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úvodní slovo

Vážení čtenáři, 

v České republice platí od ledna letošního roku novela zákona o DPH, která zavádí do českého 
práva evropskou směrnici týkající se pravidel fakturace. Ta říká, že Evropa musí do roku 2020 
přejít na elektronickou fakturaci – E-Invoicing. Evropská komise postavila elektronické faktury 
a faktury v papírové formě na roveň již v prosinci 2010 a otevřela tak pro podniky a podnika-
tele potenciál úspor, které začínají u odpadajících nákladů na papír a končí u úspor nákladů za 
zacházení s doručovanými fakturami. Pro podniky však zůstává přechod z papírového na e-fak-
turování organizačně a technicky těžko zvládnutelný. Této aktuální změny pak využívá Managed 
Cloud Service Provider, který přebírá elektronickou výměnu faktur a nabízí ji pro podniky jako 
službu. Dosud musely být autentičnost a  integrita faktury stvrzeny kvalifikovaným podpisem. 
Tato povinnost v EU s elektronickým podpisem odpadá. Konkrétně to znamená, že podniky se 
v budoucnosti mohou spolehnout na to, že je zajištěna autentičnost, integrita a čitelnost faktury 
od okamžiku jejího vydání až po skončení doby jejího uchovávání.

Do konce roku 2020 si Evropská unie stanovila za cíl celý proces výměny faktur provádět čistě 
elektronicky. Po tomto datu by elektronická faktura v celoevropském měřítku měla papírovou 
fakturu, jako převažující způsob vystavovaní účtu, zcela vymazat. Papírem nacpané archivy by se 
měly nejpozději do roku 2020 stát minulostí. Takže podnikům již nezbývá mnoho času. V sou-
sedním Rakousku např. od 1. ledna 2014 nebude smět hospodářský sektor předkládat veřejné 
službě žádné papírové účty, Švýcarsko bude následovat Rakousko 1. ledna 2016. Podniky se před 
e-fakturací nikterak neuzavírají. V sousedním Německu např. v dubnu 2011 posílalo své faktury 
v elektronickém formátu 59 % podniků a koncem roku 2012 jich bylo již 73 %. Také u dodavatelů 
se s postupujícím časem odpor proti přijetí e-fakturace zmenšuje. Jestliže v roce 2011 jich před-
stava E-Invoice dráždila téměř polovinu o rok a půl později to bylo již jen 26 %.

E-Invoicing totiž může uspořit až 60 % nákladů. Podniky mohou ušetřit především na 
tisku a na poštovném. Je třeba rovněž započíst náklady na zadání faktury do účetního systému 
a náklady na archivaci. Podle propočtů lze náklady na papírovou fakturu s využitím E-Invoice 
Managed Service snížit z 9,30 až na 3 EUR, tj. na méně než 30 %.

Ve světě elektronické komunikace se tak objevuje poskytovatel cloudových služeb e-fakturace, 
který slouží na centrální pozici k tomu, aby všechny faktury, které přijdou nebo budou vydány, 
měl v elektronické formě pro svého „účastníka“ k dispozici a archivoval je. Pro plynulý přechod 
na elektronickou fakturaci pak musí být tento poskytovatel schopen obsloužit různé formáty 
a kanály.

A jaký lze očekávat další vývoj? Papírové faktury se budou vydávat zcela jistě ještě v roce 2020. 
Jenom už nebudou hrát v hospodářství žádnou podstatnou roli. Stát, jako zákonodárce, bude 
totiž chtít (nebo by logicky měl), aby byly posílány elektronicky, protože jenom tak je bude moci 
také elektronicky kontrolovat.

Přechod na e-fakturování v ČR je v současné době zastíněn diskuzemi o registračních poklad-
nách. Proces digitalizace, reprezentovaný všudypřítomným písmenkem „e“, který již postihl 
svět telekomunikací, televizní zábavy i státní správu, však dobu elektronickou do účetní agendy 
nepochybně přinese.

Úvodní slovo:
Petr Beneš,   

šéfredaktor časopisu
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Aktuality z EU a ČR

  Aktuality z EU

 Dne 13. srpna 2013 Evropská komise zve-
řejnila výsledky celoevropského průzkumu 
zaměřeného na elektronické komunikace 
v  domácnostech. Průzkum ukázal, že nové 
technologie si u  Evropanů získávají stále větší 
oblibu. Ale i přesto, že jsou otevřeni možnostem, 
které nové nástroje a služby nabízejí, jak vyplývá 
z  údajů o  nových předplacených internetových 
tarifech a  využívání Internetu k  hlasovému 
volání, stále si kvůli cenám těchto služeb dvakrát 
rozmýšlejí, zda po telefonu sáhnou nebo zda se 
k Internetu připojí. Mobilní telefon má již každý, 
ale jen polovina z  nich jsou telefony „chytré“. 
Podíl smluvních telefonních tarifů s připojením 
k  Internetu se pohybuje od 55 % ve Švédsku, 
Dánsku, Spojeném království, Finsku, Francii 
a Nizozemsku po méně než 35 % v Belgii, Řecku, 
Maďarsku, na Kypru, v  Rumunsku, Bulharsku 
a  Portugalsku. Rozšíření chytrých mobilních 
telefonů je znatelně slabší v mnoha zemích, kde 
smluvní zákazníci s přístupem k mobilnímu pří-
stupu k Internetu omezují čas, který na Internetu 
tráví, protože se obávají nákladů – patří mezi ně 
Maďarsko (35 %), Portugalsko (58 %), Řecko 
(53 %), Kypr (52 %), Belgie (47 %) a Rumunsko 
(45 %). Obavy z  nákladů v  současnosti nutí 
omezovat volání do národních (55 %) a  mezi-
národních (54 %) sítí více než polovinu občanů 
EU. Volání do národních sítí pak omezuje více 
než 70 % občanů v  Řecku (81 %), Portugalsku 
(79 %), Irsku (72 %) a  Rumunsku (71 %). 
Širokopásmový přístup k Internetu z pevné linky 
je skutečností ve třech čtvrtinách domácností: 
širokopásmové připojení nyní využívá 72,5 % 
domácností EU oproti 67,3 % v roce 2011 (zdroj: 
Eurostat). Toto číslo prudce vzrostlo o  20 % 
v  Rumunsku a  o  16,7 % na Slovensku, takže 
širokopásmové připojení v  současné době vyu-
žívá více než 50 procent domácností ve všech 
členských státech. Rozdělení služeb mezi tele-
fon a Internet se přitom rychle stírá: 34 % vola-
jících využívá k hlasové služby prostřednictvím 
IP (Voice over Internet Protocol, VoIP), což je 
o 7 % více než v roce 2012. Jen 28 % volajících 
Internet využívá k  hovorům zdarma s  uživateli 
v  rámci stejné sítě a  4 % VoIP slouží k  usku-

tečňování levnějších mezinárodních hovorů. 
Volání přes Internet je mimořádně populární 
v Bulharsku (57 %), na Kypru (55 %), v Estonsku 
(54 %), na Litvě a  v  Lotyšsku (51 %). Menší 
oblibě se VoIP těší v  Portugalsku (18 %), Itálii 
(26 %), Španělsku (28 %) a  Řecku (29 %), ale 
jeho popularita vzrůstá, neboť od roku 2011 se 
počet jeho uživatelů zvýšil v průměru o 7 %. Zdá 
se, že rostoucí využívání VoIP souvisí s  mírou 
rozšíření širokopásmového připojení; například 
na Kypru, kde bylo v roce 2012 připojeno o 11 % 
více domácností, míra využití VoIP vzrostla 
o  16 %. „Jedním z  cílů balíčku Propojený konti-
nent je naplnit očekávání spotřebitelů za dostupné 
ceny,“ uvedla Neelie Kroesová, místopředsed-
kyně Evropské komise pro digitální agendu.

 Dne 29. srpna zahájila Evropská komise 
veřejnou konzultaci týkající se pokynů k dopo-
ručeným standardním licencím, datovým sou-
borům a  poplatkům za opakované použití 
informací veřejného sektoru. Jak ukazuje řada 
studií, veřejné údaje jsou důležitým zdrojem 
růstu inovačních on-line služeb. Ekonomický 
přínos pro EU ze snazší dostupnosti informací 
veřejného sektoru (PSI) může dosáhnout 40 
miliard EUR ročně. Tempo růstu společností, 
které mají přístup k bezplatné PSI je o 15 % vyšší, 
než u  těch, které musí zaplatit. Revize směr-
nice o  opětovném použití PSI je jedním z  klí-
čových opatření Digitální agendy pro Evropu. 
Revidovaná směrnice vyzývá Evropskou Komisi, 
aby pomohla členským státům při implementaci 
směrnice jednotným způsobem, a  to vydáním 
nyní konzultovaných pokynů ke třem aspek-
tům  – doporučené standardy, datové soubory, 
které mají být uvolněny jako prioritní záležitost 
a  poplatky za opakované použití dokumentů. 
Komise žádá o pomoc při vypracování pokynů 
a praktické rady pro zvýšení opětovného použití 
dat o počasí, údaje o provozu, veřejně financo-
vaných výzkumných dat, statistiky, digitalizova-
ných knih a dalších typů PSI. Připomínky z kon-
zultace pomohou zajistit účinnou implementaci 
již revidované směrnice o  PSI, jejímž cílem je 
zajistit, aby orgány veřejné moci uvolnily více 
informací za nízké nebo žádné náklady pro uži-
vatele. „Při dokončení nové směrnice o  informa-
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cích veřejného sektoru jsme byli úspěšní. Nyní ji 
musíme implementovat způsobem, který vytváří 
jednotný trh pro účely těchto údajů, aby firmy 
mohly budovat panevropské aplikace a další ino-
vace. Pro získání celoevropské hodnoty z  těchto 
údajů potřebujeme pravidla, která budou pou-
žita jasným a běžným způsobem“ uvedla Neelie 
Kroesová. Výsledky této konzultace budou 
základem pro pokyny, které budou zveřejněny 
v  roce 2014. Otevření veřejných zdrojů dat pro 
opakované použití, je jedním z klíčových opat-
ření Digitální agendy pro Evropu. Konzultace je 
otevřena do 22. listopadu 2013.

 Dne 11. září 2013 zveřejnila Evropská 
komise hlavní regulační návrhy na dokon-
čení jednotného trhu telekomunikací a  zajiš-
tění propojeného kontinentu (Connected 
Continent) – návrh nařízení Evropského parla-
mentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající 
se jednotného evropského trhu elektronických 
komunikací a vytvoření propojeného kontinentu 
a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/
ES a  2002/22/ES a  nařízení (ES) č. 1211/2009 
a  (EU) č. 531/2012. Hlavním cílem je vybudo-
vat propojený konkurenční kontinent a  umož-
nit udržitelná digitální pracovní místa a  prů-
myslová odvětví, umožňující lepší život tím, že 
zajistí spotřebitelům oblíbená digitální zařízení 
a  služby a  usnadňující evropským podnikům 
a podnikatelům vytvářet pracovní místa budouc-
nosti. Komise navrhuje velký krok dopředu pro 
jednotný telekomunikační trh  – a) celoevrop-
ské a roamingové mobilní služby bez příplatku, 
b) jednodušší pravidla pomáhající společnos-
tem více investovat a  expandovat přes hranice, 
c) první celoevropskou ochranu síťové neutrality, 
d) zrušení příplatku za mezinárodní telefonní 
hovory v rámci Evropy. Jedná se o nejambicióz-
nější plán za 26 let reformy telekomunikačního 
trhu. Předseda Evropské komise José Manuel 
Barroso uvedl: „Další významný pokrok směrem 
k  evropskému jednotnému trhu v  oblasti teleko-
munikací je nezbytný pro strategické zájmy Evropy 
a hospodářský pokrok. Pro odvětví telekomunikací 
a  pro občany, kteří jsou frustrováni, že nemají 
plný a spravedlivý přístup k Internetu a mobilním 
službám.“. Odvětví telekomunikací tvoří pouze 
9 procent evropské digitální ekonomiky, protože 
všechny sektory stále více závisí na propojení, 
aby mohly být globálně konkurenceschopné 
a poskytovat služby. Zatímco po sobě jdoucí vlny 
reforem ze strany Evropské unie pomohly změ-
nit způsob, jakým jsou telekomunikační služby 
poskytovány v rámci Evropské unie, sektor stále 
operuje převážně na základě 28 národních trhů. 
Neexistuje žádná telekomunikační společnost, 
která působí v celé EU, a provozovatelé i zákaz-
níci jsou vystaveni různým cenám a pravidlům. 
K  řešení těchto problémů jsou hlavními prvky 
balíčku: a) zjednodušení pravidel EU pro teleko-

munikační operátory, b) snížení roamingových 
příplatků, c) zrušení příplatku za mezinárodní 
volání, d) právní ochrana otevřeného inter-
netu, e) nová práva spotřebitelů harmonizovaná 
v rámci celé Evropy, f) koordinované přidělování 
kmitočtů, g) více jistoty pro investory.

Sdružení evropských regulátorů BEREC vyjá-
dřilo k návrhu obavy. Navrhované nařízení podle 
něj ohrozí integritu dosavadního evropského 
regulačního rámce a  jeho přínosů, pokud jde 
o investice, konkurenci a prospěch pro spotřebi-
tele. V tomto ohledu je důležité mít na paměti, že 
stav celého sektoru v Evropě není tak bezútěšný, 
jak je tvrzeno. Návrhy předložené Komisí hrozí 
podkopáním právních jistot, což je v  přímém 
rozporu s  Komisí deklarovaným cílem vytvořit 
predikovatelný regulační rámec, nutný pro pod-
poru účinných investic a  efektivní konkurence. 
Samotné návrhy jsou přitom, stále podle názoru 
BEREC, spíše jen konglomerátem řady vzájemně 
nesouvisejících opatření, zatímco evropský regu-
lační rámec je složitým ekosystémem, ke kterému 
je nutné přistupovat jako k celku. Návrhy před-
stavují poměrně zásadní posun v rozložení moci 
mezi Komisí, členskými státy a národními regu-
látory. Ještě více prý soustřeďuje kompetence na 
centrální úrovni, a  tím podkopává schopnost 
národních regulátorů, ať již samostatně či spo-
lečně, přijímat vhodná a  adekvátní regulační 
opatření na relevantních trzích. BEREC kritizuje 
Komisi za to, že vše připravila sama a nespolu-
pracovala se zainteresovanými stranami, včetně 
BEREC. Její návrhy tak podle BEREC neprošly 
veřejnou konzultací, a tudíž ani Komise neměla 
možnost si otestovat, jak budou přijaty a  zda 
mají šanci dosáhnout deklarovaných cílů, či zda 
jsou vůbec realizovatelné a ekonomicky únosné.

  Aktuality z ČR

 ICT UNIE, sdružení firem z oboru informač-
ních technologií a  elektronických komunikací, 
zveřejnila 5. srpna 2013 informaci, že progra-
mové prohlášení nové vlády klade nedostatečný 
důraz na základní pilíře digitální ekonomiky. 
Její rozvoj představuje v  současnosti nezbytný 
předpoklad pro nastartování hospodářského 
růstu ČR. V  tomto směru je klíčové zejména 
naplnění nedávno přijaté strategie Digitální 
Česko 2.0 a  rozšíření vysokorychlostních pří-
stupových sítí k  Internetu. Vhodná energetická 
politika nebo rozvoj dopravní infrastruktury, 
o nichž se v dokumentu hovoří, jsou nepochybně 
důležité, ale neméně podstatné je v dnešní době 
zaměření na strategické IT služby s  vysokou 
přidanou hodnotou či budování infrastruktury 
pro vysokorychlostní Internet. O  tom se však 
vládní programové prohlášení nijak nezmiňuje. 
Stejně tak např. v  části programového prohlá-
šení, která se věnuje zdravotnictví, není jakákoli 
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zmínka o  eHealth. Přitom pokročilé nástroje 
elektronického zdravotnictví mohou zlepšit 
fungování celého zdravotnického systému  – 
významně přispět k jeho transparentnosti, efek-
tivitě vynakládání finančních prostředků a  také 
dalšímu zkvalitňování péče o  pacienty. ICT 
UNIE na nepolitické bázi spolupracovala s před-
chozími vládami, ale i  s  představiteli opozice. 
Dlouhodobě prosazuje, aby na klíčových projek-
tech ICT a eGovernmentu v ČR panovala shoda 
napříč politickým spektrem. Bohužel právě tato 
oblast trpí politickou a úřednickou nestabilitou, 
jejímž charakteristickým rysem jsou např. časté 
výměny ministrů, náměstků či ředitelů odborů 
odpovědných za ICT.

 Podle měření serveru DSL.cz se v  červenci 
meziročně zvýšila průměrná rychlost mobil-
ního připojení k Internetu o 90 % na 3,3 Mb/s. 
Proti červnu vzrostla o  2 %. Nejvyšší rych-
losti dosahoval opět T-Mobile. Mobilní přístup 
k Internetu v ČR stále zrychluje díky všem mobil-
ním operátorům. T-Mobile s  technologií 3G/
LTE má stále nejvyšší příčku s průměrnou rych-
lostí mobilního přístupu k Internetu nad 6 Mb/s. 
Zajímavý meziroční nárůst ukazuje i  technolo-
gie VDSL u  společnosti Telefónica. Připojení 
přes pevné linky VDSL v  síti Telefónica v  čer-
venci proti červnu zrychlilo o 6 % na 15,3 Mb/s. 
Kabelový Internet od UPC zvýšil průměrnou 
rychlost o  4 % na 23,6  Mb/s. Připojení přes 
optickou síť stagnovalo na 26,3  Mb/s. U  rádi-
ových přípojek WiFi průměr klesl z  8,3 na 
8,2 Mb/s. U  jednotlivých poskytovatelů se prů-
měr pohybuje od 3 do 15,6 Mb/s.

 Vláda projednala 14. srpna 2013 infor-
mační materiál Českého telekomunikačního 
úřadu k  připravované aukci kmitočtů v  pás-
mech 800, 1 800 a 2 600 MHz. Kabinet nakonec 
nepřijal k  materiálu žádné usnesení, mj. proto, 
že se jednání vlády nezúčastnil dostatečný počet 
ministrů. „Vláda obdržela informaci o  záměru 
vyhlásit znovu aukci. Záměrem bylo přijmout 
usnesení, že vláda materiál vzala na vědomí. Pro 
bylo sedm ministrů, potřeba jich bylo osm. Nic to 
ale nemění na tom, že ČTÚ má pravomoci na to, 
aby se konalo,“ uvedl premiér. Státní rozpočet 
počítá s příjmem z aukce ve výši zhruba sedmi 
miliard Kč až v příštím roce. Navrhované pod-
mínky i po zapracovaných připomínkách obsa-
hují vyčlenění části pásma 800 MHz pro čtvrtého 
operátora nebo povinnost národního roamingu 
v sítích GSM a 3G. Souhrnná vyvolávací cena má 
být 8,75 miliardy Kč.

 Dne 15. srpna 2013 zveřejnil ČTÚ plnou 
dokumentaci k  výběrovému řízení za účelem 
udělení práv k  využívání rádiových kmitočtů 
k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 
800 MHz, 1 800 MHz a 2 600 MHz. Úřad zveřej-

něním zahájil proces výběrového řízení. Aukce 
se řídí českým právním řádem. Přihlášky do 
výběrového řízení bylo možno podávat ČTÚ za 
podmínek podle Vyhlášení výběrového řízení 
nejpozději do 30. září 2013. Úspěšné žadatele 
pozve ČTÚ do aukční části. Následně proběhne 
školení účastníků na využívání elektronického 
aukčního systému a  dvě zkušební aukce. ČTÚ 
předpokládá, že samotná aukce volných kmi-
točtů a následné přiřazení konkrétních kmitoč-
tových bloků úspěšným účastníkům aukce pro-
běhnou do konce tohoto roku. Poté, co úspěšní 
uchazeči uhradí cenu za vydražené spektrum, 
jim ČTÚ udělí příslušná oprávnění k jeho vyu-
žívání. K  tomu by mělo dojít na začátku roku 
2014. Hlavní cíle aukce zůstaly stejné: přede-
vším pokrýt celou republiku rychlým mobilním 
přístupem k  Internetu a  rozjet budování sítí 
4G, kromě toho zlepšit konkurenční prostředí. 
Aktuální finanční zisk pro státní rozpočet je 
podle tvrzení ČTÚ až sekundární.

 Dne 1. října 2013 ČTÚ oznámil, že byly 
otevřeny obálky se žádostmi o  udělení práv 
k  rádiovým kmitočtům ve výběrovém řízení 
(aukci) na volné kmitočty pro sítě LTE. Ve 
stanovené lhůtě své žádosti doručilo celkem 
pět subjektů  – společnosti Vodafone Czech 
Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., 
Telefónica Czech Republic, a.s., Revolution 
Mobile a.s. a  TASCIANE, a.s. (v  pořadí doru-
čení žádostí). Na základě provedené kontroly 
ČTÚ konstatoval, že všechny předložené žádosti 
splňují požadavky podle kapitoly 6.7 Vyhlášení 
výběrového řízení. ČTÚ dále u  všech zájemců 
posoudí splnění všech stanovených podmínek 
účasti ve výběrovém řízení. O  výsledku mají 
být všichni žadatelé informováni do 14. října. 
Následně ČTÚ zorganizuje školení a  dvě zku-
šební aukce s  účastníky koncem října. Vlastní 
elektronická aukce kmitočtových úseků a  při-
řazení konkrétních kmitočtových bloků úspěš-
ným účastníkům aukce proběhne ještě do konce 
tohoto roku. K vydání rozhodnutí o udělení pří-
dělů získaných rádiových kmitočtů ČTÚ by pak 
mělo dojít na počátku roku 2014 poté, co úspěšní 
uchazeči uhradí cenu za vydražené spektrum.

 Od 1. září 2013 byl spuštěn nový systém 
přenosu mobilního čísla. Proces má trvat 
pouhé čtyři pracovní dny namísto původních 
až tří týdnů. Veškeré žádosti o  změnu posky-
tovatele služeb přijaté do tohoto data, budou 
řešeny podle stávajících pravidel. Kompletně 
nový systém byl vytvořen skupinou odborníků 
na půdě Asociace provozovatelů mobilních sítí 
(APMS) a stál desítky milionů. Při plném vytí-
žení umožní přenést až 150 tisíc mobilních čísel 
týdně. Nové podmínky si ovšem vyžadují i nový 
postup pro koncového zákazníka. Spolu s novým 
řešením pro přenášení čísel byla na straně mobil-
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ních operátorů výrazně posílena i infrastruktura 
zajišťující včasnou aktivaci a  deaktivaci služeb 
v  čase, kdy probíhá přenesení čísel. Samotné 
přenesení totiž zdaleka není jenom o  předání 
čísla jinému poskytovateli služeb, ale taktéž musí 
dojít včas k deaktivaci všech služeb u původního 
a k aktivaci nových služeb u přejímajícího posky-
tovatele. Toto vše se musí stát najednou u řádově 
několika tisíců zákazníků v  krátkém časovém 
okně v  řádu několika málo hodin tak, aby tuto 
složitou operaci zákazník nijak negativně nepo-
cítil. Zkrácení doby přenosu čísla vyplývá z poža-
davku revidované evropské legislativy. Službu 
ročně využije zhruba 350 tisíc lidí. Každý měsíc 
změní operátora a zároveň si nechá stejné číslo 
asi 30 tisíc lidí. Operátorům se zkrácením doby 
pro přenesení čísla zmenší prostor k retenčním 
nabídkám. Přenositelnost mobilních čísel byla 
zavedena roku 2006. Dosud této možnosti vyu-
žilo více než 1,5 milionu lidí.

 Podle informace ICT UNIE ze dne 10. 
září 2013 sráží nízká efektivita státní správy 
a  nedodržování přijatých strategií konku-
renceschopnost Česka. Důležitá je v  tomto 
směru zejména „Strategie mezinárodní konku-
renceschopnosti České republiky pro období 
2012–2020“. Uvedený materiál vláda schválila 
již před dvěma lety, ale pro jeho realizaci v praxi 
bylo dosud učiněno jen velmi málo. Podobnými 
příklady jsou strategie Smart Administration, 
Národní program reforem a také státní politika 
v elektronických komunikacích Digitální Česko, 
přijatá na počátku roku 2011, z  jejíchž cílů byl 
realizován jen zlomek. Aktualizace tohoto mate-
riálu, strategie Digitální Česko 2.0, kterou vláda 
přijala v  březnu letošního roku, obsahuje řadu 
užitečných opatření pro zvýšení konkurence-
schopnosti českých firem a  podnikatelů, mj. 
díky masivnímu rozšíření vysokorychlostního 
přístupu k  Internetu. Vzhledem k  turbulencím 
na české politické scéně je však otázkou, zda 
i tento strategický dokument neskončí „u ledu“. 
Pro zvýšení konkurenceschopnosti a  nastarto-
vání ekonomického růstu je podle ICT UNIE 
nezbytné i  vytvoření vhodných podmínek pro 
rozvoj digitální ekonomiky. ICT sektor již nyní 
v  ČR každoročně generuje tržby v  řádu stovek 
miliard korun, jeho potenciál je ale ještě výrazně 
vyšší. Na klesající konkurenceschopnost Česka 
opakovaně upozorňují renomované meziná-
rodní studie. V hodnocení švýcarského institutu 
IMD letos ČR klesla oproti loňsku o dvě místa na 
35. pozici. V žebříčku Světového ekonomického 
fóra (WEF) si ČR ve srovnání s loňským rokem 
pohoršila dokonce o  sedm příček a  je aktuálně 
až na 46. místě.

 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR chápe 
návrh nařízení Evropského parlamentu a  Rady, 
kterým se stanoví opatření týkající se jednot-

ného evropského trhu elektronických komuni-
kací a  vytvoření propojeného kontinentu a  kte-
rým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES 
a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) 
č. 531/2012, zveřejněný 11. září 2013 Evropskou 
komisí jako velmi významné pro fungování trhu 
elektronických komunikací. Proto vyhlásilo 
k návrhu veřejnou konzultaci s termínem zasílání 
příspěvků, názorů a komentářů do 14. října 2013.

 Vítězové osmého ročníku soutěže ICT 
Diplomová práce roku 2013, kterou organi-
zovala ICT UNIE, byli vyhlášeni v  rámci slav-
nostního večera, kterého se kromě oceněných 
studentů zúčastnili partneři soutěže i další firmy 
a  organizace působící v  oblasti ICT, představi-
telé akademické sféry a  zástupci ministerstev. 
V šesti soutěžních kategoriích byl letos přihlášen 
rekordní počet 115 prací, z nichž odborná porota 
vybrala ty nejlepší. Finálové kolo soutěže, kde 
vybraní studenti před odbornou porotou slože-
nou z vysokoškolských pedagogů a zástupců ICT 
firem obhajovali své práce 11. září, se uskutečnilo 
na akademické půdě Fakulty elektrotechnické 
ČVUT v  Praze. Vítězové obdrželi symbolický 
šek na 50 000 korun, celková částka pro oceněné 
soutěžící dosáhla téměř 400 000 korun. Někteří 
ocenění studenti obdrželi také přímou pracovní 
nabídku od společnosti, která je partnerem dané 
kategorie. Soutěž si klade za cíl podporu vyso-
kého školství a  zvýšení prestiže studia oboru 
informačních a  komunikačních technologií. 
Spolupráce s vysokými školami a podpora studia 
technických oborů je důležitou součástí aktivit 
ICT UNIE.

 Dne 25. září 2013 zveřejnil CZ.NIC informaci, 
že přístupy na Google přes IPv6 překročily poprvé 
2 % celkového provozu. Využívání IPv6 se jen od 
počátku roku skoro zdvojnásobilo. V  jednot-
livých zemích se situace výrazně liší. Světovou 
jedničkou ve využívání IPv6 je Švýcarsko s 9 %. 
Druhé je trochu nečekaně Rumunsko s  téměř 
8 % a třetí Francie s 5 %. Česká republika, ačkoli 
má poměrně hodně obsahu přístupného po IPv6, 
bohužel za průměrem zaostává. V  ČR se podíl 
IPv6 pomalu blíží k 1,5 %.

 Počet uživatelů Internetu v  mobilních 
zařízeních se od začátku letošního roku do 
konce července v České republice zvýšil téměř 
o pětinu. Celkově jej v červenci letošního roku 
využívalo skoro 1,7 milionu lidí, zatímco v lednu 
2013 to bylo jen 1,4 milionu uživatelů. Češi si 
nejčastěji nechávají na svých mobilních zaří-
zeních zobrazovat webovou stránku Seznam.
cz, během července tento portál zaznamenal 
přes milion reálných uživatelů. Druhou nejna-
vštěvovanější stránkou jsou Novinky.cz s  nece-
lými 800 tisíci RU. Data vychází z NetMonitoru 
(Spir – Gemius/Mediaresearch).
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Digitální agenda –  roční srovnávací 
přehled pokroku vydávaný  
Evropskou komisí

  Úvod 
Evropská komise zveřejnila letos v červnu každoroční přehled pokroku Digitální agendy v roce 2013 
(Digital Agenda Scoreboard 2013). Srovnávací přehled Digitální agendy v roce 2013 hodnotí pokrok, 
jehož bylo dosaženo na úrovni EU a členských států při plnění cílů stanovených Digitální agendou. 
Je měřen na základě 78 opatření Digitální agendy na straně Komise a 23 opatření na straně členských 
států. Zpráva vychází z údajů za rok 2012. Dlouhodobým cílem Evropské komise je vytvořit regu-
lační a podnikatelské prostředí, které podpoří hospodářskou soutěž a investice na trzích s digitálními 
technologiemi v Evropě. Podle požadavku Evropské rady přijme Evropská komise v průběhu roku 
návrhy konkrétních opatření k zajištění řešení identifikovaných problémů. V letech 2012 a 2013 byly 
k dosažení cílů Digitální agendy předloženy významné návrhy. Jsou jimi např. revidované pokyny 
pro uplatňování pravidel EU pro státní podporu v odvětví širokopásmových sítí, strategie počítačové 
bezpečnosti pod názvem „Otevřený, bezpečný a spolehlivý kybernetický prostor“, návrh směrnice 
o bezpečnosti sítí a informací, odstartování Velké koalice pro digitální pracovní místa, přijetí naří-
zení ke snížení nákladů na inženýrské práce.

Obr. 1  
Pokrytí pevnými 

vysokorychlostními sítěmi,  
konec roku 2012

Obr. 2 
Penetrace pevných 

vysokorychlostních sítí,  
leden 2013
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  Srovnávací přehled výsledků  
Digitální agendy 2013

Digitální agenda identifikovala 101 konkrétních politických 
opatření napříč sedmi hlavními oblastmi (pilíři), kterými jsou:
–  jednotný digitální trh,
–  interoperabilita a normy,
–  důvěrnost a bezpečnost
–  rychlý a ultra-rychlý přístup k Internetu, 
–  výzkum a inovace,
–  digitální gramotnost, dovednost a znalosti, 
–  začlenění a přínos ICT pro evropskou společnost.
To má v kombinaci se souborem opatření podnítit investice do 
digitálních technologií a jejich využívání. Letošní přehled je již 
třetí vydání Srovnávacího přehledu pokroku Digitální agendy, 
posuzuje celkový dopad zavádění agendy na základě 13 klí-
čových výkonnostních cílů a  podává zprávu o  vývoji politic-
kých opatření za období mezi červnem 2012 a květnem 2013. 
Informace o srovnávacím přehledu 2012 byla zveřejněna v časo-
pisu Telekomunikace 2013/02.

  Klíčový výkonnostní cíl 1a: pokrytí celé EU širokopásmovým připojením do 
roku 2013.

Pokrytí pevnými vysokorychlostními sítěmi mělo v roce 2012 
celkem 95,5  % evropské populace (obr. 1). Pokrytí populace 
ve městech je dobré, ale na venkově je v 10 členských zemích 
stále pod 80  %, což ukazuje na mezery ve využívání struktu-
rálních fondů. Pokud je zahrnuto pokrytí mobilními sítěmi, je 
pokrytí nad 90 % ve třech zemích (Slovensko, Česká republika 
a Estonsko). Při zahrnutí i satelitní technologie (k pevné, pevné 
rádiové a mobilní) je pokrytí alespoň základním širokopásmo-

vým připojením 99,9 % populace, ale využití satelitu ještě není 
ve venkovských oblastech rozšířeno. Pokrytí satelitním připoje-
ním je u 100 % populace ve 24 členských států z 27. I přes vysoké 
pokrytí je jeho využití malé a představuje méně než 1 % ze všech 
širokopásmových přístupů v EU.

Zároveň je v Evropě více a více využíváno programů veřej-
ného financování na podporu zavádění širokopásmového při-
pojení, ale jsou soustředěny zejména ve Velké Británii, Itálii 
a  Německu. V  roce 2012 přijala Evropská komise rozhodnutí 
týkající se veřejného financování širokopásmových projektů. 
Celkový objem schválené státní podpory širokopásmového při-
pojení v roce 2012 byl přibližně 6,5 mld. eur, což je třikrát více 
než o rok dříve, z toho 6 mld. eur připadá na tři uvedené členské 
země.

U  pevného připojení existuje stále potenciál růstu trhu, 
protože 24  % evropských domácností nemá účastnické při-
pojení. Velké rozdíly jsou vidět při porovnání členských států. 
Nizozemí a Dánsko soupeří o první místo s přibližně 40 připo-
jeními na 100 obyvatel. Následují je Francie, Německo a Velká 
Británie. Na spodní hranici jsou Rumunsko, Polsko, Bulharsko 
a Slovensko s penetrací pod 20 % (obr. 2).

  Klíčový výkonnostní cíl 1b a 1c: pokrytí celé EU širokopásmovým 
připojením nad 30 Mb/s do roku 2020 a 50 % nad 100 Mb/s do roku 2020.

Vysokorychlostní širokopásmové pokrytí a využívání stále roste. 
Nyní má 54  % domácností přístup k  rychlému a  velmi rych-
lému (nad 30  Mb/s) připojení k  Internetu oproti 49  % v  loň-
ském roce. K dispozici je 59 % všech pevných širokopásmových 
připojení o  rychlosti 10  Mb/s  a  více a  během jednoho roku 
vzrostl i počet širokopásmových přípojek nad 30 Mb/s z 2,5 % 
na 4,2 % (obr. 3). Zajímavé je, že mezi prvními šesti členskými 

Obr. 3 
Penetrace 
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Obr. 5 
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státy s penetrací připojením nad 30 Mb/s, je možné najít Litvu, 
Lotyšsko a  Rumunsko, na rozdíl od základního širokopásmo-
vého připojení. Nejrychlejší nárůst můžeme pozorovat v Belgii 
s  nárůstem o  9,1 bodu během jednoho roku, což je více než 
dosud celkově dosažené ve 23 členských zemích. Itálie a Řecko 
mají pouze marginální počet vysokorychlostních přípojek. 
Superrychlé připojení nad 100 Mb/s je nadále velmi vzácné, ale 
zdvojnásobilo se ze 1,6 % na 3,4 % z celkového počtu širokopás-
mových připojení.

Technologie přístupu nové generace (NGA) umožňující 
rychlosti nejméně 30 Mb/s  jsou dostupné pro 53,8 % domác-
ností na konci roku 2012. DOCSIS 3.0 si drží nejvyšší podíl 
(39,4 %), následuje ho VDSL (24,9 %) a FTTP (12,2 %). Zatímco 
širokopásmové připojení na venkově má pokrytí 96,1  %, je 
pokrytí pouze pevným připojením na úrovni 83,2  % domác-
ností. NGA ve venkovských oblastech je na velmi nízké úrovni 
12,4 %. (obr. 4 a obr. 5) 

Nejlepší výsledky mezi členskými státy mají v pokrytí NGA 
Malta, Nizozemí, Belgie a  Lucembursko, kde je pokryto více 
než 90 % domácností. Naproti tomu Itálie, Chorvatsko a Řecko 
v  zavádění rychlého širokopásmového připojení zaostávají. 
(obr. 6)

  Klíčový výkonnostní cíl 2a: on-line nakupování u 50 % populace do roku 2015.
Pokrok směrem k  dosažení cíle 50  % populace využívající 
Internet k nákupu zboží a  služeb je stabilní. V  roce 2012 činí 
podíl v rámci celé EU 45 %, což je nárůst o další dva procentní 
body od roku 2011 a od zahájení Digitální agendy. Existují tři 
skupiny zemí: severské země a  velké severozápadní ekono-
miky (a  Lucembursko), které jsou již daleko za cílem 50  %. 

Zejména v severských zemích se nadále postupuje tempem 3,5 
bodů v letošním roce. Druhá skupina zemí ze všech regionů je 
v souladu s průměrem EU a dosáhne s největší pravděpodob-
ností 50 % do roku 2015, stejně jako Evropská unie jako celek. 
Slovensko s  plus 8 body v  porovnání s  rokem 2011 vyniká. 
Většina z  jižních a východních členských států je ve třetí sku-
pině pod 35  % a  bude mít problém dosáhnout 50  % do roku 
2015. Nicméně některé země v  této skupině dosáhly význam-
ného pokroku od roku 2011 s nárůstem 4 bodů u Portugalska, 
Španělska a Litvy.

  Klíčový výkonnostní cíl 2b: přeshraniční on-line nakupování u 20 % 
populace do roku 2015.

Podíl přeshraničních on-line nakupujících zůstává nízký, dosa-
huje pouze 11  %. Zatímco nárůst 1,4 bodu od roku 2011 je 
o něco větší než v předchozích letech, je stále příliš nízký, aby 
mohl být dosažen cíl 20 % on-line nakupujících do roku 2015. 
Růst je soustředěn v zemích vykazujících relativně vysokou úro-
veň s nejrychlejším růstem v Rakousku, Lucembursku a Irska, 
spolu se Slovenskem a  Lotyšskem. Nicméně v  mnoha zemích 
přeshraniční on-line nakupování zůstává okrajovou činností 
v  České republice, Polsku a  Rumunsku, kde nebyl zazname-
nán růst. Na druhé straně v nejmenších zemích Kypru, Maltě 
a Lucembursku prakticky všichni, kdo nakupují on-line, naku-
pují od jiných členských států. 

  Klíčový výkonnostní cíl 2c: 33 % malých a středních podniků (SME) 
prodává on-line do roku 2015.

Pro evropské SME je on-line prodej zanedbatelná aktivita 
a  pouze čtvrtina z  nich využívá tento distribuční kanál a  to 
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i  v  zemích s  nejlepšími výsledky Dánsku a  Švédsku (obr. 7). 
Navíc samotné zavádění elektronického obchodování je pomalý. 
V celé EU vzrostlo pouze o 1 bod z 12 % na 13 %. Ale rychlý růst 
u předních zemí Švédska (+2) a Dánska (+3) ukazuje, že pomalý 
růst není důsledkem přirozeného nasycení mezi SME. Další 
relativně rychle rostoucí země byly Velká Británie a Slovinsko 
(+3 body). On-line nákup je mnohem rozšířenějším, ale vzhle-
dem k  omezeným údajům na úrovni EU nemohl být řádně 
vyhodnocen.

  Klíčový výkonnostní cíl 2d: rozdíl mezi roamingovými a vnitrostátními 
cenami na nulu do roku 2015.

Ceny za roaming klesly o 4,8 eurocentu v roce 2012, což je čtyři-
krát rychleji než během dvou předchozích let (obr. 8). Nicméně, 
ceny za roaming jsou stále více než třikrát vyšší než ceny za vni-
trostátní volání. Pokles je způsoben především účinkem nového 
nařízení o roamingu, které vstoupilo v platnost dne 1. července 
2012 a není výsledkem rostoucí konkurence.

  Klíčový výkonnostní cíl 3a: zvýšení pravidelného využití Internetu 
znevýhodněnými lidmi z 60 % na 75 % do roku 2015.

  Klíčový výkonnostní cíl 3b: snížit na polovinu podíl populace, která nikdy 
nepoužila Internet z 30 % na 15 % do roku 2015.

  Klíčový výkonnostní cíl 3c: zvýšení pravidelného využívání Internetu 
občany na 75 % do roku 2015.

Pravidelné používání Internetu pokračuje v cestě stát se standar-
dem v Evropě. V roce 2012 se zvýšilo o další dva procentní body, 
když dosáhlo 70 % (obr. 9). To přináší zlepšení o 10 procentních 
bodů od zahájení Digitální agendy na dvě třetiny z cílových 15 
bodů. Naopak podíl těch, kteří nejsou uživateli, klesl v loňském 
roce o 2 body na 22 % ve srovnání s počáteční úrovní 30 % v roce 
2009. Většina růstu použití Internetu nyní přichází z dolní polo-
viny tabulky zemí EU s Rumunskem a Portugalskem dosahují-
cími nejrychlejší růst v pravidelném užívání (+6 %, resp. +4 %) 
a nejrychlejší pokles u  těch, kteří nejsou uživateli (oba –6 %). 
Francii a Lucembursku se podařilo zvýšit o zhruba čtyři body 
již vysokou počáteční úroveň a ukazuje se, že i v horní polovině 

tabulky je stále prostor pro růst. Využívání Internetu skupinami 
znevýhodněných pokračuje pomalu a za poslední rok se zvýšilo 
o 3 procentní body na 54 %, což přineslo celkový vývoj 13 bodů 
proti roku 2009. Podíl znevýhodněných jednotlivců využívají-
cích Internet denně je 11 %.

Pozn.: Průzkum uživatelů ICT v  domácnostech a  jednotlivci 
v rozmezí 16 až 74 let využívajících Internet minimálně jednou 
týdně nebo vůbec, ostatní jsou hodnoceni jako příležitostní uživa-
telé. Horizontální čáry označují cíle.

  Klíčový výkonnostní cíl 4a: do roku 2015 50 % obyvatel využívající 
eGovernment a více než polovina zasílající vyplněné formuláře.

Podíl obyvatel využívajících internet pro komunikaci s orgány 
veřejné správy roste a v roce 2012 dosáhl 44 % na rozdíl od 41 % 
v průběhu uplynulých dvou letech (obr. 10). Nejlepší výsledky 
mají země ve spodní části tabulky (Rumunsko poskočilo 
o +24 %, Řecko a Litva o +7 %), střed (Lotyšsko a Španělsko 
o +6 %), na vrcholu (Švédsko a Francie o +5 %). Podíl uživatelů 
eGovernmentu, kteří zasílají vyplněné formuláře je stabilní na 
50 %, přestože rozsah mezi zeměmi je značný, od Rumunska na 
10 % k Dánsku na 85 %.

Pozn.: Průzkum uživatelů ICT v  domácnostech a  jednotlivci 
v rozmezí 16 až 74 let využívajících eGovernment za posledních 
12 měsíců. Horizontální čáry označují cíle.

  Klíčový výkonnostní cíl 4b: všechny klíčové přeshraniční veřejné služby, 
které měly členské státy schválit v roce 2011, budou k dispozici on-line do 
roku 2015.

Členské státy se dosud nedohodly na seznamu veřejných služeb 
a diskuse stále probíhá.

  Klíčový výkonnostní cíl 5: zdvojnásobit veřejné investice do výzkumu 
a vývoje ICT na 11 mld. eur do roku 2020.

V  roce 2011 trpěl objem veřejných investic do výzkumu 
a vývoje ICT (obr. 11) v členských státech rozpočtovými ome-
zeními, nárůst byl pouze o 1,8 %, ve srovnání s požadovaným 
ročním růstem ve výši 5,5  % mezi lety 2007 a  2020 v  zájmu 
dosažení cíle. I když poslední odhady na předchozí roky byly 
revidovány mírně vzhůru, výsledkem je, že veřejné výdaje na 
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výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních tech-
nologií jsou v  současné době zhruba 3  % pod požadovanou 
úrovní. Je také zajímavé, že podíl ICT veřejně financovaného 
výzkumu neustále roste a dosáhl 7,3 %. Je to díky tomu, že zvý-

šení veřejných výdajů na výzkum a vývoj v oblasti informačních 
a komunikačních technologií vzrostlo a nesnížily se tak jako cel-
kové veřejné výdaje. Co se týče činnosti výzkumu a vývoje ICT 
v předchozím roce vzrostl o 2,7 % podle předběžných odhadů. 
Nicméně, tato částečná obnova růstu ještě nebyla dostatečná 
pro návrat na úroveň před krizí.

  Závěr 
Komise doposud dokončila v rámci Digitální agendy 55 opat-
ření ze 101, zatímco 10 opatření se zpozdilo nebo u nich zpož-
dění hrozí. Dokončení zbývajících 36 opatření v  pravomoci 
Komise nebo členských států je plánováno podle stanovených 
termínů. Obr. 12 ukazuje pokrok u 13 klíčových výkonnostních 
cílů do května 2013.

Srovnávací přehled informuje o  mnoha pokrocích. Za 
poslední tři roky významně vzrostlo využívání Internetu, 
zejména u znevýhodněných skupin, snižuje se počet těch, kteří 
nikdy nevyužili Internet. Uživatelé jsou více on-line, nakupují 
on-line, více využívají služby eGovernmentu. Ceny roamingu 
se snížily rychleji než v minulosti, i když spíše díky legislativě 
než rostoucí soutěži. Je téměř kompletní pokrytí základním 
širokopásmovým připojením, i  když ne výhradně pevným 
připojením.

Přehled ale upozorňuje i  na nedostatky v  předpokládaném 
pokroku. Cíl 20  % obyvatel nakupujících on-line v  zahraničí 
do roku 2015 nebude pravděpodobně splněn. Stejně tak i podíl 
33 % SME prodávajících on line do roku 2015.

Zrychluje se tempo využívání vysokorychlostního připojení, 
ale zatím je vzdáleno úrovni, na které má být, podle stanove-
ných cílů „digitální agendy“ v roce 2020.

David Stádník
Zdroje dat: Digital Agenda Scoreboard 2013

Obr. 12  Plnění cílů Digitální agendy

Rychlost domácího přístupu k Internetu ovlivňuje příjmy domácností
Nejnovější studie společnosti Ericsson přinesla zjištění, že rychlost domácího přístupu k Internetu ovlivňuje výši příjmů 
domácnosti. Podle studie platí, že s rychlostí připojení stoupá i příjem domácnosti a vysvětluje to tím, že širokopásmové 
připojení nabízí více možností jak se učit a zdokonalovat své schopnosti, dovednosti či produktivitu např. prostřednic-
tvím e-learningu či business služeb. Společnost Ericsson provedla výzkum ve spolupráci s konzultační firmou Arthur D. 
Little a švédskou Chalmers University of Technology.

Studie definovala minimální práh zvýšení rychlosti přístupu k Internetu, který má statisticky významný dopad na 
příjmy domácností. Hodnoty se liší v závislosti od regionů a jejich ekonomické vyspělosti. Návratnost investice do rych-
lejšího přístupu k Internetu je vyšší v ekonomicky rozvinutějších zemích OECD. Z výzkumu vyplynulo, že příjem domác-
ností se v zemích OECD zvýší nejvíce při nárůstu rychlosti širokopásmového připojení o 4–8 Mb/s, a to až o 120 USD 
za měsíc.

Naproti tomu u méně rozvinutých zemí (Indie, Čína, Brazílie) domácnosti nejvíce těží při zvýšení rychlosti široko-
pásmového připojení o 0,5–4 Mb/s. V tomto případě si přilepší o 46 USD za měsíc.

Výsledky potvrzují názor, že příjmy domácností rostou tím víc, čím vyspělejší 
technologie v rámci širokopásmového připojení k Internetu se používají. Výzkum 
bral v úvahu faktory, které mají vliv na příjem jednotlivce, jako věk, pohlaví, vzdě-
lání, velikost domácnosti či typ zaměstnání.

Sebastian Tolstoy, viceprezident pro Radio Business Development and Strategy 
společnosti Ericsson dodává: „Výsledky jsou v souladu s naší starší studií, která sle-
dovala vliv zvýšení rychlosti širokopásmového internetu na HDP ve 33 zemích, jakož 
i s dalšími podobnými studiemi. Všechny ukazují, že širokopásmové připojení k inter-
netu má pozitivní vliv na ekonomiku. Nyní víme, že rychlost přístupu je důležitá a že 
zvýšení rychlosti připojení má pozitivní účinek i na příjmy domácností.“
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Měření a údržba  
sdělovacích kabelů XLIV

Seminář zahájil jako vždy zcela pracovně svým 
neokázalým šarmem předseda pořádající 
pobočky České elektrotechnické společnosti 
v Táboře Ing. Josef Hron.

  Pondělí 13. května 2013

Jak přesně dokážete určit disperzi CD, PMD 
optické trasy
Ing. Jan Brouček, CSc., Josef Beran, Profiber
Zatímco technická řešení a  ověřování jakosti 
optických tras by měly být jasné a  povětšině 
jednoznačné, naprosté změny, které doznaly 
dříve organizačně tak jednoduché telekomuni-
kační sítě toto značně komplikují. Uplatněním 
outsourcingu, vzájemným oddělením vlastnic-
tví, odpovědnosti za provoz, dodavatelské pro-
vádění nejen montáží ale i  udržování dobrého 
stavu sítí se může skutečný technický stav stát 
předmětem složitého ping-pongu mezi jednot-
livými hráči. Aby se nevytratila podstata, tedy 
kvalitně fungující síť, je nutno dodržovat určité 
postupy. Jak toho docílit přiblížila poutavá 
úvodní přednáška z dílny společnosti Profiber.

Měření vložného útlumu pomocí nejdražších 
měřících přístrojů
Ing. Ivo David, Telefonica O2
V  tomto příspěvku pravidelný přednášející 
tohoto semináře a  uznávaný odborník ovliv-
ňující přístup k  problematice optických vlá-
ken a  jejich měření nad rámec českého domi-
nantního provozovatele navázal na své loňské 
vystoupení, připomenul měření podle ČSN EN 
61280-4 podle metody 1a a  rozebral podrob-
něji možnosti měření vložného útlumu s  vyu-
žitím OTDR. Měřit je možno měrné útlumy, 
spojky, zpětné útlumy, vzdálenosti, atd. Je to 
pro větší sítě téměř nepostradatelný měřicí 
přístroj. V  současnosti byly tyto přístroje 

dovedeny i  k  velmi dobré linearitě. Nejsou 
pochopitelně vůbec levné, takže lze těžko zpo-
chybňovat přesnost měření. Měření lze snadno 
přičlenit k měření jinému, nevyžaduje referenci. 
Předpokládá se tedy přesnost metody srovna-
telné nebo lepší oproti měření výkonu. Měření 
lze identifikovat přímo na vlákno (elektro-
nický záznam náměru). Oproti PM lze meto-
dou OTDR ihned lokalizovat místo možného 
problému. Nutno je ovšem věnovat pozornost 
skutečnosti, že toto měření je poněkud nároč-
nější na čas a kvalifikaci obsluhy pro případ kdy 
je požadována jen přímá metoda. Je nutné se 
věnovat kontrole linearity OTDR a  konektorů 
na předřadných vláknech. Vzdálenost je ome-
zena a problémy přináší měření s rozbočovači. 
Chyba bývá potom často větší, než vyplývá ze 
samotné nelinearity.

Nové techniky měření – iOLM
Ing. Pavel Kosour, Profiber
Tato přednáška navázala tematický na předchozí. 
Zkratka iOLM vyjadřuje inteligent Optical Link 
Mapper – což je aplikace zvlášť vhodná pro opa-
kované měření na PON. Zatímco standardní 
OTDR vyžaduje více měření s  různými pulzy 
a tedy více výstupů, je nutno vyřešit uspořádání 
výsledků a celková doba měření představuje 5 až 
10 minut. U iOLM (HW + SW) probíhá auto-
matické měření více pulzy. Je zajištěna konso-
lidace měření různých vlnových délek, měření 
se provádí jedním tlačítkem a  díky jedno-
značnému zobrazení je zajištěn i  jednoznačný 
report. A  celková doba měření do dvou min. 
Nejsou nutná žádná opakovaná měření a  což 
zvyšuje pracovní produktivitu. OTDR měření 
přímou metodou neumožňuje, iOLM ano. 
Celkově tento další vývojový stupeň v  měřicí 
technice optických vláken a  systémů přináší 
další výrazný pokrok a umožňuje kvalifikovaný 
přístup i malým poskytovatelům internetových 

Odborníci z oblasti měření, montáží a projekce kabelových sítí se jako každoročně opět sešli díky poboč-
ce České elektrotechnické společnosti v Táboře ve dnech 13. a 14. května 2013 na pravidelném semináři. 
Již potřetí bylo k  jeho uspořádání využito přívětivých prostorů luxusního táborského hotelu Dvořák. 
Následující článek přináší čtenářům Telekomunikací tradiční průřezový referát z této stále populární 
a nanejvýš užitečné akce.
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služeb včetně snadného vymezení ohraničování závad a tím jed-
noznačného vymezení odpovědnosti za kvalitu i odstraňování 
závad. 

Migrácia na technológiu WDM-PON a TWDM-PON v reálnej sieti
Ing. Štefan Šajban, TCom Slovakia
Zajímavé zkušenosti dominantního provozovatele našeho stále 
tak blízkého východního souseda přinesl příspěvek o  dalším 
generačním kroku v  PON sítích. Cílem provedených mig-
rací bylo vyzkoušet a  ověřit v  reálné síti samotnou náročnost 
a  nezbytné kroky vyžadované pro přechod ze stávající FTTH 
technologie (GPON) na FTTH technologie nové generaci (NG_
XPON) z  pohledu poskytovatele služeb. Migrace byla prove-
dena v rámci projektu OASE (FP7/2007-2013). Cílem migrace 
bylo zvládnout jak koexistenci a vzájemnou funkčnost stávající 
a  nové technologie a  potom zcela nové technologie již samo-
statně. Nepředpokládal se návrh nových pravidel ani implemen-
tace do OSS/BSS systémů. Migrace obsahovala:

–  Laboratorní vyzkoušení zařízení a konfigurace služeb 
(hlas, data, TV).

–  Instalace příslušných komponentů v síti (u vybraných 
vstřícných zákazníků).

– Funkční testy služeb a pasivních komponentů.
Očekávány byly tyto výsledky:

– Změření jednotlivých časů potřebných pro migraci.
– Vyhodnocení náročnosti migrace.

Z provedených prací byly vyvozeny následující závěry:
–  Z hlediska náročnosti je výhodnější nasazení kombinova-

ného TWDM-PON.
–  WDM-PON zaručuje vyšší bezpečnost (každé ONU má 

svoji vlastní vlnovou délku).
– I samotný standard je zaměřen hlavně na TWDM-PON.
–  Při migraci na TWDM-PON není třeba zasahovat do 

pasivní části sítě.
–  Přechod na WDM-PON způsobí znatelně větší přerušení 

provozu.
–  U WDM-PON lze docílit vyšší přenosové rychlosti na 

uživatele.
–  Při přechodu z 1:64 na 1:32 je u WDM-PON složitější 

plánování migrace.
–  Nejpravděpodobnější nástupce GPON bude hybridní síť.

Příspěvek přináší užitečnou představu o  problematice tohoto 
typu migrace. 

Speciální technologie zpracování optických vláken
Ing. Michal Pavlů, Optokon
Přednášející představil nabídku a  aktivity Optokonu v  oblasti 
méně tradičních technologií. Jmenovitě si pozornost zaslou-
žil komplexní systém spojování optických vláken VYTRAN, 
zajišťující všechny činnosti jako stripování, čistění, lámání, sva-
řování, zajištění ochrany a  testování. A  zvláště potom tapero-
vání zajišťující přechod mezi jednovidovými a mnohovidovými 
vlákny SM/MM. Tedy stažení jádra MM, jeho spojení s  SM 
a zalití UV lepidlem.

Parametry přípojek ADSL/VDSL2 a možnosti jejich zlepšení
Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., ČVUT FEL Praha
Autor jako frekventovaný publicista v oboru a pravidelný účastník 
odborných akcí představil poslední vývoj xDSL. Standardizace 
digitálních účastnických přípojek neskončila variantou VDSL2. 
Připravované doporučení ITU-T s pracovním označením G.fast 
dává metalickým vedením další šanci v kmitočtových pásmech 
stovek MHz a přitom se očekávají rychlosti řádově až Gb/s. Záleží 
na provozovatelích a dalších subjektech, zda optické vlákno dove-
dené do distribučního bodu (FTTdp) bude vhodným řešením, 
zejména z  hlediska ekonomického a  zda nepřeváží spíše řešení 
plně optické přípojky až do účastnické zásuvky (FTTH).

Jak je z dalšího patrné, tak všechny možnosti navýšit přeno-
sovou rychlost vyčerpány ještě nebyly. Další možnost přináší 
paketový inverzní multiplexor (IPM). Je to zařízení navržené 
pro navýšení přenosové rychlosti, stability a spolehlivosti dato-
vého přenosu prostřednictvím paketové sítě. Zmíněného efektu 
se dosahuje současným využitím několika přenosových cest, a to 
např. i v kombinaci pevného a mobilního připojení. Zařízení se 
skládá ze dvou hlavních částí. Klientské jednotky se software 
a čistě softwarově řešeného serveru (obr. 1). Hardwarové zaří-
zení (klient) rozdělí datový tok, který se má přenést, až do čtyř 
nezávislých datových kanálů, serverová strana pak uskuteční 
spojení dat do původního toku. Stejný postup je aplikován i pro 
komunikaci opačným směrem. U přípojek ADSL/VDSL je tento 
problém aktuální zejména pro vzestupný směr, tedy od účast-
nického modemu k zařízení operátora DSLAM (upstream). 

Obr. 1  Navýšení přenosové rychlosti pomocí inverzního paketového multiplexoru
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Varianty přístupových bodů pro otevřené FTTH sítě
Ing. Petr Kolátor, OFA
Otevřené sítě jsou přístupné jakémukoliv provozovateli. Jsou 
založeny na architektuře FTTH (Fiber to the Home), kdy optické 
vlákno vede ke každému účastníkovi. Určitá oblast je pokryta 
kompletně připravenou sítí, která umožňuje kterémukoliv pro-
vozovateli se k síti připojit a obsloužit kteréhokoliv koncového 
klienta. To přináší koncovému zákazníkovi následující výhody:

–  může odebírat služby (vysokorychlostní připojení) od 
kteréhokoliv operátora, který má zájem síť využít;

– možnost výběru podle kvality a ceny, tržní prostředí.
Ale také provozovateli:

–  pouze provozní výdaje („minimální investice“ pouze 
k přípojnému místu),

–  okamžitá možnost obsloužit kteréhokoliv klienta 
z pokryté oblasti.

Základní rozdělení sítí FTTx i pro otevřené sítě zůstává termi-
nologicky stejné:

–  FTTB tj. vnitřní rozvody pouze metalické, instalace jed-
noho i dvou UTP kabelů.

–  FTTH tj. optické rozvody v panelových domech instalace 
jednoho, dvou i více vláken pro každého zákazníka nebo 
i v rodinných domech.

–  FTTD tj. optické rozvody po kancelářských objektech.
–  FTTA tj. optické připojení antény BTS.

Kdo dnes staví optické sítě:
1 Telekomunikační provozovatelé.
2 Operátoři kabelové televize (CATV).
3 ISP – poskytovatelé Internetu (původně WiFi)
4 Sdružení – převážně občanská sdružení.
5 Provozovatelé sítí – elektro, plyn, voda.
6 Dopravní infrastruktura – železnice, dálnice. 
7 Města a obce – městské sítě pro IZS a město.
8 Developeři – lokální sítě.

Ti všichni by uvítali možnost vstoupit do otevřených sítí. Nabídky 
jednotlivých řešení OFA byly shrnuty v autorově v prezentaci.

Multioperátorové připojení bytových domů
Ing. Oldřich Titz, MICOS
Podle kalkulací projektů FTTH je patrné, že cena vnitřních 
rozvodů v  mnoha projektech dosahuje velikosti 30–40  % cel-
kových nákladů na vybudování přístupové sítě. Zejména pro 
developerské projekty se nabízí jako nejvýhodnější multioperá-
torové řešení. Cílem by mělo být normalizované řešení, aby bylo 
možno připojit kohokoliv. Toto řešení by mělo vyhovět následu-
jícím požadavkům:

– Stavebnicový systém.
– Estetický vzhled.
– Oddělené prostory (zákazník-operátor).
– Normalizovaný konektor SC/APC.
– Umístění splitterů.
–  Instalace jakéhokoliv typu optického kabelu (např. FU, 

Ribbon, LT).
–  Instalace jakékoliv vnitřní technologie optické sítě (např. 

MT, Riser, Quadplex).
– Svařování nebo použití mechanických konektorů.

Multioperátorové řešení musí mít definované rozhraní mezi 
částí odběratelsko-účastnickou a  provozovatelsko-poskytova-
telskou. Odtud vyplývá požadavek na oddělené a  uzamčené 
prostory. 

– Oddělená strana operátora od bytového rozvodu.
– Společný přístup operátorů k bytovému rozvodu.
–  Plně kompatibilní s PON nebo Point-to-Point 

architekturou.
–  Možnost instalace jakékoliv technologie domovních 

rozvodů.
– Jednotný výtvarný návrh jednotlivých skřínek systému.
– Možnost umístění splitteru.
– Snadná a rychlá instalace.
– Stohovatelnost – stavebnicové řešení.

Obr. 2 ukazuje zobrazení ucelené nabídky řešení multioperáto-
rové sítě.
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Telefonica O2: Drahý konektor vs. levný konektor
Ing. Jekaterina Verteletskaja, Ph.D.
Autorka shrnula základní informace z klasifikace a měření konek-
torů, v  podstatě náhodné procesy provázející jejich přenosové 
vlastnosti při opakovaném rozebírání a spojování a jejich závislost 
na jednotlivých principech a technologiích. Toto vše je instruktivně 
shrnuto v prezentaci. Závěry vyplývající z autorčiny práce ukazuje 
tabulka 1. I zde tedy zjevně platí staré dobré přísloví, že nejsme tak 
bohatí, abychom si mohli dovolit kupovat levné věci.

Parametr Drahý konektor Levný konektor

Mechanické  
parametry

bez problémů občas nejde zapojit či odpojit do 
konektorové spojky, někdy vám 
zůstane v ruce boot

Ladění pasivní/ aktivní žádné

Lepení ano žádné

Vložný útlum útlum náhodného spojení 
konektorů <0,5 dB,  
u některých <0,1 dB,

občas útlum konektorového 
spojení po vyčištění >1 dB,  
útlum po několikanásobném 
rozpojeni a zapojení > 1dB,  
občas hodnoty útlumu pro  
náhodné spojení konektorů 
odlišné o 0,5 dB,

Útlum odrazu přesně podle specifikaci občas i po vyčištění konektoru  
50 u APC konektorů  
30 u PC konektoru

Cena  

Provozní náklady  

Tabulka 1  Porovnání levného a drahého konektoru

S převodovkou na 100G
Ing. Libor Havlíček, HKE,
Tradiční stálý a charismatický přednášející zaujal obsažnou pre-
zentací, dostupnou v plném rozsahu v elektronickém sborníku. 
Neustále roste zájem o Ethernet s rychlostmi 40 i 100 Gb/s, tedy 
40 GE a 100 GE.

–  Velká datová centra a poskytovatelé služeb vyžadují rych-
lejší datová připojení, aby mohli zajistit datově oriento-
vané služby zákazníkům.

–  Ethernet se přesouvá i do rozlehlých sítí (WAN). 
–  40 GE pro výpočetní clustery, blade servery a přidružená 

disková pole SAN. 
–  100 GE především pro páteřní internetovská propojení 

ISP a propojení datových center. 
Probíhají reálné testy na úrovni 400 Gb/s.

–  Nároky trhu – datová centra, propojení Internetu, Cloud 
computing.

–  Požadavky na šířku pásma jsou dány povahou a rozšíře-
ním služeb, nikoli samotnými technologickými změnami. 

–  Ekonomický požadavek: čtyřnásobek přenosové kapacity 
za dva a půl násobek ceny!

Obr. 3 ze zdroje studijní skupiny IEEE 802.3 pro vysoko-
rychlostní přenosy dokládá minulý i  předvídaný rozvoj této 
stále bouřlivě se rozvíjející technologie. A zdá se, že spíše jde 
o požadavky trhu, které tlačí technologický rozvoj, tedy scénář 
nazývaný market driven. Potom je problémem, aby tyto zvy-
šující se nároky dokázala sledovat normotvorná činnost, zde 
tedy IEEE.

Obr. 3  Historie, současnost a výhled rozvoje vysokorychlostního Ethernetu
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Jaké jsou možnosti zvyšování přenosové kapacity?
–  SDM – více vláken, stejná rychlost (ale vyšší celkové 

náklady na instalaci a správu vláken + potřeba optických 
zesilovačů pro delší úseky).

–  TDM – vyšší rychlost na stejném počtu vláken (ale 
problémy s PMD & CD, náročná konstrukce budičů 
laserů).

–  WDM – stejná rychlost i stejný počet vláken (ale nároky 
na zesilovače s vyrovnanou přenosovou charakteristikou, 
drahé lasery).

Jak se s  tím vyrovnávají zmíněné normotvorné instituce? 
U IEEE studijní skupiny P802.3ba se řeší požadavky na klient-
ské rozhraní:

–  zachovat formát rámce Ethernet 802.3 Ethernet s použi-
tím 802.3 MAC,

–  zachovat velikosti rámce podle současného standardu 
802.3,

–  dosáhnout chybovosti BER 10–12 na MAC i fyzické 
vrstvě,

– podporovat datovou rychlost 40G a 100G,
– podporovat pouze plně duplexní provoz,
– spolupracovat s optickými transportními sítěmi (OTN).

V rámci ITU studijní skupiny 15 (G.709 OTU4) se řeší poža-
davky z pohledu transportní technologie:

– transparentní v dosahu >1 000 km,
– odstup kanálů 50 GHz,
– kompatibilita se stávajícími DWDM systémy,
–  počet kanálů stejný jako ve stávajícím rozšířeném pásmu C.

Další rozvoj je podmíněn rozvojem kódování a  zvládnutí tří 
základní podmínky přechodu k  přenosové kapacitě 100G 
(a výše):

– DP-QPSK,
– koherentní přijímač,
– FEC.

Dosud používané kódování NRZ/RZ nelze použít.
– Oddělené využití polarizačních složek.
–  Vícestavová fázová modulace vede ke čtyřnásobnému 

snížení symbolové rychlosti, zlepšení poměru S/N, sní-
žení vlivu PMD/CD.

Klíčovou technologií je Dual Polarization QPSK (DP-QPSK) 
modulace je umožňující dosahovat velké překlenutelné vzdále-
nosti na linkové straně.

– Dva ortogonální optické signály se shodnou frekvencí.
–  Jediný vysílací laser, každá polarizovaná složka nese polo-

vinu datového obsahu.
–  Dvě polarizace = nižší řád modulace = menší optická 

šířka pásma.
–  Přenáší 100G užitečného obsahu + záhlaví v 50GHz 

spektru.
– Detekce na koherentním přijímači.
–  Frekvence místního oscilátoru přijímače je na stejné frek-

venci jako přijímaný signál, odděluje jednotlivé složky 
polarizace, detekuje bity QPSK.

–  Zachovává informaci o amplitudě a fázi, umožňuje kom-
penzaci obou disperzí v rámci DSP zpracování.

Pevné sítě FTTC (xPON)/VDSL pro NGN na pozadí vysokorychlostní bezdrátové 
komunikace
Ing. Václav Křepelka, Ph.D.,
Autor tohoto referátu připravil do svého vystoupení dvě témata, 
která byla již podrobněji publikována v  Telekomunikacích ve 
dvou samostatných článcích [2], [3].

Nová laboratoř Přenosových médií a optických sítí
Prof. Ing. Miloslav Filka, CSc., 
Přednášející představil dosažený stav v  nové laboratoři při 
Ústavu telekomunikací Fakulty elektrotechniky a  komuni-
kačních technologií VUT v  Brně po přestěhování Ústavu do 
nových budov v  areálu VUT pod Palackého vrchem. Nabídl 
současně také nové možnosti a dostupné služby se současným 
vybavením. Ústav spolupracuje úzce s firmami Profiber, SQS 
a dalšími. 

Optická vlákna 201x
Patrick Stibor,
Přednášející shrnul vývoj optických vláken v  jednotlivých 
desetiletích:
–  1970–1979 Optická vlákna
	  Drs. Maurer, Keck a Schultz – první optické vlákno 

s nízkým útlumem 17 dB/km – Corning.
	  Později se jim podařilo snížit útlum na 4 dB/km.
	  1974 AT&T vyvíjí MCVD technologii s útlumem 

2,5 dB/km.
	  1976 NTT spolu s Fujikurou se dostávají na hodnotu 

0,2 dB/km.
	  1977 AT&T a Corning představují první komerční 

vlákna.
	  Koncem 70. let začínají s výrobou.
– 1980–1989 Standardní optická vlákna podle G.652
	  Období vyladění vhodných výrobních technologií – OVD, 

MCVD, VAD, PCVD.
	  Spor výrobců o vhodný profil indexu lomu – skoková 

změna vs. vnořený.
–  1990–1999 Vlákna s posunutou disperzí podle G.653 

a G.655 (NZ-DSF)
	  Masivní rozvoj dálkových optických sítí.
	  Přenosové parametry – PMD, chromatická disperze.
	  Soupeření mezi výrobci, zda NZ-DSF vlákna mají mít 

velký Aeff nebo nízký sklon chromatické disperze.
– 2000–2009 LWP a ZWP vlákna podle G.657
	  Útlum vláken v pásmu E.
	  Vlákna pro přístupové sítě podle G.657 a jednotlivé 

kategorie A1, A2, B2 a B3.
	  Návrat k vnořenému profilu indexu lomu).
– 2010–2019
	  Vlákna pro přístupové sítě.
	  G.657.A3?
	  G.657.B3+?
	  Vlákna s menším průměrem primární ochrany.
	  Vlákna s nízkým útlumem – Low Lose Fibers.
	  Vlákna s velkým efektivním průřezem – Aeff.
Podrobněji potom přednášející rozvedl vlákna pro přístu-
pové sítě G.657, uvedl vlákna s menším průměrem primární 
ochrany což umožňuje umístit větší počet vláken do trubi-
ček, představil vícevláknový mikrokabel MiDia 2FX, vlákna 
s velmi nízkým útlumem, vlákna s velkým efektivním průře-
zem G 654 A, B, C a D.

Planární splitery a rozvodná zařízení pro extrémní podmínky 
v rámci aplikací sítí PON
Ing. Ilja Kopáček, SQS
Přednášející seznámil posluchače s posledními vývojovými prá-
cemi SQS Vláknová optika a.s., která:

–  vyvinula PLC1xN pro použití v extrémních podmínkách 
jako jsou: letadla, vlaky, lodě;
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–  a to nejen pro aplikace v optických sítích, ale i pro aplikace 
monitorování defektu v kompozitních materiálech;

–  zavírací mechanismus pro RM krabičky vhodný jak pro 
elektrický tak optický kontakt;

–  LED moduly s integrovanými budícími stupni pro inteli-
gentní svítidla.

Obrazově velice bohatá prezentace je dostupná opět v elektro-
nickém sborníku.

Miniveletrh technologií vláknové optiky
V  přilehlých prostorách byly tradičně jako vždy stánky firem 
Profiber, Mikrokom, Optovit, Micos, SQS, Fibre Professional, 
OFA, VNT, Helu kabel a dalších, které se těšily celou dobu velké 
pozornosti. 

Vyjádřit dík neúnavným a  zkušeným pořadatelům, kteří 
nepolevují v  úsilí uspořádat tento tradiční a  velmi oblíbený 
seminář i dlouho po ukončení své celoživotní pracovní aktivity 
by se zdálo pověstným nošením dříví do lesa. Pravidelné setká-
vání hvězd kabelového nebe bylo jako vždy i  letos bylo velice 
zdařilé a lze se jen těšit na, jak bylo pořadateli přislíbeno, další 

ročník, přičemž pořadatelé byli v  závěru tradičně odměněni 
upřímným potleskem. Zatímco řada jiných tradičních akcí se 
potýká s čím dál menším zájmem jednotlivých subjektů podni-
kajících v oboru telekomunikací, tato akce má zjevně zejména 
pro četné menší firmy pohybující se na silně konkurenčním 
trhu svou vysokou hodnotu. Navíc velmi přijatelné vložné na 
akci také díky aktivní účasti výše jmenovaných firem přímo 
vybízí jednotlivé firmy činné v tomto oboru využít této nevšední 
příležitosti.

Na adrese Pobočka ČES Tábor, Dukelských bojovníků 2231, 
390 03 Tábor, josef.hron@iex.cz, je možno objednat z několika 
zbylých sborníků v CD podobě.

Ing. Václav Křepelka, Ph.D.

LITERATURA
[1] CD Sborník semináře Měření a údržba sdělovacích kabelů XLVI, P ČES Tábor 2013.
[2]  Leonhardt, P., Křepelka, V.: Na OH v Londýně 2012 použita nejnovější technologie 

WiFi, Telekomunikace 1/2013.
[3]  Křepelka, V.: NFTTC/VDSL 2 cestou k přístupové síti příští generace, 

Telekomunikace 4/2013.

Cisco představuje Smart+Connected City WiFi
Společnost Cisco představila řešení Smart+Connected™ City WiFi, které je schopno zajistit konektivitu pro celé město 
a poskytnout levný, ale spolehlivý přenosový prostředek pro Internet věcí. Technologie má řešit problémy, se kterými se 
lidé ve městech každodenně potýkají a zároveň poskytnout platformu pro vytvoření nových služeb, které obyvatelům 
usnadní každodenní život.

Občané současných moderních měst vyžadují stále více míst s dostupností rádiového připojení k Internetu. Ocení 
ale i další výhody, které s sebou všudypřítomné WiFi přináší. Radnice tak bude schopna poskytovat služby, které se úzce 
dotýkají všedního městského života, jako např. parkování, zajištění veřejného pořádku či úspor energie. Díky maximální 
dostupnosti přístupu k Internetu po celém území města je také mnohem jednodušší řešit různé problémy jako snížit 
dopad digitální propasti či „nalákat“ investory k investicím do 
další infrastruktury či poskytování služeb.

„Moderní informační technologie mají schopnost transformo-
vat města, vytvářet v nich nové služby pro občany a  zefektivnit 
jejich řízení. Mohou zvýšit bezpečnost, zlepšit komunikaci s úřady 
i zachraňovat životy. Mohou z měst udělat lepší místo pro život. 
Jsou jakýmsi tmelem, který spojuje fyzickou podstatu města s jeho 
obyvateli a komunitami, které v něm žijí,“ uvedl Jiří Devát, gene-
rální ředitel společnosti Cisco Česká republika.

Řešení je přínosné jak pro občany, tak i pro samotná města. 
Občané mohou těžit z nových služeb a všudypřítomného připo-
jení k Internetu, zapojují se více do dění ve městě a do jeho for-
mování. Zároveň poskytují městu informace o tom, jak v něm 
lidé žijí, co využívají a co potřebují, které pomohou k jeho lep-
šímu a efektivnějšímu řízení. Řešení má také potenciál stimulo-
vat obchod v místě nasazení a připravit podmínky pro rozšíření 
Internetu všeho (Internet of Everything).

Řešení Smart+Connected™ City WiFi v sobě integruje osvěd-
čené technologie Cisco a poskytuje tak komplexní přístup pro 
pokrytí potřeb městské konektivity s vysokým stupněm zabez-
pečení i  ochrany soukromí uživatelů, včetně využívání služeb 
založených na lokalizaci uživatele. Nové WiFi řešení poskytuje 
široké příležitosti nejen občanům měst, ale i  poskytovatelům 
služeb a vývojářům, kteří mohou na jeho základě vyvíjet nové 
užitečné aplikace.
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Nová produktová řada  
optických rozváděčů URM

Nová produktová řada s  sebou přináší nejen 
velice příznivý poměr cena/výkon díky použití 
unifikovaných komponent plastových výlisků 
(oproti předcházejícím generacím rozváděčů, 
kdy byla většina prvků kovových), ale mnoho 
dalších výhod.

Celá produktová řada URM byla navrhována 
s  ohledem na nejnovější požadavky zákazníků 
a jejich konkrétní instalační praxi. Těmto poža-
davkům odpovídá široká škála možných variant 
vnitřního uspořádání.  Příkladem může být roz-
váděč URM SL 12S (viz obr. 1), který byl navr-
žen jako patrový rozváděč s  průchodkami pro 
průchozí kabel.

Speciální důraz byl při návrhu kladen 
na snadnou manipulaci s  optickými vlákny 
a  konektory. Cílem, který se podařilo dosáh-
nout, bylo usnadnit přístup k  vnitřní výbavě 
nejen během výstavby, ale také při připojování 
zákazníků, během údržby a měření sítě nebo při 
případném čištění konektorů.

Mezi celou škálou rozváděčů si každý zákaz-
ník může vybrat optimální typ v  závislosti na 
počtu optických vláken, použité konstrukci 
optických kabelů nebo požadované aplikaci 
–  optická spojka pouze se sváry nebo mechanic-

kými spojkami, např. URM SH 48S (viz obr. 2),

–  optický rozváděč s  konektory libovolného 
typu, např. URM SH 24C (viz obr. 3),

–  umístění dalších komponent jako jsou 
optické rozbočovače nebo WDM filtry, např. 
URM LH 48C (viz obr. 4).

Samozřejmostí je možnost instalace pod omítku, 
montáž na zeď nebo sloup a  v  neposlední řadě 
je k dispozici také sloupkové provedení. Přestože 
jsou skříně navrženy s  krytím IP54 pro ven-
kovní prostředí, lze je samozřejmě použít i uvnitř 
budov, což přináší další výhody ve zjednodušení 
instalované sítě z hlediska použitých komponent 
a požadavků na náhradní díly.

Významnou předností je použití jednotného 
typu kazet pro uložení svarů optických vláken 
napříč celou produktovou řadou. To zajišťuje nejen 
snadnou montáž, ale i jednoduchou a přehlednou 
orientaci v rozváděčích a jejich dokumentaci.

A pokud by si některý ze zákazníků z něja-
kého důvodu nevybral ze standardní produktové 
řady, jsou obchodní zástupci a celý tým technic-
kého zázemí připraveni navrhnout optimalizo-
vané zákaznické řešení např. použití jiného typu 
spojovacích kazet, změna typu a velikosti kabe-
lových průchodek, případně instalace dělené 
průchodky pro nepřerušený kabel. 

Patrik Jalamudis , MICOS, spol. s r. o.

Společnost Micos spol. s r. o., divize Telcom, tradiční výrobce a dodavatel rozvaděčů pro telekomunikač-
ní sítě představuje novou produktovou řadu venkovních i vnitřních rozvaděčů s obchodním označením 
URM sestávající z modulárních optických rozvaděčů vhodných do různých úrovní optických sítí.

Obr. 1   
URM SL 12S,  

patrový rozváděč  
pro nepřerušený kabel

Obr. 2   
optická spojka  
pro sváry nebo 

mechanické spojky 
URM SH 48S

Obr. 3   
optický rozváděč  

s konektory  
URM SH 24C

Obr. 4  rozvodná skříň 
URM LH 48C upravená 

na zakázku pro umístění 
dalších komponent 

(optických rozbočovačů)
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  Část 3: Od šedesátých let do konce období 
tzv. normalizace

1960  Po vyhlášení Československé sociali-
stické republiky (ČSSR) 11. července 
1960 docházelo ke strukturálním změ-
nám v  celých oborech. Ve spojích probí-
hala centralizace nejvyšších orgánů pošt, 
telekomunikací a  dopravy. Bylo zrušeno 
pověřenectvo spojů v  Bratislavě a  také 
sloučena doposud samostatná minister-
stva spojů a ministerstva dopravy v jediné 
Ministerstvo dopravy a spojů. 

1960  V roce 1960 bylo v Československu evido-
váno 1 540 místních telefonních obvodů 
a  v  síti byl 1 milion telefonních účast-
níků. U 70 % telefonních obvodů byl však 
telefonní provoz odbavován manuálně 
spojovatelkami v síti s nejednotným očís-
lováním. Tento stav přetrval v  několika 
uzlových telefonních ústřednách až do 
počátku sedmdesátých let.

1960  Problematika tísňových volání byla 
poprvé koncepčně řešena v  úvodu šede-
sátých let. Základ nového řešení tvořila 
vyhláška Ministerstva spojů v části směr-
nic pro výstavbu telefonní sítě, které sta-
novovaly strukturu číslování těchto slu-
žeb, základní požadavky zřizování služeb 
tísňového volání a  technické podmínky 
jejich realizace. Poprvé byla pro realizaci 
stanovena jednotná čísla služeb tísňo-
vých volání místních záchranných sborů 
a policie ve tvaru čísel jak je známe dnes, 
tedy 150 – Hasiči (tehdy Požárníci), 155 – 
Zdravotníci, 158 – Policie (tehdy Veřejná 
bezpečnost) .

1961  Průmyslovou výrobou byly poprvé využity 
nové elektronické aktivní prvky, tranzis-
tory a elektronické obvody malé integrace. 
Tesla Strašnice uvedla do provozu tranzis-
torový nízkofrekvenční systém na krátké 

vzdálenosti KNK 6, určený pro provoz 
na symetrických DM kabelech. Poprvé 
byl nasazen mezi Prahou, Benešovem 
a Táborem.

1961  V  září 1961 se Československá televize 
dočkala miliontého platícího koncesio-
náře. Druhý milion majitelů televizních 
přijímačů přibyl do března roku 1965. 

1962  Transformací školství vznikala Odborná 
učiliště spojů se zaměřením na výuku tele-
komunikačního oboru spojový mechanik 
(od roku 1980 Střední odborná učiliště 
spojů v  síti středních škol). Učiliště pak 
spadala do kompetence krajských ředitel-
ství spojů až do konce osmdesátých let.

1963  Spojení resortů dopravy a spojů na úrovni 
ministerstva se v  praxi ukázalo jako 
nefunkční a  přinášelo v  důsledku nevy-
váženosti kompetencí pouze problémy. 
V  roce 1963 se spoje dle zákonného 
opatření č. 3/1963 Sb., o nové organizaci 
řízení odvětví osamostatnily pod hlavič-
kou Ústřední správy spojů. Zároveň byly 
zakládány specializované organizace, 
které měly již celostátní působnost. K  1. 
dubnu 1963 byla založena Správa dálko-
vých kabelů Praha (SDK Praha) s oblast-
ním závodem v Bratislavě jako organizace, 
která zajišťovala řízení provozu a  údržby 
dálkové telekomunikační sítě, včetně 
jejího rozvoje a výstavby. Při svém vzniku 
měla SDK Praha v Čechách rovných 1 000 
zaměstnanců, 500 jich bylo zaměstnáno 
v Bratislavě. 

   K  datu 1. dubna rovněž vznikla Správa 
radiokomunikací Praha (SR Praha), orga-
nizace specializovaná na poskytování vysí-
lacích služeb a  přenosů prostřednictvím 
rádiových a  radioreléových sítí. Správa 
radiokomunikací provozovala 12 základ-
ních a vykrývacích vysílačů, televizní sig-
nál s  jedním programem České televize 

Milníky na cestě elektronických 
komunikací v České republice
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pokrýval téměř 90 % území tehdejšího Československa. 
Zároveň s vytvořením Správy dálkových kabelů a Správy 
radiokomunikací byla zrušena investorská organizace 
Správa výstavby spojů.

1964  12. března byl přijat zákon č. 110/1964 Sb., o telekomuni-
kacích, který nahradil s účinností ode dne 1. 7. 1964 zákon 
č. 72/1950 Sb. Zákon na dalších téměř třicet let stanovil, 
že jediným subjektem s odpovědností za telekomunikace 
bude stát. Uspokojování potřeb společnosti prostřed-
nictvím služeb poskytovaných telekomunikacemi bude 
zajištěno jednotnou telekomunikační sítí (JTS). Určeným 
orgánem státní správy pro řízení spojů byla Ústřední 
správa spojů. 

   S  rozvojem výstavby byla pozornost věnována provoz-
ním ochranám telekomunikačních zařízení před ruše-
ním a  poškozováním. Dle tehdejších údajů uvedených 
v  protokolu z  jednání národního shromáždění vzrostl 
počet telefonních stanic mezi léty 1948 až 1963 více než 
trojnásobně (z  386 000 na 1 294 000). Kolem kabelových 
vedení byla zákonem zavedena ochranná pásma, v nichž 
bylo zakázáno stavět, upravovat povrch pozemků apod. 
Podmínky pro zřizování a používání telefonních zařízení 
a  poskytování jiných telefonních služeb byly stanoveny 
v  Telefonním řádu. V  Telefonním sazebníku byly stano-
veny sazby za zřizování a používání telefonních zařízení 
a jiných telefonních služeb.

   Zákon pak prošel dílčími novelizacemi a konečně v roce 
1992 zásadní novelou č. 150/1992 Sb.směřující k  libera-
lizaci telekomunikačního trhu a  v  níž již bylo připravo-
váno např. oddělení výkonu provozních činností od státní 
správy vytvořením správního úřadu (tehdy jako součásti 
příslušných ministerstev). 

1965  V roce 1965 bylo v národním podniku Tesla Karlín zapo-
čato s vývojem nového spojovacího systému založeného 
na původním řešení s  využitím moderních elektronic-
kých prvků. Ústředna se v  evropském kontextu řadila 
mezi moderní systémy své doby a dostala typové ozna-
čení PK201. Následovníkem byl systém PK202, resp. 
PK 22, který se od předchozí verze lišil především pou-
žitou signalizací. Ústředny těchto typů se staly základem 
automatizace v  uzlovém a  místním styku v  sedmdesá-
tých létech. 

1966  Byla dokončena výstavba koaxiální magistrály z  kabelů 
sovětské výroby v  trase Moskva  – východní Berlín 
přes Katovice, Ostravu, Brno, Prahu a  Ústí nad Labem. 
V  Československu bylo položeno 580  km kabelu. První 
trakt byl vybaven zařízením pro souběžný přenos 120 tele-
fonních kanálů a  jednoho televizního signálu pro každý 
směr. Druhý trakt pro telefonní provoz byl vybaven zaří-
zením K  1920 pro 1 920 telefonních kanálů. První část 
budované magistrály byla využita již k přenosům z tokijské 
olympiády (1964). 

   Byla zahájena výstavba automatických telefonních okruhů 
(tzv. příček). První investiční akcí tehdy významného 
celostátního projektu byla obousměrná automatizace 
meziměstského styku mezi Prahou a  Brnem a  výstavba 
dále pokračovala mezi velkými městy.

Období tzv. normalizace
1968  Předmětem diskusí bylo především kvalitativní i  kvan-

titavní zaostávání telekomunikací, které nebyly schopny 
pokrývat požadavky hospodářské sféry. 

   1. června 1968 stačily v  ještě stále uvolněném společen-
ském a politickém klimatu vzniknout dvě nezávislé radio-
komunikační společnosti: Správa radiokomunikací Praha 
a  Správa radiokomunikací Bratislava s  působností na 
území České, resp. Slovenské republiky. 

   Nastupující období tzv. normalizace zákonitě dospělo 
k odvolání plánů řešení ekonomických problémů původní 
reformy hospodářské sféry. Nejzávažnější bylo omezo-
vání samostatného rozhodování jednotlivých podniků 
a  nástup konsolidace státních orgánů jako nástrojů nor-
malizace. K  1. lednu 1969 byla Ústřední správa spojů 
nahrazena Federálním výborem pro pošty a telekomuni-
kace. Na republikové úrovni došlo ke zřízení Ministerstva 
pošt a telekomunikací ČSR v Praze a Ministerstva dopravy, 
pošt a telekomunikací SSR v Bratislavě

1969  V tomto roce byla uvedena do provozu koaxiální magis-
trála z  Ústí nad Labem přes Prahu do Brna, Olomouce 
a  Ostravy a  druhá větev z  Ostravy do Žiliny, Banské 
Bystrice, Trenčína a Bratislavy a zprovozněny radioreléové 
trasy Praha-Brno-Bratislava.

1970  Technologický pokrok v sedmdesátých létech již umožňo-
val v síťové architektuře vytvářet provozní části plošné auto-
matizace meziměstského telefonního systému. Koncem 
šedesátých let byly z vývoje a výroby Výzkumného ústavu 
telekomunikací a Tesly Karlín uvolněny dílčí části systému 
s firemní značkou AMTS (Automatizovaný meziměstský 
telefonní systém). První relace se zprovozňovaly se zhruba 
ročním zpožděním proti závaznému plánu, přičemž pri-
oritu při uvádění technologií do provozu dostalo místo 
konání světového mistrovství v Tatrách v roce 1970 v are-
álu Štrbského Plesa. Ucelené projektové řešení zahrnovalo 
výstavbu nových linkových traktů a modernizaci ústředen 
v uzlovém telefonním obvodu Poprad. Následovala Praha, 
Bratislava a Brno. 

   Systém AMTS a  linková výstroj dálkové volby TV 66 
však trpěly značnou nestabilitou parametrů a poruchami 
a jejich výroba byla postupně utlumena.

1971  Zákonem č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních minis-
terstev, bylo s účinností od 1. ledna 1971 zřízeno Federální 
ministerstvo spojů s  působností pro oblast spojů, tedy 
pošt a  telekomunikací. Současně zanikl Federální výbor 
pro pošty a  telekomunikace, ale také obě republiková 
ministerstva. 

Rozvoj nových telekomunikačních služeb
1973  Rozvoj datových služeb neměl počátkem sedmdesátých 

let politickou podporu a  tak jediným prostředkem rela-
tivně bezpečného přenosu informací byla dálnopisná 
služba, což vyvolávalo požadavky na její rychlé rozšíření. 
V Jindřišské ulici v Praze byla 1. prosince 1973 uvedena do 
provozu dálnopisná ústředna 2. generace. Současně byla 
zrušena původní ústředna 1. generace ve Fibichově ulici. 
Sesterskou dálnopisnou ústřednou byla ústředna obdob-
ného typu v Brně.

1973  Ve světě se mezitím vytvářel zárodek osobní mobilní 
komunikace. Historicky první světový telefonní hovor se 
z mobilního telefonu uskutečnil v roce 1973 v New Yorku. 
Autor myšlenky Martin Cooper držel asi dvoukilový pro-
totyp mobilu a  komunikoval prostřednictvím na míru 
postavené části zkušební sítě. Původní nápad či inspirace 
autora nabyly reálné podoby s  pomocí vývojového stře-
diska Motoroly. V  roce následujícím představila firma 
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Motorola jinou vývojovou linku a  na trh uvedla první 
zákaznický pager, který umožňoval příjem krátkých texto-
vých zpráv zasílaných prostřednictvím bezdrátové sítě. Na 
trh se dostal pod obchodním názvem Pageboy. 

1974  Do komerčního provozu byly uváděny první okruhy pro 
přenos dat nejprve s rychlostí přenosu 200 bit/s a následně 
1 200 bit/s a 2 400 bit/s, pro trvale pronajaté okruhy (bod-
-bod). Mezi prvními zákazníky byla zejména Státní banka 
Československá. Rychlejšímu rozšíření služby přenosu dat 
bránil nedostatečný objem výroby (výrobce ZVT Banská 
Bystrica) a  na dodávku modemů se v  odbytech správy 
spojů, jako výhradního dodavatele, zakládaly pořadníky. 

   V  mezifiremní komunikaci se začalo prosazovat datové 
spojení na bázi protokolu X.25 s komunikací na paketo-
vém principu.

1975  Bylo dokončeno automatické telefonní spojení se všemi 
zeměmi východní Evropy prostřednictvím systému MN60 
a o rok později byl zahájen mezinárodní automatický tele-
fonní provoz mezi Prahou a  Havanou prostřednictvím 
družice systému Intersputnik.

1976  V roce 1976 byl spuštěn program bloku RVHP – Systém 
malých elektronických počítačů (SMEP). Dodávky byly 
v  limitovaných sériích dodávány od roku 1977. V  prak-
tickém využití se ve výpočetních střediscích spojů SPT 
Praha, (odšt. závod VAKUS  – Výpočetní a  kontrolní 
ústředna spojů) uplatnila až vývojová řada další generace 
po roce 1985, označovaná jako SMEP 2 vyráběné v ZVT 
Banská Bystrica (SM 50/40, SM 50/50). V roce 1989 byla 
výroba v Banské Bystrici z ekonomických a technologic-
kých důvodu zcela zastavena. 

1978  Na konci 70. let byl přenos dat použit i pro přenos štočků 
Rudého práva s  využitím širokopásmových analogových 
linkových traktů po koaxiálních kabelech Správy dál-
kových kabelů v Praze, Brně a Ostravě. Instalovaná dál-
ková síť pod označením Gazeta umožňovala na tehdejší 
poměry vysokorychlostní faksimilní přenos předloh pro 
tisk regionálních vydání novin.

Plošná automatizace meziměstského telefonního provozu
1977  Novými síťovými prvky pro automatizaci meziměst-

ského provozu byly tranzitní ústředny typu ARM 201/4 
(ARM) maďarské výroby v  signalizaci R2 se čtyřdráto-
vým spojováním s  křížovými spínači a  nová generace 
přenosových systémů nasazovaných na budované úseky 
československé koaxiální páteřní sítě. První tranzitní 
ústředna ARM byla vybudována v  Liberci, další násle-
dovaly v  krátkém časovém odstupu v  Banské Bystrici 
a Českých Budějovicích. 

   Vedle relativně vyspělé technologie spojovacích zařízení 
ještě v  sedmdesátých letech stále v  provozu přetrvávaly 
velké místní ústředny s manuálním přepojováním hovorů 
např. ve středovém místním telefonním obvodu v Jičíně, 
Turnově, Dobříši a dalších.

1978  V  oblasti mobilní komunikace bylo poprvé umožněno 
volání z  vozidel prostřednictvím sítě automatizovaného 
městského radiotelefonu – AMR. Mobilní síť byla vyvinutá 
v pardubické Tesle zcela nezávisle na vývoji mobilních sítí 
ve světě. Celorepubliková síť AMR byla dobudována v roce 
1983 a komunikace se uskutečňovala prostřednictvím 63 
základnových stanic v kmitočtovém pásmu 160 MHz. Po 
roce 1987 se síť již dále nerozvíjela a provoz systému AMR 
byl definitivně ukončen v roce 1999.

1978  V Československu byla na konci roku dosažena téměř pat-
náctiprocentní hustota telefonních stanic na 100 obyvatel.

1979  Po osmi létech od položení základního kamene byl zahá-
jen provoz Ústřední telekomunikační budovy v Praze na 
Žižkově (ÚTB). 

   Ještě v  průběhu technologických úprav budovy zde byl 
zprovozněn analogový systém tranzitní a  mezinárodní 
ústředny třiapůlté generace AKE 132 s kódovými spínači, 
v  té době svým vybavením na světové špičce, a pracovi-
ště poloautomatického spojování s  podporou spojovate-
lek typu ANE 403. Oba uvedené spojovací systémy byly 
dodány firmou Ericsson. Současně pobíhala výstavba 
zesilovací stanice. 

   ÚTB se tak stala naším nejvýznamnějším telekomunikač-
ním uzlem v mezinárodní a první úrovni národní teleko-
munikační sítě ČSFR.

1979  Ve Vlašimi byl s napojením na novou tranzitní ústřednu 
v Praze uveden do zkušebního provozu první systém digi-
tální spojovací technologie E10 polské výroby z Poznaně. 

1981  Do sítě byla začleněna dálková tranzitní ústředna ARM 
v Brně. Výstavba technologické budovy tranzitní ústředny 
v  Brně byla zahájena v  roce 1974. Jejímu zprovoznění 
předcházelo zprovoznění analogové tranzitní ústředny 
v Liberci, Banské Bystrici a Českých Budějovicích. V dal-
ších etapách byly v osmdesátých létech vybudovány ana-
logové tranzitní ústředny ARM 201/4 v  ostatních tran-
zitních obvodech. Poslední z  řady patnácti budovaných 
tranzitních ústředen systému ARM 201/4 (resp. ARE) byla 
zprovozněna v roce 1986 v Pardubicích. 

1981  Výstavba se v  síťové architektuře postupně dostávala do 
úrovně uzlových a  místních ústředen druhé generace 
s křížovými spínači zpravidla v kombinaci čtyřdrátových 
uzlových oddílů MK611 a místních ústředen PK202, resp. 
PK 22.

1984  V naší telekomunikační síti byly uskutečněny první expe-
rimenty s digitálním přenosem prostřednictvím optického 
kabelu. Trasa optického kabelu s gradientními vlákny SM/
DS japonské výroby společnosti Sumitomo byla vybudo-
vána mezi telekomunikačními ústřednami Praha střed, 
Dejvice a Smíchov. Výstavbu celé trasy provedl Montážní 
podnik spojů Praha.

1984  Do dálkové sítě byly poprvé začleněny kabelové přenosové 
systémy PCM s pulzně kódovou modulací čs. výroby typů 
KNK 32 a MPK 32.

1986  Počet datových stanic s  přímým propojením postupně 
rostl a v roce 1986 bylo evidováno 2400 datových stanic. 
V mezifiremní komunikaci se rovněž prosazovalo datové 
spojení na bázi protokolu X. 25.

1988  V  roce 1988 došlo opět ke změně působnosti federál-
ních orgánů státní správy a  zákonem č. 194/1988 Sb. 
bylo stanoveno, že ve věcech pošt, telekomunikací 
a radiokomunikací vykonává přímo nebo prostřednic-
tvím organizací pověřených na základě zákona státní 
správu a  státní odborný dozor Federální ministerstvo 
dopravy a spojů. 

1989  Tento rok byl posledním rokem extenzivního rozvoje tech-
nologií, které již byly z pohledu světového vývoje za hori-
zontem svého životního cyklu. I  přes pokračující nárůst 
počtu relací přenosu dat, kulminoval v tomto roce počet 
dálnopisných účastníků (11 tisíc účastníků). Konfigurace 
dálnopisné sítě ČSFR byla tvořena polygonální sítí tří 
tranzitních ústředen systému II. generace typu ARM 
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Psali jsme před deseti lety…
Ing. Milan Kováčik

Základy nových transportných sietí s dynamickým 
synchrónnym prenosovým režimom a 10 Gigabit Ethernet
V článku sú uvedené nové technológie transportných sietí s dynamickým synchrónnym preno-
sovým režimom (DTM) a 10 Gigabit Ethernet (10 GbE). Účelom návrhu nových technológií je 
odstrániť nevýhody v súčasnosti používaných technológií SDH/SONET a ATM pre služby s pro-
tokolom IP, a to kontrolou prostriedkov transportnej siete, efektívnejším využívaním prenosového 
média a garantovaním pridelenej šírky pásma počas celého prenosu. Technologická normalizácia 
DTM je rozpracovaná v ETSI. Pre technológiu 10 GbE ju komisia IEEE ukončila počas roku 2002.

Ing. Miroslav Žirko

Virtuálne privátne dátové siete na báze MPLS
Generická definícia pojmu virtuálna privátna sieť je nasledovná: je spôsob prenosu digitálnej 
informácie cez verejnú/zdieľanú sieťovú infraštruktúru, ktorý podstatne zvyšuje mieru bezpeč-
nosti prenosu a poskytuje prvky spoľahlivosti (QoS – oneskorenie a garancia pásma), v ktorej je 
manažment a adresácia ekvivalentná privátnym sieťam.

Ing. Milan Kováčik
  

Ing. Miroslav Žirko
 

-10  let

v Praze, Brně a Zvoleni. Na ni navazovaly elektromecha-
nické koncové ústředny všech krajů (DAÚ 39). K původně 
plánované modernizaci dálnopisné sítě po roce 1991 již 
nedošlo. 

   Dálnopisné stroje byly postupně nahrazovány zejména 
telefaxovým zařízením. Počet dálnopisných účastníků se 
tak rychle snižoval a k červnu 1993 jich bylo v provozu šest 
tisíc. Provoz poslední české funkční dálnopisné ústředny 
na Hlavní poště v Jindřišské ulici v Praze byl ukončen až 
1. července 2008, po 35 létech její nepřetržité spolehlivé 
funkce. Tímto dnem vyřadila Telefónica ČR dálnopis ze 
svého portfolia služeb.

1989  Po osamostatnění spojů, které nastalo zřízením 
Federálního ministerstva spojů ČSSR v lednu 1971 došlo 
v  roce 1988 opět ke sloučení odvětví spojů s  odvětvím 
dopravy ve Federálním ministerstvu dopravy a spojů, aby 
se systém v červenci 1989 nakonec vrátil k podnikovému 
principu tím, že česká vláda založila Správu pošt a  tele-
komunikací Praha, státní podnik (SPT Praha), v  jehož 
působnosti bylo poskytování poštovních a  telekomuni-
kačních služeb. Podnik měl více než 80 tisíc zaměstnanců. 

1989  Byla dokončena poslední investice výstavby českosloven-
ské koaxiální páteřní sítě zprovozněním trasy koaxiálního 
kabelu mezi ČSSR a Rakouskem z Českých Budějovic do 
Lince. Po přijetí strategického rozhodnutí o další výstavbě 
přenosové sítě technologií synchronní hierarchie SDH 
na optických kabelech a zvážení nákladů na rekonstrukci 
koaxiální sítě původně uvažovaná digitalizace koaxiální 
sítě již realizována nebyla.

Jan Vašátko



Okénko do historie...
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