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úvodní slovo

Změní Digitální Česko 2.0 Česko…?

Naše vláda (tedy ta co vládla v březnu…) letos schválila renovovanou státní politiku Digitální 
Česko ve verzi 2.0. Již samotný podtitul této strategie „Cesta k digitální ekonomice“ signalizuje, že 
jde o dokument postihující širší oblast než pouze rychlý přístup k internetu a digitalizaci televiz-
ního a rozhlasového vysílání, což bylo obsahem první verze DigiČeska v režii ministra Martina 
Kocourka. Letošní březnová verze, za vedení ministra Martina Kuby, má mnohem větší ambice. 
Vláda dala jasný signál, že přistupuje k evropské iniciativě DIGITÁLNÍ AGENDA podle strategie 
EVROPA 2020, a podporuje rozvoj digitální ekonomiky a průmysl ICT v ČR. V idealistickém pří-
padě naplnění všech schválených opatření by se Česká republika mohla stát super moderní zemí, 
postavenou na celoplošné infrastruktuře (pevná i mobilní) skutečného vysokorychlostního inter-
netového připojení, zvýší se dostupnost ICT pro všechny bez ohledu na lokalitu a sociální postavení, 
bude existovat reálná podpora celoživotního vzdělávání za účelem posílení digitální gramotnosti. 
Přístup občanů prostřednictvím internetu k  informacím generovaný veřejným sektorem bude 
běžnou, čas šetřící skutečností. Ekonomika se změní zejména v oblasti vzájemné komerční komu-
nikace, která nezná hranic v  rámci otevřeného digitálního trhu. Nebude hendikepem doposud 
nevhodná poloha podnikání, ale otevře se prostor zejména inovativním fi rmám malého a středního 
rozsahu kdekoli v ČR.

To je ve velké míře teorie, která čeká na uvedení do praxe. A to je zásadní. Jak splnit v maximální 
míře schválená opatření, která v mnoha případech mají nadrezortní charakter. Musí existovat vládní 
lídr zajišťující kontinuální podporu. Bohužel politické sebedestrukce státu však takovým prorůsto-
vým strategiím nenahrává, ale naopak zásadně škodí. Po jedné straně jsme si na tento český kolorit 
již zvykli, že předčasným koncem jedné a příchodem nové vlády se mění priority a tím i již schválené 
státní politiky. Proto je třeba vzít věci do „vlastních rukou“ a pomoci dobrým strategiím do života.

To se týká zejména jednoho zásadního opatření č. 3., kterým je podpora rozvoje vysokorych-
lostních přístupových sítí k internetu umožňující přenosové rychlosti 30 Mb/s do roku 2020 pro 
všechny obyvatele a 100 Mb/s minimálně pro polovinu domácnosti.

Úkolem Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (odpovídající za koordi-
naci DČ 2.0) vypracováním návrhu dalších opatření pro podporu výstavby sítí NGA (sítě nových 
generací), která se zaměří na  využití veřejných zdrojů, zjednodušení administrativy spojené 
s výstavbou a na snížení poplatků spojených s věcnými břemeny. Tento návrh po veřejné konzul-
taci bude předložen vládě ke schválení. Úkol patří Radě vlády, případně úředníkům z odpovědných 
ministerstev. V době turbulentních vládních a personálních změn je nutné, aby velkou část úkolů 
na sebe převzal soukromý sektor ICT a pomohl vypracovat reálné návrhy na změny vyhlášek či 
dokonce zákonů, aby se zlevnily poplatky v rámci územních řízení, aby navrhl nové možnosti umis-
ťování kabelových vedení či nových levnějších technologických postupů, aby se pokusil o dohody 
s jinými infrastrukturními provozovateli o sdílení tras, případně vymyslet něco úplně nového co 
zde ještě nebylo. Je jasné, že současné bariéry a administrativní poplatky ženou ceny výstavby sítí 
nové generace „do pekel“. Stát společně se sektorem ICT má nyní jedinečnou šanci něco změnit. 
Pokud se tato šance propásne, budeme jen čekat a přešlapovat na místě. Pak můžeme zapomenout 
na digitální ekonomiku a konkurenceschopnost země.

Úvodní slovo:
Svatoslav Novák,  

vydavatel časopisu
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Aktuality z EU a ČR

  Aktuality z EU

 Dne 13. dubna 2013 schválili zástupci 
sedmadvaceti zemí EU aktualizaci evropské 
směrnice, která by měla umožnit zpřístup-
nění veřejných informací všem zájemcům pro 
komerční i nekomerční využití. Mají být zpří-
stupněny i  informace z  knihoven nebo muzeí. 
Aktualizaci původní směrnice o  zpřístupnění 
informací z roku 2003 předloženou eurokomi-
sařkou pro digitální agendu Neelie Kroesovou 
musí ještě schválit Evropský parlament. Pak 
budou mít členské státy 18 měsíců na její imple-
mentaci do své národní legislativy. To by mělo 
výrazně sjednotit současnou roztříštěnost, kdy 
jednotlivé úřady poskytují informace v  různé 
formě, za jiných podmínek a  často v  různých 
formátech. Novela směrnice zavádí pravidla 
pro zpoplatnění informací. Informace státní 
správy by měly být zdarma nebo za symbolický 
poplatek. Transparentní zpřístupnění informací 
v elektronické podobě na webu výrazně snižuje 
možnosti manipulace s nimi a omezuje korupci.

 Evropská komisařka Neelie Kroes prohlá-
sila na European Business Summitu, který pro-
běhl ve dnech 15.–16. května v Bruselu, že ještě 
před koncem svého funkčního období v  roce 
2015 hodlá prosadit společný evropský teleko-
munikační trh. Podle jejího plánu bychom za 
dva a půl roku měli volat po celé Evropské unii 
za domácí ceny.
Aktuální regulace roamingu stanoví od 1. 
července letošního roku další pokles cen za 
volání v zahraničí v rámci EU. Regulace maxi-
málních cen volání, SMS a  datových přenosů 
bude pokračovat i  v  roce 2014. Podle zprávy 
Evropské unie typický byznysmen pohybující 
se po EU ušetří díky regulaci 1 000 eur a prů-
měrná rodina na dovolené okolo 200 eur za rok. 
Nadále platí záchranná síť v podobě maximální 
ceny za datové služby 50 eur za měsíc, což je 
maximálně 1 500  Kč. Zvýšení limitu si musí 
zákazník u operátora aktivovat. Od 1. července 
utratí zákazníci za roaming za minutu odcho-
zího hovoru maximálně 8,70  Kč, za příchozí 
minutu 2,10  Kč a  2,40  Kč za odeslanou SMS. 
Odchozí hovory jsou účtovány 30+1, příchozí 

po jednotlivých sekundách (1+1). Novým opat-
řením bude od roku 2014 možnost zvolit si roa-
mingového operátora.

 Dne 23. května Evropská komise zahájila 
kampaň zaměřenou na koordinaci veřejných 
investic do mikro- a  nanoelektroniky (např. 
polovodiče, počítačové čipy apod.), jejímž cílem 
je rozšířit základnu evropské vysoce rozvinuté 
výroby. Místopředsedkyně Evropské komise 
Neelie Kroesová v  této souvislosti uvedla: 
„Ostatní země do vývoje počítačových čipů inten-
zivně investují a Evropa si nemůže dovolit zůstat 
pozadu. Musíme posílit oblasti, v nichž patříme 
mezi světové špičky, spolupracovat a  rozvíjet 
oblasti nové. K  dosažení této změny je třeba 
rychle a  důsledně koordinovat veřejné investice 
na evropské, vnitrostátní a  regionální úrovni.“ 
Na evropském elektronickém průmyslu závisí 
v Evropě konkurenceschopnost mnoha dalších 
sektorů – od energetiky přes automobilový prů-
mysl po zdravotnictví. Elektronika je totiž jed-
nou z klíčových technologií. Rozvoj tohoto sek-
toru je proto pro hospodářský růst a vytváření 
pracovních míst v Evropě naprosto nezbytný.
Strategie má čtyři základní prvky – vyšší 
a  koordinovanější investice do výzkumu, roz-
voje a  inovací; posílení tří špičkových evrop-
ských klastrů elektroniky, jež dosahují světové 
úrovně; strategie se zaměří na tři vzájemně se 
doplňující složky: výroba levnější čipů; mobili-
zaci 10 miliard eur soukromých, regionálních, 
vnitrostátních a  evropských fi nančních pro-
středků na podporu společných cílů v  oblasti 
výzkumu a inovací, včetně 5 miliard eur v rámci 
společného partnerství veřejného a  soukro-
mého sektoru. Toto sedmileté partnerství má 
zahrnovat celý hodnotový a  inovační řetězec 
elektronického sektoru, včetně velkých inovač-
ních projektů realizovaných v  rámci výzkum-
ného programu EU Horizont 2020.
Realizací této strategie se dosáhne – větší 
dostupnosti mikro- a nanoelektroniky pro klí-
čová odvětví v Evropě; rozšíření dodavatelského 
řetězce a ekosystému, čímž se zvýší příležitosti 
pro malé a  střední podniky; zvýšení investic 
do vysoce rozvinuté výroby; stimulace inovací 



telekomunikace | informatika | technologie | aplikace 5
Aktuality z EU a ČR

v  celém dodavatelském řetězci, čímž se posílí 
konkurenceschopnost evropského průmyslu.
Těmto ambiciózním cílům Komise se dostává 
podpory z  odvětví výzkumu a  elektroniky, jež 
na konci roku 2012 navrhly způsob, jak inves-
tice v  celkové výši 100 miliard eur v  období 
2013–2020 mobilizovat.

 Evropská komise zveřejnila 28. května 
poznatky průzkumu o  využívání služeb 
elektronické veřejné správy občany EU. 
Elektronická veřejná správa se zlepšuje, lidé 
však očekávají více. Podat daňové přiznání, 
projít nabídky zaměstnání, vypůjčit si knihu 
v knihovně, nechat zapsat dítě do matriky, zažá-
dat o cestovní pas – téměř polovina občanů EU 
(46 %) využívá k těmto úkonům i k dalším služ-
bám elektronické veřejné správy internet. Podle 
80  % respondentů šetří on-line veřejné služby 
čas, 76 % na nich oceňuje fl exibilitu a podle dal-
ších 62 % dotázaných tyto služby šetří peníze. 
Více než s on-line veřejnými službami (známka 
6,5 na stupnici 0 až 10) jsou však tito uživatelé 
spokojeni s elektronickým bankovnictvím (8,5) 
a  nakupováním on-line (7,6). „Pro elektronic-
kou veřejnou správu v Evropě je to slibný trend. 
Pokud jsou však uživatelé spokojenější s  elek-
tronickým bankovnictvím než s  elektronickými 
veřejnými službami, je to znamení, že orgány 
veřejné správy musí lépe uzpůsobit služby elek-
tronické veřejné správy potřebám uživatelů,“ rea-
govala na výsledky místopředsedkyně Evropské 
komise Neelie Kroes. „My se zase musíme více 
zasazovat o  to, aby elektronická veřejná správa 
fungovala přeshraničně.“ Cílem Digitální 
agendy pro Evropu je zvýšit do roku 2015 míru 
využívání služeb elektronické veřejné správy 
občany EU na 50 %.
V  rámci srovnávací studie k  elektronické 
veřejné správě pro rok 2012 bylo dotazováno 
28 000 uživatelů internetu ve 32 zemích. Hlavní 
poznatky jsou – nejvyužívanější službou bylo 
přiznání daně z příjmu (73 % uživatelů podává 
daňové přiznání on-line), následovalo stěho-
vání či změna adresy (57 %) a zápis na vysokou 
školu či žádost o  stipendium (56  %); třebaže 
54  % dotazovaných nadále preferuje osobní 
kontakt nebo jiný tradiční způsob, nejméně 
30 % z nich uvedlo, že by mohli pravidelně vyu-
žívat elektronickou veřejnou správu, pokud by 
poskytovala služby, které by více odpovídaly 
jejich potřebám; 47 % uživatelů vyřídilo v rámci 
on-line služeb vše, co potřebovalo; pro 46 % uži-
vatelů to platí pouze částečně. Ze zprávy rovněž 
vyplývá, že je třeba zdokonalit on-line služby 
související s důležitými situacemi v životě, jako 
je ztráta a hledání zaměstnání, založení fi rmy či 
žádost o přijetí ke studiu.
Pokud žije člověk ve své zemi, lze na internetu 
provést v průměru více než polovinu správních 
úkonů souvisejících s  těmito životními udá-

lostmi. Webové stránky poskytují informace 
o  zbývajících krocích. Je ale zapotřebí více 
transparentnosti a  interakce s  uživateli, aby 
občané tyto služby více využívali.
Pokud však jde o dva miliony osob, jež se stě-
hují nebo dojíždějí mezi členskými státy EU, je 
situace méně příznivá. Většina členských států 
sice poskytuje určité informace o  studiu nebo 
založení fi rmy ze zahraničí, avšak registrace 
on-line již tak obvyklá není. Pouze devět zemí 
umožňuje občanům z  jiného členského státu 
EU zaregistrovat se on-line ke studiu a  pouze 
17 zemí takto alespoň částečně umožňuje zalo-
žit fi rmu.

  Aktuality z ČR

 Ministerstvo průmyslu a  obchodu infor-
movalo 4. dubna o  spolupráci s  Ministerstvem 
dopravy s  tím, že pouze nadresortní dohoda 
může pomoci úspěšnému splnění rozvojo-
vých kritérií. Jedním z  rozvojových kritérií pro 
dosažení cílů Státní politiky v  elektronických 
komunikacích – Digitální Česko je mj. i pokrytí 
železničních koridorů, dálnic a  rychlostních 
komunikací pro vysokorychlostní přístup 
k  internetu. K  dosažení tohoto pokrytí bude 
výstavba vysílacích rádiových sítí, kterými bude 
tento přístup zajišťován a jejichž investory budou 
podnikatelé-držitelé přídělu rádiových kmi-
točtů, realizována v převážné většině případů na 
objektech nebo na pozemcích, s nimiž má právo 
hospodařit státní organizace Správa železniční 
dopravní cesty. Současně musí být zajištěna bez-
problémová koexistence těchto nových sítí se 
stávající neveřejnou mobilní komunikační sítí 
GSM-R provozovanou jmenovanou státní orga-
nizací, která jejím prostřednictvím poskytuje 
neveřejné služby elektronických komunikací, 
včetně eliminace případného rušení mezi oběma 
sítěmi. Poněvadž uvedených cílů lze dosáhnout 
pouze za spolupráce obou resortů, uzavřely 
25. března Ministerstvo průmyslu a  obchodu 
zastoupené ministrem MUDr. Martinem Kubou 
a  Ministerstvo dopravy zastoupené ministrem 
Ing. Zbyňkem Stanjurou Memorandum o pro-
sazování cílů pokrývání železničních kori-
dorů, dálnic a  rychlostních komunikací pro 
vysokorychlostní přístup k  internetu. Jeho 
účelem je především zajištění podpory ze strany 
Ministerstva dopravy při plnění rozvojových 
kritérií a  nastavení pravidel spolupráce obou 
resortů.

 Český telekomunikační úřad zahájil dne 8. 
dubna 2013 veřejnou konzultaci nových pod-
mínek výběrového řízení (aukce) na kmitočty 
v pásmech 800, 1 800 a 2 600 MHz uvolněné pře-
chodem ČR na digitální televizní vysílání. Cílem 
je zajištění a  rozvoj služeb vysokorychlostního 
mobilního přístupu k  internetu v nových sítích 
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tzv. čtvrté generace, prohloubení hospodářské 
soutěže, podpora vstupu nového mobilního 
operátora na trh a v konečném důsledku i vytvo-
ření podmínek pro vyšší kvalitu mobilních 
služeb. V neposlední řadě je rovněž cílem pod-
pora rychlého rozšíření služeb mobilního vyso-
korychlostního přístupu k  internetu i  do méně 
obydlených oblastí v souladu se státní politikou 
Digitální Česko. Připomínky do konzultace bylo 
možno zaslat do 22. května 2013. Této konzultaci 
předcházelo zastavení aukce, o kterém informo-
val Český telekomunikační úřad dne 8. března 
2013 s odůvodněním, že kvůli nevhodně nasta-
veným podmínkám se aukce protahovala a cena 
se vyšplhala na nereálných 20 miliard korun a to 
by vedlo k ekonomicky nereálné proveditelnosti 
projektu plošného a  cenově dostupného rozší-
ření nových sítí.
Vyvolávací cenu zvýšil ze 7,4 na 8,75 miliardy 
korun. Zároveň nově vyhradil část nejlukrativ-
nějšího draženého pásma 800 MHz pro nového 
operátora. Nové podmínky zajišťují pro zájemce 
o  provozování čtvrtého mobilního operátora 
vedle bloku frekvencí v  pásmu 1 800  MHz 
i 2 × 10 MHz v pásmu 800 MHz. Zbylé frekvence 
v  pásmu 800  MHz tak budou stačit pouze pro 
dva nynější operátory. Další změnou je zavedení 
sankcí za rušení příhozů v aukci až do výše aktu-
ální ceny dané části draženého spektra, snížení 
počtu zrušených příhozů ze čtyř na dva, zvýšení 
počtu aukčních kol za den i  zvýšení maximál-
ního příhozu z 2,5 na 5 % vyvolávací ceny. To má 
aukci urychlit a zároveň zamezit spekulativním 
příhozům. Nový je i minimální rozsah kmitočtů, 
které chce získat každý z  uchazečů a  musí ho 
oznámit před zahájením aukce. Pokud pak bude 
dražit méně frekvencí, bude z  aukce vyřazen. 
Rozvojová kritéria, tedy termíny pro spuštění sítí 
a pokrytí území, se proti původní aukci nezmě-
nila. Bude platit i povinnost držitelů vydražených 
kmitočtů umožnit národní roaming a povinnost 
velkoobchodní nabídky pro virtuální operátory.

 Ve dnech 8. a  9. dubna 2013 se v  králové-
hradeckém kongresovém centru Aldis uskuteč-
nil 16. ročník konference ISSS, který je důle-
žitou komunikační a  prezentační platformou 
pro veřejnou správu ČR i okolních států. Počet 
registrovaných účastníků překročil dva tisíce, 
proběhlo přes 200 přednášek a  prezentací a  ve 
výstavní části se představilo více než 100 fi rem. 
Letos se konference opět konala pod ofi ciální 
záštitou a  za osobní účasti předsedy vlády ČR 
Petra Nečase, ministra vnitra Jana Kubiceho, 
ministra průmyslu a  obchodu Martina Kuby, 
ministra zdravotnictví Leoše Hegera, mini-
stra pro místní rozvoj Kamila Jankovského 
a  Asociace krajů ČR. Nechyběli představitelé 
obou komor Parlamentu ČR, šéfové státních 
úřadů, krajští hejtmani, primátoři měst a  další 
osobnosti. Proběhly významné doprovodné 

akce, jako např. ICT summit, setkání zástupců 
ICT průmyslu a vlády zaměřené na konkurence-
schopnost tohoto segmentu, zasedání Rady vlády 
pro konkurenceschopnost a  informační spo-
lečnost, setkání poslaneckých klubů, zasedání 
komisí Asociace krajů ČR či setkání Sdružení 
tajemníků obecních a městských úřadů. Hlavní 
část programu ISSS 2013 tvořily jako obvykle 
přednášky a  diskuse zaměřené na aktuální 
otázky rozvoje e-governmentu. Hovořilo se 
o plánování dalšího období využívání fi nančních 
prostředků z evropských fondů (2014+), o agen-
dových informačních systémech, které čerpají 
data ze základních registrů, či o  širším využití 
nové datové základny nejen ve veřejné správě, 
ale i  v  dalších oblastech, jako je např. bankov-
nictví nebo služby. Nepřehlédnutelné byly také 
informace o moderních trendech včetně cloudu, 
outsourcingu či virtualizace, rozšiřování komu-
nikační infrastruktury a  využívání moderních 
technologií ke zdokonalení elektronických slu-
žeb, snížení administrativy a  celkové moderni-
zaci veřejné správy. Pro ucelené okruhy témat, 
jako jsou např. e-health, e-turismus nebo e-jus-
tice, byly v  programovém schématu vyhrazeny 
samostatné odborné bloky, nechyběly ani infor-
mace o  počítačové gramotnosti a  vzdělávání 
a svůj prostor dostaly jako obvykle „best practi-
ces“ měst, obcí a regionů.

 ICT UNIE, sdružení fi rem z  oboru infor-
mačních technologií a  elektronických komu-
nikací, zveřejnila 17. dubna informaci, že 
zformulovala priority efektivního čerpání 
strukturálních fondů EU pro oblast ICT ve 
veřejné správě. Podle ICT UNIE patří mezi 
základní předpoklady úspěšného čerpání pro-
středků ze strukturálních fondů EU v  nadchá-
zejícím programovém období 2014 až 2020 
zejména jasná a jednotná vize dalšího směřování 
ICT ve veřejné správě ČR, odpovídající legisla-
tiva na národní úrovni a  nastavení vhodných 
mechanismů čerpání prostředků v  rámci ope-
račních programů bez zbytečné administrativní 
zátěže a realizace izolovaných projektů. Uvedené 
teze přináší nový poziční dokument ICT UNIE 
„Příprava programového období 2014+ v oblasti 
ICT pro veřejnou správu“. Představa o koncepč-
ním směřování ICT ve veřejné správě je podle 
tohoto dokumentu nezbytným předpokladem 
jak pro úspěšné vyjednání evropských dotací, 
tak i  pro celkově efektivní fungování veřejné 
správy a rozvoj digitálních služeb poskytovaných 
občanům. Jedno bez druhého nemůže fungovat. 
Veškeré aktivity směřující k elektronizaci veřejné 
správy by také měly být jednotně řízeny a koor-
dinovány. Neméně podstatné je adekvátní legis-
lativní prostředí, resp. úpravy právních předpisů 
týkajících se oblasti ICT, oblasti veřejných zaká-
zek a také rozpočtových pravidel a souvisejících 
předpisů. Optimálně nastavená implementační 
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struktura, tj. vhodné mechanismy čerpání struk-
turálních fondů, by měla omezit „lidovou tvoři-
vost“ a  zabránit realizaci izolovaných projektů, 
které nejsou v  souladu s  principy koordinace 
a  sdílení ICT služeb ve veřejné správě. Jasně, 
logicky a transparentně je podle ICT UNIE rov-
něž třeba nastavit základní pravidla ošetřující 
samotný nákup ICT zboží a služeb v rámci rea-
lizovaných projektů. K vytvoření těchto pravidel 
vyzval i  premiér Petr Nečas a  odpovědností za 
splnění daného úkolu pověřil Radu vlády pro 
konkurenceschopnost a  informační společnost 
(RVKIS). Jak zaznělo v  projevu premiéra, má 
se jednat o „…komplexní materiál, který by řešil 
otázku dlouhodobé udržitelnosti správy a rozvoje 
ICT ve veřejné správě a  který by stanovil jasná 
pravidla nákupu zboží a  služeb v  oblasti ICT. 
Musí také defi novat principy tvorby architektonic-
kých plánů v oblasti ICT, roli hlavního architekta 
e-governmentu a způsob fi nancování služeb ICT, 
ať již z národních nebo evropských zdrojů.“

 Strategie Digitální Česko 2.0 a  v  obecněj-
ším smyslu směřování ČR k  digitální ekono-
mice byly hlavními tématy konference, kte-
rou v  úterý 14. května společně uspořádaly 
Ministerstvo průmyslu a  obchodu (MPO) 
a  ICT UNIE. Úvodní slovo přednesl ministr 
Martin Kuba. Zdůraznil, že cílem jeho mini-
sterstva – a potažmo současné české vlády – je 
zajištění vysokorychlostního přístupu k  inter-
netu i v nejzapadlejší vísce. Vznikne tak „komu-
nikační prostředí“, z  něhož budou moci těžit 
občané, podnikatelská sféra i  veřejný sektor. 
Prezident ICT UNIE Svatoslav Novák v navazu-
jícím vystoupení připomněl přímou souvislost 
mezi rozšířením vysokorychlostního přístupu 
k internetu a růstem HDP i zvyšováním produk-
tivity práce. Jde o součást základní infrastruktury 
státu a celé společnosti podobně jako v případě 
dálnic či energetických sítí. Jiří Peterka, nezávislý 
konzultant a  publicista (byl zároveň moderáto-
rem konference) se ve své přednášce zaměřil na 
Digitální Česko 2.0 „z pohledu zákazníků“, tedy 
občanů, resp. uživatelů internetu. Upozornil na 
některé problémy, více či méně související s při-
jatou strategií, které stát bude muset v dohledné 
době řešit. Jiří Řehola, zastupující ředitel sekce 
digitální ekonomiky na MPO, se v  prezentaci 
soustředil na „milníky cesty k  digitální ekono-
mice“. Nastínil okruh subjektů, které se na rea-
lizaci Digitálního Česka budou podílet, i zdroje 
fi nancování. Jiří Průša ze sdružení CZNIC se ve 
svém vystoupení zabýval aspekty internetu jako 
svobodného média a  jeho nástroji. Klíčová je 
podle něj v tomto směru motivace, nikoli regu-
lace. Ladislav Chrudina, spolupracovník ICTU 
a  současně vedoucí její Legislativní komise, se 
poté zaměřil na téma budování přístupových sítí 
nové generace (NGA) – konkrétně co změnit, 
aby to šlo levněji. Až 80 % nákladů na výstavbu 

NGA sítí tvoří stavební náklady a kýžené úspory 
by přineslo mimo jiné vybudování registru 
pasivní infrastruktury i  zřízení tzv. jednotného 
informačního místa. Výkonný ředitel společ-
nosti Seznam.cz Michal Feix v  závěrečné před-
nášce konference sumarizoval přínosy rozší-
ření vysokorychlostního přístupu k  internetu 
a  pokročilých IT technologií pro občany, pod-
nikatele i  státní správu. Stát nesmí ICT sektor 
„diskriminovat“, ale vytvářet vhodné podmínky 
pro jeho rozvoj. Např. tím, že umožní přístup 
k datům veřejné správy a bude je sdílet v otevře-
ném formátu. 

 Vláda 15. května schválila na návrh minis-
tra průmyslu a  obchodu Martina Kuby nového 
předsedu Českého telekomunikačního úřadu. 
Pavlu Dvořákovi, který vedl ČTÚ od roku 2006, 
mandát skončil k  poslednímu dubnu. Novým 
šéfem úřadu se stal právník Jaromír Novák, který 
byl loni jmenován do Rady ČTÚ jako zatím 
poslední člen. Jeho úkolem bude především 
dokončit druhou aukci, která může přivést na trh 
čtvrtého mobilního operátora. Kromě rutinní 
kontroly komunikačního trhu se chce úřad podí-
let na rozšiřování vysokorychlostního přístupu. 
Za pomocí výnosů z aukce chce budovat optické 
sítě napříč republikou. Úřad chce i  přísnější 
dohled nad mobilními operátory z důvodu jejich 
oligopolního chování. A jedním z úkolů je i posí-
lení pozice spotřebitelů. Pavel Dvořák nadále 
zůstává řadovým radním ČTÚ spolu s Milanem 
Šimonovským a Ondřejem Malým.
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Regulátor musí prosazovat 
více konkurence

Stejně jako ostatní síťové trhy i  elektronické 
komunikace je nutné regulovat, což předpokládá 
i  zákon o  elektronických komunikacích, který 
tuto pravomoc z  velké části svěřuje Českému 
telekomunikačnímu úřadu. Úkolem regulátora 
rozhodně není dusit trh přehnanými požadavky 
a nařízeními, na druhou stranu nemůže se zalo-
ženýma rukama sledovat, jak subjekty na trhu 
zneužívají svého postavení.

Priority regulátora stanovil zákonodárce 
a  vycházel z  evropských směrnic. Čtvrtý para-
graf zákona o  elektronických komunikacích 
praví, že regulace je prováděna za účelem 
nahradit chybějící účinky hospodářské sou-
těže  – tedy jinými slovy, že úkolem úřadu je 
pomoci vytvořit regulací ex ante co nejsvobod-
nější trh tam, kde k  tomu nemůže dojít přiro-
zenou cestou. První prioritou je tedy usilovat 
o  maximálně konkurenční prostředí, protože 
jen díky vyšší konkurenci mohou uživatelé 
digitálních služeb využívat kvalitnější služby za 
nižší ceny. A podnikatelé, pociťující vyšší kon-
kurenční tlak, budou mít vyšší ochotu investo-
vat, protože investice do moderních technologií 
jim poskytnou konkurenční výhodu. Není nic 
divného na tom, že právě nejvíce konkurenční 
trhy v EU (např. severské země, Velká Británie) 
se vyznačují i  nejvyšší investiční aktivitou 
a  moderní technologie do nich přicházejí nej-
dříve. Ty méně konkurenční trhy na technolo-
gický pokrok často čekají až příliš dlouho.

Regulátor má v  zákoně k  naplnění tohoto 
základního cíle množství nástrojů, které se 
nesmí bát použít. Je třeba zákon důsledně apli-
kovat, pokud bude na základě dat a  dílčích 
analýz zjevné, že trh elektronických komuni-
kací v  některé své oblasti není efektivně kon-
kurenční, pak rychle a  efektivně přijmout 
nápravná opatření. 

S  tím souvisí další atribut moderního 
úřadu  – schopnost si vyžádat od trhu kva-

litní, ověřitelná a  nezkreslená data. Systému 
sběru dat (jako součásti odvětvově specifi c-
kého e-governmentu) hodlám jako předseda 
Rady ČTÚ věnovat poměrně velké množství 
své energie. Je zcela zjevné, že Úřad musí sni-
žovat administrativní zátěž již tak notně byro-
kracií zkoušených podnikatelů, ale zároveň 
nerezignovat na nutnost získat prokazatelné 
údaje o tom, jak a kam se trh vyvíjí. Jen v tom 
případě totiž dokáže úřad regulovat efektivně 
a kvalitně.

Český telekomunikační úřad se musí v následujícím období soustředit na své tři základní priority, kvů-
li kterým ze zákona existuje. Český trh si zaslouží co nejvyšší míru konkurence a z  toho vyplývající 
kvalitní a moderní služby za dostupnou cenu. Podnikatelé v elektronických komunikacích si zaslouží 
transparentního regulátora. A regulátor musí důsledně chránit spotřebitele.

Jaromír Novák, předseda Rady České-
ho telekomunikačního úřadu, se narodil 
12. prosince 1979 ve Vysokém Mýtě. Vystu-
doval právo na Právnické fakultě Masaryko-
vy univerzity v Brně a Fakultu informačního 
managementu na Univerzitě Hradec Králové.

V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo infor-
matiky do odboru elektronických komunikací 
a  po zrušení tohoto ministerstva přešel na 
Ministerstvo průmyslu a  obchodu, kde po-
sléze působil v pozici ředitele odboru elek-
tronických komunikací a  následně ředitele 
sekce digitální ekonomiky.

V říjnu 2012 byl vládou jmenován do funkce 
člena Rady ČTÚ do roku 2017.

Předsedou Rady Českého telekomunikač-
ního úřadu byl vládou jmenován 15. května 
2013.
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Při regulaci Úřad musí do budoucna daleko lépe vysvětlo-
vat, proč vlastně reguluje. Každý zásah do trhu s nedokonalou 
konkurencí může trh „spravit“, ale také jej pokřivit v případě, že 
úřad vychází ze špatných hypotéz či nesprávných dat. Proto je 
nesmírně důležité každé rozhodnutí Úřadu kvalitně odůvodnit. 
Příklad si můžeme vzít z britského či irského regulátora – jejich 
vysvětlení, proč a  jak rozhodují tak, jak rozhodují, patří mezi 
nejpodrobnější i  nejkvalitnější v  Evropě. Vnímat je důležité 
i připomínky z veřejné konzultace. Úřad by měl ale na rozdíl od 
současného stavu do budoucna jít spíše právě britskou cestou 
cílených otázek na konkrétní klíčová místa svých rozhodnutí, 
spíše než trhu „předhodit“ své odůvodnění k volnému roztrhání.

Třetí klíčovou oblastí, na kterou se musí regulátor soustředit, 
je důsledná ochrana spotřebitele. Úřad pod mým vedením bude 
důsledně vyžadovat plnění zákona především v oblasti náleži-
tostí smlouvy, transparentnosti cen a přehlednosti a srozumitel-
nosti smluvních a jiných obchodních podmínek. V tomto smy-

slu lze očekávat i další legislativní aktivity Evropské komise, pro 
kterou by ČTÚ měl být rovnocenný partner v dialogu o další 
podobě regulačního rámce.

Úřad vytvoří v  nejbližší době specializovaný spotřebitelský 
portál, ve kterém podle portugalského vzoru jasně a přehledně 
ukáže spotřebitelům, jaká jsou jejich práva v „domácí síti“ i na 
cestách, když používají roaming. Bude také lépe komuniko-
vat s  trhem. První drobnou „revolucí“ v  komunikaci je účet 
na twitteru (@ctu_cz). Jsem přesvědčen, že trh si ale od regu-
látora zaslouží více. Proto jsem zadal vytvoření dlouhodobější 
strategie regulace odvětví elektronických komunikací, kterou 
úřad zpracuje, pak ji bude veřejně konzultovat a poté se jí bude 
i transparentně držet, čímž bude dána regulační předvídatelnost 
a trh bude moci hodnotit regulátora podle jejího naplňování.

Jaromír Novák, 
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

informační společnost

V  nikterak pokroči-
lém věku šedesáti tří 
let opustil v první řadě 
rodinu a  nejen tele-
komunikační odbor-
nou veřejnost vzácný 
člověk a  všem dobrý 
kolega a přítel. Narodil 
se v  Moravských 
Budějovicích, které 
opustil až po maturitě 
na tamějším gymná-
ziu. Elektrotechnickou 
fakultu ČVUT absol-
voval v  oboru teleko-
munikací v  roce 1973 
a  po roční vojenské 
službě nastoupil do 
tehdejšího Výzkumného 
ústavu spojů. Zde se 
podílel krátce na někte-
rých úkolech spojených ještě s metalickými kabely, ale jako 
jeden z prvních se začal zabývat přenosy po optických vlák-
nech. Ze svého prvního setkání s  ním při vystoupení na 
telekomunikační konferenci pořádané v listopadu 1982 ve 
Svatém Petru v Krkonoších se mi vryla do paměti jeho typic-
kou nadsázkou pronesená poznámka že …kabeláři si budou 
muset v budoucnu zvyknout na mikroskop, který zatím ještě 
běžnou součástí jejich brašen není… Výrazně byl zapojen při 
montáži a  uvádění do provozu prvních optických kabelů, 
tehdy ještě s gradientními vlákny japonské fi rmy Sumitomo 
mezi ústřednami Praha střed – Dejvice a Smíchov v polovině 
osmdesátých let. Jako charismatický a  nekonvenční před-
nášející se vryl do paměti řady odborníků svými vystoupe-
ními na četných konferencích i jako často využívaný lektor 
v  Institutu spojů ve Zruči nad Sázavou. Velice aktivní byl 
v normotvorné činnosti, kdy byl členem nejen odborných 
komisí VÚS, ale později i Ústavu pro normalizaci, měření 
a zkušebnictví. Jako člověk se širokým rozhledem přesahu-

jícím výrazně samot-
nou vlastní odbor-
nost se velice aktivně 
a  s  plným nasaze-
ním podílel i  na pře-
vratných událostech 
konce roku 1989. 
Krátce po násled-
ných organizačních 
změnách v  tehdej-
ším resortu spojů 
přešel do soukromé 
sféry. Jeho jméno je 
spojeno s  optickými 
konektory Diamond 
i  dlouhodobě s  velice 
úspěšným rozvíjením 
aktivit akciové společ-
nosti SQS Vláknová 
optika v  Nové Pace, 
jejíž byl spoluzakla-

datelem a  spolumajitelem. V  této pozici ovšem neztra-
til nikdy spojení se svými kolegy rozprostřenými napříč 
spektrem telekomunikační sféry. A  vždy byl vyhledáván 
v roli experta, např. při jednáních a kontrolních měřeních 
přímo u  výrobce Samsung v  Koreji předcházejících klí-
čový kontrakt SPT Telecom na dodávky optických kabelů. 
Nepochybně na něj nezapomene i řada tehdejších dětí růz-
ných generací, které prošly desítkami táborů, které s nemen-
ším zápalem po desetiletí dokázal organizovat. Dokázal být 
středem společnosti s  kytarou či mandolínou, dokonce 
navštěvoval LŠU jako daleko nejstarší žák hry na harmo-
niku. V jeho záběru byla i aktivní znalost mineralogie, pro 
niž také dokázal leckterého kolegu zapálit. Vzpomínky na 
jeho nevšední osobnost budou provázet nás všechny, kte-
rým se poštěstilo se s ním nejen setkat, ale hlavně i spolu-
pracovat. Jeho specifi cký humor cimrmanovského charak-
teru provázející i nejvážnější technický výklad bude všem, 
kteří jej poznali chybět. Čest jeho památce!

Ing. Zdeněk Švitorka

 7 . května 1950   27. května 2013
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Optimalizace PSTN sítě ve společnosti 
Telefonica Czech Republic

Co však v případě, že stávající technologie spo-
lehlivě funguje, není však z  pohledu kapacit již 
využita tak jako v době jejího uvedení do provozu 
a plošná obnova není zatím investicí s přijatelnou 
návratností? Řešením může být optimalizace 
stávajících kapacit a struktury sítě, což je případ 
řešený projektem Optimalizace PSTN realizova-
ným v síti společnosti Telefonica Czech Republic.

Veřejná komutovaná telefonní síť (Public 
Switched Telephone Network, PSTN) postavená 
na technologii digitálních telefonních ústředen 
typu EWSD od společnosti Siemens a  S12 od 
společnosti Alcatel byla vybudovaná v  období 
let 1992–2002 rámci programu modernizace 
a  digitalizace pevné telekomunikační sítě. 
V závislosti na vývoji telekomunikačního trhu, 
zejména pak díky rychlé substituci pevných hla-
sových služeb mobilním voláním postupně kle-
salo využití vybudovaných kapacit pro připojení 
účastníků. Přestože účastnické porty ústředen 
jsou aktivovány a  využívány i  v  případě tzv. 
„nahých“ digitálních účastnických přípojek 
(naked DSL), tedy přípojek využitých pouze pro 
datový přenos bez hlasové služby pro zajištění 
přístupu měřicích hlav systému 4TEL pro testo-
vání a měření vedení přístupové sítě, dosahovalo 
na konci roku 2010 celkové využití účastnických 
portů pouze hodnoty 42,4 % z celkové kapacity. 
Spotřeba digitálních ústředen je v podstatě kon-
stantní a není závislá na objemu provozu nebo 
počtu připojených zákazníků. Celková spotřeba 
elektrické energie digitální ústředny přepočtená 
na jeden účastnický port dosahuje hodnoty 
přibližně 4  W při započtení celkové spotřeby 
HOST, RSU (Remote Subscriber Unit), klima-
tizací a ztrát na napájecích systémech. Na první 
pohled se to nezdá mnoho, ale pokud energii 

takto spotřebovává po 24 hodin denně 365 dní 
v roce více než 4,3 milióny portů, pak už roční 
spotřeba představuje 150 GWh. Dosáhnout plné 
energetické úspory je však možné pouze úpl-
ným vypnutím dané technologie. To však není 
vždy z  kapacitních a  provozních důvodů jed-
noduše proveditelné, protože rozložení nevyu-
žitých kapacit není rovnoměrné. Liší se v závis-
losti na typu účastnického rozhraní a konkrétní 
situaci v  jednotlivých lokalitách RSU a  HOST. 
V praktickém provedení je postup redukce stá-
vajících kapacit sítě založen na dvou postupech. 
Tím prvním a  technicky zásadně jednodušším 
je optimalizace účastnických portů. Druhým, 
technicky a  organizačně významně komplex-
nějším postupem je konsolidace ústředen na 
úrovni HOST.

Optimalizace účastnických portů je založena 
na metodě tzv. defragmentace, někdy též nazý-
vané jako „setřásání portů“, kdy jsou aktivní 
účastníci přepojováni do vybraných stojanů 
a tím dochází k postupnému uvolňování celých 
sub-stojanů případně celých stojanů a  jejich 
následnému vypnutí. To sice přináší úsporu 
jen 0,56  W na jeden vypnutý port, ale i  tak je 
dosažitelná úspora velmi zajímavá. Vedlejším 
efektem je pak možnost použít vyzískaná zaří-
zení jako náhradní díly, uvolnit prostor na 
hlavních rozvodech a  využít uvolněnou kapa-
citu napájecích systémů pro rozšiřování přístu-
pových multiplexorů DSL (Digital Subscriber 
Line Access Multiplexer, DSLAM) bez nutnosti 
podmiňujících investic do této infrastruktury. 
Pochopitelně je možné uvolňovat také jednot-
livé desky s  účastnickými porty, ale dosažený 
efekt energetické úspory je v  tomto případě 
pouze na úrovni 0,08 W na jeden port. Oproti 

Spotřeba elektrické energie je významnou nákladovou položkou operátorů telekomunikačních sítí. 
Rozšiřování kapacit sítí, přidávání nových servisních platforem a budování celých nových sítí neustále 
zvyšuje množství spotřebovávané elektrické energie. Na druhou stranu nové technologie mají zpravi-
dla mnohem příznivější jednotkovou spotřebu elektrické energie. Technologická obnova jednotlivých 
síťových platforem, kdy nově nasazovaná technologie má výrazně nižší spotřebu elektrické energie než 
stávající zařízení, může být dosažená energetická úspora významným faktorem při posuzování ekono-
mické návratnosti investice do obnovy. To zejména platí v situaci, kdy je stávající technologie na konci 
své životnosti, nebo je potřeba ji modernizovat z důvodu rozšíření poskytovaných služeb.
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těmto úsporám stojí pochopitelně náklady, které je nutné vyna-
ložit na přepojení aktivních účastníků na hlavním rozvodu na 
jiný port.

Celý proces přepojení účastníků a  následné vypnutí uvolně-
ných zařízení musí být velmi dobře naplánován a součinnost všech 
zúčastněných pracovišť koordinována tak, aby případný dopad 
na zákazníky byl co možná nejmenší. Na začátku stojí plánování 
lokalit a  příprava podkladů pro přepojení účastníků. Při pláno-
vání je třeba vzít do úvahy celou řadu technických aspektů, které 
souvisí s provozem vlastní ústředny, procenta využití jednotlivých 
stojanů telefonní sítě jako celku, ale také požadavky na rozvoj dal-
ších technologií (např. VDSL) v dané lokalitě, pro které je potřeba 
uvolnit část kapacity hlavního rozvodu, napájecích zdrojů apod. 
Na základě toho pak vzniká seznam priorit a podle něj se pak při-
pravují detailní podklady. Protože se přepojení neobejde bez krát-
kodobého přerušení provozu služby, tak před započetím vlastních 
prací je třeba oznámit zejména podnikovým zákazníků čas a trvání 
přerušení provozu. To je zajišťováno pomocí standardních procesů 
pro plánované inženýrské práce. Současně s  přepojením účast-
níků musí být provedena změna konfi gurace portů na ústředně, 
kde je třeba přenést účastnickou konfi guraci na nově zvolený port. 
V některých lokalitách jsou účastníci z historických důvodů při-
pojeni k více než jedné ústředně. Jedná se např. o kombinaci dvou 
RSU, z nichž každá náleží k jiné ústředně typu HOST. V případě, že 
je možno soustředit všechny účastnické přípojky pouze na jednu 
RSU, tak dalším výhodou je zjednodušení topologie sítě zrušením 
jednoho nadbytečného RSU a  možnost zrušení nadbytečných 
přenosových kapacit. V těchto případech je pak v síti realizována 
tzv. technická portace, která využívá k přenosu účastnických čísel 
z jedné ústředny HOST do druhé technologie pro přenositelnost 
čísla (Number Portability). Po provedení přepojení a rekonfi gurace 
je nutná následná pečlivá kontrola a dořešení přípojek, které nebylo 
možné z technických a obchodních důvodů možně v daném čase 
přepojit. Následně je pak vydán příkaz na vypojení uvolněných 
technologií a  případné přepojení sběrnic pro připojení alarmů 
a měřicích hlav systému 4TEL. Všechny aktivity na optimalizaci 
účastnických portů nebyly možné bez klíčové role databázových 
registrů síťových prvků (Network Inventory systémů).

Konsolidace ústředen HOST navazuje na aktivity spojené 
s optimalizací kapacit účastnických rozhraní. Nižší potřeba kapacit 
pro připojení RSU a pobočkových ústředen umožňuje soustředit 
tyto kapacity do nižšího počtu HOST ústředen. Projekt konsoli-
dace byl původně určen pouze pro technologii EWSD a byl založen 
na technickém auditu dodavatele, nyní společnosti Nokia Siemens 
Networks. Audit měl identifi kovat možný potenciál, technickou 
proveditelnost konsolidace a vytipovat první vhodné lokality pro 
realizaci. V principu nejjednodušším případem pro realizaci je pří-
pad, kdy jsou slučovány dvě ústředny HOST umístěné v jednom 
objektu, které sdílí společný hlavní rozvod a  ukončení přenoso-
vých systémů na DDF (Digital Distribution Frame). V tomto pří-
padě není totiž nutné řešit změnu průběhu přenosových cest, ani 
vytvoření nové lokální kapacity v podobě nové RSU pro připojení 
účastnických přípojek. Metoda pro vlastní konsolidaci je založena 
na následujícím principu:
–  Optimalizace účastnických portů na všech RSU (RDLU) 

a lokální kapacitě (DLU) obou slučovaných HOST.
–  Příprava úpravy databáze ústředny (číselné bloky, soft warové 

adresy, uživatelské služby apod.).
–  Modifi kace a přepojení lokálních DLU z migrované ústředny 

HOST do konsolidované ústředny HOST v podobě RDLU.
–  Vytvoření a testování nové systémové pásky APS.

–  Přepnutí všech RSU prostřednictvím nové aplikační a systé-
mové pásky APS v jednom kroku dojde k systémovému slou-
čení dvou původních ústředen HOST do jediné konsolido-
vané ústředny (zvolená metoda vytvoření a nahrání nové APS 
s  upravenými číselnými a  adresnímy rozsahy je v  principu 
obdobná metodě, která byla použita v  roce 2002 při přečís-
lování sítě).

–  Přepojení přípojných okruhů pobočkových ústředen PRI 
(Primary Rate Interface) a E1 (signalizace CAS, CCS) z mig-
rované do konsolidované ústředny HOST.

Pro potřeby technologie S12 musela být metoda konsolidace 
upravena. Zvolená metoda nevyužívá jednokrokové sloučení 
aplikačního soft waru a  databáze slučovaných ústředen, ale 
metodu postupného přepojování jednotlivých RSU z  migro-
vané ústředny HOST do konsolidované ústředny HOST nebo 
do jiné předem vybrané ústředny HOST s  dostupnou kapaci-
tou příslušných rozhraní. V  technologii S12 nejsou všechna 
rozhraní pro připojení RSU v  jednotlivých verzích vzájemně 
kompatibilní což klade vyšší nároky na přípravu a  plánování. 
Nezbytné je vždy také předem provést test interoperability mezi 
zvoleným RSU a IRCE modulem na ústředně HOST. Databáze 
se tak musí upravovat manuálně vždy v  souladu s příslušným 
přepojovacím krokem. Stejně tak se postupně migrují přípojné 
okruhy pobočkových ústředen.

Podstatnou součástí procesu je také ošetření všech možných 
rizik a  možných dopadů na směrování hovorů v  síti, správnou 
funkci signalizační sítě a zejména pak správné zajištění funkcí tís-
ňových volání. 

Výsledky projektu:
–  Redukce portů PSTN – redukce účastnických portů probíhá 

masově od roku 2011. Celková kapacita účastnických portů 
byla redukována z  původní kapacity 4,4 milionu portů na 
hodnotu 2,9 milionu portů na konci 2012. Úspora elektrické 
energie z portů vypnutých v průběhu roku 2012 představuje 
2,3 GWh. V roce 2013 bude celková kapacita portů dále sní-
žena na hodnotu nižší než 2,6 milionu portů. 

–  Konsolidace ústředen typu HOST – do konce roku 2012 bylo 
konsolidováno šest ústředen HOST v technologii EWSD a tři 
ústředny v technologii S12. V průběhu roku byl po úspěšném 
pilotu projekt rozšířen z  původního zaměření na technolo-
gii EWSD také na ústředny v  technologii S12. Roční úspora 
elektrické energie dosažená konsolidací v roce 2012 předsta-
vuje 1,35 GWh. Pro rok 2013 je v plánu konsolidace dalších 
šest ústředen v  technologii EWSD a šest ústředen v  techno-
logii S12. V celkovém počtu tak dojde v roce 2013 ke snížení 
počtu ústředen typu HOST na 117 z výchozího počtu 138 na 
počátku roku 2011.

Přestože dosavadní výsledky jsou vysoce pozitivní, účinnost 
zvolené metody bude postupně stále významněji klesat, neboť 
poroste počet zákazníků, které bude nutno přepojit pro uvol-
nění celého sub-stojanu, respektive takto dosažitelná úspora 
významně klesá v případech, kdy je RSU tvořena již pouze jed-
ním sub-stojanem. Další cestou optimalizace pak je postupná 
migrace hlasových služeb z takovýchto RSU do služeb VoIP. 

Tomáš Prokopík
Telefonica Czech Republic, a.s.
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Gigabitové digitální 
účastnické přípojky

V některých částech světa se již delší dobu insta-
lují plně optické přípojky FTTH (Fiber To Th e 
Home) na principu pasivní optické sítě (PON). 
V  České republice se však rozvíjejí jen velice 
pomalu. I  v  řadě dalších zemí se stále počítá 
s  využitím metalických vedení až na hranice 
teoretického maxima. Za řešení, které se na toto 
maximum dostane, byla ještě donedávna pova-
žována přípojka VDSL2.

Digitální účastnické přípojky s  velmi 
vysokou rychlostí (Very high speed Digital 
Subscribe Lines, VDSL) byly standardizovány 
pro kmitočtová pásma nejprve 12, pak téměř 18 
a posléze 30 MHz. Spektrální profi ly jsou cha-
rakteristické střídáním pásem pro směry upst-
ream a  downstream při frekvenčním duplexu 
(FDD). Dělicí kmitočty jsou jiné pro plán ozna-
čovaný 997, vhodný pro symetrii přenosových 
rychlostí a 998, vhodný pro asymetrii přenoso-
vých rychlostí. Pro Evropu jsou dle doporučení 
ITU-T G.993.2 možné oba plány podle výběru 
provozovatele sítě. Vybrané kmitočtové profi ly 
pro Evropu se zvýrazněným profi lem 998ADE17 
použitým v ČR jsou uvedeny na obr. 1.

Popis přípojek VDSL je uveden v  článku 
Varianty přípojek VDSL2 [4] a  podrobnější 

informace lze získat v  článku Spektrální profi l 
přípojek VDSL2 vybraný pro sítě v ČR [3].

  Rozšíření kmitočtového pásma
Je zřejmé, že teoreticky lze dosáhnout u VDSL 
až přenosové rychlosti přes 100 Mb/s na krátké 
vzdálenosti. Pokud uvažujeme aplikaci modu-
lační techniky VDMT (Vectored Discreete 
Multitone) u všech přípojek a tedy potlačení pře-
slechů pod hladinu šumu pozadí –136 dBm/Hz, 
dosáhneme výsledků zobrazených pro kmi-
točtový plán 998 do 30  MHz na obr. 2. Pro 
porovnání je uvedeno, jak poklesne přenosová 
rychlost v obou směrech přenosu, pokud potla-
čování přeslechů není využito, konkrétně pro 
20% obsazení kabelu přípojkami stejného typu. 
Veškeré výpočty jsou provedeny pro místní 
kabel čtyřkové konstrukce s  průměrem mědě-
ného jádra 0,4  mm a  šumovou rezervu 6  dB. 
Bližší popis je uveden v článku Teoreticky dosa-
žitelné přenosové rychlosti u  přípojky VDSL2 
s potlačováním přeslechů [5].

Je zřejmé, že pro délky nižší než 200  m 
dochází k  limitaci přenosových rychlostí na 
400  Mb/s  pro součet přenosových rychlostí 

Digitální účastnické přípojky xDSL neskončily svůj vývoj variantou VDSL2. V řadě zemí a lokalit je 
další rozvoj pevných přístupových sítí záležitostí optických vláken. Nicméně připravované doporučení 
ITU-T s pracovním označením G.fast dává možnost dalšího způsobu kombinace metalických vedení 
s optickým vláknem v posledním zlomku míle. Předpokládají se tak rychlosti na metalickém vedení 
řádově až v Gb/s.

Obr. 1  Vybrané kmitočtové profi ly pro Evropu se zvýrazněným profi lem 998ADE17 použitým v ČR 
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obou směrů přenosu. Zvýšení rychlosti je možno dosáhnout 
rozšířením kmitočtového pásma pro takto krátké přípojky. 
Uvažuje se o rozšíření na 100, 200 až 300 MHz. V součtu obou 
směrů přenosu se tak předpokládá dosažení přenosové rychlosti 
minimálně 1 až 2 Gb/s. 

V případě takto krátkých přípojek je ovšem nutno uvažovat 
architekturu sítě s  optickým vláknem dovedeným do vzdále-
nosti 200 a méně metrů k účastníkovi, tedy FTTB (Fiber To Th e 
Building) a FTTC (Fiber To Th e Curb). Pro tyto situace se zavádí 
označení Fiber to the Distribution Point (FTTdp). Zařízení mini 
DSLAM (DSL Access Multiplexor) v  distribučním bodě bude 
mít typicky max. 16 až 24 portů. Odhad přenosových rychlostí 
uvádí tabulka 1.

Pásmo do kmitočtu 30 MHz 100 MHz 200 MHz 300 MHz

Teoretická celková 
rychlost 

400 Mb/s 1,3 Gb/s 2,5 Gb/s 3,5 Gb/s

Maximální délka vedení 200 m 110 m 77 m 63 m

Tabulka 1  Odhad maximální rychlosti (v součtu downstream 
a upstream) pro určitou šířku pásma a vzdálenost

Uvedené hodnoty rychlostí jsou teoretické. V praxi bude pásmo 
využito typicky až od 23 MHz a budou vynechaná pásma UHF 
a DAB (Digital Audio Broadcast), aby se při případném vyzařo-
vání z vedení nerušilo vysílání radiového signálu. 
Vedle potlačování přeslechů a rozšiřování kmitočtového pásma 
je možno přenosovou rychlost navýšit použitím více paralelních 
vedení i tzv. fantomových okruhů známých z klasické analogové 
telefonní techniky. Mimo fantomových okruhů se činily pokusy 
i  s  přenosem v  tzv. souhlasném módu, kdy jsou jednotlivé 
vodiče párů brány jako samostatné přenosové cesty a společný 
vodič (plus případné stínění) je na zemi. Vznikající silné přesle-
chy je možné kompenzovat také použitím modulační techniky 
VDMT. Tímto řešením se ovšem připravíme o výhodu syme-
trických vedení, tj. značnou odolnost proti okolnímu rušení. 
Z důvodů značného vzájemného rušení mezi vedeními a oko-
lím se proto tento způsob prakticky neujal.

  Napájení optického uzlu z uživatelského modemu
U klasických analogových a základních přípojek ISDN se pro-
vádí napájení koncového zařízení z  ústředny (typicky napětí 
zdroje 60 V  a  napájecí proud v  desítkách mA). U  přípojek 
s extrémní rychlostí podle specifi kace s pracovním označením 
G.fast se počítá s  opačným tokem napájení. Z  účastnického 
modemu bude napájen uzel (mini DSLAM) v  distribučním 
bodě. 

Důvodem k tomuto řešení jsou již řadu let řešené problémy 
s napájením zařízení umístěných v přístupové síti mezi ústřed-
nou telekomunikačního operátora a účastníkem. Zařízení v dis-
tribučním bodě je připojeno k síti operátora optickým vláknem, 
takže není možné dálkové napájení po signálovém vedení. 
Vyřešit místní napájení z  rozvodné sítě je většinou problema-
tické. Logickým vyústěním je tedy napájení z účastnické strany, 
kde je však nutná sumarizace napájecího výkonu od několika 
účastníků, aby se zajistil dostatečný příkon jak pro individuální 
modem daného účastníka, tak pro společnou část mini DSLAM 
včetně optického síťového zakončení (Optical Network Unit, 
ONU).

  Modulace a duplexní metoda přenosu
Modulační metoda označovaná DMT (Discrete MultiTone) 
navazuje na řešení přípojek ADSL a  VDSL a  používá velké 
množství dílčích kanálů. U varianty přípojky G.fast do 100 MHz 
bude zřejmě modulace DMT používat 2 048 dílčích kanálů 
s roztečí 51,75 kHz (u klasických přípojek ADSL/VDSL je pou-
žívána rozteč 4,3125 nebo 8,625  kHz). Maximální počet bitů 
alokovaných na dílčí kanál bude zřejmě omezen na 12 (u klasic-
kých přípojek ADSL/VDSL je používáno až 15 bitů). Prakticky 
se předpokládá použití adaptivní modulace, kdy nebude nutná 
při poklesu SNR či naopak nárůstu realokace nosných, ale při 
nárůstu chyb v detekci stavu se uplatní přechod na robustnější 
mód, kde se skupiny bodů konstelačního diagramu sdružují 
do stavů nižšího stupně modulace. Například když se zjistí 
v režimu modulace 16-QAM, že stavy nejsou spolehlivě rozliši-

Obr. 2.  Limitace přenosové rychlosti VDSL2 
pro plán 998 s modulací VDMT – plnou čarou 
(sestupný směr modře, vzestupný směr 
červeně
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telné, začne se majoritně vyhodnocovat, v jakém kvadrantu I-Q 
konstelačního diagramu se přijímaný stav vyskytuje, takže se 
principiálně přejde na 4-QAM.

Na rozdíl od přípojek ADSL a VDSL, které užívají frekvenční 
duplex (Frequeny Division Duplexing, FDD), se u  přípojek 
s extrémní šířkou pásma používá časový duplex (Time Division 
Duplexing, TDD). To umožňuje daleko fl exibilnější přidělování 
přenosové kapacity a  eliminuje dilema s  přidělováním pásem 
pro jednotlivé směry přenosu. Předpokládá se široký rozsah při-
dělení rychlostí downstream/upstream od 90/10 % přes 50/50 % 
až do 10/90 % celkové přenosové kapacity. Časová synchroni-
zace není problém, protože musí být řešena již s  ohledem na 
modulaci VDMT.

Pro některé realizace se ovšem modulace VDMT z důvodů 
extrémní výpočetní náročnosti a extrémních frekvencí neuva-
žuje. Kabelový strom se použije jako sdílené médium, podobně 
jako rozvod kabelové televize a  přidělování kapacity jednotli-
vým účastníkům se řeší časově děleným přístupem TDMA. 
Protože v jeden okamžik vysílá modem jen na jednom vedení, 
není nutno se zabývat přeslechy a není nutno aplikovat modu-
lační techniku VDMT. To ovšem předpokládá dostatečnou 
rezervu v  přenosové kapacitě. Principiálně se může jednat 
o prodlouženou metalickou sekci pasivní optické sítě PON, kde 
jeden její segment je řešen jedním centrálním a několika účast-
nickými modemy a sdílení média TDMA ve směru upstream je 
řízeno z centrálního prvku optické sítě OLT. Ve směru down-
stream je vhodné, když bude vysílání řešeno selektivně k  jed-
notlivým účastnickým modemům, tedy ne tak, jak je to běžné 
v optických sekcích PON, kde se kompletní signál pro všechny 
účastníky ve směru downstream šíří ke všem účastnickým jed-
notkám. Vyřeší se tím potenciální rušení přeslechy a ušetří se 
tím napájecí výkon.

  Parametry vedení v oblasti stovek MHz
Pro přípojky VDSL2 se uvažují kmitočty maximálně do 30 MHz, 
což už je poměrně velká šířka pásma v porovnání s původním 
telefonním pásmem, pro které byly původně stavěny místní 
kabely v přístupové síti. Samozřejmě, že v pásmu stovek MHz, 
tedy do 100 MHz případně až 250 MHz či 600 MHz jsou bez 
problémů použitelné kabely vnitřních rozvodů budov (tzv. 
strukturované kabelové rozvody) označovaných kategoriemi 5, 
6, 7, případně třídami D, E, F, podle šířky pásma.

Nicméně ve velkém množství případů je nutno uvažovat 
i  místní kabely se čtyřkovou skupinovou konstrukcí, kabely 
s izolací PVC (u nás např. SYKFY) a podle místních podmínek 
v různých zemích vnitřní sdělovací kabely pod omítku.

Pro představu, na obr. 3 je vynesena frekvenční závislost 
útlumu úseku vedení délky 100 m do kmitočtu 200 MHz. Jedná 
se o  typický čtyřkový místní kabel TCEPKPFLE 75 × 4 × 0,4 
skupinové konstrukce, který se používá v  přístupových sítích 
v ČR. Podle průběhu grafu se dá předpokládat bezproblémové 
využití kabelu až do 100 MHz, maximálně 150 MHz.

Standardizace digitálních účastnických přípojek tedy 
neskončila variantou VDSL2. Připravované doporučení ITU-T 
s pracovním označením G.fast dává metalickým vedením další 
šanci v kmitočtových pásmech stovek MHz a přitom se očeká-
vají rychlosti řádově až Gb/s. Záleží na operátorech a  dalších 
subjektech, zda optické vlákno dovedené do distribučního bodu 
(FTTdp) bude vhodným řešením, zejména z  hlediska ekono-
mického a zda nepřeváží spíše řešení plně optické přípojky až 
do účastnické zásuvky (FTTH).

Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., 
Katedra telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze
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NG-PON siete a náročnosť 
prechodu na ne

  Úvod 
V  telekomunikačnom odvetví predstavujú 
v  súčasnosti najvýraznejší a  najrýchlejší roz-
voj mobilné technológie. Toto je pochopiteľné 
z toho dôvodu, že ľudia vyžadujú byť on-line aj 
mimo domova. Spolu s  nárastom požiadaviek 
na vysokorýchlostný prístup do Internetu, či 
už z  pohľadu šírenia videa s  vysokým rozlíše-
ním alebo zdieľania súborov rôzneho obsahu, 
dosahujú v posledných rokoch mobilné prístu-
pové technológie najväčší rozmach. Mobilné 
systémy však majú aj určité obmedzenia, či už 
v zdieľanom pásme alebo náchylnosti na pove-
ternostné vplyvy. A  hoci je dostupnosť práve 
mobilného pripojenia zo všetkých technológií 
najvyššia, pre veľa domácností a  hlavne fi riem 
má stále najvyššie opodstatnenie pripojenie 
káblové. Odhliadnuc od ceny a  dostupnosti 
prevažne len v husto zastavaných oblastiach, sú 
a aj budú optické vlákna najrýchlejšie a najspo-
ľahlivejšie prístupové médium (rýchlosť šírenia 
svetla v optickom vlákne pri indexe lomu 1,52 je 
zhruba 198 000 km/s). A rovnako ako v mobil-
ných prístupových sieťach, optické prístupové 
siete sa naďalej vyvíjajú a  štandardizujú čo 
umožňuje ešte viac využívať fyzikálne vlastnosti 
šírenia svetla. V  súčasnosti je rozpracovaný 
štandard pre NG-PON2 (ITU-T G.989.1), ktorý 
špecifi kuje požiadavky pre 40Gb/s  pasívne 
optické prístupové siete. A  hoci štandard ešte 
nie je uzavretý, prvé zariadenia, ktoré podporujú 
optické siete novej generácie sú už dostupné.

Okrem nových možností , ktoré technoló-
gia prináša je pre operátorov už prevádzkujú-
cich optické prístupové siete kľúčový aj spôsob 
a nákladnosť prechodu/migrácie zákazníkov na 
novú platformu. Z tohto dôvodu boli na týchto 
zariadeniach vykonané prvé analýzy možnosti 
budúceho prechodu z  existujúcej GPON tech-
nológie na WDM-PON technológiu alebo 
TWDM-PON technológiu a  náročnosť, ktorú 
by si takýto prechod vyžadoval.

  PON prístupové siete
Optické siete sa vo veľkom využívajú ako chrb-
ticové alebo transportné siete, kde sú najväčšie 
požiadavky na prenos veľkých objemov dát na 
veľké vzdialenosti (napríklad podmorské káble). 
V  priebehu niekoľkých rokov sa však začali 
optické siete a  technológie umožňujúce praco-
vať v optickej fyzickej vrstve využívať aj v prístu-
pových sieťach, kde je optické vlákno dovedené 
buď k  určitému bodu (Fiber to the Building – 
FTTB, Fiber to the Cabinet – FTTCab, Fiber to 
the Curb – FTTC) alebo priamo k zákazníkovi 
domov (Fiber to the Home – FTTH). Keďže 
v  prenosovej ceste sa nenachádzajú žiadne 
aktívne súčasti, tieto siete sa nazývajú pasívne 
(PON). Jediné aktívne súčasti sú v  koncových 
bodoch siete. Architektúra PON prístupových 
sietí je bod-multibod. Vo svete najrozšírenejšia 
je technológia GPON (Gigabit-capable PON) 
štandardizovaná v roku 2008 pod ITU-T 984. Na 
prenos signálu od zákazníka a k zákazníkovi sa 
používajú rozdielne vlnové dĺžky, pričom tieto 
môžu byť zdieľané medzi jednotlivými konco-
vými bodmi alebo dedikované pre konkrétny 
koncový bod. Kompatibilita medzi jednotli-
vými technológiami v  spoločnom optickom 
vlákne je zabezpečená využívaním jednotlivých 
frekvencií v rôznych vlnovodĺžkových pásmach 
(1 260–1 675 nm). Rozloženie technológií v rôz-
nych pásmach znázorňuje obr. 1.

GPON
Prístupová sieť GPON pracuje na princípe časo-
vého zdieľania spoločnej vlnovej dĺžky 1 490 nm 
pre smer k zákazníkovi (downstream) a vlnovej 
dĺžky 1 310 nm pre smer od zákazka (upstream). 
Okrem týchto dvoch vlnových dĺžok, štandard 
defi nuje aj tretiu a to 1 550 nm pre TV v smere 
k zákazníkom. Táto sa však väčšinou nevyužíva.
Špecifi ká GPON:
– Rýchlosť downstream: 2,48832 Gb/s.
– Rýchlosť upstream: 1,24416 Gb/s.
– Maximálny fyzický dosah: 20 km (kvôli útlmu 
technológie).
– Maximálny logický dosah: 60 km.
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– Deliaci pomer: 1:64 (môže byť zvýšený až na 1:128).
– Kódovanie: NRZ.
– Enkapsulácia dát: GEM/ATM.
– Šírka rámca: 125 μm.
Princíp fungovania GPONu v časovom zdieľaní spoločnej vlno-
vej dĺžky: Na rozhraní transportnej a prístupovej siete sa nachá-
dza zariadenie OLT (Optical Line Termination). Toto je spojené 
jedným optickým vláknom s  výkonovým optickým splitrom, 
ktorý sa zvyčajne umiestňuje čo najbližšie k  zákazníkom. So 
splitrom je každé koncové zariadenie, nazývané ONU (Optical 
Network Unit) pripojené samostatným vláknom. Optický spli-
ter funguje na princípe výkonového delenia signálu, kde rozde-
lenie signálu na polovicu (1:2) predstavuje zoslabenie signálu 
zhruba o  3  dB. Keďže na prenos signálu sa využíva len jedna 
vlnová dĺžka, cez výkonový optický spliter sa k  jednotlivým 
ONU dostanú všetky dátové rámce vyslané OLT. ONU si na 
základe kódovania vyberie sebe prislúchajúci a rámce patriace 
ostatným ONU zahodí. V opačnom smere, upstream, jednotlivé 
ONU vysielajú rámce v presne určených časových intervaloch 
na základe šírky pásma mapy vygenerovanej OLT. Vďaka tomu, 
za výkonovým optickým splitrom nedôjde ku kolízií jednotli-
vých rámcov. Maximálna možná rýchlosť na jedného účast-
níka ja takto daná ako podiel maximálnej rýchlosti technológie 
a počtom pripojených účastníka. Pri deliacim pomere 1:64 je to 
zhruba 40 Mb/s.

NG-PON2
Technológia GPON má svoje obmedzenia a  nevyužíva naplno 
potenciál možností optických vlákien. Preto sa do popredia 
dostávajú aj ďalšie technológie, ktoré umožnia prenos väčšieho 
objemu dát na väčšie vzdialenosti pri ešte väčšom deliacim 
pomere. Zároveň musia tieto technológie rešpektovať už existu-
júcu infraštruktúru, pretože ak by vyžadovali výraznejšie zmeny 
v sieti a ich nasadenie by z ekonomického hľadiska nebolo možné. 

V  súčasnosti, v  štádiu rozpracovania, NG-PON2 uvažuje 
o  architektúre TWDM-PON (Time and Wavelength Division 
Multiplexed PON), ktorá by mohla byť štandardizovaná v prie-
behu tohto roku. Ďalšia možná technológia, WDM-PON 
(Wavelength Division Multiplexed PON), tak skoro pravdepo-
dobne štandardizovaná nebude.

WDM-PON
Systém vlnovo-dĺžkového delenia kanálov sa v  súčasnosti 
využíva hlavne v  transportných systémoch. Kvôli svojej 
náročnosti však pravdepodobne nenájde široké uplatnenie 
v prístupových sieťach. Princíp spočíva v samostatne dediko-
vaných vlnových dĺžok (jedna pre smer downstream a  jedna 
pre smer upstream) pre každého jedného koncového užíva-
teľa a  umožňuje im využívať plnú prenosovú rýchlosť, ktorú 
je možné na vlnovej dĺžke dosiahnuť.. Jednoduchý optický 
vysielač OLT tak je nahradený poľom vysielačov, z  ktorého 
každý pracuje na inej vlnovej dĺžke. V prípade multiplexova-
ného WDM-PON sa všetky privedú ku každému ONU a nie je 
tak potrebná zmena optickej infraštruktúry a znova dochádza 
k  útlmu signálu prechodom pasívneho optického splitra ako 
to je v prípade GPON. ONU musia byť však naladené len na 
jednu vlnovú dĺžku. To si vyžaduje použitie citlivejšieho lasera 
v  ONU. Na druhej strane, v  prípade vlnovo-dĺžkovo smero-
vanom WDM-PON je možné využiť jednoduchšie a lacnejšie 
ONU, ktoré nemusia byť naladené na konkrétnu vlnovú dĺžku, 
ale dokážu pracovať s  ľubovoľnou. Rozdiel oproti multiple-
xovanému WDM-PON je v  nahradení pasívneho optického 
splitra AWG (Arrayed Waveguide Grating) fi ltrom. AWG fi lter 
je nastavaný tak, aby na každom porte, kde sa pripájajú ONU 
prepustil len konkrétnu dvojicu vlnových dĺžok. Na základe 
obdržanej vlnovej dĺžky následne ONU určí na akej vlnovej 
dĺžke v smere upstream bude vysielať.

TWDM-PON
TWDM-PON predstavuje kombináciu WDM-PON a časového 
delenia kanálov ako v prípade GPON. To znamená, že systém 
dokáže pracovať s  niekoľkými samostatnými vlnovými dĺž-
kami pričom o každú dvojicu vlnových dĺžok (jedna pre smer 
downstream a jedna pre smer upstream) sa delí viac koncových 
užívateľov. Preto sa tento systém môže nazývať aj hybridným. 
Koexistencia so staršími systémami (GPON, EPON, BPON) je 
docielená, rovnako ako v prípade WDM-PON použitím vlno-
vých dĺžok v pásme C a L. Obrovskou výhodou oproti WDM-
PON je hlavne možnosť využiť existujúcu infraštruktúry bez 
potreby vkladať nový pasívny prvok do siete (ako napríklad 
AWG fi lter). 

Obr. 1  Rozloženie technológií v rôznych pásmach
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Požiadavky na TWDM-PON sú defi nované nasledovne:
–  Minimálna agregovaná prenosová rýchlosť 

40 Gb/s v downstreame.
–  Minimálna agregovaná prenosová rýchlosť 

10 Gb/s v upstreame.
–  Maximálny dosah 40 km.
–  Podpora splitrového pomeru minimálne 1:256.
–  Minimálne štyri TWDM kanály.
ONU musia obsahovať laditeľné lasery, čiže nesmú byť nesmú 
byť závislé od konkrétnej vlnovej dĺžky.

  Migrácia na NG-PON2 technológie
V priebehu leta boli v  sieti spoločnosti Slovak Telekom vyko-
nané migrácie reálnych zákazníkov z  technológie GPON na, 
v  tomto článku spomínané, NG-PON2 technológie WDM-
PON a TWDM-PON. Cieľom vykonanej migrácie nebolo overiť 
funkčnosti oboch technológií ani porovnať ich výhody a nevý-
hody v porovnaní s GPON, ale zistiť aký veľký zásah by si takáto 
zmena v  budúcnosti vyžadovala a  či je z  pohľadu operátora 
vôbec vhodné sa nad prípadnou zmenou zamýšľať. Zameraním 
migrácie bolo preveriť a vyhodnotiť jednotlivý sled potrebných 
krokov po časovej, fi nančnej stránke a  technologickú nároč-
nosť vzhľadom na benefi ty, ktoré obe technológie poskytujú. Na 
záver sú obe technológie porovnané a zhodnotené.

Ako WDM-PON bolo použité zariadenie spoločnosti 
LG-Ericsson EA1100, ktoré už je komerčne dostupné. Pre účely 
TWDM-PON bol použitý prototyp spoločnosti Huawei. Z tohto 
dôvodu tak nebudú v článku uvedené technické detaily druhého 
menovaného zariadenia. 

Inicializačná technológia bola GPON, rovnako od spoloč-
nosti Huawei. Jedná sa o  už nasadenú technológiu na ktorej 
Slovak Telekom poskytuje svoje služby na optickom prístupe. 
Pre účely migrácie bol vyčlenený samostatný vláknový strom. 
Testovací zákazníci boli pripojení na OLT cez jeden spli-
ter s  pomerom 1:64. Obe migrácie boli vykonávané v  dvoch 
krokoch:

1. Koexistencia GPON a NG-PON2 technológie.
2. Samostatná NG-PON2 technológia.

Migrácia na WDM-PON technológiu
Testované WDM-PON OLT podporovalo až 32 samostatných 
vlnových dĺžok (tabuľka 1) pre downstream (L pásmo) a  32 
samostatných vlnových dĺžok pre upstream (C pásmo). Na kaž-
dej vlnovej dĺžke je možné dosiahnuť 1,25 Gb/s. Dosah techno-
lógie bol 20 km so 100GHz kanálovým intervalom.

port
C pásmo 

port
L pásmo

ILmin [dB] λmin [nm] ILmin [dB] λmin [nm]

#1 3,30 1 533,473 #1 3,20 1 574,195

#2 3,16 1 534,245 #2 3,02 1 575,010

#3 3,33 1 535,027 #3 3,19 1 575,810

#4 3,01 1 535,820 #4 2,90 1 576,630

#5 2,88 1 536,598 #5 2,81 1 577,420

#6 2,86 1 537,385 #6 2,82 1 578,240

#7 2,67 1 538,185 #7 2,63 1 579,045

#8 2,68 1 538,960 #8 2,66 1 579,850

#9 2,76 1 539,768 #9 2,75 1 580,663

#10 2,67 1 540,550 #10 2,66 1 581,485

#11 2,83 1 541,350 #11 2,77 1 582,295

port
C pásmo 

port
L pásmo

ILmin [dB] λmin [nm] ILmin [dB] λmin [nm]

#12 2,79 1 542,145 #12 2,70 1 583,105

#13 3,19 1 542,945 #13 3,01 1 583,920

#14 2,58 1 543,735 #14 2,56 1 584,735

#15 2,53 1 544,530 #15 2,57 1 585,555

#16 2,47 1 545,325 #16 2,51 1 586,365

#17 2,53 1 546,125 #17 2,54 1 587,190

#18 3,39 1 546,923 #18 3,38 1 588,005

#19 2,57 1 547,718 #19 2,56 1 588,830

#20 2,68 1 548,515 #20 2,61 1 589,655

#21 2,69 1 549,315 #21 2,68 1 590,475

#22 2,65 1 550,120 #22 2,63 1 591,300

#23 2,70 1 550,925 #23 2,68 1 592,120

#24 2,62 1 551,725 #24 2,70 1 592,945

#25 2,57 1 552,525 #25 2,67 1 593,770

#26 2,79 1 553,338 #26 2,84 1 594,590

#27 2,76 1 554,140 #27 2,87 1 595,420

#28 2,79 1 554,950 #28 2,86 1 596,250

#29 2,82 1 555,755 #29 2,92 1 597,075

#30 3,06 1 556,560 #30 3,16 1 597,910

#31 3,17 1 557,370 #31 3,23 1 598,730

#32 3,17 1 558,180 #32 3,16 1 599,565

IL: 2,83 IL: 2,82

max.: 3,39 max.: 3,38

min.: 2,47 min.: 2,51

ILU: 0,92 ILU: 0,87

Tabuľka 1  Jednotlivé porty s kanálovým intervalom100 GHz

Práce, ktoré je potrebné vykonať v prípade prechodu na tech-
nológiu WDM-PON sa skladajú z  prác potrebných vykonať 
v mieste technológie (CO) a z prác potrebných vykonať vo von-
kajšom kabinete (DP), kde sa nachádza pasívny optický spliter 
a  kde bude umiestnený AWG fi lter. Kvôli koexistencií oboch 
technológií (obr. 2) je potrebné v týchto dvoch miestach do pre-
nosovej cesty umiestniť WDM1r (coupler fi lter), ktorý spája/
rozdeľuje C a L pásma a O a S pásma. Inštalovanie týchto zaria-
dení predstavuje prerušenie prevádzky. Čas prerušenia, zme-
raný na tri minúty potrebné na inštaláciu WDM1r v na strane 
CO a 10 minút na strane DP (čas zahŕňa aj prípravu konektorov 
a zváranie vlákna) môže byť skrátený (teoreticky na 10 minút) 
pokiaľ bude vkladanie týchto zariadení na oboch miestach 
navzájom koordinované.

Na strane CO sa do WDM1r pripojili obe OLT, na strane 
DP to bolo AWG a pasívny optický spliter. Po prepojení prvého 
koncového zákazníka (odpojenie konektoru a nové nazváranie) 
na AWG, bola koexistencia GPON a WDM-PON v sieti spus-
tená. Zákazníkom boli už dopredu rozdistribuované nové ONU, 
schopné pracovať v C a L pásme. Keď dôjde k prepojeniu zákaz-
níka z pasívneho optického splitra na AWG, musí byť informo-
vaný o  výmene ONU, pretože pôvodná služba na GPON mu 
prestáva fungovať.

Všetky zariadenia a komponenty uvedené na obrázku musia 
byť v sieti zapojené pokiaľ bude minimálne jeden zákazník pri-
pojený do siete cez technológiu GPON. Po migrácii všetkých 
zákazníkov na technológiu WDM-PON a  odovzdaní GPON 
ONT (Optical Network Termination), zabezpečenie koexistencie 
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medzi týmito dvoma technológiami už naďalej nebude potrebné. 
Z prenosovej cesty tak budú následne odstránené coupler fi ltre 
(na strane CO aj DP) a rovnako aj pasívny spliter vo vonkajšom 
kabinete. Tento úkon síce nie je nevyhnutný, no po prejdení celej 
jednej vetvy na WDM-PON sa stávajú zariadenia nepotrebné 
a  v  prípade pasívneho splitra dokonca nevyužité. Odstránenie 
coupler fi ltrov si vyžaduje ďalšie prerušenie prevádzky, prepoj 
(medzi stranou siete a AWG v DP, respektíve OLT na strane CO) 
však môže byť realizovaný cez optickú spojku a  tak prerušenie 
prevádzky bude len otázkou jednej minúty.

Migrácia na TWDM-PON technológiu
Testované TWDM-PON OLT podporovalo štyri samostatné 
vlnové dĺžky pre downstream a  štyri samostatné vlnové dĺžky 
pre upstream (všetky v C pásme). Vzhľadom na to, že pracovné 
pásmo pre TWDM-PON testovanú technológiu bolo v C pásme, 
bola zaručená koexistencia s  GPON technológiou (obr. 3). 
Rovnako ale ako v  prípade WDM-PON technológie, nebude 
možné využívať v  GPON RF video pásmo (1 550–1 560  nm) 
pretože toto pásmo využívajú obe technológie.

Na každej vlnovej dĺžke je možné dosiahnuť až 10 Gb/s do 
vzdialenosti 20 km a využiť deliaci pomer 1:512. To znamená, 
že na jeden port na OLT je možné teoreticky pripojiť až 512 
ONT. Táto skutočnosť predstavuje veľkú výhodu v  porovnaní 
s existujúcou technológiou GPON, kde sa využíva deliaci pomer 
1:64 (respektíve 1:128). Takto môže jeden port TWDM-PON 
OLT nahradiť až osem existujúcich portov na GPON OLT. 
Výsledkom je znižovanie počtu aktívnych technológií v  sieti 
a  poskytovanie služieb môže byť zabezpečené z  jedného cen-
trálneho uzla. Riešenie dokáže nahradiť niekoľko distribuova-
ných uzlov, kde je v prípade GPON potrebné budovať aktívnu 
technológiu. Overenie tejto možnosti bolo aj jedným z dôvodov 
testovania samotnej migrácie vykonanej v sieti Slovak Telekom 
a predstavovalo prvé reálne otestovanie TWDM-PON techno-
lógie na svete.

V porovnaní s migráciou na WDM-PON technológiou bola 
pri druhej migrácií použitá iná počiatočná topológia. Boli pou-
žité dva porty na GPON OLT a  teda dve samostatné optické 
káblové vetvy. GPON OLT bolo umiestnené v  bode bližšie 
k  zákazníkom, pričom TWDM-PON OLT sa umiestnilo do 
centrálneho bodu. Ako už bolo spomenuté, po prechode na 
technológiu TWDM-PON je možné jedným OLT nahradiť nie-
koľko GPON OLT, čo predstavuje výraznú úsporu nielen počia-
točných nákladov (CAPEX) ale aj prevádzkových nákladov 
(OPEX) vydávaných za údržbu niekoľkých technológií (napája-
nie, klimatizácia, priestory).

Samotná migračná procedúra bola výrazne jednoduchšia 
ako v  prípade WDM-PON. Prerušenie prevádzky existujúcej 
technológie bolo potrebné vykonať len raz a  to pri vkladaní 
coupler fi ltrov na strane CO. Týchto fi ltrov je potrebné vložiť 
toľko, koľko optických vetiev je požadované zapojiť. V prípade 
testovaného scenára to boli dva. Samotné prerušenie prevádzky 
je znova otázkou pár minút (cca tri minúty). V tomto momente 
je možné zapojiť a  spustiť TWDM-PON technológiu. Princíp 
fungovania je v porovnaní s WDM-PON technológiou odlišný 
a  skôr sa viac podobá GPON technológií. K  žiadnemu sme-
rovaniu vlnových dĺžok nedochádza a  všetky dáta prenášané 
na všetkých vlnových dĺžkach sa tak dostávajú ku každému 
zákazníkovi. ONT si následne vyberá tie, ktoré sú určené len 
pre neho a ostatné zahadzuje. Predmetné TWDM-PON ONT 
nebolo možné meniť a  vedeli tak pracovať vždy len s  jednou 
vlnovou dĺžkou v smere downstream a s jednou vlnovou dĺžkou 

v smere upstream. V tomto prípade sa jednalo len o prototyp, 
v  reálnom nasadení sa už počíta so zariadeniami, ktoré budú 
vlnovodĺžkovo laditeľné, čiže bude možné v  nich nastaviť na 
akej frekvencií majú vedieť vysielať a prijímať dáta. 

Na strane DP nebol vyžadovaný žiaden zásah operátora, respek-
tíve poskytovateľa služieb. Jednotlivým testovacím zákazníkom boli 
rozdané TWDM-PON ONT a v čase koexistencie si mohli zákaz-
níci ľubovoľne prepínať (prepájať) medzi GPON ONT a TWDM-
PON ONT a na oboch zariadeniach im služby fungovali korektne 
a súčasne. Toto nebolo možné v prípade koexistencie GPON tech-
nológie a  WDM-PON technológie, ktorá si vyžadovala vloženie 
nového zariadenia (AWG) na strane DP. Služby poskytované cez 
technológiu GPON prestanú fungovať až keď bude GPON OLT 
odpojené. Zákazník tak bude musieť byť upozornený, že sa GPON 
technológia vypína a, že naďalej mu budú služby poskytované len 
pomocou TWDM-PON ONT. Samozrejme, že v reálnom nasadení 
nebude môcť zákazník po celú dobu migrácie využívať obe techno-
lógie a ľubovoľne dlho medzi nimi prepínať (poskytovanie služieb 
dvakrát tomu istému zákazníkovi je z  pochopiteľných dôvodov 
neekonomické), ale bude upozornený, že služby poskytované nad 
pôvodnou technológiou GPON budú vypnuté. Čiže hoci samotná 
technológia GPON sa stále bude nachádzať v  sieti, služby budú 
odkonfi gurované a až následne sa GPON OLT odstráni. Počas tes-
tovania migrácie na TWDM-PON nebola technológia GPON zo 
siete odstránená, toto je však logický krok, ktorým sa budú operá-
tori uberať.

  Porovnanie oboch migrácií
Z  oboch vykonaných migrácií vychádza jednoznačne lepšie 
technológia TWDM-PON. Nakoniec práve táto technoló-
gia bude v priebehu tohto roku štandardizovaná a má z nášho 
pohľadu väčšie predpoklady na úspech ako WDM-PON. 
Obrovskou výhodou sú neporovnateľne nižšie nároky na nasa-
denie a  nahradenie existujúcich technológií. Pritom počia-
točné nároky na konfi guráciu a  oživenie technológií sú rov-
naké. Rozdiely vznikajú až priamo v nasadzovaní do siete, kde 
WDM-PON potrebuje niekoľko násobné prerušenie prevádzky 
a výjazd technika pri premigrovaní každého jedného zákazníka. 
Blokujúcim faktorom je aj skutočnosť, že deliaci pomer a teda 
počet použiteľných vlnových dĺžok musí byť minimálne rovnaký 
ako je deliaci pomer technológie GPON. Testovaná technoló-
gia umožňovala pomer len 1:32 naproti tomu nasadená GPON 
technológia využíva deliaci pomer 1:64. To by znamenalo, že 
jeden port GPON OLT musí byť nahradený dvoma portami 
WDM-PON OLT a jeden pasívny optický spliter vo vonkajšom 
kabinete tiež dvoma AWG fi ltrami. Tým pádom je potrebné do 
tohto miesta využiť ešte jedno optické vlákno, čo v prípade ak už 
žiadne rezervné vlákna nie sú dostupné bude vyžadovať doda-
točné náklady na vybudovanie nového. 

TWDM-PON v  porovnaní s  WDM-PON má na druhej 
strane nižšiu bezpečnosť, kde sú podobne ako v prípade GPON 
technológie k  jednotlivým zákazníkom distribuované dáta 
určené pre všetkých zákazníkov a  rovnako aj všetky vlnové 
dĺžky. Vo WDM-PON sa o fi ltrovanie stará AWG, kde k zákaz-
níkovi prichádza len konkrétna vlnová dĺžka na ktorej on sám 
komunikuje. Toto obmedzenie pravdepodobne nebude pre 
operátorov predstavovať rozhodujúci faktor, aby sa v  budúc-
nosti uprednostnili prechod na čistú WDM-PON technológiu. 
TWDM-PON tak môže predstavovať akýsi kompromis, ktorý 
umožní dosiahnuť vysoké prenosové rýchlosti na jednej vlnovej 
dĺžke, pričom sa o túto vysokú rýchlosť budú deliť viacerí zákaz-
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níci. Na obr. 4 minimálny čas uvedený pri WDM-PON migrácií 
značí koordinovanú migráciu, maximálny čas nekoordinovanú.

Pri porovnávaní oboch vykonaných migrácií vyšla v  prie-
mere trojnásobne väčšia náročnosť na WDM-PON v  porov-
naní s TWDM-PON. Odhadované cenové náklady na jedného 
zákazníka boli tiež dvojnásobne väčšie v prípade WDM-PON 
technológie ako v prípade TWDM-PON technológie. Z uvede-
ného vyplýva, že operátori sa v  priebehu nasledujúcich rokov 
budú pravdepodobne naďalej držať zdieľania pásma a pri nasa-
dzovaní nových technológií budú preferovať technológiu s niž-
šou náročnosťou investície do existujúcej sieťovej infraštruktúry. 
Požiadavky na novú technológiu budú koncipované tak, aby pri 
čo najmenších počiatočných investíciách bolo možné dosiahnuť 

čo najvyšší deliaci pomer, minimálne štvor – a  viac násobné 
prenosové rýchlosti a väčšie dosahy technológie. Prechodom na 
TWDM-PON bude navyše možné, ako to bolo potvrdené počas 
vykonaného pilotu, znížiť počet aktívnych technológií v sieti, čo 
má taktiež svoj nezanedbateľný a hlavne dlhodobý ekonomicko-
-prevádzkový význam. 

Nejakú dobu ešte potrvá, kým technológia NG-PON2 bude 
štandardizovaná a ešte dlhšie potrvá, kým sa nasadí do reálnej 
prevádzky, my na Slovensku však už teraz vieme povedať, že 
keď tento čas nastane, máme predstavu o tom, čo nás čaká a aké 
potrebné kroky bude treba vykonať. 

Štefan Šajban
Designer, Slovak Telekom a.s.

Obr. 2  Principiálna 
schéma zapojenia 
koexistencie 
GPON a WDM-PON 
technológie

Obr. 3  Principiálna 
schéma zapojenia 
koexistencie GPON 
a TWDM-PON 
technológie

Obr. 4  Minimálny 
a maximálny čas pri 
WDM-PON migrácií

Lokalita Aktivita Prerušenie Min. Max.

Príprava migrácie I. fáza
CO Inštalácia Coupler fi ltra 4 min.

20 min. 24 min.
Vonk. kabinet Inštalácia AWG, Coupler fi ltra 20 min.

Migrácia zákazníka II. fáza
Vonk. kabinet Prepojenie spliter -> AWG 15 min.

15 min. 18 min.
Zákazník ONT pripojenie a nastavenie 3 min.

Finálny stav III.fáza
CO Demontáž Coupler fi ltra 3 min.

3 min. 6 min.
Vonk. kabinet Demontáž Coupler fi ltra 3 min.

Σ 38 min. 48 min.

WDM-PON

TWDM-PON
Lokalita Aktivita Prerušenie

Príprava migrácie I. fáza CO Inštalácia Coupler fi ltra 4 min.

Migrácia zákazníka II. fáza Zákazník ONT pripojenie a nastavenie 5 min.

Finálny stav III.fáza CO Demontáž Coupler fi ltra 3 min.

Σ 12 min.
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Plnění cílů stanovených 
Digitální agendou v České 
republice – klíčové ukazatele

  Trh vysokorychlostního připojení 
k internetu

Z  domácností mělo ve sledovaném období 
pevné připojení k  internetu 98,1  %, zatímco 
průměr v  EU byl 95,5  %. Česká republika má 
oproti průměru EU též výrazně lepší podíl 
vysokorychlostních připojení (rychlost nad 
30 Mb/s). Přesto mají domácnosti i nadále nižší 
dostupnost, pokud jde o  přístup k  sítím nové 
generace, a to 49,3 % oproti průměru EU 53,8 % 
(viz obr. 1).

Celkem 25,3 % obyvatel mělo v  lednu 2013 
pevné vysokorychlostní připojení, což bylo 
mírně pod evropským průměrem 28,8  % (viz 
obr. 2). To je meziroční nárůst penetrace o 2,3 
procentního bodu. Připojení DSL tvořilo pouze 
36 % trhu oproti průměru EU 73,8 %. Kabelové 
sítě byly využívány jako připojení v  20% ze 
všech vysokorychlostních připojení.

Podíl vysokorychlostního připojení (nad 
30 Mb/s) byl s 22 % vyšší než průměr EU 14,8 %. 
Nicméně ultra-vysokorychlostní připojení (nad 
100 Mb/s) představovalo pouze 1,3 % ze všech při-
pojení oproti evropskému průměru 3,4 %. Mobilní 
vysokorychlostní připojení třetí generace (HSPA) 
bylo k dispozici 92,3 % obyvatel v roce 2012 oproti 
průměru EU 96,3 %.

Ve stejném období bylo připojení čtvrté gene-
race (LTE) dostupné 9,9 % populace ve srovnání 
s průměrem EU 26,2 %. V lednu 2013 mělo cel-
kem 44,9, % obyvatel mobilní vysokorychlostní 
připojení, což je pod průměrem EU 54,5 %.

  Využívání internetu
V  roce 2012 bylo pravidelnými uživateli inter-
netu 66  % českých občanů (alespoň jednou 
týdně). To je pod průměrem EU 70 %. Nicméně 
došlo ke zvýšení z 63 % v roce 2011 (viz obr. 3). 
Častými uživateli internetu (tj. denně) bylo 43 % 

obyvatel oproti 41 % v roce 2011. To je značně 
pod průměrem EU, který činil 59  %. Jedna 
pětina (19  %) Čechů nikdy nepoužila internet 
(evropský průměr 22  %). Jedná se o  zlepšení 
oproti roku 2011, kdy počítač nikdy nepoužilo 
24 % obyvatel.

Nové údaje o používání mobilního internetu 
v roce 2012 ukazují, že 41 % osob v České repub-
lice používá pro přístup k  internetu mobilní 
zařízení, což je nad průměrem EU 36  % (viz 
obr. 4). S 63 % podniků, které poskytovaly svým 
zaměstnancům v roce 2012 přístup k internetu 
prostřednictvím přenosných zařízení, se řadí 
Česká republika spolu s  Dánskem, Finskem 
a Švédskem vysoko nad průměr EU 38%.

  ICT dovednosti
Z  hlediska počítačové dovednosti, představuje 
Česká republika evropský průměr. Rok od roku 
se zlepšuje a  v  roce 2012 mělo 67  % českých 
občanů určitou úroveň počítačových doved-
ností. Podle údajů za rok 2012 mělo vysoké počí-
tačové dovednosti 26 % českých občanů oproti 
25 % v roce 2011 (viz obr. 5). Přední země EU, 
jako Dánsko, Finsko a  Lucembursko, dosahují 
úrovně okolo 30 % nebo dokonce 40 % a Česká 
republika je tedy stále pod úrovní vysoké počí-
tačové gramotnosti. Střední počítačové doved-
nosti má 22 %, což je rovněž pod průměrem EU. 
Kromě toho má 18 % populace nízké počítačové 
dovednosti oproti průměru EU 16 %. 

  e-Commerce
V roce 2012 zakoupilo 32 % Čechů zboží nebo 
služby prostřednictvím internetu, což je hluboko 
pod průměrem EU (45 %) a téměř meziročně se 
úroveň téměř nezměnila. Velmi nízké jsou podíly 
v  České republice u  přeshraničního elektronic-
kého obchodování  – 5  % obyvatel oproti prů-

Evropská komise zveřejnila 25. dubna 2013 své pravidelné hodnocení pokroku při plnění cílů stano-
vených Digitální agendou pro Evropu. Toto poslední hodnocení se týká internetu a jeho využívání. In-
formaci o ročním srovnávacím přehledu plnění Digitální agendy, které se zabývá i dalšími službami, 
přineslo minulé číslo časopisu Telekomunikace 2013/02. Rozvoj připojení k internetu s ohledem na dy-
namičnost tohoto trhu hodnotí Evropská komise dvakrát do roka.
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měru EU 11 % (viz obr. 6). Čeští občané mají více zájem o koupi 
od vnitrostátních prodejců (30 %), i když hluboko pod průměrem 
EU (41 %). Nedostatek důvěry, infrastruktury a kultury elektro-
nického obchodování jsou důvody, proč obyvatelé v České repub-
lice nevyužívají ve velké míře elektronické nakupování. K tomu 
je třeba přičíst skutečnost, že přeshraniční obchodování se rozvíjí 
snadněji mezi zeměmi, které hovoří snadno stejným jazykem, 
a Česká republika do této kategorie nespadá.

České podniky, včetně malých a středních podniků, vykazují 
spolu s Dánskem jeden z nejvyšších počtů elektronických pro-
dejů v roce 2012. Celkem 25 % všech podniků a 24 % malých 
a  středních podniků se v  roce 2012 zabývalo elektronickým 
obchodováním oproti evropskému průměru 14 %, resp. 13 %. 

On-line nákupy jsou v ČR se 40 % rovněž vyšší než 16 % v EU. 
V roce 2012 měla Česká republika s 24 % nejvyšší podíl v EU 
u obratu z elektronického obchodování.

  e-Government
V  roce 2012 využilo 30  % občanů České republiky internet 
pro služby eGovernmentu. Vyplněné formuláře poslalo 13  %. 
Tyto počty jsou stále nižší než průměr EU 44 %, resp. 22 % (viz 
obr. 7). Za zmínku stojí také fakt, že 92 % českých podniků pou-
žívá internet pro komunikaci s orgány veřejné správy, což je nad 
průměrem EU 87% (zavedení  datových schránek v ČR?).

Ing. David Stádník

Obr. 1  Přístup k vysokorychlostním sítím nové generace 
(v % domácností)

Obr. 2  Využití pevného vysokorychlostního připojení 
(počet účastníků na 100 obyvatel)

Obr. 3  Pravidelní uživatelé internetu

Obr. 4  Využití přenosných počítačů a zařízení 
pro připojení k intenetu

Obr. 5  Počítačové dovednosti (2012)

Obr. 6  e-Commerce jednotlivců

Obr. 7  Podíl občanů využívajících internet 
ke komunikaci s orgány veřejné správy
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Pravidelnou informaci o ročním srovnávacím přehledu plnění 
Digitální agendy, která se zabývá i dalšími službami, vydala 
Evropská komise 12. června 2013 a seznámíme Vás s ní v někte-
rém příštím vydání časopisu Telekomunikace.“
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Milníky na cestě elektronických 
komunikací v České republice

  Část 1:  Období Habsburské 
a Rakousko – Uherské monarchie

Historie od semaforu k telegrafu
1793  První semaforové telegrafní systémy byly 

založeny na principu kódování více znaků. 
Jejich přenos zprostředkovávaly důmyslné 
věžové konstrukce umístěné na vybraných 
místech zemského horizontu. Na území 
dnešní České republiky se optický telegraf 
budoval až na začátku 19. století pouze 
dočasně pro účely armády. Relace optic-
kého spojení byly defi nitivně nahrazeny až 
elektrickým telegrafem v roce 1855.

1800  První přístroje pro dálkový přenos zpráv, 
u  kterých byl nosičem přenášené infor-
mace elektrický proud, vznikaly v období 
let 1809–1835 až po vynálezu zdroje stej-
nosměrného proudu, Voltova článku 
v roce 1800. V roce 1825 přihlásil britský 
badatel William Sturgeon (1783–1850) 
vynález elektromagnetu, a  tím polo-
žil základ vývoje budoucího telegrafu. 
Následovali např. britští fyzikové, William 
Cooke a Charles Wheatstone, kteří v roce 
1837 patentovali vynález, který využíval 
jako detektor zmagnetizované jehly vychy-
lované proudem v blízkých vodičích.

1844  Skutečnou změnu uvedl do pohybu 
Samuel Morse, který dne 25. května 1844 
poprvé využil svůj přístroj na meziměstské 
lince na vzdálenost 64  km. Revolučním 
počinem byla geniální myšlenka digitál-
ního přenosu teček a  čárek s  kódováním 
ve formě jejich kombinací.

1846  Odborníci rakouské státní správy si uvě-
domili význam telegrafu dříve, než byl 
v  okolních územích telegrafní provoz 
vlastně zahájen. Ve Vídni vzniká proza-
tímní ředitelství státního telegrafu, jehož 

ředitelem byl jmenován český profesor 
Ondřej Baumgartner.

1846  První telegrafní spojení v  našich zemích 
bylo uvedeno do provozu na  trase želez-
nice společnosti KFNB, tedy Severní 
dráhy císaře Ferdinanda Vídeň-Břeclav-
Brno již koncem roku 1846 a v roce 1847 
bylo dále vybudováno podél nového 
úseku železniční trati společnosti KFNB 
z Brna přes Přerov do Olomouce. V témže 
roce bylo vedení dále prodlouženo podél 
trati Severní dráhy císaře Ferdinanda 
z  Olomouce do Prahy. Za další dva roky 
bylo zřízeno vedení z Prahy do Drážďan.

1846  První telegrafní stanice v Praze byla umís-
těna v  budově nynějšího Masarykova 
nádraží v  Hybernské ulici, postaveného 
v  létech 1844–1845 jako součást trati 
Praha-Olomouc.

1847  Dne 25. ledna vydán dekret, kterým 
stát prohlásil své prioritní právo (státní 
výhradu) na telegrafní provoz, současně 
jím byly nastaveny sankce za narušování 
drátů telegrafního vedení.

1849  V září byl uveden do zkušebního provozu 
na našem území první Morseův telegraf 
a to na trase mezi Vídní a Olomoucí.

1850  Ve Vídni bylo 8. ledna zřízeno Generální 
ředitelství pro komunikace, jímž byl 
položen základ státní správy telegrafního 
provozu. Do čela ředitelství byl jmeno-
ván, tentokrát již defi nitivně, Ondřej 
Baumgartner.

1850  Dekretem z 15. února 1850 byla telegrafní 
služba uvolněna pro veřejný provoz. Byl 
vydán první služební řád a  „Provizorní 
pravidla pro užívání státního telegrafu 
veřejností“. V  těchto právních aktech lze 
spatřovat začátky historie elektronických 
komunikací a  vzniku jejich legislativy 

Svět elektronických komunikací [1], bez něhož si dnes život nedokážeme vůbec představit, procházel ve 
svých počátcích pozoruhodnými peripetiemi. Vynalézání nejrůznějších systémů pro přenos zpráv a in-
formací nebylo zdaleka jen ctižádostí, inspirací nebo vnuknutím myšlenky, ale odvěkým úsilím překonat 
bariéry, které v nás nastavěla zkušenost. Převratný vynález telefonu a následující vývoj moderních pro-
středků elektronických komunikací potvrdily, jak tyto komunikační nástroje otevírají svět a posouvají 
hranice našich možností a představ.



telekomunikace | informatika | technologie | aplikace 23
historie

u  nás. Prvními městy na našem území s  veřejnou tele-
grafní službou byly Praha, Brno, Opava a Bohumín.

1852  Na trati Vídeň-Brno byly zvonkové telegrafy Bainovy 
nahrazeny moderními přístroji Morseovými s  pře-
nosem do 400 slov za hodinu. Pokrokem ve využití 
telegrafu byl vynález Davida Edwina Hughese, který 
díky tiskacímu zařízení práci s  telegrafem podstatně 
zjednodušoval.

1855  Skončilo využívání optického telegrafu a  optické spojení 
bylo po více než šedesáti létech od svého vynálezu defi ni-
tivně nahrazeno nastupující novou generací elektrických 
telegrafů.

1858  Časopis Lumír píše o položení podmořského kabelu mezi 
Evropou a Amerikou.

1865  Na území dnešní Prahy byl zřízen hlavní telegrafní úřad 
v Jindřišské ulici. V té době bylo v Čechách a na Moravě 
celkem 125 telegrafních stanic.

1867  Po prohrané válce s Pruskem se rakouská monarchie mění 
na dualistické Rakousko-Uhersko a  mění své správní 
uspořádání. Uherská územní správa organizačně připomí-
nala rakouskou správu. Byla zřízena nová ředitelství pošt 
a telegrafů a to v Košicích, Bratislavě, Budapešti a Šoproni.

1871  Byla zahájena stavba nového komplexu budov pro tele-
grafní úřad v Jindřišské ulici v Praze. Stavba byla dokon-
čena poslední etapou v roce 1891.

1874  V Čechách a na Moravě poskytovalo telegrafní službu 36 
telegrafních úřadů a  200 telegrafních pobočných stanic. 
Z uvedeného počtu telegrafních stanic jich bylo 28 v prů-
myslových regionech severních Čech, Moravy a Slezska.

1874  Francouz J. M. E. Baudot uvedl úspěšně na trh svůj rych-
lotelegraf s novou telegrafní abecedou založenou na pěti-
bitovém kódu, která se stala základem standardu tzv. 
Mezinárodní telegrafní abecedy č. 2.

Od telegrafu k telefonu
1876  Alexander Graham Bell přihlásil na patentovém úřadu 

svůj vynález a 7. března mu byl vynález přiznán. Ve svých 
devětadvaceti letech připravil k  založení společnost Th e 
Bell Telephone Company, předchůdce společnosti AT&T.

1877  V  prosinci roku 1877 již prezentovala česká fi rma Dr. 
Houdek a Hervert v Praze vlastní telefony i telefony spo-
lečnosti Siemens Halske. V  zahraničí byl o  rok později 
vyroben první přepojovač telefonních hovorů s kapacitou 
20 linek a za pouhé tři roky poté byly přepojovače dodány 
pro telefonní ústřednu pražské veřejné sítě.

1881  Vídeňské ministerstvo obchodu vydalo koncesi na provoz 
historicky první telefonní linky v českých zemích pro spo-
jení mezi dolem Richarda Hartmana v Ledvicích a nádra-
žím v Duchově.

1881  První telefonizovanou železniční tratí v Čechách byla trať 
Ústí nad Labem-Teplice. Vedení se budovalo klasickou 
montáží bronzových vodičů na dřevěných sloupech a na 
názednících na budovách.

1881  Praha získala licenci k  provozu městské telefonní sítě 
a  v  Richterově domě č. p. 495 na Malém rynku (dnes 
Malém náměstí) se stavěla telefonní ústředna pro veřej-
nou telefonní síť. Ústředna systému Western Electric byla 
vybavena čtyřmi přepojovači o celkové kapacitě 200 pří-
pojek a  pěti spojnicemi (šňůry k  propojování volajícího 
a  volaného účastníka). Vlastníkem licence byla privátní 
společnost „Pražské podnikatelství pro telefony“. U jejího 

vzniku byl profesor Dr. Jan Palacký, syn buditele národa 
Františka Palackého.

1881  Vedle Prahy se v Rakousko-Uhersku v roce 1881 uváděly 
do provozu telefonní ústředny ve Vídni a v Brně.

1882  První linka budované městské veřejné sítě v Praze spojo-
vala obchod L. Pohla na Ovocném trhu a Richterův dům 
č. p. 495 na Malém rynku. Účastnické stanice byly vyba-
veny telefony dodanými z Anglie (Bellův přístroj s mikro-
fonem Gower). V budově byla veřejnosti k dispozici první 
telefonní hovorna.

1883  Agenda telegrafní správy byla sloučena se správou poš-
tovní. Nový ústřední správní úřad s účinností od 1. ledna 
1884 obdržel název Ředitelství pošt a  telegrafů, u  nás se 
sídlem v Praze a v Brně. Telegrafní provozní úřady sply-
nuly s  poštovními ve společné Poštovní a  telegrafní 
úřady. Vedle nich zajišťovaly telegrafní a telefonní službu 
ústředny, zřízené ve vybraných velkých městech.

1883  Vyšel první, zatím neofi ciální telefonní seznam v  Praze 
a registroval 98 účastníků.

1884  Společnost Pražské podnikatelství pro telefony v  roce 
1884 ukončila z  fi nančních důvodů provozování tele-
fonu. Provozovatelem pražské, liberecké a  plzeňské sítě 
se stala anglická společnost „Th e Consolidated Telephone 
Company“ se sídlem ve Vídni.

1886  K prvnímu mezistátnímu propojení telefonních ústředen 
v Rakousku-Uhersku došlo v roce 1886, kdy bylo dokon-
čeno drátové meziměstské telefonní vedení Brno-Vídeň.

1886  Praha měla 600 telefonních přípojek. Nad budovou 
ústředny na Malém rynku se tyčila velká železná kon-
strukce pro 600 vedení a připravovalo se rozšíření celého 
systému pro 800 přípojek.

1887  Byla zprovozněna první trasa pražské potrubní pošty na 
lince mezi poštovním úřadem na Malém rynku a  poš-
tou v Jindřišské ulici. Posléze byla trasa z ocelových rour 
prodloužena až na Pražský hrad. Až ve dvacátých létech 
dvacátého století byla vybudována hvězdicová síť potrubní 
pošty o délce 55 km s centrálou v Jindřišské ulici.

1888  Byla ukončena výstavba místní telefonní ústředny v novém 
komplexu budov v Jindřišské ulici. O rok později, v roce 
1889 byla zahájeno přímé telefonní spojení Prahy s Vídní.

1890  V roce 1890 byla vybudována meziměstská vedení Praha-
Ústí nad Labem až do Děčína a telefonní trať Praha-Kolín. 
Podle příkazu ke stavbě, vydaném císařsko-královským 
ministerstvem obchodu, navazovala v roce 1891 výstavba 
telefonního vedení z Prahy do Liberce a na trase byly zři-
zovány telefonní ústředny.

1892  Nabytím účinností zákona č. 264 o zestátnění městských 
sítí z prosince 1892 byly státem vykoupeny koncese sou-
kromých společností v  deseti městech v  Čechách a  na 
Moravě. Jako důvod k  opatření se uváděly nepřiměřené 
zisky soukromých společností.

1896  Bylo zahájeno telefonické spojení mezi Berlínem a Vídní 
s průběhem přes Prahu. Místní ústředna v Jindřišské ulici 
byla rozšířena na kapacitu 1 200 přípojek.

1896  Prvnímu prakticky využitelnému zařízení pro rádiové 
vysílání a příjem byl v roce 1896 udělen patent (Guglielmo 
Marconi). Vzniká nový obor radiotelegrafi e.

1899  Centrum Prahy se začínalo zaplňovat telefonními sloupy, 
dráty a  izolátory na zdech. Nazrál čas na budování pod-
zemních vedení. První kabelová trasa spojila ústředny na 
Malém náměstí a v Jindřišské ulici.
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Psali jsme před deseti lety…Psali jsme před deseti lety…
Ing. David Stádník

Příprava nových regulačních pravidel
Nový evropský regulační rámec pro elektronické komunikace přináší i pro Českou republiku jako 
zemi vstupující do Evropské unie, povinnost harmonizovat své právní předpisy. Článek obsahuje 
stručnou charakteristiku tří nových směrnic, a to Přístupovou směrnici 2002/19/ES, Autorizační 
směrnici 2002/20/ES a Směrnici o univerzální službě 2002/22/ES.

Vladimír Mlynář

Priority české informační a komunikační politiky před 
vstupem do Evropské unie
Od 1. ledna 2003 má naše republika nový ústřední orgán – Ministerstvo informatiky ČR. Jeho vede-
ním byl pověřen Vladimír Mlynář, kterého jsme požádali, aby nás seznámil s postupem resortu při 
řešení priorit v oblasti informačních a komunikačních technologií i aktuálních problémů.

Ing. David Stádník

předseda ČTÚ

Vladimír Mlynář
ministr informatiky

České republiky

-10  let

1902  Zrušena ústředna na Malém náměstí.
1908  Počínající nedostatek kapacity telefonní ústředny 

v  Jindřišské ulici v  Praze byl řešen jejím rozšířením na 
6 000 přípojek.

1910  Nařízením vídeňského ministerstva obchodu z 23. ledna 
1910 mohly být po získání koncese zřizovány a provozo-
vány rovněž radiotelegrafní a radiotelefonní stanice.

1911  Poměrně exkluzivní telefonní službu s drahým zařízením 
si nemohl dovolit každý. V  Praze se proto začaly stavět 
známé telefonní budky s telefony na mince.

1913  V  Praze byla vybudována nová, v  dané době moderní 
ústředna s  přepojovači Western Electric v  systému ÚB 
(ústřední baterie).

1913  Bylo vydáno vůbec první povolení vídeňského minister-
stva pro vlastnictví a  provoz stanice rádiového příjmu 
v Čechách. Jednalo se o příjem časových signálů z Paříže 
v Ondřejovské hvězdárně.

1914  V  Praze byla zahájena výstavba podzemních kabelo-
vých tvárnicových tratí, které vycházely z Jindřišské ulice 
ve směru na Staroměstské náměstí, Karlovo náměstí, 
Václavské náměstí a na Vinohrady.

1914  V Praze bylo 58 veřejných hovoren a 22 veřejných telefon-
ních automatů. Kromě hlavní ústředny v  Jindřišské ulici 
byly k pražské síti připojeny vedlejší ústředny v Hostivaři 
(9 účastníků), Průhonicích (17 účastníků) a Radotíně (17 
účastníků).

1915  Počátkem 20. století disponoval pražský telegrafní 
úřad 20 telegrafy typu Hughes a  56 relacemi telegrafu 
Morse. Tiskací telegrafy byly provozovány rovněž v Brně 
(4), v  Karlových Varech (3), v  Liberci (2), v  Českých 
Budějovicích (2), v Mariánských Lázních (1) a v Plzni (1). 
V té době byla zavedena telegrafní služba u 1 147 poštov-
ních úřadů.

1915  Telegrafní síť však byla směrována převážně do Vídně a do 
Německa a  spojení ve východním směru na Moravu, do 
Slezska i Slovenska bylo naprosto nedostatečné.

Příští část přinese svědectví o historii elektronických komunikací 
v místech, kde se z rozpadlé monarchie zrodila Československá 
republika.

Jan Vašátko

POZNÁMKY
[1]  Sítě elektronických komunikací jsou přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo 

směrovací zařízení a jiné prostředky, které umožňují přenos signálů po vedení, 
rádiem, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky. Viz § 2 písm. h) 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších změn.
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