a tablety.

Nejmenší WiFi směrovač na světě
Společnost Asus představila WL-330NUL Pocket
Router, což je nejmenší plnohodnotný rádiový
směrovač na světě. Rádiové připojení k internetu
je tak snadné
i mimo dosah
domácí či pracovní sítě. Tento
směrovač není
větší než klasický
USB ﬂash disk
a váží jen 25 g.
Přesto je vybaven
jedním ethernetovým portem
pro
připojení
ke kabelové síti
a
vestavěným
modulem WiFi
podle standardu
IEEE 802.11b/g/n pro rozšíření rádiové sítě.
WL-330NUL Pocket Router se napájí z USB
portu notebooku nebo přímo z elektrické
zásuvky a vytváří vlastní zabezpečený rádiový
přístupový bod pro snadné sdílení kabelového či
rádiového připojení s více rádiovými zařízeními.
WL-330NUL Pocket Router lze rovněž použít
jako ethernetový USB adaptér pro notebooky,
kterým chybí integrovaný ethernetový port, což
z něj dělá ideálního společníka na cesty.
ASUS WL-330NUL Pocket Router bude
v prodeji od února 2013.
zprávy | novinky
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IdeaCentre Horizon podporuje interaktivní
herní příslušenství a je navržen pro dotykem
ovládané hry pro několik hráčů. Horizon využívá dotykové funkce Windows 8, aby uvedl
do života hry od předních herních vydatelů
Electronic Arts a Ubisoft takovým způsobem,
jaký hráči nikdy předtím neviděli. Horizon
se také může snadno přeměnit na 27palcový vysoce výkonný počítač schopný zvládnout jakýkoli úkol, který uživatelé potřebují
zpracovat.
IdeaCentre Horizon se svou gigantickou
obrazovkou, dynamickou graﬁkou a ovládáním
až deseti prsty umožňuje maximálně využívat
systém Windows 8 a je ideální pro hry pro více
hráčů. Přichází se speciální sadou příslušenství, včetně e-kostky nebo čtyř joysticků, aby
nabídnul zcela nový digitální herní zážitek spojující herní příslušenství s akcí na obrazovce.
Pro hráče je to akce částečně fyzická, částečně
digitální. IdeaCentre Horizon obsahuje Lenovo
App Shop, speciální obchod s aplikacemi podporovaný Intel AppUp, který nabízí uživatelům přístup k více než 5 tisíc víceuživatelským
zábavním aplikacím. Horizon také přichází
s exkluzivním přístupem nebo balíčkem předem nahraných her a vzdělávacích aplikací
od špičkových výrobců včetně Electronic
Arts, FableVision, Open Labs, Ubisoft, FilmOn

TV a stovkami špičkových her a aplikací
z BlueStacks, takže si určitě vyberou hráči všech
věkových kategorií.
S inteligentním systémem nastavení polohy
mohou uživatelé Horizon snadno položit naplocho a tak automaticky aktivovat víceuživatelské
a vícedotykové rozhraní Lenovo Aura. Toto jednoduché rozhraní umožňuje rodinám hrát, učit
se nebo si společně užívat multimediální obsah
na jedné společné obrazovce. Aura také představuje skvělý způsob, jak spouštět předem instalované hry a vzdělávací aplikace, nebo jak stáhnout nové aplikace z on-line App Store.
Horizon se perfektně proﬁluje jako rodinný
All-in-One počítač pro práci i zábavu. Jeho
velký podsvícený displej lze sledovat prakticky
z jakéhokoli úhlu a díky jeho NVIDIA GeForce
graﬁce vypadá digitální obsah úžasně. O kvalitní reprodukci zvuku se postará Dolby Home
Theatre v4 audio a dostatečnou výkonnost
zajišťuje procesor Intel Core i7.
Volitelně nabízí Horizon pohyblivý a prostorově úsporný stojan Horizon Multimode Table,
který uživatelům umožňuje měnit úhel a výšku
umístění počítače, od zcela vodorovné polohy
až ke svislé.
IdeaCentre Horizon bude celosvětově k dispozici v průběhu léta.

Prima Zoom ve třetím multiplexu
Společnost Czech Digital Group, a.s. (CDG),
provozovatel třetího zemského digitálního
multiplexu (MUX 3), zahajuje od 1. února
2013 celoplošné vysílání v pořadí čtvrtého programu Primy – Prima Zoom. Jedná se tematickou stanici zaměřenou na dokumentární
seriály, ﬁlmy či magazíny, které budou vysílány
v ucelených tematických blocích. Celoplošné
vysílání v rámci třetího multiplexu umožní
televizi Prima Zoom pokrývat 93,5 % území
České republiky. Nový program tak bude moci
sledovat 95,7 % obyvatel České republiky, což
představuje potenciálně 9,765 milionu diváků.
Prima Zoom doplňuje ve třetím multiplexu
celoplošné vysílání stanice Prima LOVE, Pětka,
TV Óčko, Šlágr TV a rozhlasové stanice Proglas.
V MUX 3 již v jednotlivých regionech vysílají
také stanice západočeská regionální TV ZAK,
moravskoslezská TV Polar, liberecká TV Genus
Plus, Jihočeská televize, moravská TV Morava
a v oblasti Královéhradeckého a Pardubického
kraje Východočeská televize V1.
„Nová celoplošná televize přinese do třetího
multiplexu opět další zajímavé obohacení programové nabídky. Jsme rádi, že mají zákazníci
neustále zájem o naše služby, jejichž spektrum
jsme připraveni nadále rozšiřovat,“ uvedl Martin
Gebauer, člen představenstva společnosti CDG.
„Televize Prima Zoom je svým programovým
zaměřením především na dokument mezi českými

televizemi speciﬁcká. Je určena všem, které baví
zblízka poznávat zajímavá místa, lidi i příběhy.
Jsme přesvědčeni, že Prima Zoom díky zajímavé
programové nabídce a celoplošnému pozemnímu
vysílání zaujme velké množství diváků po celé
České republice,“ uvedl Marek Singer, generální
ředitel FTV Prima.
Prima Zoom je první volně šířená ryze
dokumentární televizní stanice zaměřená převážně na související žánry, jako je dokumentární ﬁlm, dokumentární seriál, magazín a další
typy pořadů. Diváci se mohou těšit především
na dokumenty o válce, Zemi a vesmíru, přírodě
a zvířatech, katastrofách, historii a oceánech.
Zpočátku bude televize vysílat minimálně
15 hodin denně, později program rozšíří na
celodenní vysílání.

Iconia B1-A71 tablet pro každou příležitost
Společnost Acer uvedla na trh nový tablet Iconia
B1-A71, který je určen pro mladé lidi, nové uživatele nebo rodiny s dětmi,
které shánějí pro své děti
další tablet. Tablet je rovněž vhodný pro pracovně
vytížené jedince, kteří hledají spolehlivého mobilního
společníka. Sedmipalcový
displej v podstatě odpovídá
velikosti stránky standardní
knížky, takže čtení e-knížek,
prohlížení webových stránek či hraní her nebo sledování videa je dostatečně
pohodlné, a to i díky vícedotykovému ovládáním až
deseti prsty.
Tablet o rozměrech 197,4
× 128,5 × 11,3 mm váží jen
320 g a je vybaven dvoujádrovým procesorem MTK
8317T s taktem 1,2 GHz,
8GB vnitřní pamětí, graﬁckým jádrem PowerVR
SGX531, 7palcovým TFT
kapacitním displejem s rozlišením 1 024 × 600 pixelů,
0,3megapixelovou webovou
kameru a operačním systémem Android 4.1 Jelly Bean. Možnosti připojení zahrnují WiFi podle IEEE 802.11b/g/n,
Bluetooth 4.0, microUSB 2.0 a 3,5mm jack.
Napájení zajišťuje Li-Pol baterie s kapacitou 2
710 mAh. Tablet Iconia B1-A71 by na trhu měl
objevit během 1. čtvrtletí za relativně lidových
3 333 Kč včetně DPH.

zprávy | novinky
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Digitální Česko v. 2.0 – jak dlouhá
bude cesta k digitální ekonomice?

Vysokorychlostní přístup k internetu je součástí základní infrastruktury společnosti, stejně jako
dálnice, železniční koridory nebo energetická rozvodná síť. Bez této základní infrastruktury se snižuje
hodnota bydlení pro občany v daném místě a je nemožná efektivní realizace podnikatelských záměrů,
což dokládá i skutečnost, že kvalitní, rychlé a robustní připojení k internetu je podmínkou, bez které si
nedokážou zahraniční investoři představit svůj vstup do České republiky.
Vláda při vědomí zásadní důležitosti internetové infrastruktury pro budoucnost České
republiky schválila 19. ledna 2011 svým usnesením č. 50 Státní politiku v elektronických
komunikacích – Digitální Česko, která mimo
jiné poukázala na skutečnost, že elektronické
komunikace svými sítěmi a službami urychlují a zkvalitňují komunikaci, čímž přispívají
k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu
rozvoji celé společnosti.
Pozitivním efektem přijetí této státní politiky byla skutečnost, že vláda konečně po šesti
letech deklarovala svůj aktivnější postoj k rozvoji vysokorychlostního přístupu k internetu.
Rovněž se postavila kladně k zlepšení konkurenčního prostředí v odvětví elektronických
komunikací. To je pro stát, který je v roli regulátora, ale současně i v roli největšího odběratele těchto služeb, jedním z prvních kroků
vedoucích k cílevědomému využití potenciálu
informačních a komunikačních technologií
(dále „ICT“).
Nicméně vzhledem k neustálému a dynamickému vývoji v oblasti rozvoje služeb
digitální ekonomiky, a to jak na národní, tak
mezinárodní úrovni, vzhledem k přijetí strategického dokumentu Evropské komise –
Digitální agendy pro Evropu a s ohledem na
přípravu nového programovacího období
2014+, Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro vládu návrh aktualizace této státní
politiky.
Všechny evropské státy vytváří podmínky
pro investice do rychlých optických sítí. Je
zřejmé, že pokud Česká republika nechce do
budoucna zaostávat v schopnosti konkurovat
svým evropským i mimoevropským partnerům, musí vláda dokázat stimulovat investice z komerční sféry do internetové infrastruktury i efektivními nástroji z veřejných
prostředků.
název stránky
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Návrh aktualizované Státní politiky tj.
dokument „Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice“ je tedy koncipován tak, aby
umožnil využití synergických efektů, které
s sebou odvětví ICT přináší.
Při realizaci a prosazování jednotlivých
úkolů Digitálního Česka Ministerstvo průmyslu a obchodu identiﬁkovalo slabé stránky
v rámci úzce pojaté koncepce státní politiky.
Resortismus a roztříštěnost problematiky
komplikují prosazování jednotlivých kroků
a chybějící koordinační role digitální ekonomiky na vládní úrovni snižuje možnosti pozitivního dopadu zavádění ICT do běžného
života podnikatelů a občanů České republiky.
V současné době navíc chybí aktivní přístup v koordinaci naplňování cílů v oblasti
Digitální agendy pro Evropu na národní
úrovni. To by se ale v brzké budoucnosti mělo
změnit.

Co se má změnit?
Cíle Digitálního Česka v. 2.0 budou naplňovány
prostřednictvím 17 opatření (zahrnující rozvoj
infrastruktury, digitálních služeb i zvyšování
digitální gramotnosti a plného respektování
svobody internetu). Tato opatření, zejména ve
vztahu k infrastruktuře pro vysokorychlostní
přístup k internetu, mají prorůstový a proinvestiční charakter a jsou v souladu se strategickými dokumenty Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a dokumenty
Evropské unie.
Uživatelé internetu ve velké míře spoléhají na toto médium jako na základní nástroj
své každodenní činnosti (komunikace, informace, vědomosti, obchodní transakce, trávení volného času). V tomto ohledu získává
internet hodnotu a charakter veřejné služby.
Spotřebitelé a ﬁrmy oprávněně očekávají, že
informační společnost

služby internetu budou přístupné, dostupné, bezpečné, spolehlivé a nepřetržité.
Vývoj internetu rovněž dokazuje, že se internet stává nepostradatelným nástrojem pro podporu demokratických iniciativ, novou platformou pro politickou diskusi (např. internetové kampaně a elektronické hlasování), klíčovým nástrojem
pro uplatňování svobody projevu (např. formou blogování).
Všechny tyto skutečnosti si vláda a státní správa musí
uvědomit při své další činnosti a změnit aplikaci a uvažování
o digitálním prostředí a regulaci na něm uplatňované. Proto
je nutné, aby při přípravě právních předpisů nebo jiných
regulačních opatření vláda a státní správa přihlížely ke speciﬁkům internetového, resp. digitálního prostředí. Návrhy
právních předpisů by po změně přístupu v regulaci neměly
obsahovat povinnosti, které v internetovém prostředí nejsou
vymahatelné nebo aplikovatelné, měly vždy zahrnovat jako
primární způsob komunikace mezi občanem a veřejnou
správou bezpečnou elektronickou formu, měly v případě
ukládání povinností zveřejňovat informace stanovovat jako
hlavní způsob elektronickou formu prostřednictvím internetu v řádné strukturované formě, která využívá příslušné
rozhraní a formáty, a konečně nesmí bránit aktivní účasti
veřejnosti na používání a vytváření legálního obsahu na
internetu.
Regulace také nesmí ukládat povinnosti skupině podnikatelů z jednoho odvětví ve prospěch podnikatelů jiného
odvětví (např. křížové ﬁnancování mezi různými podnikatelskými sektory).
Státní správa si musí osvojit základní principy, které musí
plně respektovat, aby mohlo dojít k dalšímu rozvoji digitální
ekonomiky v České republice a nedocházelo k pokřivení této
významné podnikatelské oblasti. Tyto principy jsou:
a) respektování svobody internetu,
b) minimalizace zátěže subjektů při podnikání v prostředí
internetu – jakákoliv regulace se dotkne pouze subjektů
usazených v České republice, což sníží jejich konkurenceschopnost na globálním trhu,
c) svobodné a nediskriminační využívání informací státní
správy jako faktor mající potenciál pro zvýšení zájmu
obyvatel využívat internet,
d) rozšiřování digitální gramotnosti a rozvíjení elektronických dovedností obyvatel,
e) zvyšování dostupnosti ICT pro všechny bez ohledu na
lokalitu nebo sociální postavení,
f) jednoduchá, transparentní a nediskriminační pravidla
správy internetu,
g) rozvoj zákonné a přeshraniční nabídky on-line výrobků
a služeb,
h) dostupnost informací poskytovatelům služeb a zlepšení
ochrany spotřebitele včetně efektivnějšího řešení sporů,
i) spolehlivý, důvěryhodný a efektivní platební systém a systém doručování,
j) podpora efektivních samoregulačních mechanismů
a jejich preference před zákonnou regulací.
Zda se podaří změnit přístup v regulaci digitálního prostředí,
uvidíme v následujících měsících při praktické a každodenní

informační společnost

realizaci činnosti státní správy. Státní politika Digitální Česko
v. 2.0 by však měla sloužit jako základní dokument, na který se
budou dotčené subjekty moci odvolat při porušování těchto
základních principů. Zároveň bude vytvářet politický základ
pro rozhodování sektorového regulátora, Českého telekomunikačního úřadu, který podle zákona o elektronických komunikacích vychází při výkonu své působnosti rovněž z hlavních
zásad státní politiky.

A co bude dál?
Nově bude sledováním, koordinací a vyhodnocováním
implementace Digitálního Česka v. 2.0 bude ve spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu (na které přejde gesce za
koordinaci Digitální agendy) pověřena Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (usnesení vlády č.
585 ze dne 25. července 2012). Vláda bude mít aktuální informace o implementaci státní politiky na základě zprávy, kterou zpracuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, každý rok tak
bude vyhodnocovat přijatá opatření s cílem v případě potřeby
aktualizovat státní politiku a opatření.
Při přípravě dokumentu byly identiﬁkovány další oblasti,
ke kterým je nutné, aby vláda přijala strategickou pozici.
Proto po schválení tohoto dokumentu vládou předloží Rada
vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost ve
spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a se všemi
relevantními subjekty a odbornou veřejností, jež mohou být
konkrétním opatřením dotčeny, vládě materiál, který rozpracuje níže uvedené oblasti s cílem dále zefektivnit zahraniční
konkurenceschopnost a investiční přitažlivost České republiky. Materiál bude tedy zahrnovat zejména následující oblasti:
a) jednotný digitální trh,
b) interoperabilita,
c) důvěra a bezpečnost při využívání digitálních služeb
i s ohledem na priority České republiky při projednávání
nové EU legislativy v oblasti ochrany osobních údajů,
d) výzkum a inovace včetně podpory vytváření dlouhodobých společných výzkumných projektů nebo center
v oblasti ICT s mezinárodním dosahem,
e) dovednosti a začlenění,
f) zaměstnanost v oblasti ICT s cílem připravit opatření
reagující na skladbu pracovního trhu v oblasti ICT
a dále úpravy pracovněprávního prostředí s ohledem na
měnící se způsoby organizace práce, kultury zaměstnání
a nabídky kariérních příležitostí s cílem mimo jiné zlepšit
atraktivitu a dostupnost ﬂexibilních forem pracovních
vztahů,
g) využití přínosu ICT pro společnost včetně celkové strategie integrovaného řešení řízení investic do ICT ve státní
správě a postupy k zavádění sdílených center služeb,
h) mezinárodní aspekty Digitální agendy.
Je jasné, že schválení Státní politiky – Digitální Česko v. 2.0
je pouze začátek dlouhého procesu. Nicméně je to příležitost,
která by neměla zůstat nevyužita – jak státní správou, tak soukromým sektorem.
Jaromír Novák, ČTÚ
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Univerzálna služba:
ekonomické predpoklady, vývoj

Univerzálna služba je dôležitým spoločenským záujmom, ktorého presadzovanie je nadradené bežným
obchodným aktivitám poskytovateľov verejných služieb. V roku 1996 Svetová obchodná organizácia
uznala právo členských krajín deﬁnovať si univerzálnu službu, ktorá zároveň nebude považovaná za
per se protisúťažnú za predpokladu, že bude spravovaná transparentne, nediskriminačne, neutrálne
a nebude viac zaťažujúca než je nevyhnutné pre dosiahnutie jej účelu.

Ekonomická teória
Univerzálna služba (ďalej aj „US“) má za cieľ
vyrovnávať existujúce imperfekcie trhu, ktoré
jednotlivé štáty deﬁnujú ako verejný záujem.
Verejný záujem musí štát deﬁnovať na začiatku
procesu, aby boli zrejmé povinnosti a práva
s tým spojené. Štát sa zároveň rozhodne, či
bude uspokojovať danú potrebu sám alebo
zabezpečenie verejného záujmu deleguje na
tretiu osobu. V prípade, ak štát deleguje zabezpečenie verejného záujmu vo forme US na
podnikateľa, samotná povinnosť univerzálnej
služby skresľuje hospodársku súťaž na trhu,
pretože určený poskytovateľ univerzálnej
služby musí poskytovať neekonomickú službu
alebo produkt a pritom svoje straty nemôže
preniesť na zákazníkov vo forme ceny.
Ak je poskytovanie služieb a tovarov,
ktoré tvoria predmet univerzálnej služby,
naviazané na právo exkluzivity, straty
z obmedzenia vo forme univerzálnej služby
sú kompenzované. Napríklad ak sa na základe aukcie podniku na poskytovanie služieb vo verejnom záujme alokuje trh alebo
jeho časť jednému podniku, výhradné právo
vyplýva priamo z aukcie a kompenzuje straty
z poskytovania služby vo verejnom záujme,
pretože konkurencia nie je na aukciou alokovanom trhu. Toto však často neplatí pri
univerzálnej službe v liberalizovaných sieťových odvetviach, keďže trhy boli liberalizované, čiže otvorené konkurencii.
Pred liberalizáciou sieťových odvetví bola
univerzálna služba poskytovaná štátnymi
monopolmi, ktoré za to získali, tak ako v iných
oblastiach hospodárstva, právo exkluzivity na
poskytovanie niektorých služieb. V súčasnosti
je univerzálna služba v sieťových odvetviach
poskytovaná asymetricky – obmedzuje vybraného poskytovateľa univerzálnej služby bez
udelenia exkluzívnych práv a teda dochádza
informační společnost
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ku skresleniu hospodárskej súťaže, nakoľko
poskytovateľ US:
– musí poskytovať neekonomickú službu
alebo produkt a pritom svoje straty nemôže
preniesť na zákazníkov vo forme ceny,
– nemá možnosť vyrovnania strát z poskytovania US.
Takéto skreslenie hospodárskej súťaže však
môže byť odstránené, ak je nastavený transparentný, nediskriminačný mechanizmus na
ﬁnancovanie strát z poskytovania US.

História, prvopočiatky univerzálnej služby
Pojem univerzálna služba má svoje korene
v oblasti telekomunikácií, v prvej polovici
dvadsiateho storočia. V USA vtedy existovali
miestni poskytovatelia telekomunikačných
sietí, ich služby však boli poskytované izolovane, lokálne, pretože siete neboli vzájomne
poprepájané. Preto prvotným cieľom štátnej
politiky v tom čase nebola penetrácia pevných
liniek (o tú sa staral trh samotný), ale zabezpečenie prepojenia medzi existujúcimi lokálnymi
ústredňami. Prepojovací systém prevádzkovaným jedným operátorom a za ceny regulované
vládou mal byť nadradený dovtedy existujúcemu duálnemu systému (dve ústredne dvoch
rôznych operátorov) a mal mať významný prínos pre spoločnosť. Náklady vyvolané poskytovaním takejto univerzálnej služby, t.j. náklady
na dostupnosť volaní za primerané ceny, boli
krížovo ﬁnancované miestnymi a medzimestskými volaniami.
Po druhej svetovej vojne sa obsah univerzálnej služby začal meniť a smeroval k podpore rozvoja v odľahlých oblastiach v duchu
hesla „telefón do každej domácnosti“. Vláda
USA regulovala cenu tak, aby bola prijateľná
pre občanov a aby podporila poskytovanie
telefónnej služby v odľahlých oblastiach. Vtedy

vznikol mesačný poplatok, ako zákonný systém umožňujúci
účtovať poplatkov za prístup nad náklady ako „kompenzácia“
za nízke poplatky za volania. Takisto dochádzalo ku krížovému ﬁnancovaniu medzi miestnymi a medzimestskými volaniami, medzi rezidenčnými a biznis zákazníkmi.
Vývoj univerzálnej služby v USA sa dá zjednodušene popísať ako vývoj od prepojenia oblastí cez penetráciu v odľahlých
oblastiach až k dnešným cieľom politiky univerzálnej služby
v USA, ktorými sú:
– dostupnosť pre spotrebiteľov s nízkym príjmom,
– ﬁnančná podpora podnikom, ktoré poskytujú telekomunikačné služby v oblastiach s vysokými nákladmi,
– prístup pre školy a knižnice,
– prepojenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
v odľahlých oblastiach s medicínskymi centrami v rurálnych oblastiach za účelom nediskriminačného prístupu
k diagnostike a lekárskym službám.

Európska únia a univerzálna služba
Univerzálna služba je dôležitým spoločenským záujmom pri
liberalizácii služieb, ktorého presadzovanie záujmu je nadradené bežným obchodným aktivitám poskytovateľov verejných
služieb v oblasti elektronických komunikácií. Je daná cieľmi,
ktoré si členský štát stanoví a od rozvoja telekomunikačnej
siete. Ciele US v EÚ prispievajú k všeobecnému verejnému
záujmu ako dostupnosť, prijateľnosť, prístupnosť a prijaté
opatrenie musí byť objektívne, transparentné, nediskriminačné a proporčné. Súťaž na trhu by implementáciou opatrenia univerzálnej služby nemala byť skreslená a prípadné skreslenia majú byť minimálne.
Univerzálna služba Európskej únie predstavuje povinnosť
verejnej služby vo všeobecnom hospodárskom záujme, ktorú
môžu členské štáty uložiť podnikom. Povinnosti verejnej
služby vo všeobecnom hospodárskom záujme sú deﬁnované
ako „povinnosti, ktoré by podnik..., ak by ich zvažoval na základe vlastných komerčných záujmov, neprevzal v tom istom
rozsahu alebo za tých istých podmienok“. Zároveň podľa čl.
106 (2) Zmluvy o fungovaní Európskej únie „podniky poverené výkonom služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme
podliehajú najmä pravidlám o hospodárskej súťaži, pokiaľ
aplikácia týchto pravidiel nebráni výkonu pridelených úloh.“

Do deväťdesiatich rokov minulé storočia v členských štátoch služby poskytovali tradiční operátori, pretože v sieťových
odvetviach neexistovala hospodárska súťaž a títo mali jednak
povinnosť poskytovať univerzálnu službu, jednak exkluzívne
právo poskytovať služby. Smernica o službách v telekomunikáciách z 1990 vyžadovala od členských štátov, aby odobrali zvláštne alebo výhradné práva telekomunikačným spoločnostiam, nakoľko tieto predstavovali obmedzenia trhu.
Deregulácia sa však netýkala všetkých služieb a napríklad pre
poskytovanie hlasových služieb zostali výhradné práva.
Od 1. 1. 1998 nastala v oblasti telekomunikácií úplná liberalizácia na základe Smernice o uplatnení princípu otvoreného
prístupu na hlasové služby. Univerzálna služba v nadväznosti
na liberalizáciu telekomunikácií bola deﬁnovaná ako opatrenie, ktoré mohli prijať členské štáty v prípade, že by niektoré
dovtedy existujúce služby neboli už poskytované, pretože by
to predstavovalo zhoršenie situácie pre niektorých obyvateľov
po otvorení trhu.
Úplná liberalizácia znamenala rušenie výhradných práv
vrátane tých, ktoré boli predtým späté s určením podniku za
podnik povinný poskytovať univerzálnu službu. Dostupnosť
služieb v kontexte univerzálnej služby bolo potrebné zabezpečiť bez krížového ﬁnancovania medzi službami avšak s možnosťou preﬁnancovania odôvodnených nákladov zriadením
fondu univerzálnej služby (ﬁnancovaného účastníkmi trhu)
alebo zo štátneho rozpočtu. Pred liberalizáciou bola univerzálna služba podobne ako v USA ﬁnancovaná cez krížové
ﬁnancovanie: nízka cena pripojenia bola dotovaná vysokou
tariﬁkáciou za volania. Po liberalizácii sa zaviedlo právo telekomunikačných operátorov uskutočniť úpravu cien tak, aby
odrážali náklady, tzv. rebalancing, a to buď do 1. 1. 1998 alebo
ak to nebolo možné, tak mali členské štáty možnosť predložiť
EK plán postupného rebalancingu.
Univerzálna služba má fungovať ako sociálna záchranná
sieť tam, kde trhové sily samotné nedokážu zákazníkom
(najmä tým, ktorí žijú v odľahlých oblastiach alebo s nízkym
príjmom alebo postihnutím) poskytnúť ﬁnančne dostupný
prístup k základným službám. V súčasnosti predmetom univerzálnej služby v oblasti elektronických komunikácií EÚ je
najmä zabezpečenie prístupu na pevnom mieste, informačné
služby, zoznamy účastníkov, verejné telefónne automaty a osobitné opatrenia pre užívateľom so zdravotným postihnutím.

informační společnost
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Predmet univerzálnej služby v EÚ sa priebežne menil.
Podľa Smernice z roku 1995 univerzálna služba bola deﬁnovaná ako minimálny súbor služieb istej kvality, dostupný všetkým užívateľom bez ohľadu na ich geograﬁckú polohu za prijateľnú cenu. Od roku 1999 sa rozsah US rozšíril o minimálnu
rýchlosť pripojenia na internet, nakoľko EÚ si uvedomovala
už v tom čase dôležitosť internetu pre spoločnosť. Revízia
opatrení z roku 1998 zvažovala zavedenie širokopásmového
internetu ako súčasti univerzálnej služby, avšak návrh zamietnutý z toho istého dôvodu ako pri ďalších prehodnocovaniach
v rokoch 2005 a 2008: nebolo splnené kritérium dostupnosti
pre väčšinu obyvateľstva EÚ v danom čase a preto by zahrnutie širokopásmových služieb do predmetu univerzálnej služby
by znamenalo zvýšenie skreslenia trhu kvôli vysokému ﬁnančnému zaťaženiu.
Posledná revízia regulačného balíčka EU v oblasti univerzálnej služby kladie najmä dôraz na nevylúčenie niektorých
skupín obyvateľstva napr. z dôvodu zdravotného postihnutia
alebo nízkeho príjmu.

Vývoj univerzálnej služby v oblasti
elektronických komunikácií na Slovensku
V zmysle slovenskej právny úpravy je univerzálna služba
deﬁnovaná ako minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné
v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým
užívateľom bez ohľadu na ich geograﬁckú polohu a za prijateľnú cenu, ktorou je cena zohľadňujúca úroveň spotrebiteľských cien a príjmy obyvateľov.
Univerzálna služba sa v národnej politike pre elektronické
komunikácie objavila v marci 2003. Krátkodobým cieľom
Národnej politiky pre elektronické komunikácie 2003 v oblasti
ochrany práv koncových užívateľov bolo zapracovať do právneho poriadku SR Smernicu 2002/22/EC o univerzálnej službe
a právach užívateľov. Prioritnou úlohou bola podpora zaistenia každej oprávnenej požiadavky na univerzálnu službu
v požadovanej kvalite a za prijateľnú cenu. V tom čase bolo
potrebné venovať zvýšenú pozornosť cenovej dostupnosti
univerzálnej služby. Národný regulačný orgán mal zabezpečiť
transparentnosť ﬁnancovania US.
Povinnosť poskytovať univerzálnu službu mali Slovenské
telekomunikácie, a. s. a to podľa licencie z roku 2000. Tak, ako
to bolo bežné aj v iných krajinách pred liberalizáciou, licencia
obsahovala exkluzívne práva na niektoré služby a povinnosť
univerzálnej služby súčasne. Podľa zákona o elektronických
komunikáciách č. 610/2003 Z. z., ktorý v súvislosti so vstupom
SR do EÚ implementoval do právneho poriadku Slovenskej
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republiky regulačný rámec Európskej únie vrátane univerzálnej služby, určil Telekomunikačný úrad SR (ďalej aj „TÚ SR)
nového poskytovateľa US. Od 4. apríla 2006 je spoločnosť
Slovak Telekom, a.s. (ďalej aj „ST“) jediným poskytovateľom
univerzálnej služby na základe rozhodnutia TÚ SR, ktorého
rozsah je nasledovný:
– pripojenie k verejnej telefónnej sieti a prístup k verejným
telefónnym službám,
– telefónne zoznamy,
– verejné telefónne automaty,
– bezplatný prístup k číslam tiesňových volaní,
– informačná služba o telefónnych číslach,
– služby pre zdravotne postihnutých,
– bezplatné zablokovanie určitých druhov odchádzajúcich
volaní alebo volaní na určité druhy čísel,
– možnosť platby vopred za pripojenie k verejnej telefónnej
sieti a používanie verejných telefónnych služieb,
– možnosť platby v splátkach za zriadenie pripojenia k verejnej telefónnej sieti.

Zvýšenie rozsahu
Zásadným nedostatkom rozhodnutia TÚ SR o určení poskytovateľa US z roku 2006 bola skutočnosť, že neobsahoval lehotu,
do kedy bol ST určený za takýto podnik. Dôsledkom je nielen
to, že je rozhodnutie neurčité, ale z ekonomického hľadiska
zvyšuje regulačné náklady, pretože podmienky služby úrad
priebežne menil v čase. Ak sa pozrieme spätne na rozsah univerzálnej služby, tak možno skonštatovať zvýšenie zaťaženia
podniku poskytujúceho univerzálnu službu v priebehu rokov.

Povinnosť pripojenia k verejnej telefónnej sieti a prístupu
k verejnej telefónnej službe
Obdobie 2000 až 2006 – Podľa licencie z roku 2000 pripojenie
k verejnej telefónnej sieti a prístup k verejnej telefónnej službe
spoločnosť ST nebola povinná poskytovať v prípade, že dopyt
po uvedených službách bol uspokojený alebo mohol byť uspokojený iným spôsobom a bolo by neprimerané okolnostiam
požadovať od ST, aby poskytol danú službu.
Obdobie 2006 do dnes – Na základe rozhodnutia TU SR
z roku 2006 a ZEK sa do 29. 12. 2007 povinnosť pripojenia
a prístupu vzťahovala na všetkých koncových užívateľov bez
ohľadu na geograﬁckú polohu a za prijateľnú cenu. Takýto
rozsah služby pripojenia bol nad rámec Smernice o univerzálnej službe 2002/22/EC, lebo kým Smernica ohraničuje
rozsah tejto povinnosti primeranosťou požiadavky na pri-

pojenie, podľa vtedajšieho zákona mal vtedy poskytovateľ
US povinnosť vyhovieť všetkým požiadavkám o prístup. Od
konca roku 2007 sa rozsah povinnosti pripojenia prístupu
zmenou zákona zúžil v súlade so smernicou a ST je povinný
vyhovieť všetkým primeraným požiadavkám. Podmienky
poskytovania US však neboli Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR spresnené, čo vytváralo nadbytočné
náklady na poskytovanie US. Vzhľadom na to, že kompenzačný mechanizmus na vykrývanie čistých strát z poskytovania univerzálnej služby bol ﬁnancovaný trhom, možno
konštatovať, že ak verejný záujem nie je priamo napojený na
štátny rozpočet, ale na podniky, tak orgány štátnej správy nie
vždy napĺňajú svoje poslanie.

Povinnosť zabezpečenia primeranej dostupnosti
verejných telefónnych automatov
Vývoj nariadenej hustoty verejných telefónnych automatov
(„ďalej aj „VTA“) bol nasledovný:
– 2000–2004, 3 VTA/1000obyvateľov.
– 2004–2007, v každej obci 1 VTA, pokiaľ to obec
neodmietne; 1,2 VTA v obci do 10 000 obyvateľov.
– 2007–2008, v každej obci 1 VTA; 0,8 VTA v obci
do 5 000 obyvateľov; min. 1 bezbariérový VTA.
– 2009–2010, v každej obci 1 VTA; 1VTA na
1 800 obyvateľov; min. 1 bezbariérový VTA.
– od 2011, 1 VTA v obci do 1 000 obyvateľov;
min. 1 bezbariérový VTA.
Hustota vyššie je uvedená len pre najmenší počet obyvateľstva
stanovený úradom. Od roku 2004 bola hustota VTA stanovovaná v závislosti od počtu obyvateľov v obci, pričom klesala
s veľkosťou obce.
Podľa licencie mal ST povinnosť vybudovať 3 automaty na
1 000 obyvateľov do 31. decembra 2002. Táto hustota VTA na
území SR platila do roku 2004, kedy vstupom do EÚ sa zmenilo právne prostredie. Od roku 2004 na základe opatrenia TÚ
SR bola hustota znížená na 1,2 VTA/1000 obyvateľov. Obec
mala možnosť odmietnuť VTA, čo sa aj dialo z dôvodu nevyužívania, vandalizmu alebo otázky umiestnenia VTA v obci.
Nové vedenie TÚ SR v roku 2007 hustotu upravilo na 0,8
VTA v obci do 5 000 obyvateľov a zároveň pribudla podmienka „v každej obci jeden automat“ a v každej obci minimálne jeden bezbariérový VTA. V praxi to znamenalo zvýšenie počtu VTA
– úrad zmenil ukazovateľ, od ktorého sa odvíjal koeﬁcient
hustoty (najmenšia vzorka nie do 10 000 obyvateľov ako
bolo v predchádzajúcom režime, ale do 5000 obyvateľov),
takže niektoré obce spadli do inej kategórie a mali nárok
na viac VTA,
– bolo potrebné dobudovať VTA v každej obci, keďže pribudla podmienka v každej obci jeden VTA, ktorá pred
tým neplatila,
– zmenili sa pravidlá pre počet bezbariérových VTA –
minimálne jeden bezbariérový v každej obci.
Zároveň opatrenie, napriek vecnej pripomienke zo strany
poskytovateľa univerzálnej služby, neumožnilo odkladnú
lehota na niekoľko tisíc VTA, ktorých dobudovanie vyplývalo
z novej právnej úpravy. Práve naopak, úrad okamžite vykonal
štátny dohľad vo veci plnenia nových povinností.
Tretia zmena znamenala ďalšie zvýšenie regulačných nákladov v roku 2009: Podľa predchádzajúceho opatrenia a na
základe dohody medzi poskytovateľom univerzálnej služby

a organizáciami zdravotne postihnutých, bola dohodnutá
výška bezbariérového VTA do 1 200 mm, ktorú úrad nenamietal. Opatrenie z konca roka 2009 znamenalo zmenu výšky
bezbariérového VTA na 1 400 mm a pre poskytovateľa US to
znamenalo úpravu asi 2 000 dovtedy novo inštalovaných bezbariérových VTA.

Revízia univerzálnej služby na Slovensku
V roku 2011 TU SR uskutočnil verejnú diskusiu o ďalšom
poskytovaní univerzálnej služby. Z vyjadrení úradu vyplynulo,
že poskytovanie univerzálnej služby v rozsahu existujúcich
povinností je historicky prekonané a neprináša účastníkom
elektronických komunikačných služieb takmer žiadnu pridanú hodnotu. Úrad videl ako dôležité zabezpečiť najmä horské oblasti Slovenska, kde jediné spojenie je zabezpečované
prostredníctvom pevných sietí. Zároveň konštatuje, že:
– Povinnosť vyhovieť všetkým primeraným požiadavkám na
pripojenie k verejnej telefónnej sieti je určená predovšetkým
kvôli sociálne slabým skupinám a zdravotne postihnutým
užívateľom.
– Úplný telefónny zoznam v tlačenej nemá opodstatnenie.
Podľa TÚ SR práve tu je priestor na spoluprácu všetkých
poskytovateľov verejnej telefónnej služby s cieľom vytvorenia jediného centra informácií, ktoré by plnilo funkciu
úplného telefónneho zoznamu, informačnej služby, operátorských služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov, atď.
– Informačná služba je stále viac substitúciou telefónnych
zoznamov. Alternatíva diaľkového prístupu cez internet
k úplnému telefónnemu zoznamu by mala byť jednou z úloh
jediného centra informácií.
– Dostupnosť verejných telefónnych automatov úrad považuje
za zabezpečenú avšak podľa úradu neexistuje ich absolútny
substitút a preto musia ostať.
Rok po verejnej diskusii k budúcemu rozsahu univerzálnej
služby, v apríli 2012, sa analýza a úvahy TÚ SR posunuli a z ďalšej konzultácie vyplývalo, že TÚ SR navrhol uložiť len povinnosť:
– Zabezpečiť rovnocenný prístup k verejným telefónnym
službám a rovnocennú dostupnosť služieb pre užívateľov so
zdravotným postihnutím.
– Prenajať alebo predať, ak o to požiada užívateľ so zdravotným postihnutím, jedno špeciálne vybavené telekomunikačné koncové zariadenie primerané jeho zdravotnému
postihnutiu za cenu štandardného telekomunikačného
koncového zariadenia.
Povinnosť má poskytovať spoločnosť ST po dobu štyroch
rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Úrad zároveň navrhol zrušiť ostatné existujúce povinnosti.
V júli 2012 TÚ SR vydal rozhodnutie, ktorým sa ST stal
od 5.11.2012 opätovne poskytovateľom univerzálnej služby na
celom území Slovenskej republiky a uložil jej
a) povinnosť zabezpečiť rovnocenný prístup k verejným telefónnym službám a ich rovnocennú dostupnosť pre užívateľov so zdravotným postihnutím a
b) povinnosť prenajať alebo predať, ak o to požiada užívateľ
so zdravotným postihnutím, jedno špeciálne vybavené telekomunikačné koncové zariadenie primerané jeho zdravotnému postihnutiu za cenu štandardného telekomunikačného koncového zariadenia.
Rovnocenným prístup a dostupnosť pre užívateľov so zdravotným postihnutím spočíva bezplatnom prístupe k informačnej službe o telefónnych číslach a v poskytovaním operáinformační společnost
telekomunikace | informatika | technologie | aplikace

13

torskej služby pre užívateľov s ťažkým sluchovým postihnutím
alebo ktorí majú ťažkú rečovú vadu. Zároveň úrad deﬁnoval
typy špeciálne vybaveného telekomunikačného koncového
zariadenia, ktoré si zdravotne ťažko postihnutý užívateľ môže
zakúpiť alebo prenajať a upravil cenu štandardného telekomunikačného koncového zariadenia a určil lehoty, dokedy
musí žiadosti vyhovieť.

Záver
S rozhodnutím TÚ SR z júla 2012 možno len súhlasiť, keďže
v dnešnej dobe je cieľ penetrácie pevných liniek na účely poskytovania hlasovej služby, ktorý bol v počiatkoch existencie univerzálnej služby, prekonaný. Substitúcia pevných a mobilných
služieb a pokrytie mobilných sietí je na Slovensku tak vysoké,
že mobilná telefónia vie zabezpečiť potrebu občana dovolať sa.

Takisto aj VTA prestávajú plniť svoju funkciu z dôvodu nových
technológií na trhu, ktoré sú schopné ich pôvodné poslanie
naplniť, o čom svedčí aj vývoj počtu volaní resp. tržieb z jednotlivých VTA, ktoré rapídne klesajú od roku 2002. Poskytovanie
služby VTA je nákladovo neefektívne. Až takmer 80 % z celkového počtu VTA v roku 2011 nedosahovalo výnosy vo výške
priemerných mesačných prevádzkových nákladov (1 EUR) na
jeden VTA. Až 72% VTA malo nulovú prevádzku. Vydávanie
telefónnych zoznamov a poskytovanie informačných služieb sú
vzájomne zastupiteľnými a v súčasnosti ich na trhu ponúkajú aj
ďalšie podniky. Vzhľadom na tieto skutočnosti, bol predchádzajúci rozsah US prekonaný, neefektívny a nespĺňal hlavnú podmienku: univerzálna služba nesmie byť viac zaťažujúca, než je
nevyhnutné pre dosiahnutie jej účelu.
Ing. Dagmar Straková
www.regulatoryreview.sk
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Telefónica se zapojuje do mezinárodní iniciativy za bezpečnější internet
Světový den bezpečnějšího internetu připadl letos na úterý
5. února. Telefónica se jako největší tuzemský operátor spolu
s dalšími partnery každoročně podílí na osvětové kampani, kterou organizuje Národní centrum bezpečnějšího internetu, jejímž
cílem je připomenout, jak důležité je bezpečné a zodpovědné
chování na internetu.
„Internet dnes není jen součástí počítačů. Schopnosti chytrých telefonů nebo tabletů jsou podobné notebookům a musíme
je proto chránit stejným způsobem. V síti O2 už je více než
milion chytrých mobilů, pro jejichž plnohodnotné využití potřebujeme internet,“ uvedl Jakub Chytil, člen představenstva
Telefónica Czech Republic. Počet chytrých telefonů bude růst
i v následujících letech, protože smartphony aktuálně tvoří
71 % všech mobilů prodaných v síti O2.
Podle aktuálního výzkumu Eurobarometr se 10 % Čechů na
internet připojuje prostřednictvím mobilního telefonu. K nejpoužívanějším zařízením s připojením k internetu zatím stále patří
notebooky a stolní počítače. Z notebooku se připojuje 46 % uživatelů a ze stolního počítače pak 73 %.
Z toho jen polovina Čechů využívá nějaký druh antivirového programu. Navíc jen 53 % lidí používá heslo chránící telefon. „Chytrý telefon, notebook i počítač jsou úložišti
důvěrných informací a citlivých dat, proto jej musíme chránit
stejně jako například čísla platebních karet. Zamykání obrazovky s heslem, používání antiviru nebo pravidelná aktualizace
operačních systémů chrání uživatele před možnými hrozbami,“
dodává Jakub Chytil.
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S nastavením zabezpečení chytrého telefonu či počítače pomáhají
všem zákazníkům O2 Guru na prodejnách. Bezpečné tipy pro
smartphony popisují také instruktážní videa O2 Guru. „Naše podnikání závisí na důvěře a zapojení všech zúčastněných stran, především
našich zákazníků. Proto jsme si vědomi naší odpovědnosti na ochranu
soukromí našich klientů a dětí online. Dáváme jim jednoduché bezpečnostní tipy, které jim pomohu užívat nové technologie naplno a bez
obav,“ doplňuje Jakub Chytil.
Tipy pro zabezpečení chytrého telefonu
– Nastavte si kód PIN nebo heslo pro uzamčení obrazovky
telefonu.
– Nainstalujte a umožněte provoz tzv. vzdálených (remote) služeb. Ty vám umožní ovládat či zablokovat telefon na dálku
v případě ztráty nebo odcizení.
– Pravidelně zálohujte nebo synchronizujte svá data.
– Všude, kde to lze, využívejte možnosti zakódování informací
(tzv. šifrování).
– Používejte antivirové programy.
– Provádějte pravidelné aktualizace svého operačního systému.
Strážce internetu ochrání až pět počítačů
Telefónica dále nabízí svým zákazníkům možnost využít software
Strážce internetu, který chrání nejen počítač, ale také celou rodinu
proti hrozbám na internetu. Strážce internetu obsahuje antivirový program, ﬁrewall, spamový ﬁltr, ochranu proti útokům typu
phishing a další služby. Vedle toho také umožňuje rodičům nastavit, na jaký obsah na internetu budou mít jejich děti povolený
přístup. Program existuje ve verzi pro jeden či pro pět počítačů.

Na OH v Londýně 2012 použita
nejnovější technologie WiFi

Londýnská olympiáda svedla dohromady desetitisíce lidí, ať už to byli sportovci, organizátoři, novináři,
VIP návštěvníci, veřejnost a spousta dalších skupin a jednotlivců. Spolu s růstem počtu chytrých
telefonů a tabletů navazujícím na současný stálý růst objemu a spektra obsahu zpřístupněného přes
přístupové body a vyhledávače očekávalo velké množství lidí připojitelnost svých mobilních přístrojů
během jejich pobytu na olympijských sportovištích. A v tom spočívala úloha BT v roli oﬁciálního
komunikačního partnera zajistit konektivitu WiFi napříč všemi lokalitami a to navíc i pro kontrolu
vstupenek. V následujícím textu je popsáno řešení pokrytí WiFi. Článek je volným zpracováním
příspěvku Petera Leonhardta z BT, který navíc při svém představení na 51. kongresu FITCE v Poznani
získal ocenění nejlepšího příspěvku.

Úvod
Londýnská olympiáda 2012 byla označena
jako „Propojené hry“, když nikdy předtím
nebylo tolik soustav, skupin uživatelů a jednotlivců spjato s olympiádou s požadavkem
síťové konektivity každého s každým i s celým
ostatním světem. British Telecom jako oﬁciální
partner komunikačních služeb rozvinul k podpoře her celou národní síť, pokrývající nejrůznější služby pro širokou řadu nejrůznějších
požadavků. WiFi je právě jednou z takových
služeb, ovšem službou s výrazným a viditelným proﬁlem nahlíženo personální konektivitou ve stále se rozšiřujícím prostoru za současného růstu počtu chytrých telefonů, tabletů
a jimi zpracovatelného obsahu a dostupností
online služeb.
Tento příspěvek přináší informaci, jak byly
tyto požadavky splněny včetně rozvinutí vysokohustotní WiFi (High Density WiFi, HD WiFi)
a popisuje, jak byly tyto služby provozovány.

Požadavky
Požadavky na služby WiFi pro londýnské OH
2012 byly náročné a jedinečné. Přijatá řešení na
národní úrovni zajistila centralizované rozvinutí služeb WiFi v místech sportovišť i v lokalitách podpůrných a navazujících v celkovém
počtu 27. Řešení muselo zohledňovat rychlý
růst a následně i rychlý pokles provozu tak, jak
jednotlivá sportoviště byla budována, použita
pro testování nebo skutečný provoz, v některých případech pouze na pár dnů. Řešení bylo
zabezpečeno a centrálně řízeno, monitorováno
a provozováno z londýnského technického
provozního centra. WiFi kmitočty musely být

plánovány obezřetně v součinnosti s organizačním výborem her souběžně i pro navazující
paralympiádu tak, aby se různé systémy vzájemně nerušily. Rovněž to zahrnovalo zvládnutí příbuzného řešení samostatných systémů
využitých pro přímé hodnocení sportovních
výkonů jako např. šerm a taekwondo, k čemuž
byly použity bezdrátové vysílače provozované
rovněž ve WiFi kmitočtovém rozsahu zabudované do oblečení závodníků pro přenos zásahů
do vyhodnocovacího systému pro rozhodčí.
Použité řešení muselo být spolehlivé a odolné.
Všechny lokality byly připojeny dvojitě k zodolněným připojovacím bodům British Telecom
předurčeným pro hry a rádiový provoz. Při
přechodu z přístupových bodů do pevné sítě
byly přenášeny rozsáhlou podpůrnou sítí, která
propojovala všechny olympijské lokality dohromady. Obr. 1 znázorňuje, jak byla sportoviště propojena navzájem a zajištěna páteř pro navazující
bezdrátovou síť.
Řešení zohledňovalo rovněž provoz různých skupin uživatelů, které jsou popsány
v dalším:

Skupiny uživatelů
– Veřejnost – Očekávání veřejnosti v dostupnosti WiFi pro běžnou potřebu připojení
k internetu, rychlého uložení fotograﬁí
a připojení k sociálním sítím za účelem bezprostředního sdílení dojmů neustále vzrůstá.
– Organizační výbor her LOCOG – Local
Organisational Comittee of Olympic Games
vyžadoval služby WiFi pro administrativní
prostory jednotlivých zájmových lokalit ať
už sportovního či nesportovního charakmobilní sítě
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teru. Tato služba byla rovněž komerčně využita pro sdělovací prostředky anebo jiné přidružené zájmové skupiny či
jednotlivce.
– Kontrola vstupenek – Služba WiFi byla vyžadována pro
mobilní skenery vstupenek, které byly snímány v prostorech
vstupů jednotlivých sportovišť.
– Sportovci: Dobré pokrytí službami WiFi bylo vyžadováno
jak pro prostory na sportovištích, tak i v olympijské vesnici.
– Mobile Data Oﬄoad – Partnerem organizátorů byla ﬁrma
Samsung, která vyrobila pro OH zvláštní řadu mobilních
telefonů zvanou olympijská rodina, které byly užívány
organizátory a VIP v celém prostoru. Tato služba pro
tzv. olympijskou rodinu OFMS (Olympic Family Mobile
Service) prostřednictvím těchto terminálů byla vyžadována pro okamžité odeslání uložených dat, pokud se držitel
nacházel v určených prostorech.

Rozvinutí WiFi v hlavním olympijském parku
Odlišné skupiny uživatelů vyžadují odlišná uspořádání WiFi
v závislostí na fyzickém umístění a logické konﬁguraci.
Obecně vzato WiFi bylo rozděleno do služeb pro prostory
otevřené a tedy přístupné, a uzavřené, tedy přístupné výběrově. Tedy v prostorech kde veřejnost sledovala hry samotné,
potažmo během jejich přesunů na a mezi sportovišti; musela
být ovšem dostupná i pro OFMS a kontrolu vstupů. Služby pro
výběrově přístupné prostory byly potom určeny sportovcům,
organizátorům a sdělovacím prostředkům.

Pokrytí prostorů napříč olympijskými lokalitami bylo jednoznačně závislé na požadavcích potažmo přáních jednotlivých skupin uživatelů. Proto tedy byly WiFi služby rozvíjeny
podle těchto požadavků. Toto bylo uplatněno ve všech lokalitách shodně uvnitř i mimo olympijský park. Obr. 2 znázorňuje,
jak byly pokryty hlavní prostory právě v hlavním olympijském
parku. Současně představuje přizpůsobení podle aktuálních
nároků jednotlivých skupin uživatelů, přičemž byla využívána
shodná centralizovaná fyzická infrastruktura.
Nejdůležitější bylo rozvinutí WiFi z pohledu fyzické
a logické konﬁgurace na tribunách a v hledištích sportovišť.
Byla to vysokohustotní WiFi, což bude vysvětleno podrobněji
v dalším.
Vysokohustotní WiFi
Vysokohustotní WiFi (High Density WiFi, HD WiFi) je
zvláštní případ rozvinutí služeb WiFi takovým způsobem, aby
byly dobře pokryty mimořádně nahuštěné skupiny uživatelů,
tedy diváci sedící na tribunách těsně vedle sebe. Při standardním nasazení běžné technologie WiFi by docházelo nutně
k výpadkům služby zahlcením přístupových bodů a jim příslušných rádiových kanálů. Pouhé zahuštění běžných přístupových bodů by nebylo řešením, protože rádiové stopy dodatečných přístupových bodů by se ovlivňovaly se sousedními
a v konečném důsledku by způsobily jenom další nežádoucí
zahuštění a tím interferenci spekter.
Princip HD WiFi spočívá v zavedení většího množství
přesněji deﬁnovaných rádiových stvolů, které jsou s to pokrýt
každý kout se zákazníky v konkrétních prostorech hlediště.

Obr. 1
Propojení sportovišť
a návaznost
na páteřní síť BT

Obr. 2
Pokrytí WiFi hlavního
olympijského parku
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Legenda:

veřejná WiFi

organizační výbor & OFMS Samsung

sportovci

kontrola vstupenek

Z toho vyplývá, že rádiový provoz mezi zákazníky a přístupovými body může být udržen na nižším objemu a energetické hladině tak, aby přístupové body nebyly zahlceny
množstvím požadavků a současně se minimalizovalo rádiové
rušení z okolních přístupových bodů zajišťujících účastnický
provoz. Obr. 3 znázorňuje způsob, jak je HD WiFi navržena
pro pokrytí tribuny se sedícími diváky.
Nabízí se čtyři oblasti fyzické a logické konﬁgurace, které
zajistí zúžení rádiového paprsku.
– Anténa – K soustředění rádiových vln z přístupového
bodu do vymezené oblasti se používá v přístupovém bodě
směrová anténa. Zjednodušeně řečeno jsou použity čočky
soustřeďující rádiový paprsek shodně jako světlo. Pro tento
účel byly použity přístupové body Cisco 3502P kombinované s anténou Cisco AIR-ANT25137NP-R (Grayling) jak
je patrné z obr. 4.
– Výkon – Vyzařovací výkon přístupového bodu je zeslaben
na úroveň jen nepatrně vyšší, než je třeba k pokrytí. Toto
přispěje k zabránění přetečení signálu do prostoru pokrývaného sousedícími přístupovými body.
– Nejmenší podporovaná přenosová rychlost – Navzdory
vzdálenosti od zákazníků a slabšímu signálu se zajišťuje co
nejnižší přenosová rychlost mezi zákazníkem a přístupovým bodem. Proto pak může být nejmenší podporovaná
přenosová rychlost zvyšována vyřazením těch zákazníků,
kteří jsou v daném okamžiku vzdálení vice nebo mimo
oblast spolehlivého zachycení zákazníka.
– Práh pokrytí – Práh nejmenšího pokrytí je omezen přísněji, aby zákazníci se slabším signálem neubírali možnost
připojení těm lépe dostupným se silnějším signálem. Toto
přispívá k lepšímu připojení právě místně příslušným
a nikoliv sousedícím zákazníkům přístupového bodu.
Úzká rádiová stopa znamená, že přístupové body musí být
navrženy a rozvinuty s přihlédnutím k co nejúčinnějšímu
vyloučení hluchých míst, za současné minimalizace případného překrytí se sousedními. Úhrnem bylo instalováno na tribunách hlavního stadionu 176 HD WiFi přístupových bodů.
Při montáži přístupových bodů do infrastruktury sportoviště bylo nezbytné respektovat zvláštnosti každého prostoru
a nalézt co nejvýhodnější místo k jeho montáži. V případě
hokejového stadionu bez střechy či nějakých podpůrných sto-

žárů byly přístupové body namontovány na konstrukci pod
sedadly. Toto je patrné z obr. 5.
Po umístění přístupových bodů a zaměření antén k pokrytí
zamýšleného prostoru bylo provedeno testování a vyladění
konﬁguračních parametrů uvedených v předchozím.
Jednou ze skutečných výzev projektu bylo vypracovat
metodiku testování právě oněch pod sedadly umístěných přístupových bodů, totiž přesně simulovat očekávaný dav sedících diváků. Nejjednodušší odpovědí mohlo být, že simulovat
přesně tento dav přesně nelze z důvodu náhodného charakteru chování diváků a jejich nejrůznějších terminálů. A tak BT
organizovala testovací pokusy vytvářením řízených shluků
uživatelů, kteří mohly být monitorovány a získané zkušenosti
mohly být využity zpětně k další optimalizaci. K závěrečnému
monitorování úspěšnosti vyladěného systému byly potom
využity nácviky zahajovacího ceremoniálu.
Až byla instalace a optimalizace ukončena, bylo nezbytné
dohlížet a monitorovat rádiové spektrum ve WiFi prostoru
aby byla vyloučena rušení, který by byla s to službu narušit.

Obr. 4 Přístupový bod Cisco s anténou Graylink

Obr. 3 Pokrytí tribun vysokohustotním HD WiFi
A – Vysokohustotní přístupové body
B – WiFi je soustředěno do paprsků pokrývající sektory sedadel
Obr. 5 PPřístupový bod pod sedadly v hokejové hale

mobilní sítě
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Dohled WiFi spektra
WiFi používá nelicencovaná pásma 2,4 GHz a 5 GHz. A proto
jsou náchylná ke všem druhům rušení. Může se projevovat
v podobě jiných přístupových bodů WiFi, stejně jako řada dalších nikoliv signálů WiFi jako např. bezdrátové kamery, přístroje Bluetooth, a také cokoliv, co může vysílat rádiové vlny
jako vedlejší účinek své hlavní činnosti jako jsou mikrovlnné
trouby.
V rozložené síti WiFi rozměru a šíře olympijských her je
nemožné předejít bezezbytku všem projevům nejrůznějších
zdrojů rušení. Proto je důležité vystihnout zdroje rušení,
rychle je identiﬁkovat a uplatnit odpovídající opatření vyplývající z dohledu.
Jako zajímavý případ rušení lze uvést incident z optimalizace WiFi na hokejovém stadionu, kde bylo zaznamenáno
opakovaně úplné a náhlé vyřazení přístupu WiFi. Výsledkem
šetření bylo odhalení rušícího zdroje v podobě jeřábu pracujícího nablízku. Jeřáb byl vybaven bezdrátovou kamerou
na svém rameni, která přenášela obraz ve 2,4 GHz pásmu
na obrazovku v kabině řidiče. Kdykoliv byl jeřáb v provozu,
jeho silný signál vyřadil celou síť WiFi na hokejovém stadionu
z provozu. V tomto případě tedy problém nenarušil samotné
hry, nakolik byl jeřáb v provozu jen při jejich přípravě. Ovšem
může to sloužit jako příklad, kdy provozovatelé sítě byli s to
ohraničit a následně zamezit rušení. Právě tato zkušenost přispěla ke zvýšení připravenosti provozního personálu operativně řešit další problémy během samotných her.
V dostatečném předstihu během plánování pro OH bylo
nezbytné pracovat s činiteli organizačního výboru a dohodnout, jaká opatření bude nutno přijmout k regulaci rádiového spektra na jednotlivých sportovištích, aby bylo možno
úspěšně naplánovat rozvinutí WiFi služeb. Spolu s velkými
počty očekávaných novinářů, rozhlasových a televizních
reportérů vynořujících se v olympijském parku již před hrami

Obr. 6
Porovnání provozu sítě pro sportovce a veřejnost
U veřejnosti je patrné ohraničení přesně trváním her, dvě špičky
před zahájením přísluší a generálce a samotnému zahajovacímu
ceremoniálu.

mobilní sítě
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bylo možno očekávat nahuštění dalších vysílacích zařízení
schopných rovněž narušovat služby WiFi. Všechna zařízení
tohoto druhu musela proto být schválena organizačním výborem. Současně bylo třeba určit a naplánovat podmínky jejich
provozu, aby nedocházelo k výpadkům WiFi.
Řešení WiFi od British Telecom bylo řízeno centrálně
z Technického provozního centra BT OH 2012; jakékoliv
zdroje narušení byly vyhledávány proaktivně. Pozemní tým
s mobilními spektrálními analyzátory mohl odhalovat a lokalizovat problémy, upřesňovat jejich příčiny a následně je řešit.
Řešení jednotlivých případů záleželo na místních poměrech,
ale důležité bylo je odhalovat a být s to řešit jakékoli technické
problémy vedoucí k narušování služeb.

Výsledek – WiFi v plném provozu
2012 WiFi se představilo během OH v nejlepším světle. Služby
pro organizační výbor byly používány během let a měsíců
předcházející hrám, zejména z kanceláří organizátorů a při
přípravných pracích. Během samotných her byla přenesena
podle očekávání hlavní pozornost na veřejnou BT WiFi síť,
následovaná sítí pro sportovce. WiFi síť pro kontrolu vstupenek byla orientována na spolehlivou podporu mobilních skenerů vstupenek výhradně během samotných her.

Obr. 7
Provoz sítě v olympijském parku, na tribuně a v hale pro
košíkovou při ﬁnále běhu na 100 m

Vzorek jejího použití je patrný z obr. 6, kdy počet sportovců
a tím provozu kulminoval samozřejmě během her s přesahy
větším před zahájením a menším po jejich ukončení. Tento
vzorek byl do jisté míry podobný ostatním službám s výjimkou služby kontroly vstupenek, která byla odpovídající okamžitému počtu nasazených skenerů.
Ze zmíněných kmitočtových pásem WiFi, tj. 2,4 GHz
a 5 GHz, bylo nejvíce vytíženo první z nich. To vyplývá ze
skutečnosti, že většina ručních přístrojů WiFi je podporována
jenom v pásmu 2,4 GHz, jako je iPhone. Ve výsledku v místech nejhustšího využití bylo dosahováno nižších rychlostí,
zatímco v pásmu 5 GHz dostupném pro přístroje jako iPad
a v předchozím zmíněné telefony Samsung OFMS dosahovaly
lepších výsledků díky nižšímu zahuštění v prostoru.
HD WiFi při vytváření cíleně užších WiFi rádiových
paprsků na tribunách a podle očekávání byly s to zpracovat požadavky hustého davu zákazníků lépe než konvenční
WiFi. Vzorky provozu znázorňují zajímavý trend. Původně
se předpokládalo, že v okamžicích vyvrcholení velmi sledovaných událostí, bude odchozí provoz ze sportovišť vzrůstat.
Zákazníci budou snímat a odesílat vlastní obrázky, vzkazy
a videozáznamy po internetu. Ve skutečnosti ale rozhodující provozní trend během tak populární události, jako bylo
např. ﬁnále běhu na 100 m, bylo ve směru k uživatelům, tedy
stahování. Tento jev se projevoval na ostatních sportovištích,
nikoliv přímo v místě události. V případě zmíněného ﬁnále
běhu na 100 m nastala výrazná provozní špička v halách pro
košíkovou a házenou, což je patrné z obr. 7. Důvod spočíval
pochopitelně ve zvědavosti diváků na klíčové okamžiky her,
byť zrovna navštívili jiný sport v jiné lokalitě.

Závěry
Extenzivní použití WiFi při OH 2012 mnohočetnými skupinami uživatelů ukazuje, že podle očekávání poptávka po bezdrátové komunikace je velmi významná. Tento jev je vyvolán rozšiřováním chytrých telefonů a tabletů a stále rostoucí
dostupností atraktivního obsahu spolu s interaktivními sociálními sítěmi. Což jenom potvrzuje další růst poptávky po
bezdrátové konektivitě a pásmu, podpořené navíc takovými
událostmi, které sdružují lidi dohromady. Obr. 8. znázorňuje
MulƟple Back End Wi-Fi Services
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Wi-Fi

Ticket
Master

Athlete’s
Wi-Fi
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Wi-Fi

OFMS
Wi-Fi

Wireless Controllers running in Cisco WiSM
Blades within VSS Catalyst Switches

BT Point of Presence 2
Primary

BT Point of Presence 1
Backup

Olympic Venue A

Olympic Venue B

využití společné fyzické infrastruktury všemi uživatelskými
skupinami a její zálohování.
V souvislosti s rozvíjením WiFi včetně HD WiFi v takovém
měřítku a s takovou diverzitou lze stanovit zásady, které je při
řešení takových zadání vhodné uplatnit:
 Návrh: Vyžaduje zejména důslednou obhlídku prostorů pro
identiﬁkaci nejlepšího umístění přístupových bodů a podpůrnou infrastrukturu.
 Montáž & Rozvinutí: Podpůrnou infrastrukturu je nutno
postavit nejprve a samotné přístupové body přejímat až
naposledy.
 Optimalizace & Testování: Je zvláště kritickou fází pro HD
WiFi. Během optimalizace parametrů shrnutých v kapitole
5 byly vyladěny za účelem dosažení optima velikosti WiFi
buněk spolu s nejlepším fyzickým umístěním a dosažení
nejpříznivějších vyzařovacích úhlů antén vylepšených
a nastavených podle potřeby. Je vyžadováno průběžné testování za účelem jistoty správnosti nastavení a následně jak
se projeví jeho změny v celkové výkonnosti WiFi. Je nutno
co nejvěrněji testovat předpokládané situace, aby bylo
možné zvládat skutečné situace s nahuštěnými davy.
 Dohled a monitorování: Po ukončené optimalizaci a testování je nutno vycházet z nastavení tohoto konkrétního
WiFi řešení což vyžaduje dohled. To znamená, že rádiové
spektrum je potřeba monitorovat z pohledu případných
zdrojů rušení WiFi a v případě jejich výskytu je okamžitě
řešit. Co bude následovat, záleží na konkrétní dohodě
s organizátory. (LOCOG pro případ OH 2012), ale hlavně
vymezit a odstranit jakékoliv rádiové rušení jej způsobující.
Odpovídající opatření je potom jednou z verzí řešení v případě vzneseného požadavku.
 V prostorech přeplněných WiFi zákazníky se přístroje využívající pásmo 5 GHz uplatňují lépe. Toto je zatím zajištěno
skutečností, že v tomto pásmu je provozováno méně typů
terminálů a současně je dostupných více kanálů. S postupem času lze ovšem očekávat další růst počtu přístrojů
podporujících pásmo 5 GHz, takže se zcela jistě tato dnešní
pouze dočasná výhoda v budoucnu rozplyne.
 Provozní vzorky WiFi pozorované během nejsledovanějších
olympijských událostí potvrdily zaznamenání hodný trend,
že stahování do jiných lokalit je a bude jasnou skutečností.
Diváci si připojí tok s živým videozáznamem odkudkoliv.
Toto lze považovat pravděpodobně za jev ojedinělý spojený
právě s OH nebo výhledově podobné sportovní události
probíhající na více sportovištích současně.
 Konvenční WiFi používající běžnou všesměrovou anténu
nebudou provozovány účinně v prostorech s velmi zahuštěným obecenstvem, jako jsou právě tribuny sportovních
stadionů. HD WiFi poskytuje lepší služby provozováním
menších, ale hustších bezdrátových buněk ořezávajících
objem zákazníků připojených na přístupový bod, udržující
provoz hlavně místní a minimalizující zahuštění pásma.
Peter Leonhardt, BT Dept. BT London 2012
Václav Křepelka, ČVTSS – FITCE CZ

Olympic Venue C

Obr. 8
Wi-Fi služby zajišťované společnou zálohovanou infrastrukturou
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Public eCall

V polovině r. 2012 schválil evropský parlament rezoluci o zavedení služby public eCall v zemích evropské unie. Tato služba automatizovaného tísňového volání z vozidel by měla být bezplatná a je
založena na jednotném evropském tísňovém čísle 112. Ve všech zemích EU bude implementována dle
jednotných evropských standardů, ovšem s respektováním národních speciﬁk příjmu tísňového čísla
112. Důraz při zavádění služby je kladen zejména na mezinárodní interoperabilitu. Tu zajistí kromě
striktního dodržení výše zmíněných evropských standardů i odeslání informací z vozidlové jednotky
právě na jednotné evropské tísňové číslo 112. To je rozdíl od komerčních služeb eCall, které využívají
běžných národních čísel asistenčních služeb.

Úvod
Přenášená data o nehodě vozidla mají standardizovaný a jazykově nezávislý obsah a jejich
přenos proběhne pomocí speciﬁkace ETSI
3GPP, opět jednotné v rámci všech zemí EU.
Poslední vývoj naznačuje, že od poloviny r.
2015 bude služba public eCall součástí homologačního procesu při schvalování každé nové
modelové řady osobních a lehkých nákladních
automobilů.
Přibližně před 5 lety jsem v tomto časopise
publikoval článek o realizaci prvního pilotního projektu eCall z r. 2007. Tehdejší řešení,
vzhledem k absenci mezinárodních standardů,
využívalo DTMF pro přenos dat z vozidla na
tísňovou linku 112. Obsah dat a procesy navázané na jejich příjem a odbavení se nicméně
velmi podobají ﬁnálnímu řešení dle schválených norem/standardů, čímž původní projekt vytvořil velmi dobrý základ pro pozdější
pilotní řešení, o kterém bude pojednávat tento
článek.

Pilotní projekt HeERO
Příprava na zavedení služby public eCall
představovala poměrně zdlouhavý proces
a z toho důvodu došlo v letech 2009–2010
k jeho razantní akceleraci – uskutečnilo se
několik významných aktivit a z pohledu zavádění služby došlo k významnému posunu.
Především byla vydána speciﬁkace přenosového protokolu a schváleny konečné standardy
pro obsah eCall dat a procesu příjmu těchto
dat na pracovištích linky 112. Současně bylo
navrženo i speciální nastavení mobilních sítí
pro zajištění diferenciace eCall od běžného
volání 112.
informační společnost
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Na podporu zavedení služby v celoevropském měřítku byl iniciován pilotní projekt,
který zahrnuje celkem 9 evropských zemí
a jehož náklady jsou z 50% ﬁnancovány z programu EU pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). Těchto 9 zemí je sdruženo do konsorcia HeERO (Harmonised eCall European
pilot) pod vedením ERTICO. Kromě České
Republiky jsou členy konsorcia ještě Německo,
Nizozemí, Itálie, Chorvatsko, Rumunsko,
Švédsko, Finsko a Řecko. Výsledky projektu
HeERO by měly zásadním způsobem přispět
k hladké implementaci a spuštění služby eCall
v r. 2015.
Zajištěním technické stránky pilotního
projektu v České republice a řízením jednoho z pracovních balíčků HeERO pověřilo
Ministerstvo dopravy společnost Telefónica
Czech Republic na základě veřejné zakázky
vyhlášené v lednu 2011. Rád bych tímto navázal na minulý příspěvek a v následujícím textu
popsal reálné výsledky řešení služby eCall
v rámci tohoto probíhajícího evropského
pilotního projektu.
Telefónica jakožto architekt a integrátor
celého řešení služby eCall spolupracuje s celou
řadou partnerů. Společnosti Telematix Software
a Sherlog Trace zajišťují vývoj a dodávku testovacích vozidlových jednotek. NextiraOne
a Vítkovice IT Solutions mají na starosti
v technologii TCTV 112 vývoj a realizaci eCall
modemu a příslušné úpravy v aplikační části
systému. Společnost Iris Ident zajišťuje službu
VIN dekodéru, Intens Corporation poskytuje
technické konzultace v oblasti evropských
standardů a simulátor IVS jednotky. Fakulta
dopravní ČVUT participovala na analýze normativních dokumentů, přípravě testů a zpra-

cováni naměřených dat. Společnosti UAMK a Kapsch poskytly
testovací vozidla, do nichž byly nainstalovány prototypy vozidlových jednotek a uskutečněny dlouhodobé provozní testy.
Společnost VARS Brno spolupracovala na realizaci rozhraní
do systému JSDI (Jednotný Systém Dopravních Informací).

Technické řešení služby
Základem služby eCall je vozidlová jednotka (IVS), zabudovaná na bezpečném místě v interiéru vozidla. Tato jednotka,
která monitoruje kritické veličiny ve vozidle pomocí vlastních senzorů či napojením na CAN sběrnici vozidla, musí
být schopna vyhodnotit nouzovou situaci, kdy je posádka
vozidla ohrožena na životě či zdraví a aktivovat funkci eCall.
Tedy automaticky bez asistence posádky navázat spojení s nejbližší tísňovou linkou 112 a přenést relativně rychle a spolehlivě potřebná data, základní informace o nehodě (čas, poloha
vozidla, VIN, počet pasažérů). Kromě automatické aktivace je
umožněno posádce vozidla přivolat pomoc také speciálním
SOS tlačítkem.
Data odesílaná na tísňovou linku 112 se v terminologii
eCall označují jako MSD (Minimum Set of Data) a jejich formát a obsah je uveden v tabulce 1.
MSD data jsou v IVS převedena do datové struktury
ASN.1 a kódována systémem PER (Packed Encoding Rules)
podle normy EN 15722. Pomocí AT příkazu jsou dále odeslána do in-band modemu v GSM modulu jednotky IVS,
který po sestavení spojení na linku 112 naváže komunikaci
se svým „protějškem“ – modemem na straně PSAP. Po odeslání MSD a potvrzení jejich příjmu na straně PSAP (Public
Safety Answering Point, obecný název pro systémy odbavení
tísňové linky 112, v ČR jde o systém TCTV 112) je k vozidlovému systému připojena handsfree sada a posádka vozidla
může pokračovat v hlasové komunikaci s operátorem tísňové
linky, kterému byl mezitím hovor spojen a jemuž dispečerská
aplikace interpretuje přijatá data MSD.
K tomu, aby byl eCall odlišen od běžného tísňového volání
na linku 112 a např. směrován na vybraný PSAP, který je schopen eCall volání obsloužit, slouží v mobilních sítích speciální
úprava – tzv. eCall diskriminátor, který musí mobilní operátoři v evropských zemích zavést do konce r. 2014. Zároveň

Název elementu

Povinný údaj

musí operátoři mobilních sítí zajistit pro eCall stejnou prioritu
při sestavování spojení, jako má číslo 112.
eCall diskriminátor, někdy též označovaný jako eCall ﬂag,
je ve své podstatě na hodnotu 1 nastavený bit 6 či 7 v oktetu
Service Category, kterým se v signalizační zprávě na radiové
vrstvě (tzv. Emergency Setup) určí, že se jedná o automaticky
či manuálně aktivovaný eCall.
Deﬁnice je uvedena ve speciﬁkaci ETSI 3GPP (obr. 1):
Technical Speciﬁcation Group Core Network and Terminals;
Mobile radio interface Layer 3 speciﬁcation;Core network protocols; Stage 3 (Release 10) 3GPP TS 24.008 V10.0.0 (2010-09).
MSC (Mobile Switching Centre) vyhodnotí Service
Category a v případě, kdy je nastaven bit 6 nebo 7 na hodnotu 1, předřadí tomuto eCall volání speciální NRN (Network
Routing Number), odlišné od NRN pro běžné volání 112.
S tímto „eCall“ NRN vstupuje volání do ﬁxní sítě Telefónica,
kam je připojena technologie pro příjem linky 112. V průběhu
pilotního projektu byla eCall volání směrována do testovací
platformy TCTV 112, kde byly veškeré úpravy pro službu eCall
Emergency Service Category Value (octet 3)
The meaning ot the Emergency Category Value is derived from the
following settings (see 3GPP TS 22.101 [8] cause 10):
Bit 1 Police
Bit 2 Ambulance
Bit 3 Fire Brigade
Bit 4 Marine Guard
Bit 5 Mountain Rescue
Bit 6 manually initiated eCall
Bit 7 automatically initiated eCall
Bit 8 is spare and set to “0”
Mobile station may set one or more bits to “1”
H more than one bit is set to “1”, routing to a combined Emergency centre
(e.g. ambulance and ﬁre brigade in Japan) is required. If the MSC can not
match the received service category to any of the emergency centres,
it shall route the call to an operator deﬁned default emergency centre.
If no bit is set to “1”, the MSC shall route the Emergency call to an operator
deﬁned default emergency centre.
A mobile station initiating an eCall shal set either bit 6 or bit 7 to “1”. The
network may use the information indicated in bit 6 and bit 7 to route the
manually or automatically initiated eCall to an operator deﬁned emergency call centre.

Obr.1 Speciﬁkace ETSI 3GPP

Popis

ID

ANO

Udává číslo verze MSD

Message Identiﬁer

ANO

Pořadové číslo zprávy; pro dané eCall volání začíná číslem 1. Při aktualizaci MSD je tato hodnota
inkrementována vždy o 1.

Control

ANO

Řídící informace: automatická nebo manuální aktivace, ostré či testovací volání, důvěryhodnost
polohy a typ vozidla

VIN

ANO

VIN dle normy ISO 3779

Propulsion Storage Type

ANO

Typ paliva (benzín, nafta, CNG, LPG, Elektřina, Vodík)

Timestamp

ANO

Udává čas incidentu v sekundách od 1. 1. 1970 UTC.

Vehicle Location

ANO

Poslední známá poloha vozidla – zeměpisná šířka a délka

Vehicle Direction

ANO

Směr pohybu vozidla; odchylka ve stupních od magnetického severu

Recent vehicle location N1

NE

Předposlední zjištěná poloha vozidla před incidentem udaná diferenčně oproti poslední zjištěné
poloze.

Recent vehicle location N2

NE

„Předpředposlední“ zjištěná poloha vozidla před incidentem udaná diferenčně oproti poslední
zjištěné poloze.

Number of passengers

NE

Počet pasažérů vozidla určený dle počtu zapnutých bezpečnostních pásů.

Tabulka 1 Data odesílaná na tísňovou 112, jejich formát a obsah
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nasazeny a testovány. Při implementaci služby eCall do ostrého
provozu bude nutné rozhodnutí garanta linky 112 (v ČR je to
Hasičský Záchranný Sbor), zda eCall bude směrován do všech
center TCTV 112, nebo pouze do vybraných, která budou pro
příjem eCall po stránce SW a HW uzpůsobena.
Popišme si nyní, co se odehraje s eCall voláním, generovaným IVS po průchodu mobilní a ﬁxní sítí na straně technologie TCTV 112 (obr. 2).
Komunikační server systému TCTV 112 rozpozná eCall
dle příslušného NRN a hovor přepojí na speciální vstupní
pilot. Pomocí SIP signalizace dojde k sestavení spojení s integrovaným PSAP modemem (protějšek modemu na straně
IVS) a následné in-band datové komunikace s IVS. Její průběh ilustruje následující výřez z dokumentace společnosti
Qualcomm, která in-band modem pro eCall vyvinula (obr. 3).

IVS pracující v tzv. PUSH mode zahajuje po sestavení
hlasového spoje odesláním SEND message, na což musí do
2 s PSAP modem zareagovat zprávou START. Poté dojde
k odeslání MSD, jejichž příjem na straně PSAP je po kontrole
CRC a obsahu MSD potvrzen HL-ACK zprávou. Tím dostává
IVS pokyn k připojení hands free sady ve vozidle. Obdobně
na straně TCTV 112 je hovor dále přepojen v komunikačním serveru TCTV 112 na dedikovaný CCD Pilot, který
zajistí výběr vhodného operátora k odbavení eCall volání.
Vybranému operátorovi je následně hovor spojen do sluchátek na principu autoansweru.
Mezitím jsou MSD data, přijatá v PSAP modemu, předána
do CCIVR, který je připojí jako tzv. user data k ostatním datům
o hovoru do CTI serveru. Ten potom předává tyto informace
aplikační nadstavbě systému TCTV 112. Ta následně zajistí,
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aby se data zobrazila právě tomu operátorovi, kterému je do
sluchátek spojen hovor s posádkou vozidla.
Operátor má možnost i v průběhu hovoru s posádkou si
znovu vyžádat MSD data z vozidlové jednotky, např. pokud
není obsah MSD kompletní, nebo je vyhodnocena chyba
v jednom či více elementech MSD. Po stisku tlačítka v aplikaci
hovor zaparkuje, předá aktivitu do PSAP modemu, který iniciuje opakovaný přenos dat z IVS. Po skončení tohoto přenosu
se hovor spolu s novou sadou MSD dat vrací zpět na původního operátora, který pokračuje v hovoru s posádkou.
Přijatá MSD včetně dekódovaného VIN vozidla jsou operátorovi zobrazena v detailu události a v GIS (obr. 4). Jakmile
je hovor s posádkou ukončen, událost v aplikační části TCTV
112 se uloží a veškerá získaná data jsou neprodleně předána
do informačních systémů operačního řízení základních složek IZS, které následně zajistí výjezd sil a prostředků k nehodě
vozidla (obr. 5).

Výše zmíněný rozklad informací, zakódovaný ve VIN vozidla, provádí speciální služba, tzv, VIN dekodér, kterou volá
aplikační SW TCTV 112 při každém příjmu eCall MSD. Tento
rozklad je závislý na informacích, které dávají do jeho struktury výrobci vozidel. Minimem jsou údaje o tovární značce
a modelu vozidla. Ve většině případů však je možné získat
informace srovnatelné se základními technickými informacemi z centrálních registrů vozidel, včetně roku výroby nebo
tzv. modelového roku.
Pro pilotní projekt bylo zvoleno technologicky jednodušší
řešení – on-line varianta webové služby dostupné přes Internet.
VIN dekodér je umístěn u poskytovatele služby a v současné
chvíli pokrývá data o veškerých vozidlech v ČR, do budoucna
je schopen získávat data z registrů vozidel ostatních evropských zemí prostřednictvím rozhraní EUCARIS.
V rámci pilotního projektu se testuje i on-line přenos
informace o nehodě do národního dopravního informačního
centra (centrální dispečink sídlí v Ostravě) do systému JSDI
(Jednotný Systém Dopravních Informací).
Zprávy pro JSDI o eCall události jsou odesílány vždy na
základě rozhodnutí operátora linky 112, který je takto odpovědný za jejich prvotní veriﬁkaci. Systém JSDI má deﬁnováno
standardní rozhraní pro příjem zpráv z externích systémů,
tomuto rozhraní jsme se v rámci pilotního řešení museli
přizpůsobit. Nasazeno a testováno je řešení, kdy informace
o dopravních nehodách jsou ze systému TCTV 112 zasílány
do JSDI jako tzv. běžné neověřené zprávy. Odeslaná zpráva
obsahuje lokalizaci místa události, klasiﬁkaci události dle
číselníku ALERT-C a čas začátku události a předpokládaného
konce. Lokalizace události je zajištěna předáním místa události daného polohou eCall volání, seznamem místopisných
prvků odpovídajících souřadnici místa události (kódy a názvy
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dle RÚIAN) a kódem komunikace, po které se vozidlo pravděpodobně pohybovalo. Pro účely pilotního řešení projektu
eCall HeERO byla z číselníku ALERT-C použita generická klasiﬁkace “201 – nehoda“.
Fyzické zasílání zpráv do JSDI je prováděno pomocí Web
Services na cílovou IP adresu systému JSDI. XML dokument
v dohodnuté struktuře je vložen do obálky protokolu SOAP
a odeslán metodou POST protokolu HTTP. Od JSDI obdrží
TCTV 112 jako synchronní odpověď zprávu SOAP s výsledkem zpracování v textovém formátu.

Závěr
V průběhu pilotního provozu služby eCall jsme na vzorku
cca 10 vozidlových jednotek provedli několik tisíc volání
a jejich statistické vyhodnocení. Jako příklad uvádím tabulku 2
základních výkonnostních parametrů služby s vypočtenými
středními hodnotami.
Key Performance lndicator

Medián

Set up- mobilní síť

3,1 s

Set up-ﬁxní síť

1,6 s

Synchronizace modemů

3,5 s

Přenos MSD v in-band

3,8 s

Hovor spojen operátorovi, vizualizovaná MSD

4,2 s

Dekódování VIN

1,5 s

Přenos zprávy do JSDI

3,5 s

Na základě vyhodnocení KPI a zpětné vazby z pilotních
testů je připravena celá řada dílčích zlepšení jak na straně
IVS, tak na straně TCTV 112. V první polovině r. 2013 proběhne druhé kolo testů, které by mělo potvrdit úspěšnost
nasazení těchto úprav a v závěru projektu bude vypracováno
závazné doporučení pro zavedení služby public eCall v České
republice.
Přehled evropských norem pro eCall
Speciﬁkace pro přenos MSD v hlasovém kanálu: In-band
modem solution; General description (Release 10) 3GPP TS
26.267 V10.0.0 (2011-03), Conformance testing (Release 10)
3GPP TS 26.269 V10.0.0 (2011-03) a ANSI-C reference code
(Release 10) 3GPP TS 26.268 V10.0.0 (2011-03) + 26268-a00_
ANSI-C_Source_Code.zip.
Obsah MSD: Intelligent transport systems – eSafety – eCall
minimum set of data (MSD) EN 15722, June 2011
Proces eCall z pohledu aplikační vrstvy IVS PSAP: ECall high
level application requirements (HLAP) prEN 16062
Provozní požadavky na službu eCall: Pan European eCall –
Operating requirements EN 16072
Standard pro komunikaci s třetími stranami (komerční eCall):
Intelligent transport systems – ECall – Operating requirements
for third party support prEN 16102, Date : 2010 – 01
Ing. Vladimír Velechovský,
Telefónica Czech Republic

Tabulka 2 Základní výkonnostní parametry

Psali jsme před deseti lety…

-10 let

Ing. Milan Meninger, Csc.

Úvod do správy spektra metalické sítě
V současné době se ve stále větší míře používají metalické kabely pro poskytování širokopásmových služeb podporovaných různými technologiemi xDSL. Aby nedocházelo k neúnosnému zhoršování kvality služeb vlivem rušení přeslechem mezi jednotlivými širokopásmovými přípojkami, je třeba do instalace a provozu systémů xDSL zavést určitý spektrální řád.
Příspěvek opakuje základní mechanismy rušení přeslechem v metalických kabelech, popisuje
existující metody správy spektra a zamýšlí se nad budoucími trendy.
Ing. Milan Meninger, CSc.
ČESKÝ TELECOM, a.s.

Ing. Svatoslav Novák

Národní referenční databáze přenesených čísel
Článek heslovitě popisuje některý kroky při liberalizaci telekomunikací a s nimi související vznik Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS). Informuje
o funkčním dělení činnosti Asociace a o její spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem
(ČTÚ), mimo jiné při řešení přenositelnosti telefonního čísla. Závěrem popisuje funkce systému národní referenční databáze.
Ing. Svatoslav Novák
předseda APVTS
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