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úvodní slovo

Poslední týdny jsou pro telekomunikační odvětví významné. 
Bohužel ve velké míře negativně. Poslední zprávou druhého týdne září je návrh Evropské 
komise na zrušení roamingu pro příchozí hovory a  používání místních tarifů pro volání ze 
zahraničí. Je zajímavé, že by to mělo platit nejen pro mobilní, ale také pro pevné sítě. Trochu 
mi to připomíná kopírování amerického telekomunikačního systému (USA chceme do roku 
2020 přece předehnat…), ale asi se trochu zapomíná, že historický vývoj sítí v USA byl přece 
jen přirozenější než v  národnostně rozdrobené Evropě. Je jasné, že takové zásadní regulační 
zásahy donutí operátory měnit jejich obchodní modely tak, aby zůstali konkurenceschopní 
a ziskoví. Nové akvizice a aliance budou nahrávat těm nejsilnějším evropským provozovatelům 
a je otázkou, jak to ovlivní národní alternativce, zejména globálně izolované mobilní operátory. 
Pravděpodobně ti úspěšní budou předmětem akvizičních zájmů. 

Jsem velmi zvědav, jak tyto změny ovlivní výběrové řízení za účelem udělení práv k  využí-
vání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1 800 MHz 
a 2 600 MHz. K tomu se může přidávat i hrozba tzv. „spravedlivého extra zdanění telekomunikač-
ních operátorů“, kterou některé politické strany v rámci předvolební kampaně vyhlašují. Těmito 
proklamacemi dělají z telekomunikačních firem nepřátele zákazníků. Což poškozuje nejen provo-
zovatele telekomunikačních sítí, ale zejména budoucí české i zahraniční investice do ICT oboru. 
Vždyť existuje mnoho malých metropolitních operátorů, které takové zásahy státu mohou zničit.

Tyto politické strany si vůbec neuvědomují, že v rámci chytání voličů za každou cenu současně 
podkopávají toto výběrové řízení, jež má přinést významné finanční zdroje do státního rozpočtu, 
a které možná budou zanedlouho spravovat. A to nerozvádím diskuzi o tom, že toto extra zda-
nění se týká také energetiky a bankovnictví, což jsou hospodářské segmenty se státní regulací. Proč 
potom máme tyto regulační úřady, které regulují zejména cenové aspekty jejich produktů? Proč se 
musí nyní uvalovat extra daň na ty, které stát reguluje? Je stát se svými úřady vlastně neschopný 
moderně a efektivně regulovat tato odvětví? 

Další negativní zprávou bylo hodnocení švýcarského institutu IMD, že Česká republika klesla 
v konkurenceschopnosti oproti loňsku o dvě místa na 35. pozici. V žebříčku Světového ekonomic-
kého fóra (WEF) si ČR pohoršila dokonce o sedm příček a je aktuálně až na 46. místě. Jde dosud 
o největší pád konkurenceschopnosti Česka v historii. Příčinou je podle expertů Světového ekono-
mického fóra hlavně špatné fungování státu a jeho institucí. Kritizována je i nízká úroveň využívání 
nových informačních technologií ve státní správě. Z toho vyplývá, že dynamika rozvoje elektronic-
kých služeb a obecně eGovernmentu je nižší než u mnoha jiných zemí. Přesto je třeba pochválit to, 
že se podařilo vybudovat CzechPointy, datové schránky, základní registry a krůček po krůčku jít 
dál. Je však nutné stále prosazovat plnění úkolů ze strategií, které vlády ČR přijaly, a nezastavovat se 
z důvodu politických a vládních zemětřesení.

Úvodní slovo:
Svatoslav Novák,   

vydavatel časopisu
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Aktuality z EU a ČR

  Aktuality z EU

 Dne 12. června 2013 Evropská komise 
zveřejnila roční Srovnávací přehled Digitální 
agendy, který hodnotí pokrok v plnění cílů sta-
novených Digitální agendou pro Evropu. Podle 
přehledu mají Evropané přístup k  základním 
digitálním sítím a službám, ale kvůli problémům 
v oblasti telekomunikací v Evropě a širších digi-
tálních trhů nemají možnost plně využívat hlavní 
současné a  budoucí výhody digitální revoluce. 
Komise v tomto roce přijme na žádost Evropské 
Rady návrhy konkrétních opatření k  vytvoření 
jednotného telekomunikačního trhu, aby bylo 
možné řešit problémy potvrzené aktuálními 
informacemi. Evropská komisařka pro Digitální 
agendu Neelie Kroesová k  tomu uvedla: „Jsem 
ráda, že základní přístup k internetu je nyní k dis-
pozici prakticky všude v EU, ale nemůžeme se spo-
kojit se včerejším stavem věcí. Údaje ukazují, že 
největším problémem je letos nedostatek investic 
do velmi rychlých sítí a přetrvává nedostatek sku-
tečně jednotného trhu telekomunikací. Problém je 
zjevný a budeme na něj reagovat balíčkem o jed-
notném telekomunikačním trhu.“

 Evropská komise přijala 13. června 2013 
dva návrhy, které zajistí, že do října 2015 
budou všechny automobily vybaveny tísňovým 
voláním pro případ havárie, což přispěje ke 
zmírnění následků závažných dopravních nehod 
v  celé EU. Takzvaný „systém eCall“ v  případě 
vážné nehody automaticky vytočí celoevropské 
číslo tísňového volání 112. Záchranné služby 
tak budou informovány o místě, kde se vozidlo 
nachází, a  to i  tehdy, bude-li řidič v bezvědomí 
nebo nebude-li schopen telefonovat. Všechny 
nové modely osobních automobilů a  lehkých 
užitkových vozidel by měly být vybaveny sys-
témem eCall a měla by být vytvořena potřebná 
infrastruktura k řádnému přijímání a vyřizování 
takových telefonátů ve střediscích tísňového 
volání, což zajistí kompatibilitu, interoperabilitu 
a kontinuitu této služby v celé EU.

Odhaduje se, že systém eCall by měl urych-
lit zásah záchranné služby o  40  % v  městských 
oblastech a o 50 % mimo města a zabránit až 2 
500 úmrtím ročně. Vedle příznivých dopadů na 

silniční bezpečnost systém eCall rovněž pod-
statně přispěje ke zmírnění dopravní neprů-
jezdnosti způsobené nehodami a  k  omezení 
následných nehod, k  nimž může dojít vinou 
nezajištěného místa havárie. Povede to i  k  pří-
nosům pro průmyslové odvětví, konkrétně pro 
podniky podílející se na dodávce technologií, 
komponentů a služeb využívaných pro jednotlivé 
složky systému eCall, včetně systémů zabudova-
ných do vozidel, zajištění rádiového přenosu dat 
a systémů pro střediska zaznamenávající tísňová 
volání. Nadto se očekává, že vybavení zabudo-
vané ve vozidle v  rámci služby eCall by mohlo 
být využíváno i k dalším účelům (např. hledání 
odcizených automobilů). Systém eCall se akti-
vuje automaticky, jakmile čidla zabudovaná ve 
vozidle zaregistrují vážnou havárii. Po aktivaci 
systém vytočí evropské číslo tísňového volání 
112, naváže telefonní spojení s příslušným stře-
diskem tísňového volání a záchranným službám 
předá podrobné údaje o  nehodě, včetně doby 
nehody, přesné polohy havarovaného vozidla 
a směru jízdy (což je velmi důležité u nehod na 
dálnicích a v tunelech). Systém eCall lze aktivo-
vat i ručně stisknutím tlačítka v autě, např. svěd-
kem vážné nehody.

 Evropská komise zavádí nová pravidla 
(nařízení Komise č. 611/2013 ze dne 24. června 
2013), která přesně určují, jak mají provozo-
vatelé telekomunikačních sítí a  poskytovatelé 
internetových služeb jednat, pokud dojde ke 
ztrátě, odcizení či jinému ohrožení osobních 
údajů jejich zákazníků. Účelem těchto tech-
nických prováděcích opatření k  revidované 
směrnici o  soukromí a  elektronických komu-
nikacích (2009/136/ES) je zajistit, aby se v  celé 
EU v  případě narušení bezpečnosti osobních 
údajů jednalo se všemi zákazníky stejně a  aby 
podniky, které působí ve více státech, mohly 
využít celoevropského řešení těchto problémů. 
Provozovatelé telekomunikačních sítí a  posky-
tovatelé internetových služeb disponují mnoha 
údaji o svých zákaznících, jako jsou jejich jména, 
adresy, podrobnosti o bankovních účtech a také 
informace o  telefonních hovorech a  navštíve-
ných internetových stránkách. Od roku 2011 
se na tyto společnosti vztahuje obecná povin-
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nost informovat vnitrostátní orgány a zákazníky 
o  narušení bezpečnosti osobních údajů. Toto 
nařízení Komise specifikuje, jakým způsobem 
mají společnosti dané závazky plnit, a zákazníci 
získají další záruky toho, že jejich problém bude 
náležitě řešen. Komise by rovněž společnosti 
ráda motivovala k  tomu, aby osobní údaje šif-
rovaly. Komise proto spolu s  agenturou ENISA 
zveřejní orientační seznam ochranných technic-
kých opatření, jako jsou např. šifrovací techniky, 
díky kterým nebudou dotčené údaje srozumi-
telné pro nikoho, kdo do nich není oprávněn 
nahlížet. Pokud společnost tyto techniky použije 
a dojde k narušení bezpečnosti osobních údajů, 
bude z povinnosti informovat dotčené účastníky 
osvobozena, protože narušitel se ve skutečnosti 
k jejich osobním údajům nedostane.

 Evropská komise 25. června 2013 zveřejnila 
novou politiku (otevřené normy), díky níž se 
veřejné orgány snáze vyhnou závislosti na jedi-
ném dodavateli informačních a komunikačních 
technologií. Veřejný sektor EU tak získá nové 
možnosti a bude moci ušetřit více než 1,1 mili-
ardy eur ročně. Například otevřená nabídková 
řízení přilákají větší počet uchazečů s  výhod-
nější nabídkou (zdvojnásobení počtu uchazečů 
obvykle snižuje výši nabídky ve smlouvě o 9 %). 
Orgány, které se při pořízení ICT systémů roz-
hodnou pracovat spíše s  normami, nemusejí 
využívat jedinou IT značku, nástroj, systém nebo 
výrobek, čímž se ušetří peníze daňových poplat-
níků. Mnoho organizací buď nemá dostatek 
odborných znalostí při rozhodování, jaké normy 
se vztahují na jejich potřeby, pokud jde o  IT 
vybavení, anebo se obávají, že počáteční náklady 
na výměnu systému by byly příliš vysoké, a  že 
by mohly přijít o důležitá data. V důsledku toho 
stále zůstávají pouze u jednoho IT systému nebo 
spolupracují pouze s  jedním dodavatelem. Širší 
využívání těchto norem (často nazývaných také 
otevřené standardy) navíc usnadňuje výměnu 
dat mezi systémy veřejného sektoru – občané 
tak musejí uvést příslušné údaje pouze jednou 
(nikoli každému orgánu veřejné správy zvlášť). 
Snazší je rovněž poskytování přeshraničních 
služeb elektronické veřejné správy, potřebné 
pro občany a  podniky, kteří v  EU pracují, stu-
dují, podnikají nebo cestují. Pro orgány veřejné 
správy, které se rozhodnou k přechodu k jiným 
systémům, Evropská komise uspořádá setkání, 
na nichž budou jednat s  odvětvím IT dodava-
telů, normalizačními organizacemi a občanskou 
společností a  kde budou vytvořeny optimální 
postupy a řešení možných problémů.

 Dne 26. června 2013 zveřejnila Evropská 
komise informaci, že evropští spotřebitelé 
využívající vysokorychlostní přístup k  inter-
netu nestahují data rychlostí, kterou si zapla-
tili. Podle nové studie Evropské komise, která 

mapuje výkon pevných širokopásmových přípo-
jek, disponují spotřebitelé v  průměru jen 74  % 
inzerované rychlosti, kterou si zaplatili. K hlav-
ním zjištěním studie patří:

–  Kabelové připojení nabízí nejspolehlivější 
rychlost stahování: Evropský průměr 74 % 
zastírá výrazné rozdíly ve výkonu různých 
technologií. Služby xDSL dosahovaly pouze 
63,3  % inzerované rychlosti stahování, 
zatímco u  přípojek CATV to bylo 91,4  % 
a u optických přípojek (FTTx) 84,4 %.

–  V  absolutním vyjádření činila průměrná 
rychlost stahování ve špičce napříč všemi 
zeměmi a  technologiemi 19,47  Mb/s. 
Nejvyšší rychlosti dosáhly služby FTTx, 
a  to 41,02  Mb/s. Přípojky CATV dosáhly 
rychlosti 33,10  Mb/s, zatímco služby 
xDSL zůstaly s  průměrnou rychlostí 
7,2 Mb/s značně pozadu.

–  Rychlost odesílání dat se blíží inzerované 
rychlosti. Průměrná rychlost odesílání dat 
činila napříč celou Evropou 6,20  Mb/s, 
což představuje 88  % inzerované rych-
losti odesílání. Zdaleka nejrychlejší byly 
s  19,8  Mb/s  služby FTTx. Je to proto, 
že řada služeb FTTx poskytuje rychlost 
odesílání dat, která se blíží rychlosti sta-
hování. Přípojky CATV a  služby xDSL 
dosáhly mnohem skromnějších výsledků: 
3,68 Mb/s a 0,69 Mb/s. 

Rychlost širokopásmových produktů bývá inze-
rována jako „až XX Mb/s“. Toto je tzv. „inzero-
vaná“ či „nominální“ rychlost. Mezi inzerovanou 
rychlostí a reálnou rychlostí, kterou spotřebitelé 
získají, však může být značný rozdíl. Rozdíly 
ve výkonu stahování mezi jednotlivými člen-
skými státy jsou dány především technologiemi, 
které byly v  té které zemi historicky nasazeny. 
Z výzkumu plyne, že 27–41 % evropských před-
platitelů přístupu k internetu si myslí, že jejich 
rychlost stahování nedosahuje rychlosti, kterou 
mají ve smlouvě. A  téměř polovina předplati-
telů v EU tvrdí, že kvůli nedostačující rychlosti 
nebo kapacitě mívá někdy problém dostat se 
k online obsahu a aplikacím. Studie je založena 
na metodě, která využívá hardwarová zařízení 
a  poskytuje nejpřesnější a  nezávislé výsledky 
o  výkonu internetu bez ohledu na přístupovou 
technologii a domácí instalaci.

 Podle informace z 23. července 2013 Evropa 
doplácí na to, že přidělování kmitočtového 
spektra pro mobilní širokopásmové sítě 4G 
je ve většině členských států příliš pomalé. 
Členské státy dále potvrdily, proč je v  celé 
Evropské unii nutno přidělovat rádiové spekt-
rum koordinovaněji. Polovina členských států 
Unie z výjimečných důvodů požádala o odklad 
využívání pásma 800 MHz pro mobilní široko-
pásmové sítě, což docela rozzlobilo komisařku 
EU pro informační společnost Neelie Kroesovou, 
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protože původní dohodnutý termín vypršel 
1. ledna 2013. Komise devíti z  těchto čtrnácti 
žádostí s nevolí vyhověla. Zpřístupnění pásma 
800 MHz má zásadní význam, protože umožňuje 
rozšířit využívání populárních rádiových široko-
pásmových služeb. „Souhlasili jsme s  dočasnou 
výjimkou odložit uvolnění pásma 800 MHz v pří-
padě devíti zemí,“ uvedla v prohlášení Kroesová. 
„To je náš poslední ústupek, každé další zpoždění 
přidělení kmitočtů tohoto pásma poškozuje naši 
ekonomiku a  frustruje naše občany.“ Kroesová 
zdůraznila, že jedním z důsledků prodlení uvol-
nění pásma 800 MHz v jednotlivých zemích je, 
že mobilní telefony, jež jsou občany považovány 
za základní zařízení, nejsou plně funkční po 
celé Evropě. Výrobci mobilních telefonů (včetně 
společnosti Apple) vynechávají některé čipy 
potřebné pro připojení v  Evropě, protože dost 
zemí nevyužívá dané kmitočtové pásmo, aby se 
to ekonomicky vyplatilo. Komise odsouhlasila 
odklady pro Španělsko, Kypr, Litvu, Maďarsko, 
Maltu, Rakousko, Polsko, Rumunsko a  Finsko; 
odmítla odklad pro Slovensko a  Slovinsko, kde 
bylo zpoždění způsobeno organizací povolova-
cího postupu, a nikoli výjimečnými okolnostmi, 
které by bránily dostupnosti pásma. V  případě 
Řecka, Lotyšska a  České republiky je zapotřebí 
další zhodnocení, Belgie a Estonsko se opozdily, 
ale o výjimku nepožádaly a Bulharsko oznámilo, 
že bude toto pásmo nadále využívat pro státní 
složky a k obranným účelům. Pásmo 800 MHz 
je součástí „digitální dividendy“, spektra uvol-
něného přechodem z  analogové na digitální 
technologii televizního vysílání. Konkrétně má 
toto kmitočtové pásmo potenciál podporovat 
mobilní širokopásmové sítě v  celé zemi včetně 
odlehlých a venkovských oblastí. Pouze jedenáct 
členských států doposud oznámilo, že skutečně 
umožnily využívání pásma 800 MHz pro mobilní 
širokopásmové komunikace. Členské státy, které 
odklad získaly, jsou ovšem povinny zajistit, aby 
jejich dočasné využívání pásma 800 MHz (např. 
pro R a TV vysílání) nebránilo rozvoji mobilních 
širokopásmových sítí v  tomto pásmu v soused-
ních členských státech.

  Aktuality z ČR

 Fórum pro otevřená data vyhlásilo první 
českou soutěž pro aplikace nad otevřenými 
daty. Fórum, které bylo založeno jako společný 
projekt Fondu Otakara Motejla, FIS VŠE a MFF 
UK, chce podpořit obdobu zahraničních Open 
Data Challenge. Podmínkou soutěže je buď 
aplikaci postavit na otevřených datech anebo 
potřebná data zpracovat tak, aby byla opě-
tovně využitelná i  pro kohokoli dalšího. Může 
jít i  o  data, která sbírá nebo vytváří soukromý, 
neziskový nebo akademický sektor, nikoli pouze 
veřejné instituce. Soutěž s  názvem „Společně 
otevíráme data“ má dvě kategorie – pro veřej-

nost a studenty středních a vysokých škol. Jejími 
partnery jsou společnost CZ.NIC a  servery 
Lupa, Root a  Slunečnice. Uzávěrka přihlášek 
je 25. října. Vítězové budou vyhlášeni 28. listo-
padu. Pro 20 nejlepších aplikací jsou připraveny 
finanční i věcné ceny.

 Český telekomunikační úřad uspořádal 21. 
června v  rámci procesu vyhodnocení veřejné 
konzultace seminář k  podmínkám aukce vol-
ných kmitočtů. Spolu se zástupci poradenské 
společnosti představil svůj přístup k  vypořá-
dání podmínek a  zdůvodnění jejich přijetí či 
odmítnutí. Nové podmínky například omezují 
možnost pro jakéhokoli zájemce získat více než 
dva kmitočtové bloky v  nejcennějším pásmu 
800  MHz (digitální dividenda) a  mění pod-
mínky týkající se rozvojových kritérií tak, aby 
operátoři mohli pokrývat celé území ČR najed-
nou. Naopak zůstaly vyhrazeny části pásma 
800  MHz výhradně pro nové hráče a  závazek 
stávajících operátorů vpustit nového držitele 
kmitočtových práv do sítě 2G/3G na základě 
povinnosti národního roamingu. Následně zve-
řejnil ČTÚ 24. června 2013 podrobné vypořá-
dání připomínek z veřejné konzultace podmínek 
aukce kmitočtů digitální dividendy. Připomínky 
k podmínkám aukce podalo celkem 17 subjektů, 
mezi nimi občané, občanské iniciativy, poslanci, 
státní instituce, profesní sdružení, mobilní ope-
rátoři a  společnosti působící na českém teleko-
munikačním trhu. Obdržené připomínky se 
týkaly zejména podmínek k  podpoře vstupu 
nového mobilního operátora na trh, struktury 
nabídky kmitočtů, podmínek pro rychlý rozvoj 
nových sítí a nabídku služeb mobilního široko-
pásmového přístupu a v neposlední řadě i mož-
ného rušení zemského digitálního televizního 
vysílání. ČTÚ nevyhověl návrhům na zrušení 
vyhrazení dvou bloků o  velikosti 2× 10  MHz 
v pásmu 800 MHz pro nové zájemce o vstup na 
trh a  omezení možnosti stávajících operátorů 
soutěžit o ucelený blok o velikosti 2× 15,8 MHz 
v  pásmu 1800  MHz. Naopak akceptoval při-
pomínky týkající se navrženého spektrálního 
limitu pro nabídky v  pásmu 800  MHz a  snížil 
ho tak, aby podpořil vznik nejméně tří sítí 4G. 
Dále ponechal v návrhu možnost využití služeb 
národního roamingu ve 2G a  3G sítích stávají-
cích operátorů ale rozhodl se zkrátit dobu jejich 
poskytování tak, aby byla přiměřená očekáva-
nému rozvoji nových sítí.

 ČTÚ informoval, že předpokládá zahá-
jení výběrového řízení nejpozději do polo-
viny srpna poté, co obdrží a  zapracuje vyjád-
ření Úřadu na ochranu hospodářské soutěže 
a  dokončí překlady dokumentace výběrového 
řízení do anglického jazyka.

Zprávu o průběhu předchozí neúspěšné aukce 
kmitočtů pro mobilní sítě zveřejnil ČTÚ 13. 
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června 2013 po předložení souhrnné informace 
o průběhu a výsledcích aukce vládě den předtím.

 Český telekomunikační úřad připravil v sou-
ladu s  Usnesením vlády ČR č. 203 ze dne 20. 
března 2013 k aktualizované Státní politice v elek-
tronických komunikacích, Digitální Česko v. 2.0 
návrh Obecných pravidel a doporučení pro vyu-
žívání řízení datového provozu při poskytování 
služby přístupu k  internetu, včetně parametrů 
kvality této služby a  zveřejnil ho ke konzultaci 
31. června 2013. Cílem je zejména zvýšení trans-
parentnosti informací pro koncové spotřebitele. 
ČTÚ při přípravě návrhu plně respektoval souvi-
sející dokumenty EU a Sdružení BEREC, a rovněž 
zohlednil dosavadní poznatky z řešení problema-
tiky síťové neutrality. Konečná podoba kvalitativ-
ních parametrů přístupu k internetu se následně 
promítne do změny „Opatření obecné povahy č. 
OOP/14/04.2012-5 0147“, kterým se stanoví para-
metry kvality poskytovaných veřejně dostupných 
služeb elektronických komunikací, které mají být 
měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění infor-
mací o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách, 
za nichž jsou služby poskytovány, a  opatřeních 
zajištujících rovnocenný přístup i  pro zdravotně 
postižené uživatele, a postupy pro vyhodnocování 
kvality“.

 Dne 24. července 2013 byla ve Sbírce zákonů 
v  částce 86 vydána novela zákona č. 127/2005 
Sb., o  elektronických komunikacích, účin-
nosti nabude dnem 8. srpna 2013. Novela upra-
vuje mimo jiné uzavírání nebo změnu smluv 
s  využitím přístupu na dálku, problematiku 
automatického prodlužování smluv a  sjedná-
vání smluvních pokut v  případě předčasného 
ukončení smluv uzavřených na dobu určitou. 
Nová zákonná úprava mění nerovné postavení 
zákazníka proti operátorovi a  zlepšuje ochranu 
spotřebitelů. 

 Na základě usnesení vlády č. 370 ze dne 23. 
května 2012 připravují společně Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR a Český telekomuni-
kační úřad návrh programu podpory projektů 
zaměřených na budování přístupových sítí 
nové generace, podmínek jeho správy a finan-
cování. Dostupnost širokopásmového připojení 
k internetu má strategický význam pro evropský 
růst a inovace, pro sociální a územní soudržnost 
a je klíčovým předpokladem pro vytváření pra-
covních míst. Záměr připravit návrh programu je 
veden snahou využít příležitosti výnosu z výbě-
rového řízení na kmitočty v pásmech 800 MHz, 
1 800 MHz a 2 600 MHz k podpoře dosažení cílů 
státní politiky „Digitální Česko, Digitální Česko 
v. 2.0“ a  tím rovněž cílů Digitální agendy pro 
Evropu. Rozvojová kritéria stanovená v  rámci 
podmínek aukce mají za cíl zajistit relativně 
rychlé pokrytí území ČR mobilním širokopás-

movým přístupem. Nicméně vzhledem ke sku-
tečnosti, že cílů státní politiky nelze dosáhnout 
pouze prostřednictvím mobilních širokopás-
mových sítí, je třeba podpořit budování pevné 
(zejména optické) přístupové infrastruktury. 
V souladu s požadavky stanovenými v Pokynech 
EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu 
k  rychlému zavádění širokopásmových sítí ze 
dne 26. ledna 2013 musí Český telekomunikační 
úřad v  rámci přípravy programu provést velmi 
podrobné mapování existence relevantní infra-
struktury na území ČR s cílem stanovit tzv. bílá 
a šedá místa, do nichž by měla případná podpora 
směřovat. Pro účely tohoto mapování byl vytvo-
řen dotazník a  ČTÚ s  žádostí o  jeho vyplnění 
oslovil vybranou skupinu podnikatelů v  elek-
tronických komunikacích, obce, orgány veřejné 
správy, příspěvkové a  zájmové organizace, 
osoby podnikající v síťových odvětvích, subjekty 
potenciálně shromažďující data pro územní ana-
lytické podklady a profesní a zájmové asociace. 
Cílem oslovení takto široké skupiny respondentů 
je snaha o co nejpodrobnější zmapování již exis-
tující či potenciálně využitelné infrastruktury 
pro poskytování vysokorychlostního přístupu 
k internetu. Informace s formuláři zveřejnil ČTÚ 
23. července. Termín pro vyplnění dotazníků je 
23. srpna 2013.

 Soutěž ICT Diplomová práce roku 2013, 
kterou organizuje ICT UNIE, měla uzávěrku 
19. července. Partnery soutěže jsou společnosti 
ABRA Software, ARBES Technologies, EDITEL 
CZ, SAP, Telefónica a T-Systems. Soutěž je pro-
jektem na podporu vysokého školství a zvýšení 
prestiže oboru informačních a  komunikačních 
technologií v ČR. Do soutěže se přihlásilo celkem 
115 účastníků, z toho 21 dívek. Odborná porota 
složená z vysokoškolských pedagogů a zástupců 
ICT firem posoudí všechny přihlášené práce 
a  vybere šestici nejlepších v  každé kategorii. 
Finálové kolo proběhne v září, kde budou účast-
níci osobně prezentovat svou práci, a porota pak 
rozhodne o  konečném pořadí. Na slavnostním 
večeru pak vítězové všech šesti kategorií obdrží 
symbolický šek na 50 000 korun, na druhém 
místě 10 000 korun, na třetím místě 5 000 korun 
a na čtvrtém až šestém místě po tisícikoruně. 

 České Radiokomunikace získaly od ČTÚ 
povolení pokračovat v  experimentálním vysí-
lání ve standardu DVB-T2 z  vysílače Žižkov 
v Praze, a to až do 10. 1. 2014. V rámci tohoto 
povolení bude probíhat také test placené televize 
a ve spolupráci s Českou televizí se bude testovat 
i nový formát televizního vysílání Ultra HDTV 
(4K). Platforma DVB-T2 umožňuje kromě vysí-
lání v HD rozlišení i řadu dalších pokrokových 
služeb jako hybridní televize, prostorový zvuk, 
mobilní příjem televize, 3D vysílání nebo super 
teletext, který je podobný webové stránce.
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FTTC/VDSL2 cestou  
k přístupové síti příští generace

  Úvod 
Přístupové sítě nové generace založené na 
technologii VDSL2 a  jejich připojení v  archi-
tektuře optické vlákno k  rozváděči (Fiber-To-
The-Cabinet, FTTC) se v  současnosti ve světě 
dost rozšířily a nabízejí jeden z nejvhodnějších 
mezilehlých kroků vedoucích přímo k dalšímu 
vývojovému stupni, tedy optickému vláknu až 
do domu (Fiber-To-The-Home, FTTH) [1]. Sítě 
FTTC/VDSL2 nabízejí koncovému uživateli 
přenosové rychlosti až 200  Mb/s, což by mělo 
být pro nejbližší budoucnost více než dostatečné 
spolu s podstatně nižšími pořizovacími náklady 
ve srovnání s  plně optickou přístupovou sítí. 
Hybridní přístupová síť s  architekturou FTTC, 
kombinující optickou síť xPON (např. GPON, 
XGPON) a metalické vedení vylepšené techno-
logií VDSL2 totiž nabízí velice zajímavý poměr 
ceny a výkonu.

Poskytování přenosových rychlostí až 
200  Mb/s  prostřednictvím technologie VDSL2 
je založeno na využití podstatně širšího kmito-
čtového pásma metalického vedení. Výkonnost 
přípojky VDSL2, stejně jako u  ostatních typů 
xDSL, ve značné míře závisí na délce a kvalitě 
metalického vedení, šířce využívaného kmito-
čtového pásma a úrovni rušení, tj. zejména pře-
slechů a impulzního šumu [2]. I když v literatuře 
nalezneme poměrně velké množství publikací, 
které se těmito problémy zabývají, experimen-
tálních studií referujících o reálných dopadech 
těchto jevů je podstatně méně. V  článku jsou 
nejprve prezentovány výsledky měření výkon-

nosti v závislosti na délce metalické části účast-
nické přípojky FTTC a  provozních profilech 
VDSL2 (8b, 12a, 17a), přičemž je zkoumána 
horní hranice přenosových rychlostí různých 
profilů bez ohledu na úroveň rušení. Následně 
jsou prezentovány výsledky z  reálného pro-
vozu služby VDSL2, včetně rušení přeslechem 
a impulzním šumem.

  Výkonnost VDSL2 bez rušení

Provozní profily VDSL2
První fáze realizace přístupových sítí příští 
generace (Next Generation Access, NGA) zahr-
nuje kombinaci optického vlákna a metalického 
vedení. Konkrétně zavádění optických vláken 
hlouběji do přístupových sítí, takže poslední 
úsek může být realizován technologii VDSL2 
namísto ADSL2/ADSL2+ [3].

Řešení FTTC umožňuje poskytovat extrémně 
rychlé datové přenosy i  účastníkům více vzdá-
leným od místní ústředny, zatímco současně je 
připravován další krok k plně optické přístupové 
síti. Navíc VDSL2 představuje přístupovou tech-
nologii schopnou pokrýt přenosové rychlosti až 
200 Mb/s, přičemž bohatá nabídka alternativních 
profilů poskytuje telekomunikačním provozo-
vatelům příležitost nabízet široký rozsah služeb 
v závislosti na svém obchodním plánu.

Dostupné profily pro VDSL2 se liší zejména 
výstupním výkonem a  využívaným kmitočto-
vým pásmem. Tabulka 1 shrnuje hlavní charak-

Ve srovnání s většinou evropských zemí se připojení xDSL podílí na širokopásmovém přístupu v ČR 
podstatně méně, což má zjevně důvod v  celosvětově nebývale velkém podílu místních sítí WiFi jako 
odpověď české lidové tvořivosti na otálení se zaváděním ADSL. Po samotné technické stránce je u nás 
dostatek pramenů zabývajících se zvyšováním propustnosti tohoto širokopásmového spojení a jeho mo-
delováním, pocházejících ponejvíce z Katedry telekomunikací ČVUT FEL Praha – viz např. [2], [3], 
[4], [5], [6] a [7], uvádíme-li prameny pouze v češtině. Záměrem je tyto informace doplnit pohledem 
zahraničního provozovatele. V následujícím článku jsou volně zpracovány výstupy ověřovacích měření 
prováděných řeckým dominantním provozovatelem OTE, jehož výsledky byly představeny na 51. kon-
gresu FITCE v Poznani v září 2012 [1] V úvodu jsou stručně shrnuty hlavní provozní aspekty přístu-
pových sítí v architektuře FTTC (xPON)/VDSL2. Následně jsou analyzovány vybrané výsledky měření 
dosažitelných přenosových rychlostí, tedy propustnosti kanálů s ohledem na délku metalického vedení 
a použitých provozních profilů VDSL 2 (8b, 12a, 17a). Na závěr jsou prezentovány výsledky dosažené 
při rušení přeslechem a impulzním šumem.
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teristiky všech dostupných profilů podle kmitočtového plánu 
998 ADE VDSL2, odpovídající doporučení ITU G.993.2 Annex 
B [4]. Základní spektrální a výkonové charakteristiky každého 
profilu, ať už je přístupový multiplexor DSL (DSLAM) umís-
těn přímo u  ústředny nebo na vysunutém rozváděči (Remote 
Distribution Frame, RDF) ve vzdáleném kabinetu. Obecně 
platí, že čím vyšší kmitočtové pásmo je využíváno, tím nižší 
je dosah přípojky VDSL2. Profil VDSL2 8b vyžaduje v porov-
nání a  ADSL2+ čtyřikrát širší kmitočtové pásmo při stejném 
celkovém výkonu ve směru k  účastníkovi (Downstream, DS). 
Výsledkem je vyšší přenosová rychlost než poskytuje ADSL2+ 
při stejném efektivním dosahu. Profil VDSL2 12a využívá nižší 
celkový výkon ve směru k účastníkovi a širší pásmo ve směru 
od účastníka (Upstream, US). Celkově nabízí vyšší přenosové 
rychlost, ovšem na kratších metalických vedeních. Totéž v pod-
statě platí pro profily VDSL2 17a a 30a, opět se jedná kompro-
mis mezi přenosovou rychlostí a dosahem.

Profil
Celkový 
výkon DS 
[dBm]

Celkový 
výkon US 
[dBm]

Mezní 
kmitočet DS 
[MHz]

Mezní 
kmitočet US 
[MHz]

Max. 
rychlost  
[Mb/s]

8a 17,5 14,5 8,5 5,2 50

8b 20,5 14,5 8,5 5,2 50

8c 11,5 14,5 8,5 5,2 50

8d 14,5 14,5 8,5 5,2 50

12a 14,5 14,5 8,5 12 68

12b 14,5 14,5 8,5 12 68

17a 14,5 14,5 17,66 12 100

30a 14,5 14,5 24,89 30 200

Tabulka 1  Charakteristiky profilů VDSL2 podle plánu ADE 998

Měření přenosových rychlostí
K  posouzení výkonnosti nejrozšířenějších provozních profilů 
VDSL2 použitelných v architektuře FTTC bylo použito měření 
přenosových rychlostí (např. mezi vysunutým DSLAM a konco-

vým zařízení na relativné krátkém metalickém vedení). K pro-
pojení linkového zakončení VDSL2 umístěného v DSLAM 
a  koncového zařízení (Customer Premises Equipment, CPE) 
posloužil simulátor metalických vedení. Průměr jader byl nasta-
ven na 0,4 mm a délka simulovaného vedení byla měněna v širo-
kém rozsahu, aby bylo možné porovnat výkonnost při různých 
délkách vedení, které se mohou v praxi vyskytnout. Obr. 1 uka-
zuje dosažené přenosové rychlosti v závislosti na délce vedení ve 
směru k účastníkovi a obr. 2 ve směru od účastníka pro nejčas-
těji používané profily VDSL2, tj. 8b, 12a a 17a.

 Výkonnost VDSL2 s přeslechy 
Při přenosu signálů telekomunikačním kabelem působí mezi 
jednotlivými páry vzájemné vazby, takže energie širokopásmo-
vých signálů DSL přenášená po jednom páru je zčásti absorbo-
vána ostatními páry kabelu. Tato energie se pak projevuje jako 
rušení přeslechem. Výsledkem je, že přeslechový signál od určité 
úrovně (dané odstupem signálu od šumu) překrývá požadovaný 
signál. Přeslech je jedním z hlavních rušení, které omezují dosah 
přenosových systémů xDSL. Jak ukazuje obr. 3, rozeznáváme 
přeslech na blízkém konci (Near End Crosstalk, NEXT), který 
ovlivňuje přenos ve směru od účastníka a přeslech na vzdále-
ném konci (Far End Crosstalk, FEXT), který ovlivňuje přenos 
ve směru k  účastníkovi. FEXT odpovídá rušení ze signálů na 
souběžných párech ve stejném směru, zatímco NEXT odpo-
vídá rušení ze signálů šířených protisměrně. Právě se zřetelem 
na tuto skutečnost využívají technologie ADSL a  VDSL často 
duplex s  kmitočtovým dělením (Frequency Division Duplex, 
FDD). Jednotlivé směry přenosu využívají různá kmitočtová 
pásma, čímž se NEXT minimalizuje. 

Úroveň přeslechů závisí na spektrální výkonové hustotě 
vysílaných signálů, využívaném kmitočtovém pásmu a  kvalitě 
kabelu, pak lze určit, do jaké míry se systémy vzájemně ovliv-
ňují. Čím je metalické vedení delší, tím je signál více utlumen 
a tudíž přeslechovým signálem více rušen. To se týká DSLAM 
umístěného u  ústředny i  ve vysunutém kabinetu. V  závislosti 
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na nastavené konstelaci kvadraturní modelace (QAM), a  tedy 
přiřazení určitého počtu bitů na symbol, je pro správný příjem 
signálu vždy požadován určitý odstup signál od šumu (Signal to 
Noise Ratio, SNR). 

Nižší hodnota SNR znamená nižší počet bitů na symbol 
(v  případě VDSL2 je počet bitů na symbol v  rozsahu 1  až 
15), což se projeví snížením přenosové rychlosti nebo pokud 
chceme rychlost zachovat snížením efektivního dosahu. V pří-
padě, kdy se v  rámci jednoho kabelu kombinují dva nebo 
více systémů xDSL z  různých lokalit (např. jeden DSLAM 
pro systémy ADSL2/ADSL2+ je umístěn u ústředny a druhý 
DSLAM pro VDSL2 je umístěn ve vysunutém kabinetu), 
přeslechové signály systému VDSL2 umístěného v  kabinetu 
budou významným způsobem ovlivňovat výkonnost systémů 
ADSL2/ADSL2+ umístěných u  ústředny. Řešením je snížit 
úroveň vysílaného výkonu (Power Backoff, DPBO) ve směru 
k  účastníkovi u  systémů umístěných v  kabinetu (týká pouze 
kmitočtového pásma, kde se systémy kmitočtově překrývají).
Pokud jsou však všechny systémy VDSL2 na stejném kabelu 
součástí téhož DSLAM, jejich signály jsou utlumeny stejně 
a použití funkce DPBO nemá smysl.

Obr. 4 ukazuje laboratorní měření přenosových rychlostí 
systému VDSL2 (ve směru k účastníkovi) podle kmitočtového 
plánu 998ADE17 v závislosti na simulované úrovni rušení pře-
slechem na vzdáleném konci ze stejných systémů (SFEXT). Pro 
měření byl nastaven profil 17a, který se obvykle využívá pro 
vysunuté DSLAM umístěné v kabinetech, protože kratší meta-
lická vedení umožňují využívat vyšší kmitočtová pásma a simu-
lován 10párový telekomunikační kabel o  délce 300 a  600  m. 

Výsledky byly vyhodnocovány při postupném přidávání ruší-
cích systémů (1 až 9) až po plně obsazený kabel.

Naměřené hodnoty jasně ukazují, že SFEXT má výrazný vliv 
na degradaci výkonnosti systémů VDSL2. Přesněji, s rostoucím 
počtem rušících systémů klesly přenosové rychlosti asi o 30 %. 
K tomuto rychlému poklesu došlo při rušení 4–5 rušících sys-
témů, při dalším přidávání rušících systémů se pokles přeno-
sové rychlosti velmi zpomalil.

 Výkonnost VDSL2 s impulsním šumem
Impulsní šum společně s přeslechy mají největší vliv na zhor-
šení výkonnosti systému VDSL2 v  metalické části přístupové 
sítě. Ovšem na rozdíl od přeslechů je rušení impulzním šumem 
nahodilé a nedá se předvídat. Rušení přeslechem je dáno typem 
a  počtem zdrojů rušení, tj. jaké další systémy jsou na stej-
ném kabelu provozovány, což lze jednoznačně určit. Zdrojem 
impulzního šumu jsou obvykle okolní elektrické přístroje a spo-
třebiče a je třeba ho uvažovat stochastický.

V  rámci řecké studie byla provedena řada měření, aby bylo 
možné vyhodnotit vliv shluků opakujících se elektrických impulzů 
(Repetitive Electrical Impulse Noise, REIN) na výkonnost sys-
témů VDSL2 podle kmitočtového plánu 998ADE17. Šířka ruši-
vého elektrického impulzu byla nastavena na 250 ms a úroveň na 
–110 dBm/Hz. Během testování byly vyzkoušeny různé provozní 
režimy a parametry, zahrnující rychlý i prokládaný mód a SNR 
9 dB nebo 11 dB. V případě prokládaného módu byla nastavena 
hloubka prokládání 10 ms, což zajistilo ochranu vůči impulznímu 
šumu při narušení signálu VDSL2 v délce dvou symbolů.

Obr. 2 
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Obr. 5 ukazuje vliv REIN na výkonnost systému VDSL2 v závis-
losti na délce metalického vedení a zvolených provozních para-
metrech. Jak je vidět impulzní šum může mít významný vliv 
na synchronizaci rychlostí, což je závislé na délce metalického 
vedení, nastavení prokládání a  dalších přenosových parame-
trech. V současné době pracujeme na podrobné studii, jejímž 
cílem je zjistit jaký vliv bude mít na výkonnost systému VDSL2 
souhra různých faktorů a  následně stanovit optimální přeno-
sové parametry pro různé typy služeb.

 Závěry
Přeslechy a  impulzní šum mohou mít významný vliv na cel-
kovou výkonnost přípojek VDSL2 v  přístupových sítích nové 
generace. Aby tedy bylo možné poskytovat kvalitní a spolehlivé 
služby širokopásmového přístupu je absolutně nezbytná další 
analýza těchto nepříznivých jevů a rovněž určení metod k jejich 
zmírnění (např. dynamická správa spektra). V  tomto článku 
byly prezentovány úvodní výsledky dosud probíhající experi-
mentální studie řeckého telekomunikačního operátora OTE.

Ing. Václav Křepelka, Ph. D., ČVTSS – FITCE CZ
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Kam směřují budoucí  
mobilní sítě

  Úvod 
Nástup komerčních sítí LTE společně se zdo-
konalováním HSPA v sítích 3G přinesl několik 
nových typů mobilních uživatelských zařízení 
jako chytré mobilní telefony, tablety, USB klí-
čenky či různé senzory pro chytré bydlení, což 
mělo za následek zavádění nových aplikací 
a  služeb s  často velmi odlišnými požadavky 
a následně další nárůst objemu provozu. Dalším 
významným stimulem je vize propojené spo-
lečnosti (Networked Society), ve které bude 

vše připojeno k  internetu a přístup k  informa-
cím a  sdílení dat bude mít kdokoliv, kdykoliv 
a odkudkoliv. 

Vývoj technologie rádiového přístupu LTE 
(z pohledu standardizace 3GPP), který započal 
vydáním základních specifikací v rámci vydání 
8 v roce 2008 a vydání 9 v roce 2009, následo-
valy specifikace pro LTE-Advanced v  rámci 
vydání 10 v roce 2011 a vydání 11 v roce 2012. 
Tabulka 1 ukazuje časový rozvrh prací na vydá-
ních LTE, včetně plánovaných až do roku 2020. 

LTE LTE-A LTE-B LTE-C

3-2008 až 
12-2008

12-2008 až 
12-2009

3-2010 až 
3-2011

9-2011 až 
9-2012

3-2013 až 
6-2014

12-2015 2018 2019

vydání 8 vydání 9 vydání 10 vydání 11 vydání 12 vydání 13 vydání 14 vydání 15

Tabulka 1  Časový rozvrh prací na vydáních LTE

V  současné době probíhá masové zavádění 
mobilních širokopásmových systémů 3,9G, které 
jsou založeny na technologiích rádiového pří-
stupu LTE podle vydání 8 a  9. Dokladem toho 
je 213 komerčních sítí (září 2013) v  81 zemích 
světa, přičemž do konce roku 2013 by mělo být 
v provozu celkem 260 sítí LTE v 93 zemích. Obr. 1 

ukazuje nárůst komerčních sítí LTE v letech 2009 
až 2013. Počet uživatelů LTE překročil v květnu 
hranici 100 milionů uživatelů a  do konce roku 
2018 se předpokládá 1,6 miliardy uživatelů. Na 
trhu je v  dispozici celkem 1 064 různých typů 
zařízení LTE od 111 výrobců, obr. 2 ukazuje 
počty zařízení podle jednotlivých druhů.

Článek popisuje další vývoj technologií LTE, které přinese vydání 12. Nejdříve jsou stručně popsány 
trendy současné mobilní komunikace a z toho vyplývající úkoly pro další zdokonalování mobilních 
přístupových technologií a rovněž je shrnut dosavadní vývoj specifikací LTE a LTE-Advanced. Následně 
jsou diskutovány potřeby budoucích mobilních komunikačních systémů z hlediska neustále rostoucího 
objemu provozu, zavádění nových aplikací a zvyšování kvality a spokojenosti uživatelů.

Obr. 1  Počty komerčních sítí LTE Obr. 2  Počty jednotlivých druhů zařízení LTE na trhu
Zdroj: GSA Zdroj: GSA
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Prvním významným krokem ve vývoji LTE, popisovaným jako 
LTE-Advanced (LTE-A), bylo schválení technických specifikací 
LTE vydání 10, které možnosti rádiového přístupu LTE v mnoha 
směrech rozšiřují a  zdokonalují. Z  těch hlavních jmenujme 
možnost vytvářet kanály s šířkou až 100 MHz, účinnější využití 
fragmentovaného kmitočtového spektra díky sdružování rádi-
ových kanálů, vyšší úroveň prostorového multiplexování, koor-
dinace vysílání a  příjmu z  několika základnových stanic sou-
časně, možnosti retranslace pro připojení malých základnových 
stanic do páteřní sítě, heterogenní uspořádání sítě či flexibilnější 
strukturu referenčních signálu.

První komerční síť LTE-A  uvedl do provozu jihokorejský 
operátor SK Telecom ve spolupráci se společností Ericsson 26. 
června 2013. Součástí nových vylepšení je již možnost sdružo-
vání rádiových kanálů (Carrier Aggregation, CA) a koordinované 
vícebodové vysílání (Coordinated Multi Point, CoMP) a v plánu 
na rok 2014 je i  zdokonalená koordinace rušení mezi buň-
kami (Enhanced Inter-Cell Interference Coordination, eICIC). 
Nabízené přenosové rychlosti jsou až 150 Mb/s, přičemž se oče-
kává také výrazné zkvalitnění mobilních internetových služeb.

Dalším krokem bylo dokončení druhého vydání LTE-A, tj. 
vydání 11, které přidává další zdokonalení ICIC a CoMP, nové 
kombinace sdružování rádiových kanálů, nová kmitočtová 
pásma, řídicí záhlaví pro komunikaci mezi zařízeními (Machine 
Type Communication, MTC)či určování pozice založené na síti. 
Součástí jsou rovněž nové možnosti pro multimediální služby pro-
střednictvím všesměrového a výběrového vysílání (Multimedia, 
Broadcast Multicast Services, MBMS) pro poskytování služeb 
digitální televize a multimediálního obsahu, stanovení několika 
provozních profilů pro efektivnější zpracování různých typů pro-
vozu, stanovení dalších parametrů pro stanice s funkcí retranslace 
a zdokonalení řídicího kanálu ve směru k uživatelům.

Následující vývojová generace LTE, tj. vydání 12 a 13, bývá 
někdy popisována jako LTE-B. Oblasti a  náplň pro další zdo-
konalování rádiového přístupu LTE byly diskutovány na růz-
ných seminářích a konferencích již v roce 2012. To zahrnovalo 
např. zvýšení spektrální účinnosti, zdokonalení pokrytí, nové 
typy fyzických kanálů, společný provoz FDD a  TDD v  rámci 
jedné sítě, integraci WiFi a LTE, další podporu MTC, možnosti 
hromadné radiokomunikační sítě pro potřeby bezpečnostních 
složek státu (National Security and Public Services, NSPS) či 
využití dalších kmitočtových pásem. V březnu letošního roku 
pak byla zahájena 1. fáze prací 3GPP na specifikacích LTE-B 

v rámci vydání 12, tj. stanovení požadavků a aspektů služeb, ve 
2. fázi budou řešeny otázky architektury a připraveny technické 
návrhy a  ve 3. fázi budou zpracovány podrobné specifikace, 
které by měly být k dispozici v červnu 2014.

  Hlavní úkoly
Očekává se, že objem provozu v mobilních sítích v následujících 
letech nadále významně poroste. Zatímco v roce 2012 to bylo 
5 exabajtů (1018 bajtů), tak v roce 2017 se předpokládá zvýšení na 
21 exabajtů, což představuje nárůst o 300 %. Jak ukazuje obr. 3, 
největší podíl na tomto růst má prohlížení webových stránek 
a sledování videa. Za tímto nárůstem provozu v mobilních sítích 
stojí zejména dva aspekty. Jednak je to trend využívání mobil-
ních širokopásmových služeb díky rozvoji chytrých telefonů 
a  tabletů a  jednak masové zavádění vzájemně komunikujících 
zařízení. Počet uživatelů sítí HSPA a LTE již překročil 1,4 mili-
ardy a jenom za poslední rok a půl bylo dodáno 1,17 miliardy 
chytrých telefonů a  223,2 milionů tabletů. Pokud jde mobilní 
spojení M2M, těch bylo koncem roku 2012 přes 277 milionů 
a odhaduje se, že v roce 2020 by jejich počet mohl dosáhnout až 
2,5 miliardy. Dominovat by měly především dva sektory: spo-
třební elektronika (zahrnující fotoaparáty, hudební přehrávače 
nebo televize) a  inteligentní budovy (zahrnující bezpečnostní 
a HVAC systémy). Zde může velkou roli sehrát také rychlý roz-
voj všemožných senzorů, které jsou schopny získávat energii pro 
svůj provoz z různých zdrojů energie v okolním prostředí (např. 
solární, vibrační, teplotní gradient, piezoelektrický). Mobilní 
sítě tedy budou muset být schopné řídit efektivním způsobem 
komunikaci velmi vysokého počtu připojených zařízení.

Dalším důležitým úkolem bude také zvládnout obrovský 
rozsah služeb a aplikací s odpovídajícími požadavky a charak-
teristikami kvality a spolehlivosti, které budou rádiové komuni-
kační systémy v budoucnosti zajišťovat. Hlavní aplikací zůstane 
mobilní širokopásmový přístup, takže budoucí mobilní sítě 
musí být schopny poskytovat mobilní služby v místních oblas-
tech s přenosovou rychlostí v řádu jednotek Gb/s a téměř kde-
koliv a kdykoliv v mobilní sítí v řádu desítek Mb/s. Kromě toho 
masové zavádění samostatně komunikujících zařízení, které se 
objevují v rámci propojené společnosti, povede k dalším aplika-
cím s velmi odlišnými požadavky a charakteristikami v oblas-
tech jako cena zařízení, energetické nároky, přenosové rychlosti, 
zpoždění a spolehlivost připojení.

Obr. 3  Nárůst provozu v mobilních sítích

Zdroj: Strategy Analytics
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  Obecné zdokonalení
Obecná zdokonalení se týkají nejen velkých základnových 
stanic zajišťující pokrytí makrobuňky, ale také síťových uzlů 
s nízkým výkonem zajišťující pokrytí malých buněk jako piko-
buňky a  femtobuňky. Budoucí efektivní základnové stanice 
budou tedy muset zajišťovat rozšířené pokrytí pro makrobuňky 
i páteřní spoje pro malé buňky v heterogenním uspořádání sítě. 
Příkladem je další zdokonalení vícenásobné antény a  CoMP 
stejně jako moderní přijímače v  koncových zařízeních a  nové 
typy fyzických kanálů s  redukovaným vysíláním trvalých 
(always-on) signálů.

Zdokonalení vícenásobné antény
Již v prvních vydáních LTE byly začleněny různé typy vysílání 
vícenásobnou anténou, vydání 10 pak zavedlo prostorové mul-
tiplexování ve směru k uživatelům na osm vrstev a ve směru od 
uživatelů ve čtyřech vrstvách. V rámci vydání 12 se nyní připra-
vuje zavedení osmi vrstev i ve směru od uživatelů.

Pokud jde o technologie CoMP, které jsou primárně určeny 
ke zmírnění rušení mezi sousedními buňkami, pro směr od uži-
vatelů byl sice diskutován koncept několika možností, ale vzhle-
dem ke složitosti a  ceně realizace v  prvních vydáních mnoho 
specifikováno není. Naopak ve směru k  uživatelům již byly 
některé vlastnosti specifikovány, zejména informace o  stavu 
kanálu (Channel State Information, CSI) vysílané z koncového 
zařízení zpět do sítě. Podrobnější specifikace pro CoMP v obou 
směrech přenosu, tj. koordinace dynamického rozvrhování mezi 
několika buňkami a společné vysílání a příjem několika základ-
nových stanic, přichází až ve vydání 11. V rámci vydání 12 se 
připravuje zdokonalení vysílání CSI ve směru od koncových 
zařízení do sítě pro až osm antén na vysílací straně sítě a pro 
technologie prostorového multiplexování s uzavřenou smyčkou 
jemnější rozlišení v  prostorové a  kmitočtové oblasti. To bude 
dovolovat pokročilejší vysílací schémata integrující předkódo-
vání s rychlým řízením a správou rádiových prostředků jako je 
rozvrhování a adaptace spoje.

Nové požadavky pro efektivnější využití základnové stanice 
zahrnují také systémy aktivní antény (Active Antenna Systems, 
AAS). AAS jsou částí rádiové systému jako výkonové zesilo-
vače a  transceivery, které jsou integrovány společně s  prvky 
anténní soustavy. V  porovnání s  klasickými pasivními anté-
nami, které jsou s transceivery propojeny koaxiálními kabely, to 
nabízí několik výhod. AAS nejenže eliminují útlum koaxiálních 
kabelů, což vede k lepší výkonnosti a nižší spotřebě elektrické 
energie, ale rovněž to usnadňuje instalaci a  snižují se prosto-
rové nároky v rámci zařízení. AAS bude umožňovat lepší elevaci 
tvarování vysílacího diagramu díky vertikálně vrstveným prv-
kům antény a v porovnání se současností také tvarování vysí-
lacího diagramu s podstatně větším počtem antén. Potenciálně 
se nabízí velký počet možných přístupů a výsledná výkonnost 
bude záviset na použitém scénáři a reálných charakteristikách 
a šíření rádiového signálu.

Další zdokonalení přijímačů v uživatelských zařízeních
Vývoj pokročilých přijímačů je důležitou oblastí vydání 12, 
protože umožňují vyšší výkonnost systému a dovolují lepší kva-
litu a spolehlivost poskytovaných služeb. To zahrnuje zmírnění 
rušení z vysílání řídicích a uživatelských informací uvnitř buněk 
i mezi buňkami.

Ve vydání 8 byly na straně uživatelských zařízení vyžadovány 
moderní přijímače s nejméně dvěma anténami, aby bylo možné 
zpracovat rušení mezi prostorově multiplexovanými toky. Toto 
vydání také specifikuje možnosti pro podporu přijímačů s line-
árním i nelineárním potlačením rušení. 

Další požadavky výkonnosti pro lineární potlačení rušení 
mezi buňkami pak byly definovány v rámci vydání 11. Současně 
byly definovány požadavky na moderní přijímače s částečným 
potlačením rušení mezi buňkami a snížení referenčních signálů 
specifické buňky. Hlavní motivací pro další vylepšení přijímačů 
ve vydání 12 je zlepšení podpory heterogenního uspořádání 
mobilní sítě tak, aby bylo možné vybrat základnové stanice 
s  větším odstupem, než je možné se současnými přijímacími 
algoritmy. Současně se očekává, že takové přijímače budou při 
typicky nízkém provozním zatížení v makrobuňkách dovolovat 
vyšší přenosové rychlosti.

Nové typy fyzických kanálů
Standardizace LTE-A  doposud omezena na zpětně kompa-
tibilní rádiové kanály, což sice umožňuje hladký přechod na 
nové vydání, ale na druhé straně to omezuje zavádění nových 
technologií. Jedním z následku zpětné kompatibility je nepře-
tržité vysílání referenčních signálů specifické buňky (Cell-
specific Reference Signal, CRS) v  každém dílčím rámci, což 
znemožňuje dočasně vypínat základnovou stanici a  reprezen-
tuje nadbytečné záhlaví, zejména v případě tvarování vysílacího 
diagramu, které je založeno na demodulačních referenčních sig-
nálech (Demodulation Reference Signals, DM-RS) a nikoliv na 
seznamu kódu.

Dalším problémem je spotřeba energie, když jsou vysílány 
pouze informace řídicí signalizace v  rámci prázdné buňky. 
Minimalizace trvale vysílaných signálů by základnové stanici 
umožnila vypnout vysílací obvody, když není co vysílat, což 
by zároveň snižovalo pravděpodobnost rušení. Snížení energe-
tické spotřeby by pak umožnilo např. např. základnové stanice 
napájené ze solárních panelů, což by bylo zajímavé zejména pro 
oblasti, kde není přípojka elektrické energie.

Pro vyřešení těchto problémů jsou ve vydání 12 uvažovány 
nové typy fyzických kanálů s  novou strukturou referenčních 
signálů nebo i  formáty šířky pásma. Jedním z  návrhu 3GPP 
je, aby referenční signály specifické buňky byly odstraněny ve 
čtyřech z pěti dílčích rámců. Spotřebu základnových stanic lze 
snížit také např. zdokonalením podpory klidového režimu nebo 
mechanismy pro efektivnější podporu delších klidových period, 
např. pro nízkovýkonové uzly pokrývající makrobuňku.

  Malé buňky a místní oblast mobilní sítě
Jednou z  možností jak zvýšit provozní kapacitu a  přenosové 
rychlosti dostupné pro koncové uživatele je zhuštění buňky. 
Znamená to zvýšení počtu síťových uzlů, které slouží pro pokrytí 
určité oblasti, díky čemuž jsou uživatelská zařízení fyzicky blíže 
a v rámci obsluhované oblasti se rovněž snižuje jejich počet.

Zhuštění lze dosáhnout buď přímo zavedením velkých 
základnových stanic anebo umístěním nízkovýkonových uzlů 
do oblasti pokrytí vrstvy makrobuňky. Nízkovýkonové uzly 
dovolují při takovém heterogenní uspořádání sítě velmi vysoké 
přenosové rychlosti a  místně velmi vysoké provozní zatížení, 
např. v oblasti pokrytí vnitřního nebo venkovního přístupového 
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bodu. Vrstva makrobuňky vedle toho zajišťuje dostupnost slu-
žeb a QoE v celé oblasti pokrytí. Příklad zhuštění pomocí nízko-
výkonných uzlů ukazuje obr. 4, červená barva označuje oblasti 
s nejvyššími přenosovými rychlostmi.

Heterogenní uspořádání sítě stejně jako možnost zavádění 
nízkovýkonových uzlů je možné již od prvního vydání LTE. 
Další vlastnosti rozšiřující možnosti heterogenní sítě byly pak 
přidány ve specifikacích LTE v rámci vydání 10 a 11, konkrétně 
další nástroje ke zpracování rušení mezi jednotlivými vrstvami 
heterogenní sítě. 

Ve vydání 12 bude tento trend pokračovat, což znamená, že 
zdokonalování týkající se nízkovýkonových uzlů a heterogenní 
sítě budou pokrývat aktivity zdokonalování malých buněk. 
Některé z těchto aktivit mají být zaměřeny na dosažení ještě vyš-
šího stupně spolupráce mezi vrstvou makrobuňky a nízkovýko-
novými uzly, včetně různých typů podpory makrobuňky nízko-
výkonovým uzlům a možností duální konektivity, což znamená, 
že uživatelské zařízení bude propojeno s oběma vrstvami sou-
časně, jak ukazuje obr. 5. Duální konektivita může zahrnovat:

–  Oddělení přenosu řídicích a  datových informací, např. 
řídicí signalizace pro zajištění mobility je poskytována přes 
vrstvu makrobuňky a vysokorychlostní datový přístup pro-
střednictvím nízkovýkonového uzlu.

–  Oddělení přenosu ve směru k a od uživatele, kde konekti-
vita ve směru k uživateli je poskytována po jiné vrstvě, než 
konektivita ve směru od uživatele.

–  Diverzita pro řídicí signalizaci, kde signalizace RRC (Radio 
Resource Control) může být poskytována pro lepší zajištění 
mobility přes několik spojení současně.

Podpora makrobuňky zahrnující duální konektivitu umož-
ňuje např. efektivnější zajištění mobility, menší administrativní 
záhlaví vysílané z  nízkovýkonových uzlů, snížit spotřebu níz-
kovýkonových uzlů, optimalizace spojení k a od uživatelského 
zařízení.

  Integrace WiFi a LTE
Další možností jak zvýšit celkovou kapacitu mobilní sítě a úro-
veň služeb je doplnit ji o  možnost přístupu k  WiFi (obr. 6). 
Kabelové modemy a modemy DSL s podporou WiFi jsou již na 
trhu dostupné, ale vzájemná spolupráce s mobilní sítí je větši-
nou omezena na funkce páteřní sítě jako autentifikace, auto-
rizace a účtování uživatele. Funkce detekce a výběru sítě WiFi 
jsou obvykle možné pouze z uživatelského zařízení, takže ope-
rátor nemá možnost do toho zasahovat. Budoucí řešení by měly 
umožňovat i řízení ze strany operátora.

V rámci vydání 12 budou tedy řešena vzájemná spolupráce 
i na úrovni rádiového přístupu a studovány požadavky pro sta-
novení odpovídajících řešení. To operátorům bude umožňovat 
efektivnější využití rádiových prostředků, vyšší provozní zatí-
žení buňky, lepší kvalitu služeb a spolehlivé a plynulé připojení 
uživatelů.

Při výběru přístupu WiFi bude záležet na dostupných pří-
stupových bodech WiFi. Může dojít k  situaci, kdy pro uživa-
tele bude výhodnější využívat mobilní systém 3GPP, protože 
kvalita rádiového přístupu WiFi je horší, než kvalita přístupu 
LTE nebo když je zahlceno páteřní spojení WiFi. Navíc různá 
uživatelská zařízení mohou mít různé možnosti přístupu WiFi 
(tj. 802.11a/b/g/n/ac), což určuje i  různou kvalitu. Z  hlediska 
operátora je proto lepší mít větší kontrolu při výběru přístupu, 
aby byl schopen poskytovat jednotnou úroveň služeb. Toho lze 
dosáhnout pomocí některých mechanismů v mobilní síti, např. 
přímý povel předání (handover) či přesměrování na WiFi anebo 
mechanismy v uživatelském zařízení, např. inteligentní algorit-
mus pro výběr toho nejvhodnějšího přístupu.

Obr. 4  Příklad zhuštění pomocí nízkovýchkonných uzlů

Zdroj: NTT Docomo
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  Komunikace MTC
Vize propojené společnosti, kde všechny druhy zařízení vzá-
jemně ovlivňují a  sdílí informace, bude znamenat obrovský 
nárůst objemu provozu a počtu komunikujících zařízení v růz-
ných oblastech jako např. doprava, smart grid, inteligentní 
budovy, e-health a  samozřejmě spotřební elektronika. Z  toho 
důvodu věnuje 3GPP budoucím zdokonalením a rozšíření mož-
ností přístupu LTE s ohledem na komunikaci mezi zařízeními 
mimořádnou pozornost. 

Sítě LTE jsou sice schopné již nyní podporovat mnoho různý 
scénářů MTC, ale celkové náklady nejsou vždy příznivé. Hlavní 
cíle pro MTC ve vydání 12 jsou:

–  Umožnit pro MTC velmi levné typy zařízení. Požadavky na 
levná zařízení pro MTC zahrnují možnost poloduplexního 
provozu, nižší požadavky na maximální přenosové rych-
losti, rádiové kanály s šířkou pásma menší než 20 MHz.

–  Připravit relevantní aplikace MTC pro zařízení s velmi níz-
kou spotřebou, aby bylo možné zajistit dlouhou životnost 
baterií nebo aby bylo možné napájet tato zařízení ze zdrojů 
energie v  okolním prostředí. Pro zařízení, která vysílají 
data jen občas, lze spotřebu významně snížit díky prodlou-
žení cyklů přerušované příjmu (Discontinuous Reception, 
DRX) a zjednodušením signalizačních procedur pro vysta-
vění spojení.

–  Poskytnout možnost rozšířeného pokrytí pro služby 
MTC v  problémových oblastech. V  některých případech 
mohou být zařízení umístěna v oblastech, kde pokrytí LTE 
není dostupné, např. chytrý elektroměr ve sklepě budovy. 
Rozšířeného pokrytí lze dosáhnout např. např. tvarováním 
vysílacího diagramu, robustnějším vysílacím režimem, 
opakovaným vysíláním nebo energetickou akumulací sig-
nálů z několika základnových stanic současně.

–  Schopnost efektivně zpracovat vysoký počet zařízení 
v rámci jedné buňky. V rámci vydání 11 byla specifikována 
metoda pro řízení provozního zatížení nazvaná zdokona-
lené blokování přístupu, která umožňuje předejít přetížení 
mobilní sítě způsobené mnoha spontánními pokusy o pří-
stup. Pokud je současně připojeno mnoho zařízení mohou 
jejich signalizační procedury vést k velmi vysokému zaří-
zení řídicí roviny, což je další důvod pro zjednodušením 
signalizačních procedur.

  Komunikace D2D
Pro další vývoj LTE je rovněž uvažována přímá komunikace 
mezi uživatelskými zařízeními (Device-to-Device, D2D), což 
vedle energetické úspory bude snižovat pravděpodobnost rušení 
a  zvyšovat pokrytí. Kromě toho to odpovídá na požadavky 
ohledně hromadných rádiových sítí. Dosud byly pro buňkové 
mobilní sítě a  různé hromadné rádiové sítě pro bezpečnostní 
složky státu využívány odlišné technologie.

Prvním krokem 3GPP v oblasti aktivit D2D je zaměřit se na 
funkci detekce blízkosti, tj. schopnost uživatelského zařízení 
prohledat své okolí a  detekovat přítomnost dalších zařízení 
v  blízkém okolí. Druhým krokem bude následně vyzkoušet 
možnosti pro přímou komunikaci D2D. Obr. 7. ukazuje příklad 
komunikace D2D, kde řídicí signalizace (oranžová), tj. požada-
vek přístupu, autentifikace, řízení spojení a přidělení rádiových 
prostředků je zpracováváno sítí a samotný přenos dat (modrá) 
je realizován přímo mezi zařízeními. Tímto způsobem může 
být garantována QoS a  operátorovi stále zůstává kontrola na 
komunikaci. I když to obr. 7 neukazuje, možnost přenášet data 

Obr. 7  Detekce blízkého zařízení a komunikace D2D

Obr. 6  Integrace WiFi a LTE

Obr. 5  Duální konektivita
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přes základnovou stanici může zůstat stále zachována. Nicméně 
tento scénář je v rozporu s požadavky NSPS, protože komuni-
kace bezpečnostních či dalších veřejných složek státu musí být 
zachována i  v  případě výpadku síťové infrastruktury. To však 
bude vyžadovat nové specifikace pro autonomní řízení uživatel-
ských zařízení nebo hybridní přístup s distribuovaným řízením 
mezi sítí a uživatelskými zařízeními.

O využití buňkových mobilních systémů pro komunikační 
služby bezpečnostních složek státu se začíná zajímat stále více 
organizací. V  roce 2012 přidělila americká vláda kmitočtové 
spektrum společnosti FirstNet, která chce poskytovat právě 
takové služby poskytovat prostřednictvím sítě LTE. Následně 
byla 3GPP dotázána, zda vyhoví plnému rozsahu požadavků 
pro podporu služeb NSPS přes síť LTE. I  když LTE většině 
požadavků vyhovuje, první analýza ukázala pro podporu 
NSPS v  případě nedostatečného pokrytí bude potřeba právě 
funkce D2D.

Úkolem je tedy vyvinout společný rámec pro komuni-
kaci D2D zahrnují jak zvýšení výkonnosti sítě pro komerční 
účely, tak zajistit komunikaci mimo pokrytí sítě pro podporu 
NSPS. Možnost využít D2D pro komerční i  NSPS aplikace 
bude pak umožňovat snížení nákladů díky lepším úsporám 
z rozsahu.

  Závěr
Další vývoj LTE bude směřovat ke zdokonalení systémové 
výkonnosti a rozšiřování stávajících možnosti doplněním dal-
ších technologií pro nové aplikace a služby. Na cestě k systé-
mům 5G však nepůjde o  přechod na novou technologickou 
platformu, jako tomu je v  případě přechodu z  mobilních 
systémů 3G na 4G, ale o  plynulou integraci zdokonalujících 
i doplňujících rádiových technologií, a to při maximální snaze 
o  zachování zpětné kompatibility, s  cílem plně naplnit vize 
propojené společnosti.

Hlavní úkoly v  rámci vydání 12 jsou zvýšit přenosovou 
kapacitu, kvalitu uživatelských služeb a energetickou účinnosti 
v  makrobuňkách díky dalšímu zdokonalení MIMO, pokro-
čilých přijímačů a  zavedením nových typů fyzických kanálů. 
Totéž platí pro zdokonalení nízkovýkonových uzlů LTE v rámci 
heterogenního uspořádání sítě a  integraci WiFi pro zajištění 
kvalitních služeb v oblastech s vysokým provozním zatížením. 
Součástí nových specifikací budou rovněž možnosti efektivního 
využití mobilní sítě LTE pro komunikaci MTC a D2D umožňu-
jící globální propojení všeho se vším.

Jaroslav Hrstka
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Podle nové studie Evropské komise (srpna 2013) lidé stále 
více využívají pro připojení k  internetu přístupové body 
WiFi a tento trend bude i nadále pokračovat. V roce 2012 
se prostřednictvím WiFi uskutečnilo 71 % rádiových pře-
nosů dat na chytré telefony a tablety v EU a tento podíl by 
do roku 2016 mohl vystoupat na 78 %. Tato překvapivá zjiš-
tění ukazují, jak nižší náklady na využívání přístupových 
bodů WiFi mění chování spotřebitelů, a studie doporučuje, 
aby byly na podporu této stoupající poptávky v  EU zpří-
stupněny další části spektra. Pro skutečné mobilní připo-
jení jsou sice sítě 3G a 4G nepostradatelné, ale nákup práv 
ke spektru, které je k  provozování těchto sítí potřebné, je 
v současnosti nákladný, používání sítí 3G/4G je pro spotře-
bitele drahé (např. při roamingu) a v mnoha částech Evropy 
jsou tyto sítě již nyní přetížené kvůli nedostatku přiděle-
ného spektra. Kombinované využívání sítí WiFi a  jiných 
infrastruktur malých buněk (které doplňují tradiční mak-
robuňky – základnové stanice mobilních sítí) může zmírnit 
přetížení sítí 3G/4G neboť poskytuje funkci páteřního při-
pojení mimo tyto sítě, a zároveň snižuje náklady operátorů 
i uživatelů. Větší rozšíření těchto technologií by operátorům 

umožnilo při modernizaci sítí, která je nutná pro uspoko-
jení poptávky spotřebitelů, uspořit desítky miliard eur. 
Spotřebitelé by využíváním připojení WiFi ušetřili, neboť 
by neplatili za mobilní data, když se nacházejí v  blízkosti 
přístupového bodu WiFi. Malé buňky mohou rovněž roz-
šířit pokrytí sítí v  těžko přístupných místech, mimo jiné 
uvnitř velkých budov. Studie doporučuje globálně zpří-
stupnit pro WiFi spektrum od 5 150 MHz do 5 925 MHz, 
pokračovat ve zpřístupňování pásem 2,6  GHz a  3,5  GHz 
pro mobilní služby a zahájit konzultace o budoucích mož-
nostech licencování pásma 3,5 GHz a dalších potenciálních 
licencovaných pásem pro mobilní služby a snížit administ-
rativní zátěž související se zaváděním služeb a sítí pro odvá-
dění datového provozu z  mobilních sítí (off-loading) na 
veřejných místech. Nyní se rychle rozmáhá využívání WiFi 
na veřejných místech, jako jsou kavárny a  přestupní uzly 
veřejné dopravy, a  mobilní operátoři se pomocí něj snaží 
odvést datový provoz z přetížených sítí 3G. Také díky tomu 
se operátoři vyrovnávají s 66 % ročním nárůstem poptávky 
po mobilních datových přenosech, který se předpovídá na 
období 2012–2017.

Technologie WiFi míří do mobilních sítí
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Spektrální analyzátory a LTE

První ukázkou bylo měření DTF (Distance-To-
Fault) pomocí ručního spektrálního analyzátoru 
R&S FSH. Dále pak účastníci viděli, jak snadno 
lze nalézt rušivé signály v  rámci komunikač-
ního kanálu pomocí Real-Time spektrálního 
analyzátoru R&S FSVR. Poslední ukázka první 
části programu byla věnována analýze pulzního 
signálu s vnitropulzní modulací pomocí analy-
zátoru R&S  FSW, který je vlajkovou lodí mezi 
spektrálními analyzátory Rohde & Schwarz 
(obr. 1). Jeho frekvenční rozsah sahá podle typu 
od 2 Hz do 8; 13,6; 26,5 nebo 50 GHz. Obsluha 
ocení širokoúhlý dotykový displej s úhlopříčkou 
31 cm a intuitivní uživatelské rozhraní nabízející 
systém záložek pro jednotlivá měření. Špičkový 
přístroj se může rovněž pochlubit nízkou úrovní 
fázového šumu (–137 dBc/Hz). Šířka pásma pro 
demodulaci signálů je (opět podle typu) 28, 
40, 80 nebo 160  MHz. Funkce MSRA (Multi 
Standard Radio Analyzer) umožňuje provádět 

při měření několik analýz na jednom vstupním 
signálu. K  hlavním oblastem aplikací analyzá-
toru FSW patří výroba a vývoj radarů a komu-
nikačních zařízení pro WLAN a sítě LTE.

Významná část byla věnována komunikač-
nímu standardu LTE, jeho základům a možnos-
tem nejrůznějším měření. Úvod prezentace byl 
zaměřen na přehledu trhu a  vývoj technologií 
sítí LTE, do kterých investovalo již 424 operá-
torů ve 126 zemích po celém světě. Komerčně 
již odstartoval provoz 175 sítí LTE v 70 zemích 
včetně ČR (obr. 2). Podle předpovědi asociace 
GSA (Global Mobile Suppliers Association) by 
se do konce letošního roku počet komerčně 
provozovaných sítí LTE měl zvýšit na 248, počet 
zemí, kde bude technologie LTE v provozu, by 
měl dosáhnout čísla 87. Co se týká použitých 
technologií, 43  % z  komerčně provozovaných 
sítí používá LTE 1800 včetně sítě Telefonica O2 
v  České republice. Celosvětově dosud zahájilo 

Novinky v oblasti spektrální analýzy představila na semináři „Spektrální analyzátory R&S 2013“ společ-
nost ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o. Prezentace byla doprovázena praktickými ukázkami měření. 

Obr. 1  K hlavním oblastem aplikací analyzátoru FSW patří výroba a vývoj komunikačních zařízení pro sítě 
LTE, také díky funkci MSRA
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provoz pouze 16 sítí s technologií LTE TDD. Vytvořil se rovněž 
rozsáhlý ekosystém nabídky zařízení pro komunikaci v  sítích 
LTE. Asociace GSA evidovala v březnu letošního roku 821 uži-
vatelských zařízení od 97 výrobců. Smart telefony a další zaří-
zení nabízejí nové služby a  aplikace, které vyžadují stále vyšší 
datové rychlosti. Ty si vyžádají zdokonalování technologií 
a další inovace. Mobilní datový provoz mezi roky 2011 a 2016 
vzroste, vyjádřeno v CAGR (Compound Annual Growth Rate), 
o 78 %. Celosvětově vzroste mobilní datová komunikace mezi 
roky 2011 a  2016 osmnáctinásobně a  země Asie a  Tichomoří 
a západní Evropy se na tomto provozu budou podílet vice než 
z poloviny. Do roku 2016 podíl přenášených dat souvisejících 
s  přenosem obrazové informace v  mobilních sítích dosáhne 
70 %. Mobilní přístup k internetu se bude podílet 20 % a na tře-
tím místě najde svoje místo komunikace M2M (4,7 %). Za svě-
tové tahouny mobilní komunikace jsou považovány společnosti 
Verizon Wireless, NTT DoCoMo a China Mobile.

Rostoucí požadavky a objem přenášených dat se odráží v roz-
voji nových technologií umožňujících efektivnější využití kmito-
čtového spektra. Využívají se nová kmitočtová pásma (600, 700, 
800, 1 400, 2 300 a 2 600 MHz), buňky se zmenšují (Femto, Pico, 
DAS, 6 Sector, HetNet) a dochází k přerozdělování (refarming) 
tradičních kmitočtových pásem v  oblasti sítí 2G a  3G. Vývoj 
v oblasti mobilních sítí shrnuje obr. 3. Operátoři mobilních sítí 
provozují v jednom pásmu více technologií (např. GSM a LTE 
na 1 800 MHz nebo GSM a WCDMA na 900 MHz) a v sítích 
jsou tak využívány základnové stanice MSR (MultiStandard 
Radio), jejichž přijímače a vysílače jsou schopny ve společných 
vf prvcích současně zpracovat dva nebo více rádiových kanálů.

Technologický vývoj probíhá také v oblasti anténních systémů 
základnových stanic (obr. 4). Jestliže v minulosti byly používány 
pasivní antény s koaxiálními přívody od BTS (Base Transceiver 
Station), dnes jsou pro propojení BBU (Base Band Unit) a RRU 
(Remote Radio Unit) používány optické kabely a RRU může být 
integrována přímo do antény. V budoucnosti lze očekávat pře-

mobilní sítě

Obr. 2  Komerčně již odstartoval provoz 175 sítí LTE v 70 zemích včetně ČR

Obr. 3  Přehled vývoje v oblasti mobilních sítí

Obr. 4  Technologický vývoj anténních systémů základnových stanic
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chod k aktivním anténním systémům, které umožní formování 
svazku a elektronické naklánění svazku, oddělený náklon vysí-
laného Tx a přijímaného Rx svazku, odlišné naklánění svazku 
pro jednotlivé nosné standardů GSM, WCDMA, LTE a  verti-
kální sektorizaci svazků. A jaké požadavky přinesou tyto tech-
nologické trendy v oblasti měření? Laboratorní testování jedno-
tek BBU a RRU si vyžádá navíc vektorový generátor I/Q signálů, 
požadavky na spektrální generátor se nemění, předností je 
funkce MSRA. V terénu při instalaci systémů a ověření souladu 
s  požadavky regulátora se uplatní přenosné spektrální analy-
zátory. Požadavkem je měření činitele stojatých vln (Voltage 
Standing Wave Ratio, VSWR), měření kmitočtového spektra, 
činitele průsaku energie signálu vysílače do sousedního kanálu 
(Adjacent Channel Leakage Ratio, ACLR) a další dosud poža-
dovaná měření. Podmínkou je přístup ke konektoru antény. 
Měření parametrů DTF (Distance-To-Fault) v nových sítích již 
není nezbytné, mnohdy není ani možné. Příkladem univerzál-
ního přístroje pro měření základnových stanic a antén v terénu 
je ruční all-in-one spektrální analyzátor R&S  FSH (obr. 5) 
obsahující rovněž analyzátor rušení, dvouportový plně vekto-
rový obvodový analyzátor, anténní a kabelový tester, analyzátor 
digitálních modulací pro signály LTE, 3GPP WCDMA, GSM, 
CDMA2000, 1×EV-DO a TD-SCDMA ve směru k uživatelům 
(downlink), měřicí přijímač EMC a  skener kanálů, měřič síly 
pole, tester intenzity elektromagnetického pole (EMF) a měřič 
výkonu. 

Prezentace vývojových trendů v oblasti mobilních komuni-
kací byla na semináři provázena praktickými ukázkami měření 
s použitím spektrálního analyzátoru FSW a jeho funkce MSRA, 
vektorového signálového generátoru SMW a osciloskopu (pro 
měření LTE MIMO).

Podle materiálů ROHDE & SCHWARZ zpracoval  
RNDr. Petr Beneš

Obr. 5  Ruční all-in-one spektrální analyzátor R&S FSH při měření 
v terénu

V sobotu 17. srpna 2013 dotlouklo v nedožitých 84. letech 
srdce pana Prof. Ing. Václava Sobotky, CSc. zakladatele 
a  prvního vedoucího Katedry telekomunikační techniky 
Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Na fakultě praco-
val od r. 1952 do r. 1994. Vedoucím katedry byl od r. 1970 
do r. 1990. Činnost nové katedry založil na těsné spolupráci 
s výzkumnými ústavy (zejména VÚS a VÚT), s výrobními 

elektrotechnickými podniky (zejména Tesla Strašnice, Tesla 
Karlín, Tesla Brno) a pracovišti československých spojů na 
základě smluv o vzájemné spolupráci. Tím se mu podařilo 
zajistit výuku sledující nové telekomunikační trendy, a také 
postupnou inovaci katedrových laboratoří i  jejich, na teh-
dejší dobu špičkové, přístrojové vybavení. Prof. Sobotka byl 
vedoucí autorského kolektivu známé vysokoškolské učeb-
nice Přenosové systémy, autorem celé řady vysokoškolských 
skript a velkého množství referátů na tuzemských i zahra-
ničních odborných konferencí. Kromě toho má za sebou 
rozsáhlou vědeckovýzkumnou činnost, působení v  celé 
řadě odborných poradních skupin na různých úrovních, 
a také členství v odborném kolektivu, který obdržel Státní 
cenu za vědecký výzkum v  oblasti přípravy pro zavádění 
moderních výrobních technologií.
Jeho odborné znalosti, organizační schopnosti i  společen-
ské aktivity byly doplněny jeho upřímným osobním pří-
stupem zejména ke všem členům katedry, které i v těžkých 
dobách normalizace dokázal uchránit před nepříznivými 
politickými zásahy. Všichni, kteří ho znali, si jistě uchovají 
vzpomínku na tohoto skvělého pedagoga, odborníka a dob-
rého člověka.

Zemřel nestor české telekomunikační techniky
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Milníky na cestě elektronických 
komunikací v České republice

  Část 2: Od začátku Československé 
republiky do období po únoru 1948

První republika
1918  Bezprostředně po vzniku Československé 

republiky bylo dne 13. listopadu 1918 záko-
nem č. 40/1918 Sb. zřízeno Ministerstvo 
pro správu pošt a  telegrafů se sídlem 
v  Jindřišské ulici, jemuž podléhal poš-
tovní, telegrafní, telefonní i  radiokomu-
nikační provoz. Naléhavost potvrzovala 
skutečnost, že ještě v roce 1919 bylo tele-
fonické spojení Prahy s Ostravou uskuteč-
nitelné pouze prostřednictvím vídeňské 
ústředny. Současně s  novým minister-
stvem vzniklo roku 1918 jako jeho inte-
grální součást Generální ředitelství pošt 
a telegrafů v Praze.

1918  Po vzniku ČSR zatím v  zemských síd-
lech přetrvával Rakousko-uherský sys-
tém. Ředitelství pošt a  telegrafů mělo 
sídla ředitelství v  zemských hlavních 
městech Praze, Brně a  Opavě, dále 
pak na Slovensku v  Prešpurku a  na 
Podkarpatské Rusi v  Košicích. V  roce 
1919 bylo pro Čechy zřízeno ještě ředi-
telství pošt a  telegrafů v  Pardubicích. 
V  administrativním území Čechy spa-
dajícím do obvodu pražského ředitelství 
pošt a telegrafů bylo registrováno 31 460 
účastníků, z  toho připadlo na pražskou 
ústřednu 8 790 stanic.

1919  Praha byla postupně napojována na tehdy 
nejmodernější evropskou telegrafní síť. 
Rychlotelegraf systému Baudot byl zave-
den např. na vedení Praha – Paříž a Praha – 
Brno Na vedení Praha – Vídeň byl zapojen 
Baudot quadruplex a  na vedení Praha  – 
Bukurešť a Praha – Berlín dodal technolo-
gii koncern Siemens. Probíhala intenzivní 
výstavba vnitrostátních telegrafních relací 
pro spojení mezi hospodářskými centry 
republiky. Prioritu měla výstavba sítí ve 
východních částech státu, s předchozí pří-
mou vazbou na uherskou poštovní správu.

1919  Byla založena firma bratranců Prchalových, 
výrobce telefonních aparátů a  zařízení 
telefonní sítě. V roce 1936 došlo ke spojení 

firmy s firmou Ericsson (po znárodnění se 
stala Teslou Kolín). V roce 1919 byla rov-
něž založena akciová společnost Telegrafia 
v Praze s dominantním vlastnickým podí-
lem státu. V roce 1922 bylo sídlo společ-
nosti přemístěno do Pardubic a  krátce 
nato již závod s  novými výrobními plo-
chami zaměstnával 500 pracovníků.

1921  Ministerstvo pošt a telegrafů v tomto roce 
investovalo a zakoupilo výhodně rozsáhlé 
pozemky na Žižkově za Olšanskými hřbi-
tovy, které byly v následujících desetiletích 
postupně zastavěny budovami pro provoz 
pošt a telekomunikací. Po 86 letech, v roce 
2007, byly bývalé objekty ministerstva 
spojů a  později ředitelství pošt a  teleko-
munikací vybudované na Olšanské ulici 
z rozhodnutí vlastníka odprodány soukro-
mým subjektům.

1921  Byl vydán první oficiální telefonní seznam 
telefonních stanic pražské sítě. V  létech 
1918–1928 vzrostl počet jen u  pražských 
stanic z  8 790 na 19 240, tedy o  10 450 
stanic.

1922  Zkušební provoz zahájila první vysílací sta-
nice poštovní a  telegrafní správy dne 12. 
ledna 1922. Lampová stanice od berlínského 
výrobce E. Huth s  výkonem 250  W byla 
umístěna v Moravské ulici na Královských 
Vinohradech, spolu se stanicí přijímací. 
Druhou československou vysílací stanicí 
byla stanice Komárov u  Brna o  výkonu 
1 kW, rovněž výrobek firmy E. Huth.

1923  Zákon č. 60/1923 Sb., o  telegrafech byl 
prvním zákonným předpisem, který regu-
loval oblast telekomunikací po vzniku 
prvního samostatného československého 
státu. Zákon byl účinný od 4. dubna 1923. 
Státní správu na úseku tzv. věcí telegraf-
ních vykonávalo Ministerstvo pošt a tele-
grafů spolu s  Ministerstvem železnic 
a vojenskou státní správou.

1923  Zákon o  telegrafech svým ustanovením 
o  radiofonii uvolnil cestu fonickému 
vysílání s  vyhrazeným právem státu. Již 
počátkem května 1923 se uskutečnil závě-
rečný pokus ministerstva pošt a telegrafů 
s přeladěním 1 kW radiotelegrafního vysí-
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lače na provoz radiofonní. Dne 18. května ve 20:15 hod. 
bylo zahájeno pravidelné vysílání na dlouhých vlnách ze 
stanu ve Kbelích. V červnu získala zakládající společnost 
příslušnou licenci k provozování vysílání od Ministerstva 
pošt, následně se Československé zpravodajství radiotele-
fonické, s.r.o. přejmenovalo na Radiojournal (v první fázi 
zaměstnával Radiojournal šest pracovníků).

1923  V Brně byla v letech 1923–1925 postavena budova ředitel-
ství pošt a telegrafů v Kounicově ulici.

1924  Byla zahájena výstavba dálkové telefonní sítě. První 
výkopy tras dálkových kabelových sítí byly zahájeny 
u  Českého Brodu jako součást budování trasy národní 
dálkové telefonní sítě spojující Prahu, Brno a Břeclav. Pro 
snížení útlumu dálkového kabelu byl u nás poprvé využit 
princip pupinace, patentovaný společností AT&T.

1924  V Poděbradech bylo do provozu uvedeno historicky první 
radiotelegrafní středisko o  výkonu vysilače 2 × 50  kW 
a přijímací středisko s duplexním provozem na Bílé Hoře 
v budově fary. O rok později byla vybudována rozhlasová 
síť výkonných vysílačů a  zřízena studia v  Praze, Brně, 
Bratislavě, Košicích a Moravské Ostravě.

1925  K  1. lednu 1925 došlo ke zrušení Generálního ředitel-
ství pošt a  telegrafů a  jeho nahrazením státním podni-
kem Československá pošta, jehož náplní od počátku byly 
kromě poštovních zásilek i  telegrafy a  telefony. Rostoucí 
rozsah výstavby dálkových sítí však vyžadoval koordinaci 
činností i financování. V tomto roce byla založena Akciová 
společnost pro stavbu dálkových telefonních kabelů.

1925  Již v roce 1922 byl v Berlíně podepsán kontrakt na dodávku 
synchronního automatického systému pro Prahu. Původní 
termín zahájení zkušebního provozu (1924) nebyl dodava-
telem dodržen. Po dokončení rozsáhlé výstavby ústředen 
v Praze bylo v prosinci roku 1925 přepojeno 12 000 účast-
níků na první tři automatické ústředny systému Siemens 
& Halske v Jindřišské, v Moravské a Presslově ulici, v síti 
s  kapacitou do 100 000 účastníků. Autoři projektu změ-
nili stávající třímístná čísla na pětimístné očíslování. Celý 
systém automatizace telefonního provozu velké Prahy byl 
dokončen v  roce 1927, kdy došlo k  úplnému převedení 
pražských účastníků na automatický provoz.

1926  Na počest vynálezce A. G. Bella byla v roce 1926 navržena 
W. H. Martinem z Bell Labs nová jednotka měření pojme-
novaná symbolem Bel (B). V  elektronických komunika-
cích se obvykle používá pro vyjádření relativního poměru 
signálů. V praxi se pro měření používá jednotka dB, rov-
nající se 0,1 B.

1927  Byla dokončena výstavba dálkového kabelu Praha-Liberec 
a ve stejném roce se naše síť napojila na západoevropskou 
trasu ve směru z Prahy přes Ústí nad Labem do Drážďan. 
Současně byla zahájena výstavba trasy dálkového kabelu 
z Prahy přes Plzeň do Norimberka a z Brna na Olomouc 
a severní Moravu.

1927  V Praze byla dokončena výstavba trojkřídlé budovy s dvo-
jicí sloupových věží pro provoz nových technologií ústře-
den ve Fibichově ulici na Žižkově, navržené architektem 
Bohumírem Kozákem. Meziměstská telefonní a telegrafní 
ústředna (MTTÚ) ve Fibichově ulici byla slavnostně ote-
vřena 19. června 1927. Do ústředny bylo připojeno více 
než sto dvacet meziměstských a  mezinárodních vedení. 
Pracoviště spojovatelek bylo vybaveno osmdesáti manuál-
ními přepojovači systému Siemens & Halske. V ústředně 
bylo zaměstnáno celkem 350 zaměstnanců.

1928  Napojení naší dálkové kabelové sítě na východní Evropu 
bylo uskutečněno při příležitosti 10. výročí vzniku 
Československa v  říjnu 1928 kabelem Praha  – Brno  – 
Vídeň – Budapešť s odbočkou do Bratislavy. Kabel byl při 
slavnosti konané v Brně „uveden do služby“ 23. října 1928.

1929  Pardubický závod Telegrafia získal licenci na výrobu 
ústředny systému Rotary. Tímto systémem byly vybudo-
vány automatické telefonní ústředny v Brně a Bratislavě. 
Ve třicátých a  čtyřicátých létech byly budovány místní 
ústředny typu Rotary i v dalších městech, např. v Náchodě 
a západočeských Kraslicích.

1931  Po napojení naší republiky na západní a východní trasu 
dálkových sítí pokračovala výstavba i na severní Moravě. 
Česká Akciová společnost pro stavbu dálkových telefon-
ních kabelů dokončila pokládku mezinárodního dálko-
vého telefonního kabelu Ostrava – Krakov. Koncem roku 
dosáhla délka dálkových kabelů na území ČSR 1 000 km.

1934  Po ovládnutí moci v  Německu Adolfem Hitlerem byla 
česká vláda nucena na tuto situaci reagovat. V roce 1934 
byla zahájena příprava opevňovacích prací. Z  té doby 
je datována pokládka dálkového kabelu Brno  – Staré 
Město – Zlatovce (později ZS Trenčín 3). Po zkušenostech 
z  1. světové války měly nově budované objekty již pod-
zemní kryty s ventilačním zařízením s filtry s ohledem na 
nebezpečí použití otravných plynů.

1936  Došlo ke spojení firmy bratranců Prchalových s  firmou 
Ericsson. Firma se po znárodnění v roce 1945 stala Teslou 
Kolín.

1936  V meziměstské telefonní ústředně v Praze bylo na konci 
roku zapojeno celkem 379 dálkových vedení. Přímých 
telefonních mezinárodních spojení s  cizinou bylo 64. 
V  roce 1936 bylo v  Československu 2 119 hlavních tele-
fonních ústředen a 846 vedlejších.

1937  V  ústřední telegrafní stanici ve Fibichově ulici v  Praze 
byla vybudována první automatická dálnopisná ústředna 
v  asynchronním systému Rotary. V  československé tele-
grafní síti byly instalovány první dálnopisné stroje, a  to 
jen dva roky po počátku budování veřejné dálnopisné sítě 
Telex v sousedním Německu.

Druhá republika a období protektorátu Čechy a Morava
1938  Po uzavření Mnichovské dohody došlo ke vzniku tzv. 

druhé republiky a  k  odstoupení pohraničních území 
Německu. Následně došlo k rozsáhlým změnám v uspořá-
dání našeho státu a ve státní správě. Dne 13. října 1938 pře-
šla působnost ministerstva pošt a telegrafů ve věcech slo-
venských na ministra dopravy pro Slovensko v Bratislavě. 
4. listopadu bylo zrušeno československé ministerstvo 
pošt a telegrafů a spolu s ministerstvem železnic sloučeno 
do ministerstva dopravy.

1938  Dálnopisná služba zpočátku sloužila jen pro nejvýznam-
nější instituce. V roce1938 byli v síti připojeni 4 účastníci, 
po okupaci, v roce 1939, pak 7 účastníků. Rychlejší rozvoj 
služby nastal během války v létech 1940 až 1943. Na konci 
tohoto období již službu využívalo 56 účastníků

1938  V  MTTÚ ve Fibichově ulici byla za okupace vybudo-
vána automatická telefonní ústředna systému Rotary 7D 
s  asynchronním řízením spojování, která sloužila jako 
meziměstský oddíl.

1938  V dálkové síti byla propojována novými trasami správní 
a průmyslová centra západním směrem, nejprve byly pro-
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pojeny Karlovy Vary a Liberec, které byly následně připo-
jeny na Prahu a dále přes České Budějovice do Lince.

1939  15. března, po okupaci zbytku republiky, zůstaly poš-
tovní záležitosti v  agendě protektorátního ministerstva 
dopravy až do listopadu 1942, kdy přešly pod nově zřízené 
Ministerstvo dopravy a techniky.

Období 3. republiky – Poválečné období do únorového převratu
1945  Jedním z  hlavních cílů v  roce 1945 byla obnova funkcí 

orgánů řízení státu spadajících do oboru spojů. Ústavním 
dekretem presidenta republiky č. 1/1945 Sb. bylo 2. dubna 
1945 zřízeno Ministerstvo pošt.

1945  Probíhala transformace stávajících a  zakládána řada 
nových podniků s celostátní působností. Ve druhém polo-
letí byla přeměněna Akciová společnost pro stavbu dálko-
vých kabelů na Stavební správu pro výstavbu dálkových 
telekomunikačních kabelů.

1945  Dne 10. srpna byl v továrně Mikrofona ve Strašnicích usta-
ven národní podnik TESLA za účasti zástupců vlády, insti-
tucí a vysokých škol. Ve dvouletém budovatelském plánu 
se mělo vyrobit 300 000 rozhlasových přijímačů, 3 400 000 
elektronek, 140 000 telefonních přístrojů, 100 000 automa-
tických telefonních přípojek atd.

1946  Dne 9. března 1946 pak byly do národního podniku 
TESLA zařazeny další slaboproudé a elektronické závody. 
V této vlně byla znárodněna i Telegrafia a. s. v Pardubicích 
a sloučena se společnostmi s obdobným výrobním progra-
mem do národního podniku TESLA.

Spoje po únoru 1948
1948  Nastolenou politickou linii po politickém převratu sle-

dovala v  první řadě legislativa a  vzápětí reorganizace. 
Již 28. 4. 1948 byl mimo jinými přijat zákon č. 137/1948 
Sb., o  rozhlase a  současně byl ustaven národní podnik 
Československý rozhlas, který 1. ledna 1949 převzal od 
ministerstva pošt celou rozhlasovou síť. O  rok později 
následoval zákon č. 151/1949 Sb. o Československé poště, 
národním podniku, kterým od 1. července 1949 došlo 
ke znárodnění státního podniku Československá pošta 
a poté následovala i reorganizace ministerstva pošt.

1950  Zákon č. 72/1950 Sb., o  telekomunikacích z  roku 1950 
nabyl účinnosti dne 1. července 1950, a  tímto právním 
krokem byl zrušen stařičký zákon č. 60/1923 Sb., o  tele-
grafech. Zákon v souvislosti s dosaženým stavem rozvoje 
v  oblasti technologií rozšířil obsah předmět původního 
pojmu telegraf o  koncept „telekomunikačního zaří-
zení“ jímž se rozumělo „zařízení k dopravě zpráv, obrazů 
a  návěští elektrickou energií (zejména drátový telegraf 
a telefon, radiotelegraf a radiotelefon), vysílací a přijímací 
zařízení rozhlasová a  televisní a  všechna ostatní vysílací 
a přijímací radioelektrická zařízení“. Novým ustanovením 
zákona byla upravena působnost státní správy a  dozoru 
nad telekomunikacemi, podmínek pověření k  provozu 
a jeho ochrany před vnějším působením rušení.

1952  V  lednu 1952 uložil politický sekretariát ÚV KSČ 
Ministerstvu národní bezpečnosti úkol organizovat 
„obranná opatření proti nepřátelskému vysílání“ zahra-
ničního rozhlasu. Základem technického systému tzv. 
radioobrany se stala soustava rušicích vysílačů ovládaných 
tzv. oblastními řídicími body.

1952  Vládním nařízením č. 13, ze dne 8. dubna 1952, o správě 
spojů rozhodla vláda republiky Československé o  trans-

formaci ministerstva pošt a s účinnosti od 1. května 1952 
zřídila Ministerstvo spojů. To spravovalo všechny spojové 
služby, jež byly určeny k  veřejnému poskytování (pošta 
a  telekomunikace) a  rovněž výstavbu a  provoz tech-
nických rozhlasových a  televizních zařízení (přebírané 
včetně zaměstnanců od ministerstva informací a osvěty). 
Ministerstvo spojů plnilo své úkoly přímo nebo prostřed-
nictvím Krajských správ spojů a  výkonných služeben. 
Uvedené orgány státní správy byly souhrnně označovány 
jako organizace spojů. Z pověřenectva pošt bylo zřízeno 
na Slovensku pověřenectvo spojů. Tímto vládním naříze-
ním byla definitivně zrušena samostatná Československá 
státní pošta, národní podnik jako celek, bez likvidace.

1952  Dosažený technický pokrok byl využit i  pro propagaci 
politických cílů. Podle úkolů stanovených státní politikou 
(v tezích IX. sjezdu KSČ) bylo v roce 1952 deklarováno, že 
byla dokončena telefonizace všech obcí v Československu.

1952  Byl dokončen vývoj technických prostředků pro automa-
tizaci meziměstského telefonního spojení. Prvopočátkem 
byl poloautomatický meziměstský telefonní provoz 
zajišťovaný systémem dálkové volby DV 50 Hz z  vývoje 
a  výroby státního podniku Tesla. Další vývojový stupeň 
představovala tónová dálková volba Tesla DTV 52, která 
však byla na meziměstských telefonních vedeních nasazo-
vána až od roku 1957.

1952  Pro výstavbu meziměstské sítě s nízkofrekvenčními DM 
kabely byly vyvinuty jednokabelové systémy nosné telefo-
nie NT1 až NT3 s elektronkami. Současně však ještě byly 
v  provozu nosné systémy MEK 6, resp. 12, ještě leckde 
označené z doby okupace německými symboly (které pak 
v síti přečkaly až do 70 let). Elektronková éra byla zakon-
čena nosným systémem NTK 12/24.

1953  Dne 1. května 1953 ve 20:00 bylo slavnostně zahájeno 
zkušební vysílání televize a toto datum je považováno za 
okamžik vzniku Československé televize. Dne 5. února 
1954 bylo zkušební vysílání ze Studia Praha v Měšťanské 
Besedě prohlášeno za pravidelné. Televizní techniku 
tuzemské výroby dodával a  montoval národní podnik 
Tesla Radiospoj, zvukovou techniku dodal národní pod-
nik Tesla Elektroakustika Bratislava. Pro první televizní 
vysílač byla v  roce 1953 upravena pražská rozhledna na 
Petříně. Koncem roku 1953 byl v Československu, v pod-
niku Tesla Strašnice, vyroben první sériový televizní přijí-
mač Tesla 4001A.

1953  Koncem roku byl spuštěn provoz celoplošného vysílání 
rozhlasu po drátě. Síť zabezpečovala šíření ústředního 
programu Československého rozhlasu a vstupů krajských 
a  okresních redakcí rozhlasu. Modulační síť byla budo-
vána třístupňově, a  to z  ústředního studia do krajských 
studií a  dále do okresních studií a  jednotlivých měst. 
Rozvod rozhlasového signálu od koncových městských 
zesilovačů k přijímačům byl veden napájecími vedeními 
o napětí 120 V (240 V) s transformací na 30 V.

1953  Nový politický kurs měl v  ekonomické praxi podpořit 
pozornost spotřební výrobě pro oživení trhu. K podpoře 
této změny vznikaly nové instituce státní správy a  nové 
ústavy. Ve spojích byl založen státní projektový ústav 
spojů Spojprojekt, v  jehož působnosti bylo navrhování 
a projektování spojových budov, technologií a kabelových 
tras, dále vznikl Výzkumný ústav spojů, pošt a telekomu-
nikací, zaměřený na aplikovaný výzkum, oborovou pro-
vozní podporu a  zkušebnictví. Na ministerstvu spojů se 
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Psali jsme před deseti lety…
Ing. Michal Foríšek

Automaticky prepínané optické siete (ASON)
Telekomunikačné siete sa v súčasnosti postupne preorientovávajú z dominantnej hlasovej oblasti 
do oblasti, kde budú prenášané rôzne druhy dátových signálov. Tomuto odpovedá ich principiálna 
prestavba z „okruhovo orientovaného“ prenosu na „paketovo orientovaný“ spôsob. V centrálnych 
častiach týchto sietí budú prevažovať flexibilné optické prenosové siete, ktoré preberú kľúčové 
vlastnosti v oblasti ochrany prevádzky z terajších SDH sietí.

Ing. Jan Pradáč

Přenos hlasu v sítí IP – protokoly a standardy
Článek si všímá významu standardu H.323, vydaného ITU-T v roce 1998, pro budoucí rozvoj 
IP telefonie. Obsahuje schéma standardu H.323 a navazujících protokolů, jež zajišťují jednotlivé 
funkce a služby při přenosu hlasu v prostředí IP.

Ing. Michal Foríšek
Slovenské  
telekomunikácie, a.s. 

Ing. Jan Pradáč
DAMOVO Česká  
republika, s.r.o. 

-10  let

vytvořila Hlavní správa radiokomunikací. V Praze, Brně 
a Bratislavě pak vznikly Oblastní správy radiokomunikací 
(OSR). Pod OSR Praha byla začleněna i  tehdy vznikající 
Televise Praha i s technikou pro vybavení studií.

1956  K  1. lednu byla vytvořena organizace Správa dálkových 
telekomunikačních spojů Praha (SDS Praha) a  Správa 
radiokomunikací Praha (SR Praha). Dále byly zřízeny 
Krajské správy spojů, organizačně podřízené ministerstvu 
spojů s řídicí vazbou na okresní správy spojů.

1956  Automatizaci telefonního provozu v  místním styku 
a  náhradu místních ústředen s  manuální obsluhou 
umožnilo urychlení výstavby telefonních automatických 
ústředen s krokovými voliči typu P-51 z domácí výroby. 
Podkladem pro konstrukci této ústředny byl upra-
vený elektromechanický krokový systém, který vznikl 
v Německu v podniku Siemens & Halske ve vývojové řadě 
označované RP-29, RP-31, resp. P-40.

1957  Československý průmysl zahájil vývoj systémů s  křížo-
vými spínači. K úspěchům vývoje a výroby patřil systém 
MN 60 pro mezinárodní poloautomatické spojování, 
dodávaný i  do většiny zemí bloku Rady vzájemné hos-
podářské pomoci (RVHP). U  nás se první mezinárodní 
relací s poloautomatickým spojováním stalo spojení mezi 
Prahou a Varšavou. Naopak neúspěchem skončil společný 
vývoj systému pro místní ústředny, který se s tehdejší sou-
částkovou základnou ukázal technicky a nakonec i ekono-
micky nerealizovatelným.

1958  Vlna reorganizací, zahájená v roce 1953 byla v  telekomu-
nikacích završena založením Montážního podniku spojů 
Praha jako specializované organizace pro výstavbu kabelů 
a  telekomunikačních zařízení a  rozhodnutím o  zřízení 
Správy dálkových telekomunikačních a  radiokomunikač-

ních spojů Praha (SDTRS) k 1. dubnu 1959, vzniklé slou-
čením Správy dálkových telekomunikačních spojů Praha 
a  Správy radiokomunikací Praha, jako jednotky, řízené 
ministerstvem spojů. Mezi jí řízené provozovny patřila 
Meziměstská telefonní a telegrafní ústředna Praha a v kra-
jích Oblasti dálkových telekomunikačních spojů, Kontrolní 
měřicí služba a provozní laboratoř, vysílací stanice rozhla-
sové, radiotelegrafní, televizní a retranslační spoje.

1958  Nedostatek kapacity v  dálkové přenosové síti při narůs-
tajícím meziměstském provozu řešily projekty v  rámci 
výstavby Národního kabelového okruhu (NKO). Ten byl 
budován vysokofrekvenčními kabely s průběhem z Prahy 
do Košic a z Prahy do Brna, přes Plzeň a České Budějovice. 
Zesilovací stanice na trase kabelu byly umístěny zpravidla 
v nově budovaných samostatných objektech.

1958  Z vývoje a výroby podniku Tesla Rožnov se na trh dostaly 
první nízkofrekvenční tranzistory (např. 3 NU 70). Již 
o necelé dva roky později, v roce 1960, byl dokončen vývoj 
a do telekomunikační sítě se začleňovaly nízkofrekvenční 
systémy osazené těmito komponenty.

1959  Byla uzavřena dohoda se SSSR spolu s  Polskem a  NDR 
o  stavbě Mezinárodní kabelové koaxiální magistrály 
MKKM 1, jejíž výstavba na našem území byla v  tomto 
roce také zahájena. Toto kabelové spojení z  Moskvy do 
Berlína přes Katovice bylo vedeno po našem území kabely 
se šesti obsluhovanými zesilovacími stanicemi. Průběžné 
zesilovače potom byly umístěny po cca 6,5 km v podzem-
ních zcela zakopaných cisternových svařencích.

Příští část přinese svědectví o událostech v telekomunikacích od 
počátku šedesátých let do konce období tzv. normalizace.

Jan Vašátko



září 1930

Okénko do historie...

Poštovní a telegrafní úřad v Benešově u Prahy.  
Místní a meziměstská telefonní ústředna. 

únor 1927Poštovní úřad v Benešově u Prahy – Telegraf.

Zveřejněno s laskavým svolením majitele Ing. C. Kantora.
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