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 úvodní slovo

Telekomunikace online
Poprvé od roku 1963 se časopis Telekomunikace představuje svým čtenářům pouze v elektronické podobě, online. 
Poslední léta se vyznačují technologickými novinkami právě v oblasti telekomunikací a  informačních technologií, 
které mají neobyčejný vliv na vydavatelský průmysl. Pokles výnosů a snížení rozpočtů novin a časopisů vytváří dojem, 
že tištěná média jsou nemoderní a dokonce zastaralá. Mají vůbec tištěná média nějakou budoucnost ve světě, kde je 
již téměř všechno digitalizované?

Ke krizi v oblasti tištěných médií přispělo několik důležitých faktorů. Jejich náklad léta klesal a chování zákazníků 
se začalo rychle měnit s rostoucím používáním Internetu. Rozsah informací dostupných na Internetu a příležitost per-
sonalizovat příjem a využití zpráv a informací podle individuálních zájmů, spolu s možností získávat aktualizaci těchto 
zpráv třeba i několikrát za den dále přitahovalo zájem směrem k online médiím. Druhým kritickým faktorem je, že 
převážná většina online obsahu, podobně jako tyto stránky, je dostupná bezplatně. Zdroje jsou bezpočetné; od názoro-
vých blogů, až po online noviny a časopisy přizpůsobené uživatelům rozmanitých mobilních zařízení. A v neposlední 
řadě nesmíme zapomenout, že změny v chování čtenářů jsou provázeny přesměrováním rozpočtů na inzerci z králov-
ství tisku do domény online.

Odborná tištěná a online media tak budou nadále již kráčet společně. Bude třeba dalších nových technologií, aby 
bylo možné vše standardizovat a zjednodušovat. Odborné informace bude lepší objevovat prostřednictvím portálů 
a ne pomocí vyhledávačů. Nezapomeňme přitom však, že Kumránské svitky přežily tisíce let a knihy jsou zde stovky 
let. Nové technologie mohou dlouhodobě šířit digitální obsah, ale sebedokonalejší digitální paměť má konečnou život-
nost. A dokonce i cloudové technologie, které budou shromažďovat oblaka technických informací, jsou zranitelné 
vlivem výpadku elektrického napájení. Přesto není nic přirozenějšího než slovní spojení „telekomunikace online“.

Petr Beneš

Úvodní slovo:
Petr Beneš   

šéfredaktor časopisu
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Jak si (ne)trhnout ostudu…
Je lhář ten, který veřejně tvrdí, že Česká republika nemá žádný problém s vysokorychlostním připojením k Internetu nad 
30 Mb/s a kdokoli a kdekoli může za rozumné peníze tyto služby užívat. Tyto proklamace slyšíme právě nyní v souvislosti 
s možností využít evropské dotace na podporu budování vysokorychlostní přístupové infrastruktury v ekonomicky slabých 
místech republiky. Pokud to prohlásí lokální provozovatel a poskytovatel internetového připojení, pak lze za takovým prohláše-
ním vidět jen osobní obchodní zájem. Buď za udržení svého místního monopolu či duopolu nebo existuje obava, že jeho sou-
časná síť bude neprodejná některému z velkých operátorů, kteří by si ji mohli postavit ve vlastní režii s podporou dotací. Pokud 
to však někdo prohlašuje z důvodu ochrany malých podnikatelů-operátorů nebo ochrany spotřebitelů, pak se jedná o ignoranta 
rozvoje nejen technologického, ale také hospodářského ve zmíněných slabých oblastech.

Obecně lze konstatovat, že podpora formou státních či unijních dotací do klasického podnikání je špatná a narušu-
jící tržní prostředí. Ovšem tam kde selhává trh a lidé na to doplácí, je dotace nutná. Evropská politika masivního rozvoje digi-
tální ekonomiky v Evropě plánuje do roku 2020 zajistit rychlý, bezpečný a kvalitní přístup k Internetu v podstatě všem. Proto 
plánuje i dotace do lokalit, které jsou ekonomicky slabé, bez konkurenčního prostředí a bez výhledu, že by zde někdo rychlý 
přístup k Internetu zajistil.

Nyní trochu historie… Rozvoj telekomunikačního prostředí v České republice je odlišný od jiných zemí Evropy. V průběhu 
socialistického státu do začátků devadesátých let nelze o rozvoji telekomunikací hovořit. Staré elektromechanické ústředny byly 
vyměňovány za digitální v devadesátých letech a do metalické sítě byly investovány miliardy korun. V podstatě k tomu dochá-
zelo v monopolním prostředí polostátním operátorem. Po liberalizaci telekomunikačního trhu po vstupu ČR do EU vzniká celá 
řada drobných provozovatelů bezdrátových sítí, zejména v technologii WiFi. Vzhledem k rychlejšímu a levnějšímu rozvinutí 
takové sítě jsou pokryty oblasti, kde by celonárodní operátoři neinvestovali, zejména z důvodu jejich striktních investičních pra-
videl. K tomu se přičítají i jisté strategické chyby jistého operátora s „roll-outem“ ADSL do jeho sítě. Proto rozvoj bezdrátových 
sítí měl u nás zelenou více než v jiných zemích. V mnoha případech mohu říci „díky bohu“za to…

Požadavky však stále rostou. To že není možné zajistit vysokorychlostní připojení k Internetu v požadované kvalitě, v pat-
řičné bezpečnosti, do pár dní a za akceptovatelné náklady je fakt, který je třeba řešit. Buď standardním obchodním způsobem, 
nebo s nabízenou možností dotací z EU. Komise jasně definuje základní podmínky, které musí projekty mít. Jedná se techno-
logickou neutralitu a otevřenost sítě dalším konkurentům, tzv. velkoobchodní nabídka a zejména zajištění limitních 
rychlostí přenosu dat (30Mb/s okamžitě s připraveností na 100Mb/s do roku 2020).

Na nedávné konferenci organizované ČTÚ jsem definoval sadu bodů, které je třeba udělat, aby se nezmařilo oněch 14 mld. Kč 
do budování přístupových sítí nové generace v tzv. bílých místech.
1.  Co nejdříve transponovat Směrnici EK o usnadnění výstavby NGA do českého právního řádu tj. zákon o podpoře rozvoje 

sítí vysokorychlostního internetu a reálně usnadnit výstavbu telekomunikační infrastruktury.
2.  Co nejdříve dokončit Národní plán rozvoje NGA a Program podpory /dotace.
3.  Co nejdříve zajistit systém pro korektní a aktuální měření parametrů nejen „bílých míst“ v souvislosti s dotacemi do NGA.
4.  Co nejdříve navrhnout standardy dotovaných sítí a procesy pro přidělování dotací žadatelům, kteří budou mít zájem 

budovat NGA.
5.  Co nejdříve dořešit definici NGA v souvislosti s technologickou neutralitou a unijními pravidly pro přidělování dotací.
6.  Co nejdříve vyřešit nediskriminaci malých provozovatelů bezdrátových i kabelových sítí v souvislosti s pravidly pro 

přidělování dotací v „bílých místech“.
7.  Co nejdříve zahájit výstavbu sítí NGA v ČR, v souvislosti s vyhlašováním výzev CzechInvestem a zejména se zákonem 

o veřejných zakázkách.
8.  Co nejdříve zajistit podporu plnění vládních cílů Digitálního Česka v regionech.
9.  Ze strany státu brát vážně a profesionálně závazky Digitální agendy EU a zajišťovat reálnou podporu digitální ekonomiky 

v ČR.
Většina těchto bodů se týká zejména státních institucí. Na některých je třeba součinnosti a usilovné pracovitosti operátorů 
a provozovatelů sítí elektronických komunikací tak, aby standardy a principy poskytování dotací byly reálné a férové. Bylo by 
asi velkou ostudou ztratit 14 mld. Kč jen proto, že se privátní sektor neumí domluvit. A to nejen před Evropskou komisí, ale 
zejména před občany České republiky.

Odborný úvodník:
Svatoslav Novák   

vydavatel časopisu
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Aktuality z EU a ČR

  Aktuality z EU

 EK zveřejnila 27. ledna výsledky Studie o  mapování 
širokopásmového připojení a  infrastruktury (SMART 
2012/0022). Pomůže veřejným orgánům v Evropě, aby při-
jaly podobná kritéria pro zajištění důvěryhodnosti a spo-
lehlivosti mapování a  tím pomáhá k  urychlení procesu 
plánování veřejných intervencí z  fondů EU. Mapování je 
klíčovým prvkem plánování veřejných sítí nové generace 
(NGN) a poskytuje základ pro hodnocení státní podpory 
EU pro tyto projekty. Špatné výsledky mapování často 
vedou ke sporům o vhodnosti opatření v oblasti veřejného 
NGN, někdy vedou k  posunu soukromých investic nebo 
mají za následek špatnou finanční životaschopnost veřej-
ných i soukromých investic. Studie přezkoumala iniciativy 
mapování v  Evropě a  na celém světě vyvinula metodiku 
čtyř druhů mapování:
 1. mapování infrastruktury;
 2. službu mapování;
 3. poptávku mapování;
 4. investice a financování mapování.
Cílem metodiky je pomoci veřejným orgánům EU pomocí 
veřejných prostředků (EU a  národní/regionální) nastavit 
sofistikované, přesné a  spolehlivé systémy mapování širo-
kopásmového připojení. Metodika bude také tvořit základ 
testování v nové studii, který bude zahájen na začátku roku 
2015.

 Aktuálně „by“ Andrus Ansip – 29. ledna 2015
Aktuální informace o  tom, jak probíhá práce Evropské 
komise na vypracování dlouhodobé strategie pro vytvoření 
jednotného digitálního trhu pro Evropu, sdělil veřejnosti na 
svém „blogu“ místopředseda EK dne – 29. ledna 2015.

„Jak víte, 12 komisařů zastupujících různé oblasti politiky 
EU, je zapojeno do vypracování dlouhodobé strategie, kterou 
bychom chtěli publikovat v květnu. Už jsme dohodli hlavní pri-
ority. Když jsme se setkali již podruhé v tomto týdnu, zaměřili 
jsme se více na konkrétní oblasti, které nutně potřebují „evrop-
skou“ pozornost. Můj názor je, že bychom měli nastavit pouze 
to, co je reálné, co je dosažitelné a co lze snadno pochopit.

Budování propojeného jednotného digitálního trhu, je 
něco, co je naším cílem. Komise bude spolupracovat na dodání 
komplexní a  cílené strategii pro nadcházející roky. Již jsme 
obdrželi spoustu nápadů a podporu, a to jak ze strany člen-
ských států EU tak i Evropského parlamentu. Doufám, že tato 
podpora bude pokračovat. V únoru bude konference v Bruselu 
(Digital4EU), shromáždí více než 400 zúčastněných stran 
zastupující lidi, společnosti i  organizace z  celého digitálního 

společenství. Cílem je slyšet názory všech občanů na to, jak 
utvářet digitální budoucnost Evropy.
Potom, asi o měsíc později, se všichni evropští komisaři budou 
podílet na obecné diskuzi o  jednotném digitálním trhu. Po 
dokončení strategie představitelé 28 členských zemí EU o  ní 
budou diskutovat na svém zasedání v červnu.

Strategie však nevyřeší všechny naše problémy, na jeden 
zátah, a  už vůbec ne přes noc. Ale já doufám, že opatření, 
která máme v  plánu, pokud budou řádně provedena v  celé 
Evropě, vyvolají změny a vývoj v mnoha oblastech, aby všichni 
Evropané mohli využívat skutečně propojený a otevřený digi-
tální prostor.“

 Junckerův investiční plán možná již v červnu 
Evropská komise 13. ledna 2015 představila návrh 
Evropského fondu strategických investic (EFSI), který je 
jádrem Junckerova investičního plánu. Ten by měl v násle-
dujících třech letech uvolnit 315 miliard eur pro veřejné 
a soukromé investice a podpořit tak ekonomický růst a vznik 
nových pracovních míst. V  ČR se v  kontextu investičního 
balíčku mluví především o  infrastruktuře a  energetické 
účinnosti. Za předpokladu hladkého projití legislativním 
procesem EU by měl EFSI být spuštěn v  červnu letošního 
roku. Nový fond má vzniknout v rámci Evropské investiční 
banky s kapitálem ve výši 21 miliard eur.

 Projev místopředsedy EK A. Ansipa při debatě pořá-
dané Evropskou internetovou nadací: Bezpečný a  pro-
pojený digitální prostor pro Evropu v Bruselu 20. ledna. 
2015
A. Ansip v  souvislosti s  teroristickým útokem ve Francii 
zdůraznil, že svoboda médií, včetně internetu, je zásadní 
kanál pro svobodu projevu. Tento základní princip vyžaduje 
ochranu a respekt. 

Jako místopředseda odpovědný za jednotný digitální 
trh cítí odpovědnost za vytvoření bezpečnějšího internetu 
pro Evropu. Bezpečnost v on-line světě je prvořadá. Evropa 
potřebuje spolehlivé a bezpečné připojení k internetu, pro-
tože každý sektor společnosti nyní používá digitální nástroje 
a on-line sítě.
Vize pro digitální oblast:
–  volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu;
–  každý může přistupovat a  provádět on-line aktivity přes 

hranice snadno a bezpečně;
–  spravedlivá hospodářská soutěž, bez ohledu na státní pří-

slušnost nebo místo bydliště, opřená o  jasně vymezenou 
právní strukturu.

Bohužel jsme stále daleko od dosažení této vize. Stále existuje 
příliš mnoho překážek a omezení, což znamená, že Evropa 
ztrácí na nevyužitém potenciálu. Stejně jako autorské právo, 
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které je třeba aktualizovat, aby bylo vhodné pro digitální 
věk. V  28 zemích EU existuje mnoho národních výjimek, 
rozdílů a  omezení, takže systém je nefunkční pro celoev-
ropský trh. Copyright je jen jeden příklad z omezení, která 
brzdí plný rozvoj jednotného digitálního trhu. Jednotný trh 
je základem pro Evropskou unii. Ale ještě nepracuje správně 
v digitálním kontextu.
Existují tři hlavní problémové oblasti, které je třeba řešit:
–  Poplatky za roaming, když lidé komunikaují on-line z jiné 

země EU;
–  Nekonzistentní politiky v  celé EU, to znamená že není 

maximalizována naše bezdrátová kapacita;
–  Nedostatek síťové neutrality. Internet je univerzální a měl 

by zůstat svobodný a otevřený. Měli bychom tuto zásadu 
uzákonit, aby to tak zůstalo.
 Veřejná konzultace týkající se Lamyho zprávy: budoucí 

využití televizního pásma UHF 
Evropská komise v současné době shromažďuje stanoviska 
ke strategickým doporučením obsaženým v  tzv. Lamyho 
zprávě ohledně dlouhodobé politické strategie pro budoucí 
využívání pásma UHF (470–790 MHz). Cílem je zjistit, jak 
by se měla uvedená doporučení naplňovat. 

Zpráva skupiny na vysoké úrovni, které předsedal Pascal 
Lamy, pojednává o tom, jak by mělo být v budoucnu využí-
váno rádiové spektrum v silně vytíženém pásmu UHF.

Při přípravě dlouhodobé strategie pro budoucí využívání 
pásma UHF Komise vezme v úvahu následující:
 – Lamyho zprávu,
 –  příspěvky Skupiny pro politiku rádiového spektra 

(RSPG),
 – studie Komise,
 –  odpovědi shromážděné v této konzultaci.
Jakékoli změny ve způsobu využívání pásma UHF ovlivní 
rozsah a kvalitu vysílacích a mobilních služeb. Mohly by také 
vyžadovat výměnu zařízení, jako jsou televizní přijímače. 
Předmětem diskuse jsou konkrétní aspekty, které by měly 
dopad na život občanů. Komisi zajímají názory:
 –  subjektů ze sektoru mobilních a  vysílacích služeb, 

včetně služeb pro realizaci programů a zvláštních udá-
lostí (PMSE),

 –  akademických pracovníků s příslušnou odborností,
 –  občanů, televizních diváků, uživatelů bezdrátových 

širokopásmových služeb, sdružení uživatelů.
Komise doufá, že se občané, spotřebitelé a  jejich sdružení 
k tématu vyjádří. Budoucí vývoj v pásmu UHF totiž ovlivní 
množství a kvalitu vysílacích a mobilních služeb a mohl by si 
vyžádat nákup zvláštního zařízení (např. nových televizorů).
Dotazník obsahuje zvláštní část pro občany (neodbornou 
veřejnost). Část „Souvislosti“ vysvětluje otázky, které jsou 
relevantní pro občany a  spotřebitele, a  cíle dotazníku jako 
takového. Konzultace potrvá od 12. ledna do 12. dubna. 
Příspěvky, které budou doručeny po uplynutí lhůty, nebude 
možné vzít v úvahu.

 Zvýšit investice do digitální infrastruktury
Během návštěvy Berlína „Digitální“ komisař Günther 
Oettinger vyzval ke zvýšení investic do digitální infrastruk-
tury v  Evropě a  vysvětlil, že samotná ekonomika nebude 
moci vyplnit velkou investiční mezeru.

„Stále nemáme v  Evropě digitální vnitřní trh“ řekl 
v  Berlíně komisař EU pro digitální ekonomiku a  společ-
nost, Günther Oettinger. Oettinger volá po rychlé expanzi 

rychlého a komplexní přístupu k internetu. Dokončení digi-
tálního vnitřního trhu a překonání současné situace s roz-
tříštěnými 28 dílčími trhy je jedna z  priorit Komise spolu 
s Radou ministrů. Komisař se setkal s představiteli Network 
Alliance Digital Německu, skupinou telekomunikačních 
a  síťových společností, kteří pracují na vládním cíli kom-
plexního pokrytí širokopásmovým připojením v Německu 
s minimálně 50 Mb/s do roku 2018.

 Roaming se rušit nebude, Evropa hledá kompromis
Operátoři si mohou vydechnout, roaming se rušit nebude. 
Hledá se kompromis mezi nulovými roamingovými 
poplatky a „okrádáním“ zákazníků.

Slíbené zrušení evropského roamingu v prosinci 2015 se 
velmi pravděpodobně nestihne. Oficiálně nebylo nic ozná-
meno, ale je prakticky jasné, že úplné odbourání rozdílů 
mezi domácí a  zahraniční sazbou už není na pořadu dne. 
Původní koncept prosazovaný bývalou eurokomisařkou 
Kroesovou nyní brzdí hlavně Evropská rada složená z před-
sedů vlád jednotlivých členských zemí, kteří hledají alterna-
tivní způsob zpoplatnění roamingu. Rušení roamingu není 
definitivní, výhrady má i Česko. Jasno bude po 27. listopadu. 

Zrušení roamingových příplatků působí na jednotlivé 
národní operátory jako červený hadr na býka. Jenže jak 
zařídit, aby zákazníci mohli s domácím tarifem bez starostí 
do zahraničí a zároveň, aby nebylo možné primárně doma 
využívat zahraniční tarif? Například litevský tarif bez dato-
vého FUP, který by byl levnější, než tarify českých operá-
torů... Zrušení roamingu by mohlo způsobit zemětřesení na 
celém evropském telekomunikačním trhu, což (zdá se) poli-
tici nechtějí riskovat a už vůbec ne bez zevrubných analýz. 
Navíc je Brusel místo, kde působí stovky lobbistů a operátoři 
mají nového spojence – eurokomisaře Günthera Oettingera, 
který je opakem Kroesové. Bývalá komisařka fandila spotře-
biteli, teď dostanou podporu operátoři! 

Členské státy budou nyní v  rámci Rady hledat kom-
promis a až ho najdou, půjdou s návrhem do parlamentu. 
Pak se bude hledat kompromisní návrh tam. Poslanci totiž 
naopak návrh na zrušení roamingu podporují, a tak ústupky 
budou muset učinit obě strany. Roaming pro operátory 
představuje sice jen jednotky procent z  celkových příjmů, 
ale z jejich pohledu je nebezpečí zrušení roamingu prozatím 
zažehnáno. 

  Aktuality z ČR

 V Zelenči u Prahy vyroste „státní“ datové centrum za 
300 milionů.
V obci Zeleneč u Prahy vznikne za dva roky obrovský bunkr 
plný optických kabelů, kde bude stát a veřejná správa shro-
mažďovat důležitá data. Maximálně zabezpečený počítačový 
bunkr symbolizuje cíl, který si politici předsevzali – dostat 
klíčové systémy pod státní správu, protože s  jejich výpad-
kem se může ohrozit chod státu. Datové centrum by měla 
spravovat společnost Státní pokladna – Centrum sdílených 
služeb, tento podnik vznikl odštěpením ze Státní tiskárny 
cenin a má sehrát zásadní roli ve veřejných IT zakázkách.
„Datový bunkr“ za 300 milionů bude třikrát větší než 
Národní datové centrum. Národní datové centrum má teď 
ministerstvo financí v  ulici Na Vápence v  Praze. Zeleneč 
poslouží jednak jako záloha dat z Vápenky a pojme i nové 
systémy.
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Pozemek v Zelenči už před lety koupil resort financí od vni-
tra – místo nabízí ohromný příkon elektřiny, kterou počítače 
potřebují nejen na provoz, ale i na chlazení. Datový bunkr 
bude sloužit i jiným resortům.
To hlavní, co má státní podnik spravovat, bude státní 
pokladna, jejíž funkce se bude rozšiřovat.
Od roku 2016 dostane odštěpný podnik dva další velké 
úkoly – elektronickou evidenci tržeb a kontrolní výkazy, 
od kterých si ministr financí Andrej Babiš slibuje lepší 
výběr daní. Právě pro tyto novinky vyroste v Zelenči zmí-
něné centrum.
Technologické centrum pod správou státního podniku 
MF nemá sloužit jen resortu financí, ale celé veřejné 
správě. Už dnes jsou jeho klienty třeba Nejvyšší kont-
rolní úřad nebo ministerstvo vnitra s  registrem obyva-
tel. Klíčovými zákazníky by se mohla stát ministerstva 
dopravy a  práce. Oběma jim brzy doběhnou smlouvy 
se soukromými dodavateli na správu jejich systémů. 
A  v  obou případech je cíl, aby se stát a  především jeho 
obyvatelé vymanili z role rukojmích.

 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Dotace na revitalizace, regenerace a rozvoj obcí a jejich částí, 
na infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů a  na infra-
strukturu pro hospodářský rozvoj. Hlavní cíl prioritní osy 
2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury je oživení 
a  vyvážený rozvoj venkovských oblastí a  jejich komunit 
prostřednictvím realizace cílených integrovaných projektů 
vycházejících z místní poptávky. Žádosti je možné podat do 
24. února 2015 do 12:00.
Typy podporovaných projektů zahrnují projekty:
–  rekonstrukce a výstavby místních komunikací včetně par-

kovacích ploch; rekonstrukce a výstavby místní technické 
infrastruktury včetně rozvodů datových (komunikačních) 
sítí; investic na podporu zvýšeného využití obnovitelných 
zdrojů energie (OZE) ve venkovských obcích.

–  Rekonstrukce a výstavba související technické infrastruk-
tury (kanalizace, vodovody, osvětlení, značení), včetně 
rozvodů datových (komunikačních) sítí;

Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) může 
dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů pro-
jektů. Míra spolufinancování z  veřejných zdrojů ČR 
(národní veřejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na 
poskytnuté zdroje Strukturálních fondů EU, minimálně 
15 % z  celkových veřejných způsobilých výdajů projektů. 
Spolufinancování ČR bude zajištěno z rozpočtu krajů, obcí 
a veřejných neziskových organizací.

 Otevřená data: Ministerstvo financí otevírá přístup 
k fakturám pro veřejnost
Občané budou mít nově přístup na webu resortu financí 
ke všem fakturám ministerstva financí a  seznamům stát-
ních dotací, následovat mají například nemovitosti státu. 
Inspiraci pro novou koncepci otevřených dat našel odborný 
tým ministerstva financí vedený 1. náměstkem ministra 
financí Lukášem Wagenknechtem ve Velké Británii, která je 
průkopníkem v nových způsobech zveřejňování otevřených 
dat a jejich dostupnost neustále rozšiřuje.
Ministerstvo financí také připravuje zjednodušení přístupu 
ke všem doposud zveřejňovaným informacím.
Nově budou všechna data dostupná na jediné adrese http://
data.mfcr.cz, budou strojově čitelná a  bude kontrolována 
jejich aktuálnost a kvalita. 

 Ministryně práce jednala se zástupci IT firem o  plá-
nech MPSV v oblasti ICT
Ministryně práce a  sociálních věcí Michaela Marksová se 
po několika měsících znovu sešla se zástupci IT společností. 
Jednání se zúčastnil také rektor ČVUT Petr Konvalinka. 
Cílem těchto setkání je podle ministryně postupovat maxi-
málně transparentně a  připomenout dosavadní kroky 
ministerstva a  představit nejbližší plány do budoucnosti. 
Ministerstvo práce a  sociálních věcí (MPSV) letos plánuje 
vyhlásit dalších zhruba 15 výběrových řízení na informační 
technologie za 3 miliardy korun.

Nové systémy by měly začít plně fungovat nejpozději 
od ledna 2017. Pracovní jednání bylo opět otevřeno všem 
zástupcům IT společností, které o  setkání projevily zájem. 
Ministerstvu práce a  sociálních věcí v  současné době běží 
lhůta pro podání nabídek u  šesti IT veřejných zakázek 
zhruba za 1,9 miliardy korun. 

Hlavním cílem MPSV je zajištění bezproblémového 
chodu všech informačních systémů a datových center a  to 
nejen na ministerstvu, ale napříč celým resortem. 

 MPO plánuje od ČTÚ převzít budování internetových 
sítí nové generace
Ministerstvo průmyslu a  obchodu (MPO) se rozhodlo 
převzít od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) 
přípravu strategií správy kmitočtů a  budování interne-
tových sítí nové generace. Důvodem má být situace na 
trhu i výhrady odborné veřejnosti k nedostatečné diskusi 
nad koncepčními dokumenty. ČTÚ je však rozhodnu-
tím MPO překvapené. Ministerstvo průmyslu se k  nim 
mohlo vyjadřovat pouze v rámci připomínkového řízení. 
Například hotovou Strategii správy rádiového spektra ČR 
ČTÚ již loni na podzim předložil ministerstvu, a  to po 
vypořádání všech došlých připomínek bez rozporu vůči 
povinným připomínkovým místům, proto je ČTÚ pře-
kvapeno rozhodnutím MPO převzít přípravu strategic-
kých materiálů. 

V  rámci budování sítí nové generace pak chce Česko 
využít prostředky z EU fondů v rozsahu kolem 14 miliard 
korun, zatím ale není jasné, jak se budou přidělovat. ČR 
nebude financovat výstavbu vysokorychlostních přístu-
pových sítí k  internetu z výnosu aukce kmitočtů pro LTE. 
Aukce kmitočtů pro mobilní sítě LTE nakonec vynesla jen 
8,5 miliardy korun, což je zhruba o 1,5 miliardy méně, než 
se předpokládalo. Celý výnos se potom stal příjmem stát-
ního rozpočtu a  na výstavbu internetových sítí stát žádné 
prostředky nevyčlenil.

 Provoz základních registrů
Podle informace z ledna státní úřady uskutečnily v základ-
ních registrech za 30 měsíců provozu téměř 500 mil. 
transakcí. 

Provoz systému základních registrů byl zahájen 1. čer-
vence 2012. Po třiceti měsících, tedy ke dni 31. 12. 2014, 
Správa základních registrů evidovala 2 714 orgánů veřejné 
moci (OVM), které požádaly o připojení 3 835 agendových 
informačních systémů (AIS). Základní registry v  současné 
době využívá aktivně 2 459 orgánů veřejné moci, které za 
třicet měsíců produkčního provozu uskutečnily celkem 
493 358 276 transakcí. Většina klíčových OVM již se základ-
ními registry spolupracuje. Krajské úřady jsou připojeny 
všechny. Statutární města jsou připojena všechna. Celkový 
počet cca 500 milionů transakcí zahrnuje korektně při-
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jaté transakce, transakce přijaté s  varováním nebo chybou 
a zamítnuté transakce.

Do statistiky nebyly započteny transakce s  chybnou 
identifikací, neoprávněné volání služeb na základě bez-
pečnostních profilů, kontaktování informačního systému 
základních registrů (ISZR) s  nesprávným certifikátem či 
asynchronní odpovědi iniciované ISZR.

 Memorandum ČTÚ a CZ.NIC
Český telekomunikační úřad uzavřel se sdružením CZ.NIC 
memorandum o  bližší spolupráci. Ta se bude týkat tří 
oblastí: bezpečnosti, rozvoje sítí elektronických komu-
nikací a  správy Internetu včetně problematiky doméno-
vých jmen. ČTÚ bude se správcem národní domény .CZ 
spolupracovat mimo jiné na zavádění technologií IPv6 
a  zabezpečení systému doménových názvů DNSSEC, jak 
to předpokládá Státní politika v elektronických komunika-
cích Digitální Česko v. 2.0 − Cesta k digitální ekonomice. 
Národní telekomunikační regulátor s  CZ.NIC spolupra-
cuje rovněž při měření parametrů kvality sítí elektronic-
kých komunikací.

 Smlouva ČTÚ a Brand Embassy
Český telekomunikační úřad rozšiřuje svou aktivitu na 
sociálních sítích, kde byl dosud v  kontaktu se spotřebi-
teli především pomocí svého účtu na Twitteru. V  rámci 
plnění zákonné povinnosti chránit spotřebitele uzavřel 
Úřad smlouvu s českou společností Brand Embassy, která se 
monitoringem sociálních sítí zabývá. Úřad tak bude moci 
lépe zjišťovat poznatky o  problémech běžných spotřebi-
telů a  vyhodnocovat svá opatření právě v  oblasti ochrany 
spotřebitele. Podněty ze sociálních sítí již Úřad čerpá – na 
základě komunikace s  uživateli mimo jiné připravil návrh 
novely zákona, která má zrychlit a zlepšit přenos čísel mezi 
operátory. Novelu již ČTÚ zaslal ministerstvu průmyslu 
a obchodu.

 Návrh Národního plánu rozvoje sítí nové generace
Konzultace MPO k  návrhu Národního plánu rozvoje 
sítí nové generace skončila 15. ledna. Cílem je definovat 
strategický přístup České republiky při výstavbě sítí nové 
generace a  zejména prostřednictvím podpory realizovat 
rozvoj budování přístupových sítí nové generace. Tyto 
sítě podpoří hospodářský růst České republiky, přispějí ke 
zvýšení konkurenceschopnosti českých podnikatelských 
činností, kvantitativně a  kvalitativně posílí českou eko-
nomiku především s ohledem na vyšší přidanou hodnotu 
produkce a  v  neposlední řadě také zvýší efektivitu státní 
správy a místní samosprávy. Přijetí tohoto dokumentu vlá-
dou České republiky (předložení vládě se plánuje v únoru 
2015 a  jeho schválení v  březnu 2015) představuje jasný 
signál, že Česká republika je prostřednictvím realizace 
prezentovaných investičních priorit do výstavby sítí nové 
generace technicky, ekonomicky a  organizačně připra-
vena na očekávaný růst poptávky po stávajících i nových 
elektronických službách. Současně bude prostřednictvím 
synergických efektů vytvořena jasná platforma pro další 
ekonomický růst české společnosti, rozvoj nových prů-
myslových odvětví a  vznik nových obchodních modelů, 
založených na používání informačních a  komunikačních 
technologií. V konečném důsledku pak usnadní i účast na 
společenském a hospodářském životě pro všechny skupiny 
občanů. Inovativní vysokorychlostní sítě umožní přenos 
velkého množství dat a spolehlivou multimediální a dato-

vou komunikaci, a  to při současném respektu principů 
síťové neutrality. Národní plán rozvoje sítí nové generace 
je zároveň zpracováván za účelem naplnění tzv. předběžné 
podmínky 2.2 pro Tematický cíl 2 „Zlepšení dostupnosti, 
využití a  kvality informačních a  komunikačních techno-
logií“ podle nařízení Evropského parlamentu a  Rady č. 
1303/2013 s ohledem na legislativní zakotvení Evropských 
strukturálních a  investičních fondů pro programovací 
období 2014–2020.

 ČTÚ zpřístupnil interaktivní mapu využití spektra
Český telekomunikační úřad spustil beta verzi webové 
interaktivní aplikace mapující využití celého rádiového 
spektra. Na webu spektrum.ctu.cz je možné zjistit, jaké 
služby a  za jakých podmínek mohou být v  konkrétních 
kmitočtových pásmech provozovány. Aplikace přitom 
čerpá údaje výlučně ze zdrojů, které ČTÚ publikuje ve for-
mátu otevřených dat.

Zákazník si může před nákupem například modelu na 
dálkové ovládání snadno ověřit, zda kmitočty uváděné na 
modelu odpovídají pásmům, která jsou v ČR pro tento účel 
vyhrazeny. Dopomohou mu k  tomu i  předvolby s  barev-
ným piktogramem nejčastěji využívaných služeb. V detailu 
kmitočtového pásma je možné najít i úplná znění předpisů, 
kterými se podmínky provozu v daném kmitočtovém úseku 
řídí. 

 Plán činnosti ČTÚ
Podpora hospodářské soutěže na trzích elektronických 
komunikací patří mezi priority, na které se ČTÚ v letošním 
roce zaměří. Úřad to deklaroval v rámci plánu činnosti pro 
rok 2015, který v lednu schválila Rada ČTÚ. Vytváření pod-
mínek pro řádné fungování hospodářské soutěže je podle 
zákona o  elektronických komunikacích jedním ze základ-
ních úkolů úřadu.

ČTÚ analyzuje dopad loňské dohody dvou operá-
torů o  sdílení sítí na relevantní ex ante trhy. V  souvislosti 
s nárůstem významu mobilního internetu v ČR bude pro-
věřovat i to, zda pro účely regulace případně nevymezí další 
relevantní trhy, které s  poskytováním mobilního internetu 
souvisejí.

ČTÚ průběžně sbírá data o  fungování trhu a  tato data 
vyhodnocuje. Poskytl je rovněž Kontrolnímu výboru 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který na schůzi 12. 
listopadu 2014 požádal o podrobnou informaci se srovná-
ním cen poskytovaných veřejně dostupných nabídek služeb 
dominantními operátory v České republice. Po prezentaci 
těchto dat na zasedání 29. ledna 2015 požádal Kontrolní 
výbor usnesením ČTÚ, aby se obrátil na Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže s otázkou, zda postupem dominant-
ních operátorů na českém trhu nedošlo při stanovení ceny 
nejlevnějšího tarifu a  ceny nejlevnějšího neomezeného 
tarifu k ohrožení či porušení hospodářské soutěže.

Úřad bude sledovat podporu velkoobchodního trhu 
i v dalších aukcích kmitočtů, které letos plánuje vyhlásit. Jde 
o kmitočty nevydražené v aukci z loňského a předloňského 
roku z pásem 1 800 a 2 600 MHz a kmitočty z pásma 3,6 − 
3,8 GHz, které jsou celoevropsky harmonizované pro posky-
tování vysokorychlostního mobilního internetu. K  zatrak-
tivnění těchto kmitočtů připravil úřad i  novelu Nařízení 
vlády o  poplatcích za využívání čísel a  kmitočtů, kterou 
loni v říjnu odeslal Ministerstvu průmyslu a obchodu. To je 
oprávněno ji předložit vládě.
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Praktické zkušenosti s průmyslovými 
optovláknovými spoji

 Úvod
Autor článku působí jako projektant komuni-
kačních technologií ve společnosti zabývající 
se průmyslovou automatizací, zejména její pro-
jekcí, implementací plánováním projektů až po 
jejich realizaci a  uvedení do provozu. V  port-
foliu společnosti jsou i další produkty a služby, 
které nacházejí uplatnění v mnohých odvětvích 
chemického, farmaceutického, strojního nebo 
leteckého průmyslu.

Současné řízení pokročilé technologie vyža-
duje přesné informace o  probíhajících proce-
sech, které je nutno v reálném čase zobrazovat 
na monitorech v řídicím centru. Přehled operá-
tora spolu s  možností okamžitě měnit vstupní 
parametry, je jedním ze základních předpo-
kladů úspěšného řízení technologie. Požadavky 
jsou tedy jasné – jednoduše řečeno: lokální síť 
musí být naprosto spolehlivá.

 Popis komunikační soustavy
Komunikační soustava typická pro průmysl 
je obvykle koncipována jako sběrná síť povelů 
a  údajů měření stavů, průtoků, hladin, teplot, 
tlaků a  jiných procesních hodnot. Soustava 
musí být maximálně jednoduchá a  přehledná, 
přitom robustní a odolná vůči vnějším vlivům 
i vlastním výpadkům.

Jako příklad použijeme síť složenou ze sítě 
řídicího systému dané technologie, kombi-
novanou s  přenosy dat pro vysokofrekvenční 
měniče, nízkonapěťové ochrany a  síť analyzá-
torů. Tyto průmyslové sítě bývají obvykle velmi 
rozsáhlé a  signály jsou přenášeny i  na značné 
vzdálenosti, které jsou dány dispozicí jednotli-
vých zpracovatelských technologických procesů 
a úseků. Vzdálenosti pro přenos zde uváděných 
signálů jsou značně odlišné od dispozice závodu 
a  dosahují desítek až (typicky) stovek metrů. 

Článek pojednává o úskalích spojených s praktickým návrhem průmyslových optických tras, zejména 
o problémech s volbou aktivních i pasivních komponent. Článek se orientuje na prostředí petrochemic-
kého průmyslu a pro něj typické komunikace, kterými se autor zabývá v rámci tvorby projektové doku-
mentace na zakázkách v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu, Sýrii, Iráku, Emirátech a Ukrajině.

Obr. 1 
Typické schéma zapo-

jení průmyslové sítě 
řídicího systému
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Nezřídka jsou však řídící signály přenášeny do centrálních řídí-
cích středisek (velínů), vzdálených i stovky kilometrů. Optické 
trasy mají v komunikační soustavě tohoto typu značný význam. 
Jejich výhodou je totiž možnost užití jejich pasívních částí 
v zónách s nebezpečím výbuchu bez jakýchkoliv ochran či s jen 
minimálními opatřeními vyplývajících z normy ČSN EN 60079 
včetně nutnosti odpojení v případě výskytu chyby. Průmyslové 
sítě můžeme rozdělit na dvě vrstvy. Přestože obě vrstvy jsou již 
dnes na bázi ethernetu, je mezi nimi zásadní rozdíl. Jsou jimi 
vrstva přístrojová (Device Layer) a  vrstva kontrolní (Control 
Layer) viz obr. 1.

 Vrstva přístrojová
Přístrojová vrstva tvoří vlastní řídící síť, která přenáší signály 
jednotlivých periferií k  řídící jednotce. Pro tyto sítě je ether-
net doslova vysvobozením a fenoménem dnešní doby. Přestože 
ethernet je pro přístrojovou vrstvu naprosto nevhodnou sto-
chastickou službou, je pro svoji oblíbenost, rozšířenost, cenu 
a jednoduchost s výhodami nasazován i do této vrstvy. Ethernet 
masivně vytlačuje několik desítek různých typů zastaralých 
komunikačních protokolů a technologií, které pro svůj determi-
nistmus byly sice ideální komunikační službou, avšak nedoká-
zaly držet krok se současným vývojem. 

Přenášenými signály jsou především signály řídicí. Jsou 
to komunikační protokoly, které je možno přenášet běž-
nou ethernetovou sítí. Vhodnost ethernetu je samozřejmě 
diskutabilní, realita je však neúprosná. V  praxi je ethernet 
výrazně dominantním prostředkem pro přenos i  těch nej-
náročnějších signálů. Výrobci komponent přístrojové vrstvy 
si mnoho hlavu nelámou s  nevýhodami ethernetu, vítězí 
pohodlí a u investorů jednoznačně cena. Výrobci často pou-
žívají upravený ethernet a sítě jsou maximálně přizpůsobeny 
jejich účelu. Výsledkem je mnoho vzájemně nekompatibil-
ních „industrial ethernet“ norem a projektant, montér i uži-
vatel tak musejí být stále ve střehu. Síť je totiž zabezpečena 
otevřenými či uzavřenými kruhy, redundancemi, naslouchá-
ními, speciálními protokoly, časovými značkami a  mnoha 
jinými firemními a často nestandardními technikami, které 
nejsou předmětem tohoto článku. [1]

 Vrstva kontrolní
Vrstva kontrolní je vrstvou řídicího systému. Jedná se o pro-

gramovatelná PLC zařízení, která ovládají či kontrolují libo-
volný technologický proces. Komunikace probíhá směrem 
k vrstvě přístrojové nebo vzájemně mezi sebou či do nadřazené 
podnikové sítě. Tyto sítě bývají často řešeny pomocí optických 
tras vzhledem ke vzdálenostem.

Zařízení jsou standardně montována do 19palcových rámů 
rozváděčových skříních, které bývají konstruovány jako pře-
tlakové z důvodu zvýšené prašnosti cílových lokalit a umístěny 
v  centrálně klimatizovaných prostorách. Jednotlivá odloučená 
pracoviště jsou vybavena lokálními rozváděči a obsahují pokud 
možno toliko pasivní optické komponenty.

V  odborných statích popisujících průmyslový ethernet je 
často zdůrazňována informační bezpečnost. Jakkoliv je toto 
téma samozřejmě důležité, nesetkal jsem se během své praxe 
s  jeho skutečným významem. Ve skutečnosti jsou průmyslové 
areály zabezpečeny jiným způsobem, a  z  informační bezpeč-
nosti se tak stává popelka, která může být skutečnou hrozbou 
teprve při cíleném útoku.  

 Aktivní prvky
Jako aktivní prvky jsou v  průmyslových aplikacích používány 
maximálně robustní komponenty. Standardem je zdvojené napá-
jení, velký teplotní rozsah a vysoká odolnost proti prachu i rušení. 
Velmi častý je požadavek kruhové topologie páteřní sítě, oddě-
lení více podsítí a s tím spojené požadavky na pokročilé nastavení 
aktivních prvků. Přestože koncové aktivní prvky bývají nejčastěji 
upevňovány na DIN lištu, jsou přepínače páteřní sítě navrho-
vány v běžném 19palcovém provedení. Z pochopitelných důvodů 
je vždy snaha o  co nejjednodušší a  nejrobustnější řešení, které 
v sobě spojuje prvky metalické i optické. Jakékoliv adaptéry, ad-
-hoc media konvertory či jiné převodníky jsou krajně nežádoucí, 
tvoří totiž obvykle nejslabší článek systému. 

Obr. 2  RSG 2100 – Modulární přepínač Ruggedcom, redundantní 
napájení, teplotní rozsahy -53°C až +90°C

 Bezdrátové techniky
Bezdrátové spoje jsou v současné době velmi oblíbené. Lze jimi 
rychle, snadno a často i levně realizovat potřebný spoj či pokrytí 
signálem. Pro jejich potencionální nebezpečnost a relativní spo-
lehlivost je však nelze doporučit pro přenosy řídících signálů. 
Naopak s  výhodami mohou být použity pro různá pomocná 
měření, různá hlášení či dočasné servisní spoje. Vždy je nutno 
dbát na zabezpečení těchto sítí a  zvážit jejich propojení do 
hlavní řídící sítě, byť dočasně.

 Kabeláž a konektory
Použití optických komunikací v této oblasti má kromě snadného 
překlenutí vyšších vzdáleností též významný užitný potenciál 
zejména v zónách s nebezpečím výbuchu a v místech silně zaruše-
ných. Naopak aktivní prvky bývají zpravidla umístěny v pevném 
závěru daného měřicího zařízení či bývají dokonce jeho nedílnou 
součástí. Odolnost vůči rušení je využívána zejména v transfor-
mátorovnách a  též při souběhu se silovými kabely napájejícími 
výkonné motory či čerpadla. Optické kabely jsou tak často pou-
žívány i v místech, kde bychom za normálních okolností mohli 
s výhodami použít metalický a mnohem levnější kabel.

Vzhledem k  prostředí bývají u  kabelů vyžadovány odpoví-
dající vlastnosti. Samozřejmá je teplotní odolnost, která v rus-
kých polárních oblastech musí vyhovět do –53 °C, naopak 
kabel v  arabské poušti musí na svém povrchu při slunečním 
svitu odolat teplotám +90 °C. Samozhášecí – oheň retardující 
plášť kabelu je samozřejmostí zejména pro kabely uložené do 
země, které jsou enormně ohroženy kapalnými uhlovodíky. 
Často je též požadována ochrana armováním SWA (Steel Wire 
Armouring), kdy je kabel opleten ocelovými dráty.

 
Obr. 3  Optický kabel, gel, halogen free, SWA, DIN VDE 0815
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Montáž optických sítí bývá v těchto prostředích montáží velmi 
náročná. Svařování optických vláken a ostatní úkony s tím spo-
jené jsou velmi specifické práce, které mohou správně proběh-
nout pouze v čistém a pro montéra maximálně příjemném pro-
středí. Vyžadují navíc speciální nářadí a vybavení, které v daných 
lokalitách nebývají standardní součástí výzbroje společností 
zabývajících se montáží optických systémů. Při tvorbě projektu 
je nutno na všechny tyto okolnosti brát zřetel a plánovat mon-
táž tak, aby výjezdů specialistů bylo potřeba pokud možno co 
nejméně. I z tohoto důvodu je vždy uvažována nejméně 100% 
rezerva zakončených vláken optických kabelů a kompletní pro-
pojovací kabely ke koncovým zařízením jsou dodávány i  ve 
značných délkách, což sice komplikuje montáž zejména v mís-
tech těsnících průchodek či vývodek, avšak odpadá tím nutnost 
svařovat vlákna.

Dříve používané ST konektory dnes nahradily duplexní LC. 
Robustnost konektorů ST je sice nahrazena mnohem méně 
odolnými konektory, ovšem za cenu vyšší přesnosti geometrie 
konektorů. Velmi výraznou nevýhodou konektorů SC je jejich 
značná nevhodnost do průmyslového, zejm. prašného, pro-
středí, což bývá řešeno průmyslovými krytkami.

Obr. 4  Konektor LC duplex, IP 67, –55 °C až +90 °C, IEC 61076-3-106 v4

Redundantní komunikační kanály jsou podmínkou u všech řídí-
cích signálů a tak i veškerá optická komunikace je vedena dvojími 
prostorově oddělenými trasami. Jedna trasa je vedena zpravidla 
po klasických kabelových mostech, uložená ve žlabech. Druhá, 
záložní, je vedena zemí v pískovém loži.

 Závěrečná měření
Vzhledem k  velmi komplikované montáži jsou závěrečná 
měření prováděna výhradně bezprostředně po montáži 
a slouží pro okamžitou kontrolu namontované trasy. Měřen 
bývá pouze výsledný útlum na trase, ovšem mnohokrát 
je montážníkem provedena pouhá funkční zkouška svítí/
nesvítí a vystaven protokol o montáži obsahující prosté kon-
statování, že trasa vyhovuje.

Budoucím problémům je obvykle předejito 100% rezer-
vami v  počtu zakončených vláken, ovšem při terénních 
úpravách, po haváriích či při porušeních ochranného pláště 
kabelu dochází k rozhodovacímu řízení, zda je nutno kabeláž 
vyměnit, či postačí lokální oprava izolace. V takových přípa-
dech bývá zván technik, aby metodou svítí/nesvítí funkčnost 
trasy potvrdil, případně označil nefunkční vlákna. Klesne-li 
rezerva funkčních vláken pod 20 %, následuje zpravidla 
výměna celého kabelu. 

 Závěr
Specifické prostředí vyžaduje specifický přístup projektanta 
k zadané úloze. Extrémní podmínky vyžadují detailní řešení 
problémů, nad kterými by běžný montér mávnul rukou. 
Absence technické podpory v  místě montáže, náhradních 
dílů a  extrémní výkyvy počasí žádají 100% připravenost. 
V  článku byly popsány zkušenosti s  projektováním prů-
myslových optických tras v  těchto podmínkách. Byla defi-
nována komunikační síť vč. přenášených signálů a  byly 
popsány problémy s  výběrem aktivních a  pasivních prvků 
a zejména problémy s montáží v průmyslovém a extrémním 
prostředí.

Ing. Martin Kyselák, Ph.D.,  
Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií,  

Katedra elektrotechniky 
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Témata konference  
Radiokomunikace 2014

Tradice této konference začíná na přelomu 70. 
a 80. let minulého století, od kdy se snaží nabíd-
nout svým účastníkům jak aktuální přehled o sou-
časném vývoji a diskutovaných tématech v oblasti 
radiokomunikací, tak nahlédnutí do světa tech-
nologických novinek, výzkumu, i  praktických 
aplikací. U vědomí stále se zužujících specializací 
nabízí přípravný tým konference jejím účastní-
kům každoročně souhrn informací encyklope-
dické povahy o všech odvětvích radiokomunikací, 
v  nichž je indikován vývoj s  interdisciplinárním 
přesahem. V tomto smyslu je u nás zaměření kon-
ference jedinečné. Tento článek se pokusí přiblížit 
její letošní průběh i atmosféru a zmínit nejdůle-
žitější momenty příspěvků a  témat, které na ní 
byly představeny. Program konference zahrnul 22 
vystoupení rámcově seskupených podle blízkosti 
témat do tří dnů. První den byl věnován proble-
matice broadcastingu včetně jeho soužití s mobil-
ními službami a  byl uzavřen panelovou diskusí 
věnovanou především tomuto tématu. Příspěvky 
druhého dne zahrnuly jak některé další aspekty 
rozhlasového a televizního vysílání, tak i současný 
vývoj mobilních komunikací. Technologické 

novinky a několik aktuálních aplikací z  různých 
oblastí, jako je letectví, lodní doprava a zdravotní 
asistivní systémy, pak představil program posled-
ního dne. 

 Broadcasting po stránce vývoje a koexistence 
V  zaplněných kuloárech kulturního domu 
Dukla se již živě diskutovalo, když zazněl měkký 
kovový zvuk vábničky, kterým pan Ing. Pavel 
Gregora, předseda přípravného týmu konfe-
rence, zval na start prvního dne. Přesně ve sta-
novený čas pak konferenci zahájil a  uvítal plně 
obsazený sál. Pan Ing. David Tomíška z  UNIT 
s.r.o. představil postupně všechny partnery 
a  sponzory konference a  předal slovo zástupci 
ČTÚ, panu náměstkovi Ing. Markovi Ebertovi. 
Ten v  úvodní promluvě připomenul významné 
záležitosti související s  radiokomunikacemi, 
kterými se Úřad zabýval v uplynulém roce, a ty, 
které jsou aktuálně řešené: sektorovému minis-
terstvu MPO ČR byl předán k dalšímu postupu 
pečlivě dopracovaný dokument Strategie správy 
spektra a  významná je Úřadem koordinovaná 

Letošní konference Radiokomunikace 2014 proběhla v  obvyklém podzimním období, ve dnech 22. 
až 24. října v  Pardubicích a  stejně jako minulý rok jí záštitu poskytnul předseda Rady Českého 
telekomunikačního úřadu (ČTÚ), pan Ing. Mgr. Jaromír Novák. Informaci o konání a programu této 
odborné akce přinesla s předstihem řada tištěných i internetových zdrojů. Hlavními partnery konference 
byly firmy DIGITAL BROADCASTING a PROGRESS DIGITAL, v roli dalších partnerů vystupovaly 
TELEKO, Rohde&Schwarz, Stadler Consulting a mediálními partnery byly web DigiZone.cz a časopisy 
Slaboproudý obzor, ELEKTRO, Elektroinstalatér a  Sdělovací technika. Celoroční kvalitní přípravu 
a vlastní organizaci konference zajišťovala jako v minulých letech agentura UNIT Pardubice.

Obr. 1  Ing. Marek Ebert (ČTÚ) při zahájení konference Obr. 2  Auditorium během prvního dne konference 
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příprava ČR na světovou radiokomunikační konferenci WRC 
15, která proběhne koncem roku 2015. Zmínil rovněž přístup 
ČTÚ k problematice uvolnění pásma 700 MHz, krátce rekapi-
tuloval průběh a výsledky výběrového řízení na přidělení kmi-
točtů perspektivním mobilním službám, které bylo uzavřeno 
v  tomto roce, dále uvedl stav přípravy aukce kmitočtů v  pás-
mech 3,6 a 3,8 GHz určených pro vybudování vysokorychlost-
ních celoplošných mobilních sítí a  poděkoval za připomínky 
k návrhu pravidel aukce, které jsou využity v materiálu určeném 
k veřejné konzultaci připravované na začátek roku 2015.

Pak Ing. Gregora uvedl první blok přednášek a spustil mys-
tickou bílou časoměrnou kouli u řečnického pultu, aby nemilo-
srdně hlídala čas přednášejících. Prvním z nich byl Ing. Karel 
Antoušek z ČTÚ a  týkala se strategie správy spektra z pohledu 
mezinárodních souvislostí. Uvedl, proč se nyní správa spektra 
stala významným společenským fenoménem, a  doložil hlavní 
důvody, které k tomu vedou. V první části své přednášky roz-
vedl souvislosti zpracovaného dokumentu Strategie správy 
spektra a představil v hlavních rysech jeho analytickou a imple-
mentační část v kontextu probíhajících a předpokládaných eko-
nomických i spotřebitelských trendů s výhledem do roku 2020 
(stagnace v pevných sítích, kde se zásadní vývoj neočekává, nut-
nost respektovat mezinárodní závazky např. necivilního využití 
spektra v  rámci NATO, kterým se autor přes 35 let prakticky 
zabýval). To vše se odehrává, jak rozvedl Ing. Antoušek v druhé 
části svého vystoupení, na pozadí mezinárodního dění jak 
v rámci Evropské unie a organizace CEPT, tak kmitočtové poli-
tiky Mezinárodní telekomunikační unie ITU, zaměřené mj. na 
globální a regionální harmonizaci a probíhající přípravu konfe-
rence WRC15. 

V  následující přednášce se Ing. Dušan Líška, CSc. věnoval 
novinkám v televizním vysílání, uvedl aktuální otázky tzv. „line-
ární“ televize a zmínil významné konference DVB World 2014, 
Milníky digitální televize 2014 a  Digimedia 2014, které pro-
běhly v tomto roce u nás. Dále komentoval výsledky konference 
a výstavy IBC konané v září v Amsterodamu, kde bylo těžiště 
pozornosti věnováno systémům Ultra HDTV 4K a 8K a kde pro-
běhla mj. široká diskuse o tom, jak sladit zavádění těchto dvou 
standardů. Z  pozice našeho předního odborníka na TV stan-
dardy pak charakterizoval kompresní standard HEVC/H.265/
MPEG-H, jeho rozdíly vůči standardu AVC a  implementaci 
v prostředí DVB. Popsal vývoj ve využívání standardu DVB-T2 
a nová technická doporučení ITU-R pro Ultra HDTV (UHD-1 
a UHD-2). Poukázal na rozdrobenost standardů, kterou od roku 

2012 řeší asociace FoBTV (Future of Broadcast TV). Na závěr 
zopakoval svůj názor na velmi aktuální problematiku 2. digi-
tální dividendy (pásmo 700 MHz, 694–790 MHz, TV kanály 
49–60) a to že případné opuštění tohoto pásma TV vysíláním 
pokládá za nešťastné a neférové z hlediska bezbranných diváků, 
kteří ponesou náklady spojené se změnou příjmu, a také proto, 
že v ČR bude ohroženo i regionální vysílání. Uvedl ale, že nejde 
jen o  problém evropský a  že učinit definitivní závěr o  pásmu 
700 MHz na WRC 15 by bylo předčasné a neférové. 

Program pokračoval věcným a  zasvěceným příspěvkem 
Ing. Jaroslavy Novákové (ČTÚ), ve kterém informovala 
o  aktuálním stavu digitálního zemského vysílání a  očekáva-
ném vývoji v  rozhlasové službě z  pohledu regulátora. Uvedla 
mezinárodní podmínky pro rozvoj vysílání T-DAB a  vývoj 
situace v  ČR od Regionální radiokomunikační konference 
2006 v Ženevě (výsledkem byla Dohoda a Plán GE06 o  roz-
voji využití III. pásma pro T-DAB). Popsala dokončení pro-
cesu přechodu na digitální TV vysílání, kdy současně probí-
halo uvolňování pásma 790–862 MHz (tzv. pásma 800 MHz) 
a ČR se v souladu s rozhodnutím EK připojila k harmonizaci 
daného pásma pro širokopásmové aplikace pohyblivé služby. 
V závěru svého vystoupení konstatovala, že budoucnost tere-
strického rozhlasového i televizního vysílání není zdaleka jed-
noznačná, a  uvedla důvody, které k  tomu vedou a  které mj. 
souvisejí s otázkami ekonomickými, legislativními a s proble-
matikou mediálních strategií. Uvedla, že pokud by mělo dojít 
k  uvolnění pásma 700 MHz, musí tomu předcházet přechod 
na DVB-T2 a bude nutno zodpovědět mj. otázky: Jak dlouhé 
bude období souběžného vysílání? Kdo během něj bude nosi-
telem nákladů s tím spojených? Kolik bude zapotřebí přecho-
dových sítí? Budou operátorům poskytnuty kompenzace? 

Ing. Martin Hanuš (ČTÚ) věnoval svůj následující příspěvek 
správě rádiových kmitočtů v  pásmech 800, 1 800 a  2 600 MHz 
po aukci, kterou v  těchto pásmech začátkem roku 2014 ČTÚ 
úspěšně uzavřel, včetně komentování dosažených cenových 
výsledků (celková cena za vydražená pásma byla 8 529,5 mil. 
Kč). Zmínil význam přidělení těchto kmitočtů, které je klí-
čové pro rozvoj vysokorychlostních mobilních přístupových 
sítí u nás, a ve své přednášce se pak zaměřil na vývoj budování 
sítí LTE, na zkušební provoz základnových stanic v  pásmu 
800 MHz a na koexistenci s vysíláním DVB-T. Přiblížil poslu-
chačům podmínky, které ČTÚ uložil v aukci držitelům přídělů 
(lhůty pro provoz, parametry pokrytí, závazky národního roa-
mingu), a způsob kontroly jejich dodržování. 

Obr. 3  Ing. Karel Antoušek (ČTÚ) uvádí strategii správy spektra ‚ 
z pohledu mezinárodních souvislostí

Obr. 4  O plnohodnotných alternativních celoplošných sítích operátorů 
přednáší Bc. Jakub Juhas (Digital Broadcasting)
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Za kolektiv autorů z  Ústavu radioelektroniky FEKT VUT 
v  Brně pak prezentoval vysoce odborný příspěvek doc. Ing. 
Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Zabýval se v  něm koexistencí služeb 
digitálních televizních vysílacích sítí se systémy mobilních komu-
nikací ve sdílených kmitočtových pásmech, která je v posledních 
letech velice aktuální. Mobilní systémy patří k  těm, u kterých 
značně rostou požadavky na dostupnost, rychlost a  kvalitu. 
Shrnul výsledky měření provedených podle několika scénářů 
koexistence zemských televizních digitálních sítí DVB-T/H/T2 
se systémy GSM/UMTS/LTE, které byly získány během tří let 
při spolupráci na evropském projektu ARTEMOS. 

S aktuální nabídkou měřicí techniky pro mobilní rádiové sítě 
LTE seznámili přítomné zástupci firmy ROHDE & SCHWARZ, 
Ing. Otto Odvářka a  Ing. Petrák. Součástí jejich profesionální 
a  názorné přednášky bylo předvedení použití signálového 
a spektrálního analyzátoru tak, že v blízkosti TV přijímače byla 
spuštěna buňka LTE a  pomocí generátorů byly měněny para-
metry obou typů signálů. Vizualizace výstupů z měření nabídla 
názornou představu o tom, jak se s nastavením parametrů mění 
poměry modulací a chybovosti. Na tento příspěvek navázal pan 
Tomáš Vik (ČTÚ) svým vystoupením, ve kterém uvedl praktické 
zkušenosti z měření koexistence LTE a DVB-T při šetření rušení, 
které uskutečnil ČTÚ. Popsal požadavky na parametry a tech-
nické provedení přijímacích zařízení, možné příčiny rušení 
signálu DVB-T signálem BTS systému LTE 800 MHz i  rizika 
vzniku tohoto rušení. Představil rovněž výsledky experimentu 
posouzení EMC systémů DVB-T a  LTE, v  němž byly měřeny 
a sledovány všechny relevantní parametry přijímaných signálů 
DVB-T pro posouzení stavu jednak bez provozu BTS LTE, jed-
nak po zahájení provozu. Přednáška uvedla řadu podrobných 
informací o měření, zejména ukázky spekter signálů a realizací 
jednotlivých částí přijímacích systémů. Závěrem autor shrnul 
dosavadní praktické výsledky měření s  tím, že naštěstí nedo-
chází ke katastrofickým scénářům předpovídaným některými 
odborníky.

Pěkně podané, nové a  aktuální téma představila přednáška 
Bc. Jakuba Juhase, kterou uvedl za kolektiv autorů firmy Digital 
Broadcasting. Pojednávala o  vysílacích sítích MUX 4 a  RS 
7 (MPX 1a/RS 7), které jsou již od svého vzniku významnou 
součástí DVB-T u  nás. Tyto plnohodnotné alternativní celo-
plošné sítě provozované Digital Broadcasting a  Progress Digital 
se postupně zařadily k sítím tohoto typu v ČR a v poslední době 
se razantně rozšířila jejich penetrace. Jejich provozovatelé jdou 
cestou nabídky kvalitních programů, uplatňování nových tech-
nologií a  využívají možnosti šířit s  celoplošným i  regionálně 
zaměřený obsah. Podrobně byly komentovány mapy pokrytí, 
údaje o vývoji penetrace i technické parametry vysílacích loka-
lit. V  návaznosti na tento příspěvek pak Ing. Tomáš Řapek 
(TELEKO s.r.o.) informoval o novinkách v systémech digitálního 
rozhlasu DAB/DAB+ ve světě i u nás a uvedl, že v současnosti 
pokrývá síť TELEKO DAB více než 50 % naší populace. 

První den konference uzavřela panelová diskuse, kde v panelu 
byli zastoupeni všichni přednášející toho dne a  moderátorem 
byl pan prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (UREL FEKT VUT Brno), 
který při zahájení konstatoval vynikající úroveň všech dosud 
přednesených příspěvků. První dotazy směřovaly především na 
ČTÚ, týkaly se Strategie rádiového spektra, možností vývoje TV 
vysílání v III. TV pásmu a konkrétních problémů řešených při 
rušení příjmu TV systémy LTE. Během dlouhé a živé diskuse 
pak byly mimo jiné vysloveny názory na pokles zájmu o 3D TV, 
na perspektivu přijímačů s  rozlišením přes 4K (v  evropských 
domácnostech se ještě několik desetiletí využití neočekává, 

uplatní se převážně pro živé přenosy na velké obrazovky v hro-
madných prostorách), zda uvolnění pásma 700 MHz znamená 
vzdát se „bezplatného“ příjmu veřejnoprávní TV a  jak chá-
pat podmínky připravené ITU pro koexistenci broadcastingu 
a mobilních služeb na bázi rovnoprávného přednostního (kopri-
márního) přidělení kmitočtů. Problematika pásma 700 MHz 
byla v diskusi rekapitulována z hlediska řady často zmiňovaných 
souvislostí a uzavřela se všeobecným souzněním a důrazem na 
to, že v uvolnění pásma 700 MHz se jedná o politické rozhod-
nutí a uplatnění základních principů, které se do něj promítnou. 

 Technologie přístupu ke službám 
Druhý den zahájila přednáška Ing. Vladimíra Petržílky. Zabývala 
se otázkou, zda má síť kabelové televize ještě nějakou budoucnost 
a jestli přežije rok 2025, kterou si dnes klade každý, kdo se podílí 
na provozování sítí CATV. Toto téma obsahující řadu aspektů 
autor předestřel v  neotřelých souvislostech, poutavě a  srozu-
mitelně s nadhledem a odstupem člověka, který v  této oblasti 
dlouho profesně pracoval. Zdůraznil stěžejní význam business 
přístupů pro další rozvoj sítí CATV u nás, kdy dochází ke kritic-
kému nedostatku financí na další inovační kroky. Zmínil, že 1. 
místo ČR ve světě v komerčním používání WiFi technologie pro 
komunikační infrastruktury u  nás zmrazilo telekomunikační 
podnikání v pevných sítích. Charakterizoval konkurenční pro-
středí CATV, současné požadavky trhu a doložil dobré i špatné 
zkušenosti ze světa. V prognóze pro dalších deset let uvedl, že 
lineární TV zůstane nadále významně zastoupena, stoupnou ale 
požadavky na její kvalitu a tedy i na technologie, které ji zajistí. 

Obr. 5  Z průběhu panelové diskuse (zprava T. Řapek, J. Juhas, T. Vik, 
M. Ebert, K. Antoušek, D. Líška, M. Hanuš, J. Nováková, T. Kratochvíl)

Obr. 6  D. Líška (vlevo) při diskusi mezi dvěma přednáškami  
doc. V. Žaluda (uprostřed)
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Na trzích v ČR by měly výhledově podle jeho názoru sítě CATV 
ještě sehrát významnou roli (např. i pro distribuční sítě architek-
tury LTE), musí se ale najít investoři. 

Novinkám v  televizních přijímačích byl věnován příspěvek 
Ing. Ondřeje Zacha (VÚT Brno). Porovnal v  něm parametry 
tzv. ultra-vysokého rozlišení UHDTV variant 4K a  8K a  tím, 

že UHD není jen o větším rozlišení. Např. specifikace UHDTV 
definují nový barevný prostor pokrývající mnohem větší oblast 
základního barevného diagramu než HD specifikace, což odpo-
vídá mnohem reálnějšímu podání barev. Pro dokonalý vjem je 
ale nezbytné, aby byl tento barevný prostor podporován všemi 
zařízeními řetězce zahrnujícího záznam, distribuci a  zobra-
zovací zařízení. Dále přednášející ilustroval trendy v  nabídce 
„chytrých funkcí“, kterými jsou současné přijímače vybavovány 
a které jsou mj. zaměřeny na hybridní TV vysílání a na spolu-
práci s internetem. Jako největší současnou novinku zmínil tech-
nologii OLED (Organic Light-Emitting Diode) používanou pro 
TV displeje, které by se časem měly stát i cenově dostupnými. 

Následující dvě přednášky pana doc. Ing. Václava Žaluda, 
CSc. byly posluchači dychtivě očekávány. První z  nich byla 
zaměřena na systémy mobilní komunikace 5G. Přiblížila příčiny, 
proč byl již nyní v éře nastupujících systémů 4G zahájen vývoj 
generace následující, jejíž aplikace budou v  dalším desetiletí 
schopny uspokojit několikařádový nárůst požadavků na počet 
uživatelských terminálů, na komunikaci M2M a  na přenosy 
mobilních dat se zvyšováním uživatelské datové rychlosti. Doc. 
Žalud uvedl hlavní směry vývoje architektury buňkových sítí 
(heterogenní architekturu HetNet a cloudovou rádiovou přístu-
povou síť C-RAN), stručně představil nové metody zpracování 
signálu a technologie využívané v sítích 5G. Za povšimnutí stála 
v souvislosti s vývojem buňkových koncepcí od homogenních 
k  heterogenním zmínka, jak v  některých případech dochází 
k aplikování klasických a dávno již odložených přístupů. Když 
byl podle časoměrné bílé koule příděl času pro přednášku vyčer-
pán, přednášející uklidnil moderátora poznámkou „ … nebojte 
se, již jsem v polovině“ a využil časovou rezervu vzniklou tím, 
že autor následující přednášky věnované novinkám v  DRM+, 
Ing. Karel Mikuláštík (FEL), se nemohl dostavit. Sál se zataje-
ným dechem nepřestával soustředěně naslouchat. Na proble-
matiku 5G pak doc. Žalud navázal další přednáškou věnovanou 
souhrnnému přehledu systémů s  více anténami MAS, ve které 
ilustrativně provedl posluchače složitou magií vlastností jed-
notlivých kategorií MAS, kdy se jejich chování na první pohled 
zdá být proti zdravému rozumu. U  aktuálních novinek antén 
vhodných pro mikrovlnnou oblast pak naznačil směry, kudy se 
ubírá další výzkum. Bylo zřejmé, že se mají na co těšit ti šťastní, 
kteří se budou moci zúčastnit kurzu věnovaného systémům 5G 
pořádaného katedrou radioelektroniky FEL ČVUT.

Z oblasti komunikace mezi zařízeními, která je jedním ze stě-
žejních prvků propojeného světa Internetu věcí, čerpalo téma 
přednášky pana Jaroslava Hrstky (Sdělovací technika) věnované 
úvahám, kudy vede cesta k úspěchu M2M. Byla v ní konkrétními 
čísly doložena akcelerace trendů očekávaných v blízké budouc-
nosti, obchodní a provozní aspekty komerčního využívání apli-
kací M2M a jejich souvislost s nejnovějšími technologiemi sen-
zorů, s architekturou mobilních sítí i s nároky na adresní prostor 
Internetu. To vše ilustrovalo enormní možnosti praktického 
využití M2M na jedné straně, na druhé pak indikovalo napros-
tou nezbytnost zajištění bezpečnosti a ochrany soukromí. Doc. 
Ing. Jiří Masopust, CSc. pak uvedl příspěvek, který za kolek-
tiv autorů ze ZČU Plzeň přednesl Ing. Jiří Stifter. Byl věnován 
monitorování technických parametrů zvukové složky vysílání dle 
doporučení EBU R128 a velice precizně pojednával o novém pří-
stupu k tomuto měření, shrnul mj. i současný dopad legislativ-
ních opatření v ČR na snížení obtěžování TV diváka hlasitými 
reklamami a  seznámil posluchače se systémem, který umož-
ňuje monitorování parametrů hlasitosti a který má být veřejně 
k dispozici na http://onaudio.cz/loudness. Pro konkrétní časový 

Obr. 7  Přednáška M. Felixe (VÚS Banská Bystrica) o experimentálním 
výzkumu datových služeb DRM+ 

Obr. 8  Diskuse u výstavky mikrovlnných součástek firmy PZK Brno  

Obr. 9  Prof. M. Husák přednáší o nových elektronických strukturách 
a materiálech 
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úsek vyhrazený pro reklamu bude možno sledovat změny tech-
nických parametrů v návaznosti na předcházející a následující 
vysílaný program včetně vyznačení překročených povolených 
a doporučených technických limitů monitorovaných parametrů 
u konkrétních provozovatelů. 

Ing. Marian Felix z VÚS Banská Bystrica se v další přednášce 
zabýval experimentálním výzkumem šíření datových služeb 
prostřednictvím vysílání digitálního rozhlasu v  systému DRM+, 
který jeho pracoviště provádí v rámci pilotního projektu. Uvedl, 
že DRM+ umožňuje za nízkých přenosových rychlostí provoz 
řady různých datových služeb, a  zmínil praktické zkušenosti 
z  testování šíření takových služeb poskytovaných prostřednic-
tvím tohoto systému, o  jehož nasazení se vážně uvažuje pro 
digitalizaci současného pásma VKV II. Program druhého dne 
konference pak uzavřelo vystoupení Ing. Jana Kramosila (RIO 
Media a.s.) zaměřené na význam rádiových přístupových sítí 
v  bezlicenčním kmitočtovém pásmu 5 GHz v  podmínkách ČR. 
Ukázal souvislosti mezi obecným technickým řešením, využi-
tím spektra a možnými kolizemi v regulačním prostředí. Zmínil 
možnosti budoucího vývoje využívání tohoto typu přístupových 
sítí v  rámci národní strategie ČR i  v  kontextu mezinárodních 
strategických dokumentů. Příspěvek předložil určité pohledy 
na veřejně dostupná data, která dokládají rychlý rozvoj vysílání 
v  rámci tohoto segmentu zemského TV vysílání v  ČR za rok 
od října 2013. Z prezentace vyplynula řada povšimnutí hodných 
souvislostí, nad kterými autor formuloval několik doporučení 
– v žádném případě nedovolit obětování tohoto prosperujícího 
tržního segmentu sítím 5G, když u něj lze uplatnit nové, jinde již 
fungující přístupy (např. sdílené využívání pásem), a při tvorbě 
strategických dokumentů na půdě EU přesně prezentovat fakta 
o situaci u nás. Příspěvek měl výrazný ohlas v živé diskusi, která 
po něm následovala.

 Perspektivní aplikace radiokomunikací
Prodloužené dopoledne třetího dne nabídlo pět přednášek 
z různých oblastí využití radiokomunikací v praxi. Jako první se 
Ing. Jan Kolář, CSc. zabýval detekcí elektromagnetického záření 
z vesmíru, uvedl fyzikální aspekty využívané při zjišťování ves-
mírných rádiových zdrojů, komentoval přehled významných 
radioteleskopů a jejich roli v poznání struktury vesmíru (např. 
reliktního záření) včetně projektů globálního radioteleskopu, 
který je v současnosti ve stádiu úvah. Nové elektronické struktury 
a materiály pak představil prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (FEL 
ČVUT) ve své přednášce, na kterou se pokaždé těší řada poslu-
chačů konference jako na výlet Alenky do říše za zrcadlem. 
Ohromil je tím, co všechno v daném oboru existuje a připravuje 
se. Uvedl, jak se tradiční křemík se zvyšujícími se pracovními 
kmitočty, miniaturizací a  energetickým zatížením dostává na 
hranici svých fyzikálních možností. Ilustroval pokrok posled-
ních dvou let v technologii MEMS struktur s uvedením příkladů 
realizace součástek, zmínil využití grafenu a  jiných po něm 
následujících perspektivních materiálů, komentoval přehled 
klíčových technologií do roku 2020 a představil moderní tech-
nologie sloužící pro napájení elektronických systémů (např. RF 
mikrogenerátory).

Novinky v  letecké komunikaci a  navigaci a  přechod na novou 
kanálovou rozteč pak představil Ing. Jiří Valenta (MD ČR). Jeho 
příspěvek se zabýval řešením přidělených kmitočtových pásem 
v souvislosti se změnami sledujícími efektivní využití pásem vyhra-
zených pro letecké služby, kdy se prioritně jedná o zajištění pře-
chodu na šíři kanálu 8,33 kHz z původních 25 kHz. V té souvis-

losti informoval o nových systémech zaváděných v civilním letectví 
a o potřebné koordinaci vzhledem k sousedním kmitočtovým pás-
mům. Následující přednáška doc. Ing. Jiřího Choda CSc. (ČVUT 
FEL) byla věnována asistivním radiokomunikačním technologiím, 
které jsou v  převážné míře spjaty s  telekomunikační technikou 

Obr. 10  Závěr přednášky o asistivních technologiích. (vlevo J. Choda, 
vedle P. Gregory)

Obr. 11  O praktických zkušenostech se systémem AIS hovořil  
Ing. V. Štádler (Štádler Consulting)

Obr. 12  Zájemcům o vyzkoušení předvádí snímání lékařských dat  
s přenosem na SmartPhone doc. J. Chod
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využívající pevné i mobilní sítě a  různé informační a přístupové 
technologie. Téma bylo uvedeno nejen z hlediska zaměření aplikací 
na specifické skupiny populace (postižení spoluobčané, postope-
rační stavy, atd.), ale i jako všeobecně použitelné systémy e-Health 
a aplikace související s bezpečností a dopravou. Přednášející uvedl 
příklady řešení (projekt HeRo), které demonstroval jak v rámci své 
přednášky, tak po skončení programu početné řadě zájemců. 

Pro závěrečnou přednášku konference, která se týkala prak-
tického využití a možností systému AIS (Automatic Identification 
System) a zkušeností s ním v námořní komunikaci, využil své prů-
pravy z námořní praxe i z vyučování na námořních školách kap. 
Ing. Vladimír Štádler (STADLER Consulting). Aplikace AIS se 
v dnešní době rychle rozšiřují v komerčním i rekreačním lodním 
provozu včetně provázání na systém elektronických map ECDS. 
Přednášející upozornil na riskantní tendence nahrazovat techni-
kou odbornou průpravu, během přednášky instaloval a z pódia 
předvedl provoz stanice třídy AIS –B. Zasvěceně komentoval 
podíl AIS na námořním riziku i na všeobecné mýty s tímto systé-
mem spojované a upozornil na to, že v námořní oblasti více než 
jinde je nutno novinky vhodně kombinovat s osvědčenou dobrou 
námořní praxí tak, abychom byli schopni eliminovat historické 
nedostatky, a zároveň nevytvářet rizika nová. Dobu na zažití AIS 
jako součásti rutinní praxe odhaduje na 10 až 20 let. 

Stejně jako v minulých letech se konference Radiokomunikace 
setkala se značným zájmem odborné veřejnosti a partnery konfe-
rence se staly významné firmy, což potvrzuje její zkraje zmíněnou 
výjimečnost a význam. Účast byla vysoká po všechny dny včetně 
dne posledního, o kterém lze říci, že o hodně přišli ti, kteří si ho 
nechali ujít - zájemci o  předvedení přístrojů pro měření lékař-
ských dat i pracoviště AIS-B zůstávali v sále ještě značnou dobu po 
skončení konference. O tom, že program účastníky oslovil, svědčí 
i to, že po většině přednášek následovaly dotazy a tendence ote-
vřít diskusi, které bohužel nebylo možno z časových důvodů dát 
větší prostor, takže se často přesouvala do kuloárů ke kávě. Stálý 
zájem byl i o výstavky firem TELEKO (digitální rádia), Stadler 
Consulting, PZK Brno (radiofrekvenční a mikrovlnné součástky) 
a o nabídku odborné literatury nakladatelství BEN. Sborník kon-
ference, který byl vydán v tištěné i elektronické formě, obsahuje 
v plném rozsahu všechny příspěvky včetně barevných ilustrací. 
Další informace z konference a poskytnuté prezentace lze nalézt 
na stránkách www.unit.cz.

Letošní konference skončila a  další ročník, na který se po 
krátkém vydechnutí hned od nového roku příprava zaměří, 
bude pro přípravný výbor znamenat vstoupit znova do řeky 
důsledného a systematického hledání aktuálních a atraktivních 
témat v překotně kypícím a konvergujícím prostoru současného 
profesního dění, a ke zvoleným tématům zajistit kvalifikované 
a dobře prezentující autory. Pomyslná laťka pro rok 2015 zůstává 
vysoko nastavená, protože zájem a úspěšný průběh letošní kon-
ference k tomu zavazuje. 

Ing. Olga Müllerová, CSc., Ing. Richard Ryvola
8. prosince 2014

Obr. 13  P.Gregora a D.Tomíška uvádějí program konference  

Obr. 14  J. Nováková přednáší o digitálním vysílání z pohledu 
regulátora  

Obr. 15  Přednáška a ukázky zařízení firmy ROHDE&SCHWARZ 

Obr. 16  J. Valenta z MD z prvního dne  



telekomunikace | informatika | technologie | aplikace 17
mobilní sítě

Optimalizace  
datových přenosů přes mobilní sítě

V  případě potřeby přenosů dat mezi pohybli-
vými objekty, např. vozidly nebo krátkodobě 
zřízenými pracovišti, nezbývá než se spoléhat 
výhradně na služby mobilních datových sítí. 
Mobilní sítě však v  rámci jednoho datového 
spojení nabízí omezenou přenosovou kapacitu. 
Provoz aplikací, které nejsou optimalizované pro 
sítě GSM/GPRS/UMTS limituje nejen rychlost 
přenosu, ale výrazné kolísání rychlosti a  zpož-
dění komunikace. Pokud se prostřednictvím 
mobilních sítí zajišťuje řízení technologických 
procesů, vyvstávají další rizika při výpadku bez-
drátové komunikace.

Účastníky nezajímají obvykle parametry na 
fyzické vrstvě, ale parametry datového připojení 
na síťové vrstvě (přenos IP paketů). Hlavními 
parametry jsou propustnost, ztrátovost paketů, 
zpoždění a  jeho kolísání. Ztrátovost paketů 

jako taková nebývá ve většině případů kritická. 
Ztrátovost ovšem podstatně naroste, pokud 
požadujeme přenos v reálném čase s vyrovnávací 
pamětí (jitter buffer) určité délky. Překročení 
zpoždění nad délku vyrovnávací paměti přináší 
další ztráty paketů. Pro kritické aplikace, jako je 
telemetrie v průmyslových a energetických sys-
témech, vzdálené sledování objektů kamerovými 
systémy, je možno pro řešení tohoto problému 
použít redundantní přenos souběžnou cestou 
pomocí inverzního paketového multiplexoru.

  Navýšení rychlosti pomocí paketového 
inverzního multiplexoru

Inverzní paketový multiplexor (obr. 1) je zaří-
zení specificky navržené pro navýšení přenosové 

Operátoři dnes v  mobilních sítích (typicky GPRS, UMTS a  jejich vylepšené verze, postupně též 
LTE) inzerují značně vysoké přenosové rychlosti. Nicméně realita je poněkud jiná, zejména proto, 
že mobilní sítě nabízejí značně proměnné pokrytí, přenosová rychlost a ztrátovost paketů je závislá 
na momentálním vytížení. Navýšení přenosové rychlosti je možné sdružováním více kanálů pomocí 
paketového inverzního multiplexoru, který lze implementovat do podoby mobilního zařízení. 
K optimalizaci přenosu lze využít regulační mechanismus, který hlídá aktuální hodnotu zpoždění při 
přenosu. Představená koncepce vznikla za finanční podpory TA ČR v rámci projektu číslo TA02011015 
„Výzkum a  vývoj nového komunikačního systému s  vícekanálovým přístupem a  mezivrstvovou 
spoluprací pro průmyslové aplikace“ řešeného ve spolupráci se společností CERTICON.

Obr. 1   
Inverzní paketový multiplexor
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rychlosti, stability a spolehlivosti datového přenosu prostřednic-
tvím paketové sítě. Zmíněného efektu se dosahuje současným 
využitím několika přenosových cest, a to například i v kombi-
naci pevného a mobilního připojení. Zařízení se skládá ze dvou 
hlavních částí. Klientské jednotky a  čistě softwarově řešeného 
serveru. Datový přenos je pro aplikace zcela transparentní, tj. 
není třeba žádná úprava koncových aplikací. Klientská jednotka 
rozdělí datový tok až do čtyř nezávislých datových kanálů, 
serverová strana pak realizuje sdružení dat do původního toku. 
Stejný postup je aplikován i pro komunikaci opačným směrem. 
S  výhodou je možno využít uvedené řešení i  pro zálohování 
konektivity, typicky přes dva různé operátory.

  Využití paketového regulátoru k zajištění stabilního zpoždění
Pokud se rozřazování paketů do jednotlivých přenosových cest 
provádí nekoordinovaně, může docházet k nekontrolovanému 
nárůstu zpoždění při přenosu a  dočasnému navýšení ztráto-
vosti paketů a vzniku nestability komunikace. Tento problém 
řeší adaptabilní systém s  optimalizací zpoždění za pomoci 
paketového regulátoru. Systém má schopnost inteligentního 
zacházení s přenášenými daty, kdy podle vlastností přenoso-
vých cest a schopnosti samočinného vyřazení jednoho či více 
kanálů v  případě výpadku nebo zvýšení ztrátovosti paketů 
nad přípustnou mez řídí rozřazování paketů do přenosových 
cest. Za pomoci injektování a detekce řídicí informace v pře-
nosové cestě je zjišťováno zpoždění paketů a na základě toho 
řídicí jednotka reguluje intenzitu vysílání paketů do síťových 
rozhraní. S ohledem na změřené hodnoty zpoždění regulátor 
stanoví množství přenášených dat tak, aby odcházel do pří-
slušného kanálu jen takový objem dat, který je schopen daný 
kanál přenést. Pakety převyšující kapacitu vstupní vyrovnávací 
paměti se neukládají a nepřenášejí, a  tak se chrání rozhraní, 
přenosový kanál i paketová síť před přetížením.

Výše uvedený způsob regulace je demonstrován na reál-
ných výsledcích měření mobilních sítí technologie UMTS. 
Principiálně je měření založeno na kontinuálním zvyšování 
množství dat (zelený průběh) v komunikačním kanále při sou-

časném sledování změn zpoždění ve smyčce (červený průběh), 
jak ukazuje obr. 2.

U  měřených průběhů lze rozeznat několik oblastí, které se 
vyznačují určitým specifickým chováním. Pokud je mobilní sít’ 
nezatížená jiným provozem a množství dat vstupujících do sítě 
odpovídá množství dat, které je schopná sít’ přenést, lze pozo-
rovat relativně konstantní zpoždění ve smyčce TRT

min. Jakmile 
je dosaženo mezní kapacity přenosového kanálu vP

max, začne 
zpoždění narůstat. Po dosažení zaplnění vyrovnávacích pamětí 
se začne sít’ bránit zahlcení zahazováním paketů. Zpoždění ve 
smyčce, při kterém jsou paketové zásobníky zaplněny a v komu-
nikaci se začíná projevovat ztrátovost paketů je v grafech ozna-
čena bodem TRT

e a jemu odpovídající kritická přenosová rych-
lost je vP

e . Regulátor využívá náběžné části závislosti zpoždění 
a  hlídá, aby se udržovalo optimální naplnění vyrovnávacích 
pamětí.

V konvenčních sítích se využívá regulační schopnosti konco-
vých systémů za pomoci protokolu TCP pracujícím na 4. vrstvě 
komunikace. Pokud je síť složena s  částí s  výrazně odlišnými 
vlastnostmi, je vhodné pro optimalizaci výsledných parame-
trů nejslabší část komunikace (typicky přenos přes mobilní síť) 
ošetřit popisovaným paketovým regulátorem pracujícím na 3. 
vrstvě komunikace.

 Závěr
Jak bylo popsáno v  tomto článku, navýšení přenosové rych-
losti je možné sdružováním více kanálů pomocí paketového 
inverzního multiplexoru, který je na katedře telekomunikační 
techniky, FEL, ČVUT v Praze vyvíjen ve spolupráci se společ-
ností CERTICON. Systém dokáže i za zhoršených přenosových 
podmínek udržovat v mobilní síti stabilní spojení s vyhovujícím 
zpožděním. Optimalizační mechanizmus je chráněn patentem 
č. 304568 „Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehli-
vosti přenosu dat v paketové síti s optimalizací zpoždění“.

Jiří Vodrážka, Zbyněk Kocur,  
Katedra telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze

Obr. 2   
Výsledky měření  

mobilní sítě UMTS
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Pětadvacet let  
koaxiálního kabelu Praha – Linec

Historicky první zmínka o  telekomunikačním 
spojení mezi Prahou a  Lincem je z  poloviny 
devatenáctého století: v  roce 1849 byla vypro-
jektována telegrafní trať Praha – Tábor – České 
Budějovice  – Linec, realizovaná v  roce 1856. 
Podstatnou měrou se o to zasloužil frymburský 
rodák Andreas (Ondřej) Baumgartner (1793–
1865), jehož připomínají dvě pamětní desky na 
rodném domě na náměstí ve Frymburku.(prof. 
Baumgartner mj. v  letech 1846–1847 zkon-
struoval a  zprovoznil první telegrafní spojení 
v  Rakousko-Uhersku mezi Vídní a  Brnem). 
Nešlo samozřejmě o  veřejně přístupnou tele-
grafní službu  – na telegraf byla prohlášena 
„státní výhrada“ (1847) [1].

Oblast jižních Čech byla z  telekomunikač-
ního hlediska od počátku výstavby dálkových 
kabelů (DK) opomíjena: stavba prvního DK 
se uskutečnila až za druhé světové války, tehdy 
byl zprovozněn klasický kabel z Prahy do Lince 
(1942). Tento DK byl koncipován výhradně 
pro dálkový provoz, neřešil připojení míst-
ních telefonních ústředen do vyšších úrovní 
sítě (s  výjimkou Českých Budějovic přilože-
ním samostatného spojovacího kabelu mezi 
zesilovací stanicí (ZS) Hrdějovice a  telefonní 
ústřednou v Českých Budějovicích). O provozu 
v době druhé světové války jsme zatím nenašli 
žádné záznamy [2].

Po válce byl mezinárodní provoz utlumen: 
parametry okruhů neodpovídaly tehdejším 
požadavkům. Přesto zůstaly v  provozu některé 
nf mezinárodní okruhy, vnitrostátní modulační 
okruhy a  jednokabelové systémy. Ke krátkému 
využití došlo v  roce 1964 v  souvislosti s  ZOH 
v  Innsbrucku, kdy byly zprovozněny radiopáry 
pro komentátorské potřeby televize. V  srpnu 
1968 si DK užil několikanásobně svých patnáct 
minut slávy při poskytování informací o  dění 
v republice, z toho důvodu byl krátce na to DK 
přerušen nejen vysunutím propojek na závě-
rech, ale i  fyzicky před hraničním přechodem 
Studánky – Bad Leonfelden. Od té doby nebyl na 

jihozápadní hranici ze sousedním Rakouskem 
žádný DK v provozu. 

Na základě mezivládní dohody mezi ČSSR 
a Rakouskem bylo dohodnuto vybudování třetího 
kabelového spojení mezi oběma státy v oblasti již-
ních Čech a Horního Rakouska, k realizaci došlo 
až na konci osmdesátých let. 

Impulsem pro výstavbu koaxiálních kabelů – 
středního a  malého (SKK, MKK) v  působnosti 
tehdejší Oblastní správy dálkových kabelů Praha 
a Tábor (OSDK) – z Prahy do Lince byla potřeba 
zajistit spojovací cesty v souvislosti s výstavbou 
Střediska družicových spojů u  Měšetic (RKS) 
na počátku sedmdesátých let. RKS zahájilo pro-
voz 30. 4. 1974 [3], Byly položeny SKK a MKK 
Praha – Tábor s odbočkou do RKS, ze ZS Tábor 
2 spojovací kabely do ZS Tábor 1 (1975). Tím 
bylo umožněno připojení UTO Tábor do vyšší 
úrovně sítě. Další pokračování stavby koaxiál-
ních kabelů tehdy již nepokračovalo, pro připo-
jení TTO České Budějovice potřebným počtem 
okruhů byla vybudována Správou radiokomu-
nikací Praha (SR) RRTF trasa Tábor 1 – České 
Budějovice (přes Kleť). 

Nárůst telefonního provozu v  UTO Trhové 
Sviny a Kaplice (ale i v UTO Jindřichův Hradec 
a Třeboň) po zrušení vzdušných tratí a převedení 
provozu do nově položených uzlových kabelů, 
a  požadavky na vyšší kvalitu přenosových cest 
s  rozvojem datových přenosů i  požadavky uži-
vatelů propůjčených okruhů v  sedmdesátých 
letech vedly k  pokračování výstavby koaxiál-
ních kabelů v  oblasti, přičemž hlavním cílem 
Jihočeského ředitelství spojů (JčŘS) bylo zřídit 
dostatečné svazky okruhů z  jednotlivých UTO 
k TÚ, propojení s  rakouskou sítí bylo pro JčŘS 
spíš marginální. Úkol vytvořit koaxiální spojení 
Prahy s Lincem byl proto svěřen Správě dálko-
vých kabelů Praha (SDK Praha). 

První otázkou byla volba trasy mezi Prahou 
a hraničním bodem. Původní trasa DK Praha – 
Linec byla zvolena tak, aby byla co nejkratší, 
snadno dostupná pro případné opravy a pokud 

V květnu 2014 uplynulo 25 let od oficiálního zahájení provozu na třetí telekomunikační kabelové trase 
mezi Československem a Rakouskem, koaxiálním kabelu Praha – Linec. Je to příležitost připomenout 
toto výročí několika poznámkami.
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to bylo možné, nevyžadovala jednání s majiteli pozemků: kabel 
byl uložen převážně v  krajnici vozovek (většinou dnešní I/3). 
Mezi Prahou a  Táborem byla pro koaxiální kabely zvolena 
v  podstatě stejná trasa DK, jen s  tím rozdílem, že musely být 
akceptovány podmínky majitelů vozovek na podstatně větší 
vzdálenost od krajnic. Úvahy o využití trasy DK i mezi Českými 
Budějovicemi a  státní hranicí z  důvodů jednoduššího jednání 
se stavebními úřady (na DK bylo vyhlášeno ochranné pásmo) 
se ukázaly jako nereálné: v  úseku Český Krumlov  – Větřní 
byl DK uložen v  krajnici vozovky I/120 (resp. II/1623), která 
byla v té době již relativně hodně frekventovaná, dodavatel by 
musel značnou část výkopů provádět ručně, což by stavbu jed-
nak zdrželo, jednak prodražilo a v budoucnu ztěžovalo údržbu. 
Problém by byl i s pokládkou kabelu v Českých Budějovicích ve 
směru od telekomunikační budovy (TKB) na jih. 

Konečná volba trasy byla dána definováním ZS Hluboká nad 
Vltavou (HLNV) jako zabezpečovací pro TTO České Budějovice 
a potřebou JčŘS zajistit dostatečné svazky okruhů pro připojené 
UTO. Projekt kabelu proto zadal investor Správa dálkových 
kabelů Praha (SDK) Spojprojektu Praha jako „DK Hluboká – 
státní hranice“ s  průběhem: České Budějovice  – Hluboká 
(SKK+MKK), HLNV – Třeboň (SKK) (s dalším pokračováním 
MKK Třeboň – Jindřichův Hradec; do zprovoznění MKK byla 
v provozu mobilní RRTF trasa TRBN – J. Hradec, provozované 
SDK Praha), MKK Třeboň  – Trhové Sviny  – Kaplice  – státní 
hranice. S rakouskou stranou bylo dojednáno propojovací místo 
na hranici poblíž celnice Wullowitz. Kabel tak míjel poměrně 
silně provozně exponovaný UTO Český Krumlov, což v dalších 
letech bylo příčinou jistých potíží (kuriozitou bylo provozování 
jednokabelových systémů na původním DK Praha – Linec (!) 
mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem).

Pro technologie upravilo JčŘS prostory na Hluboké, 
v Třeboni a v Kaplici, v Trhových Svinech byla postavena nová 
TKB. OSDK Tábor musela řešit jiný způsob provozu a údržby – 
nová, spolehlivější technologie umožnila nezřizovat v  nových 
ZS nepřetržitou službu (ani v hraniční ZS), ale přejít na systém 
údržby mobilními pracovišti. U vnější údržby došlo k posílení 
počtu pracovníků a  vybavení moderními mechanizačními 
prostředky.

Zhotovení stavby bylo zadáno Montážnímu podniku spojů 
(MPSP) [7], byly vybrány kabely SKK 4 × 2,6/9,5+ 5+1XN0,9 
resp. MKK 4 × 1,2/4,4+5XN0,6, linkový trakt a koncová zaří-
zení licenční systém BK 2700. Na rakouské straně byly použity 
MKK, linkový trakt a  zařízení Siemens. Předpokládalo se, že 
oba systémy budou kompatibilní vzhledem ke splnění přísluš-
ných předpisů UIT pro tento typ přenosu. Průběžné zesilo-
vací stanice (PZS) BK 2700 byly částečně zapuštěny do země, 
nicméně poklopy vyčnívaly a  bylo proto nutné jejich polohu 
vymezit prostorem asi 1 × 1 m sloupky, na rozdíl od systému 
Siemens na rakouské straně, kde PZS byly zcela zapuštěny do 
země. Provedení hraničního bodu vzala na sebe rakouská PTT: 
měl být umístěn přímo na hranici. Vzhledem k tomu, že v tom 
místě hranici tvoří potok, bylo dohodnuto řešení využívající 
prefabrikovaný železobetonový kontejner. Původní idea, že 
v  něm bude umístěna rakouská PZS, do které bude zaveden 
český MKK, byla odmítnuta a uplatněn požadavek na možnost 
oddělení obou systémů. Do kontejneru byla proto umístěna 
ještě prázdná PZS BK 2700 a obě PZS propojeny asi 3m kabelu. 
Všichni jsme se domnívali, že dohodnuté umístění daleko od 
tehdejší vozovky bude dostatečně. Pozdější události ukázaly, že 
jsme se mýlili – s rostoucím provozem o rozšiřující se vozovkou 

je dnes tento kontejner uprostřed vozovky – pokud ještě vůbec 
existuje. Jenže kdo to mohl v roce 1987 tušit. 

Celková délka kabelu byla 101,924 km (zhruba dvojnásobná 
než by byla přímá trasa), z toho 33,9 km SKK HLNV – Třeboň; 
33,7 km MKK Třeboň – Trhové Sviny; 20,5 km Trhové Sviny – 
Kaplice a 13,8 km na státní hranici. Náklady na kabelovou trať 
byly téměř 25 mil. Kč, při odpisové sazbě 6,7 % nemohl být 
nikdy amortizován. Linkový trakt měl 39 PZS. V  Trhových 
Svinech a  v  Kaplici byly ukončeny 900 kanálové skupiny 
(vystrojeny pouze SG), třetí byla propojena do Rakouska. Zdá 
se, že oba zmíněné UTO mohly být zaneseny do české knihy 
rekordů pro poměr provozní zatížení v erlanzích k možné veli-
kosti svazku. Na kabel byla aplikována tlaková ochrana, pra-
covníci údržby dostali zvláštní průkazy na vstup do hraničního 
pásma. Pokládka byla ukončena v  roce 1988, montáž vnitřní 
technologie na počátku roku 1989. První člověk, který na konci 
února 1989 změřil linkový trakt mezi ZS Kaplice a  ZS Linec, 
byl vedoucí montér MPSP Jiří Hojný a potvrdil, že je v pořádku.

Slavnostní uvedení do provozu se uskutečnilo na zesilovací 
stanici Freistadt 18. května 1989 za přítomnosti čelných zástupců 
rakouské PTT, MDS ČSSR (v  roce 1989 byly telekomunikace 
řízeny Ministerstvem dopravy a spojů ČSSR, ministr František 
Podlena, od 1. 2. 1990 bylo zřízeno samostatné Ministerstvo 
spojů, ministr Róbert Martinko), SDK Praha a JčŘS. Rakousko 
delegaci vedl generální ředitel Ing. Dr. Josef Sindelka, byli v ní – 
mimo jiné – president Post und Telegraphdirection Linz Mag. 
Siegfried Lackinger. Ministerstvo dopravy a spojů ČSSR zastu-
poval první náměstek ministra Ing. Jiří Jíra[6], za investora české 
části a  budoucího provozovatele ředitel SDK Praha Ing. Jan 
Sobotka. Po ukončení slavnostní části obě delegace navštívily 
hraniční ZS Kaplice, ze které generální ředitel Sindelka uskuteč-
nil symbolický první telefonní hovor mezi ČSSR a Rakouskem, 
následovala návštěva zámku Hluboká nad Vltavou a  společná 
večeře v učilišti MPSP na zámku Rožmberk.

O události psal tisk, sice ne v takovém rozsahu jako po uve-
dení do provozu koaxiální magistrály Moskva – Varšava – Praha, 
Rudé právo v informaci ČTK zmínilo zajímavý údaj o nárůstu 
provozu mezi oběma státy (meziročně 15 % z Rakouska, 10 % 
z  ČSSR) [4], Jihočeská pravda na první straně, i  s  fotogra-
fiemi obou vedoucích delegací a  měřícím pracovištěm na ZS 
Kaplice [5]. Z Lince jsme dostali informaci z časopisu Post und 
Telegraphie [6].

Teprve v roce 1990 byl dán do provozu SKK Tábor 2 – Třeboň 
(4 × 2,6/9,5+5+1XN0,9 – 94.112 m) a mohla být zrušena RRTF 
trasa SR Tábor 1  – České Budějovice, všechny okruhy převe-
deny do kabelu a tvrzení, že okruhy na trase Praha – Linec jsou 
skutečně provozovány v celé délce kabelem, se stalo pravdivým.

V  roce 1993 byly položeny HDPE trubky Tábor  – České 
Budějovice, první krok k změně technologie. Deset let po spuš-
tění provozu na koaxiální magistrále, v roce 1999, byl zprovoz-
něn optický kabel Praha – Linec, který byl ukončen na optickém 
rozváděči umístěném na celnici Wullowitz a tím analogový pro-
voz na koaxiálním kabelu skončil. Roku 2000 byly všechny PZS 
zlikvidovány a terén uveden do původního stavu. Kabely zůstaly 
v zemi. 

Někdy tou dobou jsme kontaktovali Národní technické 
muzeum, zda by nebyl zájem o vzorky vyřazovaných zařízení, 
ale neuspěli jsme.

Podobně jako se stalo jistou módou budovat muzea histo-
rických automobilů, lokomotiv, letadel a  dalších technických 
památek, snažili jsme se po roce 2000 zachránit některá vyřa-
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zovaná zařízení a  využít opouštěné telekomunikační budovy 
(Jindřichův Hradec, Vimperk, České Budějovice) pro zárodek 
jakýchsi technických skanzenů. Auto nebo lokomotivu zná snad 
každý, takže o popularitu muzeí těchto artefaktů není nutné se 
obávat, naproti tomu telekomunikační zařízení, zvláště kabe-
lová, nejsou na pohled tak atraktivní, dlouhá léta byla předmě-
tem utajování a širší veřejnosti téměř neznámá. Přesto by bylo 
záslužné zachovat i tato zařízení, protože společnost bez paměti 
je společností bez budoucnosti, třeba jen proto, že všechny tech-
nologie ICT, (pokud nechtějí jejich uživatelé poskytovat mobil-
ními sítěmi informace komukoli), se bez kvalitních a spolehli-
vých přenosových kabelových cest neobejdou.

Snad nějaký strážce paměti něco zachránil a časem se i tech-
nické památky telekomunikační techniky historicky sice rela-
tivně krátké, ale nesporně zajímavé éry shromáždí a vystaví.
Nevím, πάντα ρει, je to už nebo teprve 25 let?

Josef Hron

Poděkování všem bývalým pracovníkům OSDK Tábor za zapl-
nění mezer v paměti a cenné připomínky k textu.

LITERATURA
1.  Nemrava, A.: Sdělovací technika. In : Studie o technice v českých zemích 1800–1918, 

III., Sborník Národního technického muzea, č. 21, 1985.
2.  Hron, J.: Padesát let metalických dálkových kabelů v jižních Čechách. In : Sborník 

Měření a údržba sdělovacích kabelů, 2004/2005 (XXXV./XXXVI.)
3.  SEDLEC PRČICE. Veřejně dostupné informace, materiály a prezentace. Dostupné z: 

http://sedlec-prcice.cz/stredisko druzicovych spoju u mesetic/.
4.  RUDÉ PRÁVO – ČTK – Nové spojení České Budějovice – Linec, č. 117, roč. 69, str. 2, 

20. 5. 1989.
5.  JIHOČESKÁ PRAVDA (bez titulku) č. 116, roč. XLV. str. 1, 19. 5. 1989.
6.  POST UND TELEGRAPHIE, Inbetriebnahme der Koaxkabelverbindung Linz – 

Budweis – Prag, 7/8/1989, str. 26. 
7.  VEGACOM. Veřejně dostupné informace, materiály a prezentace. Dostupné z: http://

www.vegacom.cz.

Sympozium a seminář ITU v Praze
Ve dnech 2. až 4. března 2015 proběhlo v budově elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze Dejvicích (FEL ČVUT) celosvě-
tové symposium a seminář radiokomunikačního sektoru Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) „ITU Symposium and 
Workshop on small satellite regulation and communication systems“, které se věnovalo problematice spojené se zaváděním 
a regulací radiokomunikačních sítí využívajících malé družice. 

Akce, které se zúčastnil i ředitel ITU-R, François Rancy, se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a byla 
připravována ve spolupráci ITU s FEL ČVUT v Praze (s koordinační gescí katedry telekomunikační techniky) a Českou 
kosmickou kanceláří. Fakulta elektrotechnická je akademickým členem ITU a od letošního roku i Centrem excelence ITU 
v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Malé družice jsou vysoce perspektivním segmentem na trhu družicových radiokomunikačních služeb pro potřeby 
výzkumu, vývoje a inovací mobilních a pevných rádiových sítí. Je to i díky tomu, že jejich levnější výroba a provoz, nabízí 
malým výrobcům a operátorům větší příležitosti, než dosavadní družicové technologie.

Na setkání více jak 200 expertů z členských zemí ITU a z akademické, výzkumné, výrobní a provozní sféry byly předsta-
veny současné i plánované projekty využití malých družic. Se svými příspěvky vystoupili zástupci NASA, ESA, soukromých 
společností, právních ústavů, evropských univerzit i českých družicových projektů CzechTechSat (FEL ČVUT) a VZLUSAT.

Účastnící měli rovněž příležitost se prakticky seznámit s  plněním administrativních požadavků obsažených 
v  Radiokomunikačním řádu ITU. Setkání špičkových expertů, diskuse a  výměna zkušeností byly nepochybně pří-
nosem pro budoucí vývoj 
těchto družicových sítí 
i  s  ohledem na letošní 
listopadovou Světovou 
radiokomunikační kon-
ferenci ITU (WRC-15) 
v Ženevě. Pro české účast-
níky z  oblasti výzkumu, 
průmyslu, provozovatelů 
a  státní správy byla tato 
akce výjimečnou příleži-
tostí k  seznámení se sou-
časným stavem a  budou-
cím vývojem v  oblasti 
malých družic umožňující 
přípravu nových projektů 
i  odpovídajících legisla-
tivních opatření. Součástí 
akce byla i výstava a pane-
lové postery v  předsálí 
konferenčního sálu. 



telekomunikace | informatika | technologie | aplikace22
Speciál

Již v létě bude možné platit mobilem přes Facebook
Společnost Visa Europe významně rozšiřuje možnosti mobilního placení. Díky nově uzavřenému partnerství se singapur-
skou společností fastacash udává nový trend placení prostřednictvím sociálních médií. Bezpečnost prováděných plateb 
zároveň nově posílí jejich tokenizací. 

Společnost fastacash nabízí globální platformu, jež umožňuje uživatelům převádět hodnotové položky (peníze, vysílací 
čas, další hodnotné věci) společně s digitálním obsahem (fotografie, videa, audio, zprávy) prostřednictvím sociálních sítí 
a chatů. Platforma umožňuje bezpečné a úsporné transakce jak v rámci jednoho státu, tak mezinárodně.

Platby přes Facebook a další sociální sítě pro dvě miliardy lidí
Nově navázané partnerství se společností fastacash, která nabízí globální platformu pro převod peněz prostřednictvím soci-
álních sítí, umožní držitelům karet Visa provádět mezi sebou snadno platby v různých měnách skrze sociální sítě a chatovací 
platformy, jako jsou Facebook, Twitter, WhatsApp či LinkedIn. Postačí k tomu jen číslo mobilního telefonu.

Tato spolupráce se týká služby Visa Direct (dříve Visa Personal Payments), kterou Visa Europe nově rozšíří do většiny 
zemí, v  nichž asociace působí (s  výjimkou USA, Japonska a  zemí pod sankcemi OFAC, Úřadu pro kontrolu zahranič-
ních aktiv Ministerstva financí USA). Členské banky mohou jejím prostřednictvím nabízet svým klientům možnost rychle 
a snadno převádět peníze více než 500 milionům lidí v Evropě a téměř dvěma miliardám majitelů karet Visa po celém světě, 
a to pouze za použití čísla mobilního telefonu nebo čísla karty Visa. Bezpečnost těchto transakcí zaručuje řešení „fastalink“.

Služba startuje letos v létě
Při převodu peněz prostřednictvím Visa Direct zákazník využije aplikaci v mobilním telefonu či rozhraní poskytnuté jeho 
bankou, kam vloží převáděnou částku, zvolí kanál, jímž chce transakci uskutečnit, zadá cílový kontakt a osobu, která má být 
o transakci informována.

Rozšířenou službu Visa Direct, která bude dostupná ve 20 jazycích a bude nově podporovat různé měny, uvede Visa 
Europe letos v létě. Demo verze řešení Visa Direct byla představena na Mobile World Congress 2015 v Barceloně od 2. do 
5. března. Stávající služba Visa Personal Payments má více než 200 000 uživatelů, kteří od spuštění v březnu 2013 jejím pro-
střednictvím převedli peníze v celkové výši 43 milionů EUR (zhruba 1,2 miliardy Kč). Ve Velké Británii tato služba získala 
letos v únoru ocenění „Nejlepší iniciativa v mobilních platbách.“

„Spotřebitelé požadují platební služby, které jsou v souladu s jejich mobilním životním stylem a oblíbenými sociálními sítěmi. 
Chtějí mít možnost převádět peníze snadno a bezpečně, bez omezení zeměpisnými hranicemi,“ uvádí na adresu nově vzniklé 
globální sítě pro individuální platby Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko.

Bezpečnost plateb zaručí tokeny
Základem nových mobilních platebních řešení nabízených společností Visa Europe bude tokenizace. Technologie přiná-
šející jeden z nejefektivnějších způsobů ochrany dat a obrany proti zneužití karet bude finančním institucím dostupná od 
poloviny dubna 2015.

„Visa Europe tuto technologii vyvinula v reakci na rostoucí poptávku ze strany spotřebitelů, kteří chtějí k platbám využívat 
nejnovější chytré telefony a elektroniku integrovanou do oblečení. Tokenizace chrání data zákazníků a nahrazuje informace 
o účtu z plastové karty číselnou řadou, kterou lez využívat k autorizaci platby, aniž by došlo ke zveřejnění detailů účtu,“ vysvět-
luje Marcel Gajdoš.

Jednou z  významných výhod „tokenů“ 
je to, že finanční instituce mohou kont-
rolovat prostředí, v  nichž je lze využívat. 
Například token určený pro bezkontaktní 
platby nebude možné použít při nákupu 
přes Internet. Při ztrátě mobilního zařízení 
lze navíc token velmi rychle deaktivovat. 

„Tokenizace je nepochybně jednou z nej-
významnějších technologií, které se za 
poslední dobu v  oblasti digitálních plateb 
objevily. Věříme, že má potenciál odstartovat 
zcela novou kapitolu vyvíjených produktů,“ 
dodává Sandra Alzettová, výkonná ředitelka 
divize klíčových produktů Visa Europe.
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  8 část: Telekomunikační síť v České 
republice dokončena a uvolněny projekty 
symbolu liberalizace 

2002  Rozhodnutí vlády o  nabídce licencí na 
výstavbu a  provoz mobilních sítí 3. gene-
race (UMTS) v  České republice padlo 
v  posledních dnech roku 2001. Po prv-
ním kole probíhající aukce nabízel stát 
tři licence. Stanovené podmínky včetně 
ceny, která byla stanovena na 3,5 mld. Kč, 
akceptovaly pouze společnosti RadioMobil 
a  Eurotel. Třetí nabízená licence zůstala 
zatím v rukou státu.

2002  Evropským parlamentem a  Radou byl 
schválen soubor regulačních pravidel, tzv. 
„regulační rámec 2003“. Právní úprava rea-
govala na nové tržní poměry a měla pomoci 
rozvinout soutěž včetně vysokorychlost-
ního přístupu k  internetu. Předmětem 
regulace již nebyly telekomunikace, nýbrž 
elektronické komunikace, což lépe odpo-
vídalo technologickému pokroku i aktuál-
ním tržním podmínkám.

2002  V  lednu byla zahájena další fáze privati-
zace ČESKĚHO TELECOMU. Předmětem 
prodeje mělo být 51,1 % akcií společnosti 
ČESKÝ TELECOM, a. s. v  držení státu. 
Vláda ČR nakonec nabídku finalisty  – 
konsorcia Deutsche Bank a  TeleDanmark 
usnesením z 29. dubna nepřijala.

2002  ČESKÝ TELECOM, a.s. spustil 29. května 
pilotní provoz služby ADSL jen pro ome-
zený počet podnikových uživatelů. Služby 
ADSL byly nabídnuty ve čtyřech variantách 
přenosu s rozsahem přenosových rychlostí 
do 2048/512 kb/s. Služba byla spuštěna 
v omezeném rozsahu i z důvodu nejasných 
regulačních podmínek.

2002  Český telekomunikační úřad v  červnu 
pozastavil provoz služby ADSL IOL 
Platinum a poté opatřením z 12. srpna 2002 

uložil ČESKÉMU TELECOMU ukončit 
její nabídku. ČESKÝ TELECOM nezve-
řejnil totiž velkoobchodní nabídku a  tím 
nezajistil k  tomuto segmentu trhu plno-
hodnotný přístup. Následovaly spory v širší 
komunitě.

2002  Ze šetření ČSÚ vyplývalo, že v  roce 2002 
mělo potenciální možnost přístupu k inter-
netu 26 % domácností, ale pouze 16,4 % 
domácností této možnosti skutečně využí-
valo. Domácnosti byly dle šetření vybaveny 
následovně: 70 % pevná telefonní linka, 
65 % mobilní telefon, 25 % osobní počítač, 
25 % kabelová televize, 12 % satelit, 3,6 % 
notebook a 0,4 % bez vybavení.

2002  Ve čtvrtek 27. června 2002 byla dokončena 
digitalizace sítě ČESKÉHO TELECOMU 
spuštěním digitální ústředny na Bílé Hoře 
v  Praze a  vypnutím poslední analogové 
ústředny. V  digitální síti bylo na konci 
roku 140 řídicích ústředen a  2 374 míst-
ních ústředen s  3 661 tisíci připojenými 
účastníky. V  provozu přenosové sítě bylo 
28 682 km optických kabelů.

2002  S ukončením digitalizace byly ve dvou kro-
cích komerčně nabídnuty služby pro uvol-
nění trhu hlasových služeb konkurenci. 
V červnu byla spuštěna služba Volba ope-
rátora (Carrier Selection, CS), od prosince 
2002 byly pro všechny operátory pevných 
sítí uvolněny služby Přenositelnost čísla 
(Number Portability, NP) a  Výběr operá-
tora (Carrier Preselection, CPS).

2002  V noci z 21. na 22. září proběhlo úspěšné 
generální přečíslování telekomunikační 
sítě, jako třetí krok liberalizačních opat-
ření stanovených zákonem č. 151/2000 
Sb., o  telekomunikacích. Nový model čís-
lovacího plánu totiž uvolnil část číslova-
cího prostoru ve prospěch alternativních 
a mobilních operátorů a jistou část vyhradil 
pro zavádění nových služeb.

Milníky na cestě elektronických 
komunikací v České republice
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2002  Současně s přečíslováním sítě bylo zrušeno 159 stávajících 
uzlových telefonních obvodů (UTO) a  celá síť byla nově 
rozčleněna na 14 nových telefonních obvodů (TO), v jejichž 
rámci bylo nově možné volat za místní hovorné. Čísla tís-
ňových linek 150, 155, 158 se neměnila. Současně probíhaly 
přípravy na zavedení celoevropského jednotného tísňového 
čísla 112.

2002  Asociace APVTS iniciovala spolu s  regulátorem (ČTÚ) 
vznik společnosti CNPAC s.r.o. (Czech Number Portability 
Administrative Centre). APVTS se poté stala řešitelem 
a správcem celonárodní databáze přenositelnosti čísel jako 
jediného platného zdroje přenesených čísel v ČR.

2002  V listopadu zvolilo představenstvo ČESKÉHO TELECOMU 
nového předsedu, jímž se stal nově příchozí Ondřej Felix. 
Přemysl Klíma odstoupil z představenstva a to jej odvolalo 
z pozice generálního ředitele. Od 1. prosince byl pověřen 
dočasným řízením společnosti Ondřej Felix.

2002  Jádrem řešení programu OSS ČESKÉHO TELECOMU bylo 
zadání a rozhodnutí o architektuře rozsáhlého obchodního 
systému řízení a realizace objednávek služeb s poskytnutím 
zákaznického on-line rozhraní a  řešení úlohy Customer 
Care & Billing. Program tím vytvářel vazbu k  vlastním 
zákazníkům, jejíž podstata byla v údajích obsažených např. 
ve fakturačních nástrojích.

2002  V řešení OSS byl rovněž soubor ochran (Antifraud) proti 
podvodným operacím při využívání sítí. Ve spolupráci 
s  izraelskou firmou byly implementovány systémy ochran 
provozu hlasových služeb, konkrétně on-line řízení funk-
cionalit a  detekování podvodů prováděných obchozími 
cestami mezi sítěmi ČESKÉHO TELECOMU a  ostatních 
operátorů.

2002  Usnesení vlády č. 683 z 26. června 2002 uložilo příslušným 
ministrům vlády zabezpečit ve státním rozpočtu potřebné 
finanční prostředky pro projekty elektronizace státní správy. 
Prioritou byla příprava implementace státního informač-
ního systému KI ISVS (posléze KIVS) s využitím platformy 
ADSL, výstavba infrastruktury pro projekt Internet do škol, 
a zprovoznění prvního veřejného informačního terminálu 
pro státní správu v březnu 2002.

2002  Vláda uložila zajistit mj. od 1. září 2002 funkčnost elektro-
nického tržiště pro subjekty veřejné správy a od účinnosti 
novely zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek zajistit zadávání veřejných zakázek prostřednictvím 
tohoto tržiště.

2002  Základním požadavkem na projekty elektronizace státní 
správy byla bezpečnost a  výkonnost provozu datových 
sítí a  širokopásmových služeb, což urychlovalo reali-
zaci páteřních sítí ATM a  IP v  infrastruktuře ČESKÉHO 
TELECOMU. Ve vybraných místních sítích (Praha, Brno, 
Hradec Králové, Plzeň) se rozběhl pilotní projekt City Ring 
s využitím optických kabelů v „ribbonovém“ provedení.

2002  RadioMobil, který nabídl v  aukci UMTS nejvyšší cenu, 
obdržel k  vítězství dalších 50 kmitočtových kanálů pro 
sítě druhé generace (GSM), v pásmu 1 800 MHz. Druhou 
licenci na sítě 3. generace získala účastí v aukci společnost 
Eurotel. Operátor Český Mobil (Oskar) ani další operá-
toři se aukce neúčastnili a  třetí licence tedy zatím nebyla 
udělena.

2002  Oskar získal k  17. dubnu 2002, tedy pouze dva roky po 
zahájení komerčního provozu, miliontého zákazníka 
a v prvním pololetí vykazoval již kladný provozní zisk.

2002  V tržním segmentu mobilních sítí začínalo již v roce 2002 
být patrné, že se blíží stavu nasycení. Společnost Eurotel 
s 3,9 miliony zákazníků zůstávala ve vysoce konkurenčním 
prostředí stále ve vedoucím postavení a jeho podíl na trhu 
mobilních služeb představoval cca 45 %.

2002  Konsorcium CMobil B.V. (s majoritou Deutsche Telekom) 
koupilo od Českých radiokomunikaci část akcií spolu 
s  maloobchodními zákazníky rádiového přístupu 
k Internetu a navýšilo svůj podíl ve společnosti na tehdej-
ších 60,77 %. RadioMobil se stal součástí světové skupiny 
T-Mobile. Změna značky RadioMobil na T-Mobile Czech 
Republic byla dokončena v červenci.

2002  V  červnu RadioMobil ukončil používání názvu své sítě 
Paegas poté, co se RadioMobil stal součástí skupiny 
T-Mobile. Síť obdržela stejnojmenné označení T-Mobile. Ve 
stejném měsíci byl položen základní kámen nové budovy 
T-Mobile v Praze – Roztylech s kapacitou až tisíc devět set 
pracovních míst.

2002  V červnu uvolnily společnosti Eurotel a T-Mobile komerční 
provoz multimediálních zpráv (MMS), tehdejší telefony si 
však zpočátku s novým protokolem přenosu zpráv příliš nero-
zuměly. Oskar zavedl tuto službu v září následujícího roku.

2002  V srpnu postihla Českou republiku pětisetletá až tisíciletá 
povodeň. V  sedmi krajích byl vyhlášen stav nouze, bylo 
postiženo 753 obcí. Zcela mimo provoz bylo 25 důležitých 
telekomunikačních uzlů a  přibližně 120 tisíc telefonních 
stanic. Již koncem září bylo opraveno 80 % postižených 
telefonních vedení.

2002  V důsledku rozhodnutí ČTÚ o změnách cen za propojení 
v pevné i mobilní síti poklesly ceny za propojení do pev-
ných sítí v průměru o cca 30 %. Závažný dopad na výnosy 
ČESKÉHO TELECOMU mělo generální přečíslování všech 
českých veřejných telekomunikačních sítí ze září 2002, což 
změnilo strukturu části meziměstských hovorů na levnější 
místní hovory.

2002  Probíhala výstavba technologií, jež posouvaly hranici 
rychlosti datových přenosů ve stávající mobilní síti 2. 
generace  – HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) 
a GPRS(General Packet Radio Service). Eurotel jako první 
nabídl volbu mezi oběma technologiemi s možností stálého 
připojení a účtování podle objemu přenášených dat. Počet 
internetových a wapových přístupů prostřednictvím tech-
nologie GPRS vzrostl v síti Eurotel roce 2002 o 1 000 %.

2002  Konec roku 2002 byl ve znamení přípravy výrazných změn 
ve struktuře státní správy. Jedním z prvních transformač-
ních kroků bylo zřízení Ministerstva informatiky k  1. 
lednu 2003. Působnost Ministerstva informatiky byla dána 
nejen „kompetenčním“ zákonem, ale zejména zákonem 
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 
a zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích.

2002  Vytáčený přístup na Internet tvořil na konci roku již 
téměř polovinu odchozího provozu ze sítě ČESKÉHO 
TELECOMU (v roce 2001 to bylo 39 %). Počet telefonních 
stanic se meziročně snížil o 5 % na 3,7 milionů, i při nárůstu 
počtu ISDN kanálů o 49 % na 389 tisíc.

2002  Na konci roku 2002 využívalo služby společnosti Eurotel 
3 891 473 zákazníků, 58 % malých, 67 % středních a 86 % 
velkých podniků České republiky. Počet zákazníků 
T-Mobile překročil hranici 3,5 milionu.

   Na konci roku 2002 měl Oskar 1 179 800 zákazníků, což 
proti roku 2001 představovalo nárůst o 37 %.



telekomunikace | informatika | technologie | aplikace 25
historie

2002  Konsolidované výnosy ČESKÉHO TELECOMU v  roce 
2002 dosáhly hodnoty 52,9 mld. Kč (proti roku 2001 pokles 
o  5 %). Konsolidovaná hodnota hospodářského výsledku 
ČESKÉHO TELECOMU EBITDA v roce 2002 činila 26,2 
mld. Kč (meziročně  – 4 %), ale marže EBITDA dosáhla 
úrovně 49 %. Konsolidovaná hodnota investičních nákladů 
činila 11,3 mld. Kč (meziročně  – 40 %). Konsolidované 
provozní náklady bez odpisů a amortizace činily 26,6 mld. 
Kč (meziročně – 7 %).

2002  Na konci roku 2002 pracovalo v  ČESKÉM TELECOMU 
13 717 zaměstnanců a  v  Eurotelu 2 428 zaměstnanců. 
Rozhodnutím vedení ČESKÉHO TELECOMU z listopadu 
2002 byl během následujících třech měsíců snížen počet 
zaměstnanců o 2 500.

2002  Na konci roku 2002 bylo v České republice více než osm 
a půl milionu uživatelů mobilních telefonů. Míra penetrace 
v  České republice překročila 84 %, zatímco v  Maďarsku 
představovala ke konci roku 2002 68 %, na Slovensku 53 % 
a v Polsku 35 %.

2002  Konkurenční prostředí začalo plně působit již před koncem 
roku 2002, tedy již před nástupem hlavních nástrojů a sym-
bolů liberalizace podle novely telekomunikačního zákona 
č. 225/2003 Sb. 

   Nejsilněji působil vztah vzájemné konkurence mezi pevnými 
a mobilními komunikacemi, který působil přímo na úroveň 
maloobchodních cen v hlasových službách pevných sítí.

2002  Společnost Eurotel iniciovala vznik Asociace pro mobilní 
platby, podporující finanční služby a platby uskutečňované 
prostřednictvím mobilního telefonu. Členy Asociace pro 
mobilní platby se vedle telekomunikačních společností 
staly i nejvýznamnější bankovní instituce v České republice.

2002  Koncem roku 2002 se na našem trhu nabízely první mož-
nosti přístupu na Internet prostřednictvím rádiové techno-
logie WiFi, jejíž počátky provozního nasazování ve světě lze 
datovat do druhé poloviny roku 1997 po přijetí standardu 
IEEE s kódovým označením 802.11. Přenos byl z dnešního 
pohledu pomalý  – přenosová rychlost činila maximálně 
2 Mb/s.
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