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Zůstaneme opět stát vzadu nebo vykročíme mezi úspěšné a prosperující státy?
Hledal jsem aktuální téma pro úvodník tohoto čísla, tak abych nepsal stále o komplikacích při přípravě Národního 
plánu pro rozvoj sítí nové generace a nekritizoval některá ministerstva. A téma se objevilo. Je to tzv. eIDAS, tedy elek-
tronická identifikace a služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Na první pohled složitá 
věc, něco jako elektronický podpis či občanka, ale ve svém důsledku klíčová věc pro rozvoj moderní ekonomiky. 
Digitalizace obchodu, digitální zábava, digitální výroba, elektronizace služeb státu, elektronické zdravotnictví, chytrá 
auta, chytré domácnosti a chytrá města, to vše nás začíná obklopovat a měnit tradiční způsoby, jak nakupovat, uzavírat 
smlouvy, vyřizovat si věci se státem, léčit se nebo cestovat. V digitálním světě si však musíme být jisti, že náš digitální 
protějšek je skutečně ten, za kterého se vydává. Potřebujeme mít maximální možnou důvěru, že digitální dokumenty 
a nástroje prokazující naší identitu jsou stejně bezpečné jako papír a tužka nebo doklad prokazující, že jsem, kdo jsem, 
že můžu řídit auto nebo, že jsem lékař nebo advokát. V globalizovaném světě je nezbytné důvěřovat lidem na dálku 
několika tisíc kilometrů bez možnosti je osobně potkat nebo vidět. A proto bylo v rámci EU přijato Nařízení o elektro-
nické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (CELEX 32014R0910, 
se zkratkou „Nařízení eIDAS“).

Čas je nenahraditelným zdrojem. Čas ekonomicky produktivního občana ČR je zdrojem nutným k vytváření hod-
not. Český občan tráví plněním daňových povinností 405 hodin ročně. Naproti tomu v Belgii nebo v Rakousku je to 
pouze 166 hodin ročně. Čas trávený přípravou daňového přiznání nebo vyřizováním záležitostí na úřadě je nepro-
duktivní. Ve frontě na úřadě nevznikají žádné hodnoty. Jak může eIDAS pomoci? Ušetřit ekonomicky produktivnímu 
občanovi 239 hodin ročně na práci? Jaké hodnoty mohou vzniknout? Výpočet ukazuje, že je-li hodnota hodiny eko-
nomicky aktivního občana (5 800 000 občanů platících daně a odvody) na HDP 372 Kč a je-li 550 000 aktivních plátců 
DPH, pak jenom u nich jde o potenciál zvýšit produktivní činností HDP o téměř 50 miliard Kč, což je celé jedno 
procento HDP ČR.

Naši podnikatelé jsou omezováni v obchodování se zahraničními zejména daňovými regulacemi. Registrace k DPH 
a podobným daním v zahraničí (i doma, bohužel) je komplikovaným procesem většinou vyžadujícím osobní přítom-
nost podnikatele. Jednoduché a zaručené prokazování identity podnikatele v zahraničí otevře našim podnikatelům 
celý jednotný trh, a to zejména v oblasti nehmotných komodit, tedy především při obchodování s informačním obsa-
hem. Právě v této oblasti zaostává celé EU nejvíce za USA. Stovky milionů Evropanů mohou být novými zákazníky 
našich podnikatelů. Ekonomický přínos je obtížně vyčíslitelný. Platí zde ale více než jinde: kdo dřív přijde, ten dřív 
mele. Budeme-li schopni vyvážet zaručenou identitu českých podnikatelů, bude s nimi obchodovat celý jednotný trh. 
Tato elektronická forma obchodování vylučuje daňové úniky a bude přímo přínosem pro státní rozpočet.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/20014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci 
a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/96/ES bude 
účinné a závazné již od 1. července 2016. Tedy již za necelý měsíc! Toto nařízení je příležitostí pro Českou republiku. 
Při správném pochopení a využití tohoto nařízení je možné reálně zvýšit HDP České republiky, ušetřit občanům čas 
při plnění povinností vůči autoritám a otevřít pro české podnikatele jednotný evropský trh. Nepochopením, poma-
lostí či bázlivostí je však možno tuto příležitost promeškat a potenciál této změny nechat využít jiné země, ty, které 
budou rychlejší, odvážnější a uchopí svou příležitost.

(Text využit ze zdrojů ICT UNIE)
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Aktuality z EU a ČR 

  Aktuality z EU

 Opatření Evropské komise pro budoucnost
Evropská komise zveřejnila v  dubnu své soubor opatření, 
jak pomoci evropskému průmyslu, malým a středním pod-
nikům, vědcům a veřejným orgánům co nejlépe využít nové 
technologie. Komise navrhuje konkrétní opatření k urych-
lení vývoje společných standardů v  prioritních oblastech, 
jako jsou 5G komunikační sítě nebo kybernetická bezpeč-
nost, a modernizaci veřejných služeb. V rámci plánů Komise 
zřídí evropský cloud, jehož prvním cílem bude poskytnout 
1,7 milionu evropských výzkumníků a 70 milionům vědec-
kých a technických odborníků virtuální prostředí pro velký 
objem výzkumných dat. Prostřednictvím trvalého celoev-
ropského dialogu se všemi zúčastněnými stranami bude 
koordinovat vnitrostátní a  regionální iniciativy týkající se 
digitalizace průmyslu. Dále investuje 500 milionů EUR do 
celounijní sítě středisek pro digitální inovace (center tech-
nologické excelence), v  nichž budou podniky moci získat 
poradenství a  testovat digitální inovace. Přijme legislativu, 
která bude podporovat volný tok dat. Vyjasní otázku vlast-
nictví dat vytvářených senzory a inteligentními zařízeními. 
Přezkoumá předpisy o  bezpečnosti a  odpovědnosti auto-
nomních systémů, předloží agendu dovedností EU, která 
občanům pomůže získávat dovednosti nutné pro pracovní 
místa v  digitální době. Navrhovaná opatření by měla zak-
tivovat více než 50 miliard EUR. Na jednotném digitálním 
trhu by měly bezpečně a hladce komunikovat miliardy pro-
pojených zařízení – včetně telefonů, počítačů a  senzorů – 
bez ohledu na jejich výrobce, technické vlastnosti nebo zemi 
původu. Komise navrhuje zrychlení postupu stanovování 
standardů zaměřením se na pět prioritních oblastí, na něž by 
se měli soustředit zástupci průmyslu a standardizační orgány 
při stanovování standardů. Jedná se o 5G, cloud computing, 
internet věcí, datové technologie a kybernetická bezpečnost, 
spolufinancováním testování technologií a  experimento-
vání s nimi k urychlení stanovování standardů. Akční plán 
pro „eGovernment“ zmodernizuje digitální veřejné služby. 
Komise zřídí jednotný digitální portál umožňující uživate-
lům získat veškeré informační, asistenční a problémy řešící 
služby, jež potřebují k  efektivnímu působení napříč hra-
nicemi. Propojí všechny obchodní a  insolventní rejstříky 
a  napojí je na evropský justiční portál (e-justice), který se 
stane jednotným kontaktním místem. Pomůže členským stá-
tům EU při rozvíjení přeshraničních služeb elektronického 
zdravotnictví, například elektronických předpisů a zdravot-
ních záznamů pacientů. Urychlí přechod na elektronické 
zadávání veřejných zakázek, elektronické podpisy a  uplat-
ňování zásady „pouze jednou“ ve veřejných zakázkách.

  Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu 
směrnice o soukromí a elektronických komunikacích

Do 5. července se lze zúčastnit konzultace Evropské komise 
ohledně stávajícího znění směrnice o  elektronické ochraně 
osobních údajů, jakož i možných změn stávajícího právního 
rámce. Přezkum směrnice o soukromí a elektronických komu-
nikacích je jednou z hlavních iniciativ zaměřených na posílení 
důvěry a bezpečnosti v oblasti digitálních služeb v EU s důra-
zem na zajištění vysoké úrovně ochrany pro občany a rovné 
podmínky pro všechny účastníky trhu. Směrnice o soukromí 
a elektronických komunikacích byla naposledy aktualizována 
v roce 2009. Konzultace je otevřena do 5. července 2016.

  Evropský parlament požaduje lepší regulaci jednot-
ného trhu

Zpráva schválená Evropským parlamentem požaduje, aby 
došlo ke zlepšení regulace jednotného trhu, tj. aby dobře 
fungovala legislativa ku prospěchu občanů, stimulovala kon-
kurenceschopnost, vytvářela pracovní místa. Mělo by dojít 
k  řádnému provádění, uplatňování a  prosazování pravidel 
jako nedílné součásti využití výhody jednotného trhu.

Regulace jednotného trhu by rovněž měla brát v úvahu 
nové příležitosti poskytnuté digitální revolucí stanovením 
pravidel pro budoucnost. Evropský parlament zároveň 
navrhl několik nástrojů s cílem zlepšit regulaci jednotného 
trhu, včetně účinného posouzení dopadu a  otevřenou, 
transparentní a  inkluzivní konzultaci s  reprezentativními 
sdruženími, občanskou společností, sociálními partnery 
a  dalšími zúčastněnými stranami. Národní parlamenty by 
samy o  sobě mohly hrát aktivnější úlohu, zejména v  kon-
zultačních procesech. Komise by měla rovněž zvážit vytvo-
ření „Evropského fóra zainteresovaných subjektů“ pro lepší 
regulaci a  méně byrokracie. Evropský parlament zdůraz-
ňuje, že zlepšení regulace jednotného trhu neznamená, že 
se odstraní všechny regulace nebo sníží úroveň jeho ambicí. 
Spíše znamená odstranění zbytečné regulace, byrokracie 
a negativních dopadů při dosahování politických cílů a zajiš-
tění konkurenčního regulačního prostředí, které podporuje 
zaměstnanost a podnikání v Evropě.

 Společný dopis z 11 členských států
Ve společném dopise Spojené království, Česká republika, 
Polsko, Lucembursko, Finsko, Švédsko, Dánsko, Estonsko, 
Lotyšsko, Litva a  Bulharsko žádají, aby Komise vzala při 
zvažování a přípravě politik a iniciativ týkajících se digitální 
ekonomiky následující. Rozvoj nových digitálních technolo-
gií, vzorců chování a obchodních modelů zpochybňuje sta-
tus quo a vyvolává otázky o tom, jak digitální platformy fun-
gují v rámci jednotného digitálního trhu. Platformy je třeba 
vnímat především jako příležitost, nikoliv hrozbu, protože 
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jsou pozitivní pro vývoj. Podniky využívají platformy k oslo-
vení více zákazníků a expandování na nové trhy. Spotřebitelé 
mají prospěch z více informací a pohodlí, výběru a kvality 
služeb a úspor času a peněz. Je proto důležité, aby platformy 
mohly být i nadále hnací silou inovace a splnění poptávky 
zákazníků. Přitom platformy jsou již předmětem význam-
ných regulací. Platformy nesmí být omezovány těžkopád-
ným nařízením. Jsou velmi pestré a pokrývají širokou škálu 
obchodních modelů. Přijetí nové ex-ante regulace cílené na 
on-line platformy jako segment digitální ekonomiky není 
žádoucí, pokud nejsou jasné a přesvědčivé důkazy o nezbyt-
nosti, protože je zde vysoké riziko, že tato nová úprava by 
byla nevhodné pro dynamický charakter tohoto odvětví. 
Pokud je to možné, neměly by být zavedeny právní před-
pisy, které by mohly působit jako překážka vývoje nových 
digitálních obchodních modelů a vytváření překážek vstupu 
a růstu evropského digitálního trhu. 

 Digitální jednotný webový portál
Generální ředitelství Evropské komise pro informatiku 
(DIGIT) zprovoznilo CEF Digital. Digitální jednotný webový 
portál je víc než jen webové stránky. Portál bude ústředním 
on-line zdrojem informací a nástrojem týkajícím se staveb-
ních bloků CEF a poskytují informace o konkrétním odvětví 
služeb digitální infrastruktury (DSI). Stavební bloky CEF 
nabízejí základní funkce, které mohou být použity v jakém-
koliv evropském projektu s cílem usnadnit poskytování digi-
tálních veřejných služeb přes hranice, zatímco pro konkrétní 
odvětví DSI jsou projekty, které jsou podporovány základ-
ními stavebními kameny CEF napříč politickými oblastmi. 
Ty jsou souhrnně označovány jako CEF Digital. 

  Aktuality z ČR

 Spory zůstávají na ČTÚ
Vláda schválila ponechání agendy účastnických sporů 
o  peněžitá plnění v  oblasti elektronických komunikací na 
Českém telekomunikačním úřadu při zachování současné 
úrovně jeho personálního a finančního zajištění. Podle ana-
lýzy ministerstva spravedlnosti, by v případě převodu agendy 
tzv. účastnických sporů o peněžitá plnění z ČTÚ na obecné 
soudy byl značný dopad na soudní soustavu. Vzhledem 
k  současnému stavu počtu sporů u  ČTÚ lze oprávněně 
očekávat nápad v  řádu desítek tisíc věcí ročně. Zároveň je 
zde riziko, že i přes požadované posílení soudů převodem 
agendy dojde k podstatnému zatížení soudů, které nebudou 
schopné unést. Jen stěží si lze představit, že by obecné soudy 
tyto spory řešily, aniž by současně došlo k zásadnímu per-
sonálnímu posílení soudů v řádech stovek zaměstnanců. To 
by vša, podle vyjádření ministerstva spravedlnosti, kladlo 
nemalé nároky na státní rozpočet.

 Televizní digitalizace 2.0
Ministerstvo průmyslu a  obchodu uspořádalo konferenci 
Televizní digitalizace 2.0, kde ministr Jan Mládek uvedl, že 
Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání v České 
republice by měl být předložen k projednání vládě do konce 
letošního června. Konečné rozhodnutí, které se dotkne 
diváků v  celé Evropě, ale dosud nepadlo. Pilotní vysílání 
v novém standardu DVB-T2 by mohlo začít nejdříve letos 
na podzim. V Evropské unii by mělo být pásmo 700 MHz 
pro širokopásmový internet uvolněno v letech 2020 až 2022. 
Pozemní vysílání je jedinou možností bezplatného příjmu 
televizního signálu, který momentálně využívá zhruba šede-

sát procent českých domácností. Nejzazší termín přijetí 
technického plánu přechodu na vysílání ve standardu DVB-
T2 vládou by měl být rok 2018. Na přelomu let 2020 a 2021 
by pak mělo dojít k vypnutí vysílání ve standardu DVB-T 
a definitivnímu uvolnění pásma 700 MHz.

  Návrh zákona o  opatřeních ke snížení nákladů sítí 
NGA

Legislativní rada vlády (LRV) přerušila projednávání návrhu 
zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vyso-
korychlostních sítí elektronických komunikací. Přerušení 
má poskytnout Ministerstvu průmyslu a  obchodu dosta-
tek času na doplnění připomínek jednotlivých komisí 
LRV. Cílem zákona je snížit náklady na budování sítí nové 
generace a  zrychlit jejich výstavbu, včetně stanovení práv 
a povinností pro dotčené společnosti spojených s touto čin-
ností. Předpokládá se, že ministerstvo průmyslu a obchodu 
předloží doplněný návrh v průběhu června 2016.

 Aukce kmitočtů v pásmech 1 800 MHz a 2 600 MHz
Do aukce volných kmitočtů v  pásmech 1 800 MHz a  2 
600 MHz obdržel Český telekomunikační úřad tři při-
hlášky. O  účast ve výběrovém řízení projevily zájem spo-
lečnosti O2 Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic 
a.s. a  T-Mobile Czech Republic a.s. Všechny došlé žádosti 
splňují formální požadavky stanovené v  kapitole 8.2.1 
Vyhlášení výběrového řízení a  obsahují i  povinné přílohy. 
Aukce dosud není ukončena. Předmětem výběrového řízení 
je celkem sedm kmitočtových úseků. Jejich souhrnná vyvo-
lávací cena byla stanovena na 734 milionů Kč.

  Ministerstvo průmyslu a  obchodu zveřejnilo infor-
maci o přípravě Národního plánu sítí nové generace 

Ministr průmyslu a  obchodu Jan Mládek se dohodl se 
zástupci odborné veřejnosti na vzniku a intenzivní činnosti 
pracovní skupiny pro dokončení Národního plánu rozvoje 
sítí nové generace na dalším pravidelném setkání k proble-
matice tzv. vysokorychlostního internetu. Výsledky schůzky 
považuje Jan Mládek za průlomové odstranění hlavních 
překážek v pohledech ministerstva a zástupců ICT sektoru 
na Národní plán sítí nové generace a věří, že pracovní sku-
pina rychle dokončí konzultační práce na celém materiálu. 
Národní plán je nezbytným předpokladem pro další jed-
nání s Evropskou unií o možnosti čerpat spolufinancování 
ve výši až 14 miliard korun pro rozvoj vysokorychlostního 
internetu. Podle předpokladů MPO by měl být návrh plánu 
předložen vládě k projednání ve druhé polovině června.

 Zdeněk Zajíček zvolen prezidentem ICT UNIE
Novým prezidentem ICT UNIE, která sdružuje firmy z oboru 
informačních technologií a elektronických komunikací, se na 
tříleté funkční období stal Zdeněk Zajíček. Rozhodlo o tom 
na svém zasedání představenstvo ICT UNIE.  Nově zvo-
lený prezident se své funkce ujal 17. března letošního roku. 
Představenstvo ICT UNIE zároveň poděkovalo odcháze-
jícímu prezidentovi Svatoslavu Novákovi, který se rozhodl 
znovu nekandidovat a jeho mandát skončil 16. března. 

 Vládním zmocněncem jmenován Tomáš Prouza
Vláda na svém zasedání dne 18. května 2016 rozhodla, že 
koordinátorem pro digitální agendu se stane vládní zmoc-
něnec pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.  Přímá podří-
zenost koordinátora pro digitální agendu předsedovi vlády 
má konečně zajistit digitální agendě adekvátní prioritu. 
Koordinátor digitální agendy získá navíc funkce místopřed-
sedy Rady vlády pro informační společnost a Rady vlády pro 
konkurenceschopnost a hospodářský růst..
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CESNET bilancuje

Když se před dvaceti léty na ČVUT rozhodovalo o zří-
zení pracoviště, které by bylo schopno poskytovat tech-
nickou a  technologickou podporu nejen českým vyso-
kým školám a ústavům Akademie věd ČR při budování 
centrální počítačové sítě pro vědu a výzkum, ale i nabí-
zet speciální telekomunikační služby pro širší odbornou 
veřejnost, jistě malou skupinku nadšenců na Oblastním 
výpočetním centru (OVC) ČVUT odhodlaných pustit se 
do tehdy neprobádaných oblastí digitalizujícího se světa, 
ani nenapadlo, že se ocitli na začátku hodně dlouhé trati, 
že to nejspíš nebude krátká procházka růžovou zahra-
dou, ale náročná, systematická, ale technicky velmi zají-
mavá práce, která možná nikdy úplně neskončí.

Téma však bylo natolik lákavé, že se do řešení aktu-
álních problémů, které se objevovaly v  souvislosti 
s  počátky budování akademické sítě, nakonec opřeli 
plnou silou. S podporou vedení ČVUT a s požehnáním 
Ministerstva školství v březnu 1996 přišla skupina inže-
nýrů z Oblastního výpočetního centra ČVUT s konkrét-
ním návrhem, a  tak bylo oficiálně ustaveno sdružení 
CESNET, jehož hlavním úkolem mělo být dlouhodobé 
rozvíjení a  provozování národní e-infrastruktury pro 
vědu, výzkum a vzdělávání. Sdružení má v současnosti 
27 aktivních členů a  stručně řečeno, pečuje o  provoz 
a  rozvoj rozlehlé počítačové sítě, výpočetních gridů, 
datových úložišť, disponuje nabídkou široké škály spe-
ciálních telekomunikačních služeb v prostředí vysokých 
škol a Akademie věd České republiky. Důležitou složkou 
činnosti sdružení CESNET je výzkum a  vývoj v  rele-
vantních oblastech, jehož výsledky lze bezprostředně 
uplatnit při rozvoji akademické e-infrastruktury. Tyto 
aktivity probíhají zejména formou řešení tematický 
zadávaných projektů. K  aktivním zakládajícím členům 
sdružení patřil také dlouholetý ředitel CESNETu Ing. 
Jan Gruntorád, CSc., kterého jsme požádali, při příleži-
tosti dvacetiletého výročí založení této významné insti-
tuce, o rozhovor.

 Sdružení CESNET slaví letos v  březnu dvacetileté 
výročí svého založení. Zkusme stručně shrnout, čeho se 
vám za těch dvacet let podařilo dosáhnout?
Především se podařilo vybudovat a  nabídnout našim 
členům i  ostatním organizacím uživatelsky přátelské 
prostředí Národní e-infrastruktury CESNET, která 
pružně reaguje na dynamicky se měnící nároky akade-
mické obce, plynule rozšiřuje komplex služeb v oblasti 
informačních a  komunikačních technologií, nabízí 
efektivní nástroje pro přenos, ukládání a  zpracování 
velkých objemů dat, umožňuje přístup nejen do evrop-

ského výzkumného prostoru spolupracujících institucí 
EU, ale zjednodušuje kooperaci vědců a  výzkumných 
týmů v globálním měřítku. E-infrastruktura CESNET 
je součástí Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur 
schválené vládou a  také dílčích infrastruktur praco-
višť zaměřených na výzkum, vývoj a inovace. Stávající 
infrastruktura je určena především pro akademickou 
a  vědeckou komunitu bez ohledu na vědní obor, pro 
subjekty zabývající se výzkumem, vývojem a  inova-
cemi, pro vzdělávací a  kulturní instituce, organizace 
veřejné správy a  další instituce a  podnikatelské sub-
jekty ověřující v praxi výsledky výzkumu. V současné 
době aktivně využívá infrastrukturu CESNET celkem 
36 veřejných, státních a soukromých vysokých škol, 54 
ústavů Akademie věd České republiky, 10 fakultních 
nemocnic, 23 vědeckých a veřejných knihoven, většina 
technologických a  inovačních center v  ČR, vědecko-
technické parky a  další společensky významné insti-
tuce. Celkový počet pracovních stanic, které mají pří-
stup ke službám e-infrastruktury CESNET, se aktuálně 
pohybuje kolem 450 000.

 Kromě síťových služeb nabízíte nejen technologické 
zázemí pro ukládání a  zálohování dat, podporu video-
konferencí, web konferencí, IP telefonii atd., ale také moc-
nou výpočetní kapacitu pro řešení složitých numerických 
výpočtů například pro astronomy, teoretické fyziky a další 
obory exaktních věd. Můžete stručně shrnout, jak tato 
služba funguje?
Náročnými numerickými výpočty se zabývá naše 
MetaCentrum, které disponuje rozsáhlým hardwaro-
vým distribuovaným prostředím, jehož hlavním cílem 
je garantovat a  koordinovat provoz Národní Gridové 
Infrastruktury (NGI) v  ČR, která je součástí struk-
tury Evropské Gridové Infrastruktury (EGI). Prostředí 
MetaCentra umožňuje využití dostupných výpočetních 
a  datových zdrojů pro řešení výpočetně mimořádně 
náročných úloh, jejichž zvládnutí mnohdy přesahuje 
kapacitu kteréhokoliv z  aktuálně existujících řešitel-
ských pracovišť v ČR. Výpočetní kapacity jsou využí-
vány k řešení úloh zejména z oblastí výpočetní chemie, 
strukturální biologie, bioinformatiky, technických 
simulací, matematického modelování, ekonomických 
systémů apod. MetaCentrum bylo budováno jako fle-
xibilní, otevřený systém, jehož důležitou rolí je propo-
jení a integrace výpočetních clusterů spolupracujících 
subjektů do společné infrastruktury. MetaCentrum je 
zapojeno do výzkumu a vývoje v oblastech plánování 
úloh, middleware, virtualizace infrastruktury a  bez-

Ing. Jan Gruntorád, CSc.
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pečnosti. Spolupracuje při řešení nadnárodních projektů 
v  rámci evropského sdružení EGI.eu. V  konkrétních číslech 
sdružuje NGI výpočetní kapacity a úložné prostory osmi aka-
demických institucí v v 11 lokalitách v ČR. Kromě výpočetní 
síly 12 800 CPU jader a  diskové kapacity 2 PB pro pracovní 
data nabízí NGI také 3 500 CPU jader a 3 PB diskových kapa-
cit do mezinárodního gridu, MetaCentrum zahrnuje i výpo-
četní servery s GP-GPU kartami a servery s pamětí větší než 
1TB. NGI disponuje širokým spektrem programových pro-
středků, vývojových prostředí a  aplikačních programů jako 
například Ansys, Fluent, Gaussian, VASP, Matlab, Maple, 
Mathematica a  další, které může nabídnout svým klientům. 
V roce 2015 bylo prostřednictvím NGI řešeno zhruba 245 000 
úloh měsíčně a propočítáno asi 4 milióny hodin v přepočtu na 
jedno CPU jádro. Služeb NGI může využít každý akademický 
pracovník i  student veřejné vysoké školy nebo zaměstnanec 
AV ČR. Za poskytnutí výpočetní kapacity NGI se neplatí, řeši-
telé výzkumných úkolů za užívání výpočetních prostředků 
NGI pouze otevřeně poděkují ve svých publikacích a  jed-
nou ročně podávají výroční zprávu o  dosažených vědeckých 
výsledcích jednomu z našich odborů.

 Jednou z největších hrozeb pro západní společnost je problém 
kybernetické bezpečnosti v  souvislosti s  otevřeným prostředím 
Internetu. Před pár měsíci CESNET seznámil poměrně detailně 
čtenáře Sdělovací techniky s  činností vaší Forenzní laboratoře 
(FLAB). Zkuste stručně připomenout co FLAB nabízí stále více 
ohrožovaným uživatelům sítě Internet?
Protože disponujeme poměrně rozsáhlými programovými 
prostředky pro analýzu bezpečnostních incidentů, nabízíme 
všem, kteří zjistili bezpečnostní incident, například opakovaný 
průnik útočníka do interní sítě podniku nebo státní instituce, 
analýzu aktuálního stavu sítě a  zjištění detailních informací 
o  průběhu napadení včetně případné identifikace útočníka, 
pokud je to technicky možné. V této souvislosti umíme nalézt 
případné body zranitelnosti v systémech zákazníka ještě dříve, 
než dojde k případnému napadení. To bude mít velký význam 
především při masovějším zaváděním technologií Industry 
4.0 v  našich výrobních podnicích. Komplexní automatizace 
výrobních procesů a řízení výrobních i ekonomických procesů 
v reálném čase přináší další, v pořadí už čtvrtou průmyslovou 
revoluci, která v  několika příštích letech rozhodujícím způ-
sobem ovlivní konkurenceschopnost jak jednotlivých výrob-
ních celků, tak může změnit i  pozici průmyslově vyspělých 
zemí v globálním žebříčku s přihlédnutím k jejich aktuálnímu 
postavení ve světové ekonomice. Kvalifikovaní pracovníci 
FLAB, pokud identifikují zranitelná místa ve vašich techno-
logiích, mohou doporučit efektivní řešení a spolupracovat při 
jejich realizaci. Prvním krokem na cestě ke zvyšování bez-
pečnosti rozlehlých systémů podniků nebo i  státní správy je 
provedení odpovídajících zátěžových testů. Bankovní systémy 
se podobným způsobem testují a  následně se hodnotí jejich 
odolnost pravidelně už několik let. Jednotlivé služby a  jejich 
návaznost, které je schopna v  současnosti nabídnout naše 
FLAB ukazuje obr. 1.

 Uživatelé často žádají bezpečný a  jednoduchý přístup ze své 
domovské sítě do sítí spolupracujících institucí. Jak řeší CESNET 
mnohdy netriviální problémy kolem roamingu v počítačových sítích?
Mobilita vysokoškolských učitelů, zejména však studentů je 
vysoce žádaná a  ceněná, protože v  dnešní době jsou výměnné 
stáže a  studijní pobyty součástí každodenní praxe. Aby se uži-

vatelé sítě CESNET vyhnuli starostem s registrací a administra-
tivou související s přechodem do hostitelských sítí, vznikl kon-
cept roamingu zajišťující bezproblémovou výměnu uživatelů 
mezi spolupracujícími institucemi. Projekt nese název eduroam 
a  jeho cílem je budovat a  udržovat roamingové prostředí mezi 
tuzemskými i  evropskými výzkumnými a  vzdělávacími institu-
cemi. Uživatelům dovoluje zcela transparentní přístup ve velkém 
počtu lokalit na celém světě. Uživatel disponuje jedinou iden-
titou (ověřovací údaje jsou uchovávány v  jeho domovské insti-
tuci), která jej opravňuje k přístupu ke všem participujícím sítím. 
Klíčovou roli v roamingovém systému hraje autentizační a auto-
rizační infrastruktura (AAI), do které jsou připojeny všechny 
lokální autentizační systémy spolupracujících organizací. AAI 
musí zajistit především výměnu ověřovacích údajů o  uživate-
lích, a to za dodržení přísných bezpečnostních pravidel. Použití 
sítě je pak stejně snadné, jako je používání roamingu mobilních 

Obr. 1  Přehled ucelené nabídky služeb FLAB a jejich návazností
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operátorů. Uživatel má ve své domovské síti jediný účet a ten jej 
opravňuje k používání bezdrátových sítí kteréhokoliv člena pro-
jektu. Obvykle uživatel ani nepozná, ve které síti zrovna pracuje. 
Pokrytí partnerskými sítěmi na území ČR ukazuje obr. 2.

 V síti Internet bují značná anarchie a neuspořádanost. Máme 
očekávat, že se situace ještě zhorší nebo se začne blýskat na lepší časy?
Provoz sítě Internet narostl v  posledních letech do takových 
rozměrů, že člověk už svěřuje například i rozesílání hromad-
ných mailů nebo odpovídání na příchozí poštu automatickým 
systémům tzv. softwarovým robotům, protože lidi z  dohle-
dových center už nestačí reagovat okamžitě, bezchybně a  24 
hodin denně. Přitom objem příchozích informací roste díky 
rozvoji multimediálních technologií nad všechny dříve před-
stavitelné meze. K  tomu musíme vzít v úvahu nové dimenze 
Internetu věcí a oblast řízení průmyslových procesů v reálném 
čase Industry 4.0, kde spolu musí komunikovat tisíce čidel 
s licencí přímého zásahu do sledovaného procesu. Mám z toho 
všeho někdy dosti smíšené pocity, napadá mě, zda by nestálo 
za úvahu některé evolučně se rozvíjející aplikace počítačových 
technologií trochu přiškrtit, stanovit nepřekročitelné meze, 
aby se ze dne na den z užitečných strojů usnadňujících nám 
život nestaly stroje, kterým začneme sloužit (trochu i v duchu 
geniální fantazie Karla Čapka). Na loňské prezentaci robotů 
v Kalifornii bylo předvedeno několik modelů, které dispono-
valy takovou inteligencí, že byly sto odporovat příkazu člo-
věka, protože rozpoznaly, že míří do nebezpečné nebo neře-
šitelné situace, protože by jim například hrozil katastrofální 
pád. A tak jsme jen krůček od situace, kdy robot nahlédne, že 
jeho pán nemá dost schopností řádně ho úkolovat, začne se 
rozhodovat sám a třeba se obrátí i proti svému tvůrci. Všechny 
činnosti, které se podaří algoritmizovat, může v  současnosti 
beze zbytku a  dokonale zvládat stroj, člověk zatím většinou 
dominuje v  oblasti řešení heuristických (nealgoritmických) 
problémů, ale stále naléhavější otázkou zůstává, jak dlouho mu 
to může vydržet. Dalším příkladem mohou být auta bez řidiče. 

Nevím, zda bych měl odvahu svůj život svěřit počítačem říze-
nému stroji, především proto, že musíme bohužel připustit, 
že vždycky hrozí nebezpečí průniku neoprávněné osoby i do 
s největší péčí zabezpečených systémů. Stejně tak nemám dobrý 
pocit z  nekontrolovatelně bujících sociálních sítí, zejména 
nezkušení a  nedostatečně vzdělaní mladí lidé se mohou 
snadno stát obětí různých demagogů, třeba i  s  teroristickým 
nebo jinak zločinným podtextem. A my tomu nejsme schopni 
efektivně se bránit, protože žijeme v prostředí deformovaném 
jistým způsobem, trochu odtrženém od reálného života. Jiným 
příkladem může být zavádění digitálních technologií do dál-
kového dohledu v systému péče o zdraví. Informace o zdraví 
člověka mohou být snadno zneužitelné s tragickými následky. 
Jedno z našich oddělení se zabývá skutečně důkladně proble-
matikou bezpečnosti různých služeb, ale na druhé straně, co si 
budeme povídat, ti hackeři jsou vždycky o kousek napřed, mají 
příslušné technologické vybavení i  know-how k  prolomení 
skoro všech typů zabezpečení. Pro specialistu hackera je to jen 
otázka času a vynaložených nákladů. V okamžiku, kdy zjistí, 
že se mu to nevyplatí, jde jinam. A uživateli se zase nevyplatí 
příliš složité zabezpečení, protože to může značně zpomalovat 
jeho aplikace, až k nepoužitelnosti. Kde je optimální hranice 
mezi stupněm zabezpečení a cenou, kterou je uživatel nucen 
platit, to je problém, kterým se u nás velmi vážně zabývá celá 
skupina fundovaných specialistů.

 Financování CESNETu jistě vyžaduje značné prostředky asi 
hlavně ze státního rozpočtu. Nabízíte svoje služby také soukro-
mému sektoru?
Provoz CESNETu je hrazen částečně ze státního rozpočtu a také 
z příspěvků našich členů, ale významnou část nákladů se nám daří 
pokrýt hlavně díky tuzemským i zahraničním grantům a v ome-
zené míře hospodářským aktivitám. Bez nich bychom měli spíš 
hluboko do kapsy a nemohli bychom dost dobře financovat náš 
vývoj a výzkum. Příkladem je forenzní laboratoř. Předpokládáme, 
že o její placené služby bude na trhu zájem. Potřebujeme prosa-

Obr. 2  Pokrytí ČR sítí CESNET s podporou partnerských sítí
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zovat výsledky našeho vývoje v  praxi a  také vydělávat peníze. 
Podobně to je i v případě zavádění a využívání přenosových rych-
lostí kolem 200 Gb/s a výše, kde si udržujeme víceméně domi-
nantní postavení. Zdálo by se na první pohled, že se nenajde 
zákazník, který by podobné přenosové rychlosti mohl potřebovat 
a smysluplně je využívat. V ČR se buduje špičková infrastruktura 
také v souvislosti s výkonným laserem (projekt ELI), který má být 
jedním z nejvýkonnějších strojů tohoto typu v Evropě, bude pra-
covat blízko Prahy a bude generovat obrovská kvanta dat, která 
bude třeba distribuovat po Evropě. Přibývají i další oblasti jako 
například biomedicínský výzkum, zejména kolem analýz DNA 
struktur, který generuje obrovské množství dat, a ta je třeba dis-
tribuovat na jednotlivá akademická pracoviště k  analyzátorům 
DNA. Jeden příklad za všechny: pracoviště pro biomedicíncký 
výzkum na univerzitě v  Olomouci potřebuje přímý kontakt na 
superpočítač v  Ostravě na VŠB-TU s  přenosovými rychlostmi 
řádu stovek Gb/s. A  podobným způsobem se začínají rýsovat 
i  další evropské projekty. V  této souvislosti se nám osvědčuje 
nabídnout řešitelským týmům například z oborů fyziky pevných 
částic, meteorologie, biomedicíny atd. přímou spoluúčast našeho 
informatika, který bude pro daný projekt schopen řešit problémy 
kolem přenosu velkých objemů dat. Zrovna tak je třeba počítat 

s tím, že když budeme umět přenášet velké objemy dat, musíme je 
někde bezpečně uložit a také je musíme stačit zpracovávat. Jinak 
se začnou hromadit a i informace stárnou. Proto je třeba defino-
vat nové efektivnější protokoly na všech přenosových vrstvách. 
Máme specialisty, kteří se podílejí na celé šíři řešení problémů od 
optických zesilovačů a DWDM multiplexorů (CzechLight) až po 
oblast protokolů, rychlých kompresních algoritmů, systémů pro 
big data technologie atd. Zabýváme se komplexní e-infrastruktu-
rou a to znamená především kvalitní síť, odpovídající výpočetní 
prostředí, kapacita úložiště, spolehlivá autentifikace, bezpečnost 
atd. Tak se CESNET z několika zakládajících pracovníků za 20 let 
rozrostl na více než 130 plných úvazků, což pokrývá přes 200 pra-
covníků, včetně externistů a pořád to ještě nestačí. Uživili bychom 
ještě pár mladých šikovných inženýrů, ale na ulici nejsou. Mám 
dobrý pocit, že se nám podařilo za těch 20 let udělat docela dost 
užitečné práce. Nicméně také rád vzpomínám na dobrodružství 
křivolakých cestiček kolem začátků Internetu v Čechách.

 Já také, ale to budeme muset odložit až na příště. Děkuji za 
příznivé přijetí a přeji, samozřejmě i jménem našich čtenářů, ať 
CESNET roste a vzkvétá dalších dvacet let stejně jako dosud. 

Jiří Kříž

Přenosové parametry a kvalita služeb v sítích NGA
ČVUT Praha, katedra telekomunikační techniky společně s ICT UNIÍ z.s. a Akademií vláknové optiky a optických komunikací 
PROFiber Networking s.r.o. uspořádali dne 28. dubna 2016 technický workshop na téma Přenosové parametry a kvalita služeb 
v sítích NGA. 

K tématu přístupových sítí nové generace (NGA) se v současné době vede mnoho diskuzí na různých úrovních. Akcelerátorem 
těchto debat je příprava národního plánu rozvoje a dotačního programu pro výstavbu těchto sítí. Experti z Fakulty elektrotech-
nické ČVUT v Praze se touto problematikou dlouhodobě zabývají a chtějí přispět k zavedení uceleného systému přenosových 
parametrů a měřítek kvality služeb, protože stále chybí jednoznačné a obecně uznávané definice, nejsou dostatečné zkušenosti 
s testováním a technické standardy se teprve tvoří.

Seminář Přenosové parametry a kvalita služeb v sítích NGA proběhl na ČVUT Praha Fakultě Elektrotechnické a zúčastnilo 
se ho přes 90 odborníků z oboru. Většinu z nich tvořili technici a manažeři provozovatelů sítí elektronických komunikací, ser-
visních, montážních a dodavatelských firem. Důležitá byla silné zastoupení akademické sféry a pracovníků státní správy (Český 
telekomunikační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Přednášky byly zaměřeny tak, aby k technickým parametrům přístupových sítí nové generace NGA (Next Generation Access) 
mohli promluvit provozovatelé infrastruktury NGA, poskytovatelé služeb na pronajaté infrastruktuře, odborníci z vysokých škol 
a pokročilých pracovišť sledujících nejnovější trendy a standardy v oboru. To vše bylo doplněno o pohled regulátora, zodpo-
vědného za kontrolu kvality služeb elektronických komunikací, a také o pohled ministerstva, které připravuje dotační titul pro 
rozvoj širokopásmového internetu. Praktické poznatky a měřicí metody bylo možné vyzkoušet na pracovišti, které simulovalo 
síť NGA. Konkrétně se jednalo o tyto přednášky: 

–  Definice a standardy NGA – doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky.
–  Metodika ČTÚ pro kontrolu kvality sítí NGA – Ing. Pavel Zahradník, Český telekomunikační úřad.
–  Měření NGA – praktické ukázky a zkušenosti – Ing. Josef Beran, Ing. Martin Ťupa, PROFiber Networking s.r.o.
–  Pohled operátora – vlastníka infrastruktury NGA – Ing. Martin Parolek, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
–  Požadavky na NGA infrastrukturu z pohledu velkoobchodního odběratele – Ondřej Pecka, Vodafone Czech Republic a.s.
–  Postoje MPO k požadavkům na parametry NGA sítí a jejich klasifikace – Ing. Vladimír Petržílka, Ministerstvo průmyslu 

a obchodu.
Po každé přednášce bylo možné diskutovat s  přednášejícím ke konkrétnímu tématu a  na závěr celého bloku proběhla širší 
výměna názorů. Akce se setkala s výborným ohlasem. O velkém zájmu hovoří i fakt, že organizátoři museli měnit přednáškovou 
místnost v průběhu období pro registraci účastníků za podstatně větší prostory.

Nové standardy, nedostatek zkušeností a  referencí způsobený prudkým rozvojem sítí NGA pociťují všichni, kteří působí 
v tomto odvětví průmyslu. Pro tvorbu nových dokumentů, projektů, další rozvoj sítí NGA je nutné pochopení technologie, pra-
videl návrhu a výstavby těchto sítí a nastavení kvalitativních parametrů za účelem garance kvality a jejího dlouhodobého udržení. 
To bez patřičné osvěty a otevřené diskuse kvalifikovaných lidí není možné. Za tímto účelem jsou také prezentace z workshopu 
volně k dispozici na webových stránkách http://www.profiber.eu/Pruvodce-technickym-workshopem-NGA-28-4-2016/.
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 Úvod
Až donedávna byla při poskytování zdravotních slu-
žeb nezbytná fyzická přítomnost pacienta v  lékařském 
středisku. Pacienti žijící v  oblastech s  nedostatečnou 
zdravotní službou musí překonávat velké vzdálenosti 
nebo se musí spokojit s nestandardní lékařskou službou 
a pro přístup k  lékařské literatuře či dalším výukovým 
prostředkům musí navštívit specializované zdravot-
nické knihovny. Údaje o pacientech uložené u praktic-
kého lékaře nejsou snadno dostupné pro další lékařské 
odborníky, lékárny, pojišťovny, nemocnice či laboratoře. 
Každý poskytovatel zdravotní péče má vlastní databázi 
pro ukládání individuálních dat a  lékařských snímků 
pacientů, což vytváří fyzické, ekonomické a  znalostní 
bariéry pro poskytování optimální zdravotnické péče. 

Zavádění digitálních informačních a komunikačních 
technologií (ICT) tyto problémy automaticky neřeší. 
Pacienti žijící v odlehlých oblastech stále nemají přímý 
přístup k lékařským odborníkům a osobní lékařská zaří-
zení nemohou být elektronicky propojena ze vzdálených 
míst k  moderním zdravotnickým zařízením. Záznamy 
o  pacientech uložené v  elektronické podobě v  jedné 
ambulanci či poradně nejsou přístupné pro nemocnice 
nebo lékárny. Každý subjekt, který je nějakým způsobem 
zapojen do poskytování zdravotní péče – nemocnice, 
administrativní organizace, jako vládní instituce nebo 
pojišťovny, lékárny, praktičtí i odborní lékaři – ti všichni 
mají instalovány své vlastní základní proprietární sys-
témy, technologie a informační systémy, které postrádají 
interoperabilitu se systémy ostatních poskytovatelů. 

Řešení těchto nedostatků lze dosáhnout pouze díky 
zavádění standardů a  specifikací eHealth, které budou 
umožňovat interoperabilitu mezi ICT a systémy různých 
poskytovatelů zdravotní péče. Standardy popisují cho-
vání a vlastnosti zařízení a služeb jako formáty, šifrování 
nebo komprimování informací, detekci a opravu chyb, 
společné adresování či struktury zabezpečení. Společně 
všechny tyto funkce umožňují spolehlivý a  interopera-
bilní přenos informací přes komunikační sítě a  jejich 
sdílení mezi zařízeními, která splňují požadavky těchto 
standardů. Standardy pro ICT nezahrnují samozřejmě 
jen služby a aplikace eHealth, ale také Internet, mobilní 
systémy, tradiční telefonní služby a  systémy, které 

poskytují digitalizovanou hudbu, filmy, video a obrazy. 
Standardy nejsou software nebo hardware, ale posky-
tují vývojářům obecný rámec pro návrh produktů, které 
budou vzájemně kompatibilní. 

Rychlé zavádění standardů v  oblasti eHealth musí 
doprovázet tři trendy, a to pokrok v oblasti poskytování 
zdravotní péče prostřednictvím mobilních a  rádiových 
eHealth technologií; personalizovanou medicínu zahrnu-
jící osobní lékařské záznamy, lékařské diagnostické pří-
stroje a biometrické záznamy; interaktivní zdravotní péči 
prostřednictvím sociálních médií a aplikací Web 2.0.

V  další části jsou popsány instituce, které pracují 
na vývoji standardů pro elektronizaci zdravotnictví, tj. 
CEN/TC 251, DICOM, HL7, ISO/TC 215, ISO/IEEE 
11073 a zejména práce ITU-T týkající se telekomunikací 
a mobilní infrastruktury, multimediálních aplikací eHe-
alth a reakce na tísňové stavy a katastrofy. 

 Standardizační organizace 
Na vývoji standardů eHealth pracuje několik standardi-
začních organizací, bohužel historicky mnohé z  těchto 
norem nejsou vzájemně kompatibilní. Standardizace 
eHealth musí zahrnovat všechny vrstvy referenčního 
modelu ISO/OSI, tj. fyzickou, spojovou, síťovou, trans-
portní, relační, prezentační a aplikační, což znamená, že 
probíhají technické práce na různých úrovních. Otázka, 
do jaké míry bude zajištěna interoperabilita mezi jed-
notlivými vrstvami a  tedy kompatibilita mezi zaříze-
ními, závisí na vzájemné spolupráci standardizačních 
organizací.

Tabulka 1 ukazuje webové stránky organizací a  ini-
ciativ, které pracují na standardizaci eHealth. Tento 
seznam sice není vyčerpávající, ale zahrnuje nejdůleži-
tější organizace a poskytuje dobrý pohled na kompliko-
vanost a různorodost souboru norem pro eHealth. Práce 
ITU v této oblasti, jakož i koordinace práce spojené se 
Světovou zdravotnickou organizací budou zmíněny 
v samostatné kapitole.

CEN/TC 251 – eHealth Informatics
CEN/TC 251 je technická komise Evropského výboru 
pro normalizaci (Comité Européen de Normalisation, 

Článek se zabývá významem standardizace pro zajištění interoperability v oblasti eHealth a poskytuje přehled hlavních 
organizací, které se podílí na standardizaci služeb a infrastruktury eHealth. Dále jsou zmíněny některé obecné standardy 
ITU-T, které jsou nezbytné pro podporu moderních aplikací eHealth. Na závěr je shrnuto pět předpokladů standardizace, 
které jsou nezbytné pro dosažení cílů eHealth.

Standardy a interoperabilita 
v oblasti eHealth
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CEN) zabývající se zdravotnickou informatikou. CEN vydává 
normy, které se zaměřují zejména na aplikační a  obsahové, 
a  vrstvy v  oblasti eHealth, jako CEN/TS 15699:2009 „Health 
informatics – clinical knowledge resources – Metadata“ nebo 
CEN/TS 15212:2006 „Health informatics – Vocabulary – 
Maintenance procedure for a  web-based terms and concepts 
database“. Standardy CEN obvykle popisují aspekty prezen-
tace informací, standardních zpráv, elektronických zdravotních 
záznamů a  pokrývají některé oblasti specifické komunikace 
mezi zdravotnickými zařízeními. Práce CEN zahrnují rovněž 
řešení problémů interoperability na základě mandátu Evropské 
komise (mandát 40315). 

Continua Health Alliance
Continua Health Alliance je nezisková organizace s více než 240 
členskými společnostmi, která se zabývá podporou interope-
rability mezi osobními zařízeními a systémy v oblasti eHealth. 
Aliance se zaměřuje na tři oblasti elektronického zdravotnictví, 
první oblast zahrnuje technologie, které pomáhají zachovávat 
dobré zdraví, zejména udržováním optimální hmotnosti a pre-
vencí chorob souvisejících s  obezitou. Interoperabilita v  této 
oblasti je zaměřena na koučování cvičení přes Internet, kroko-
měry, váhy, posilovací stroje a wellness zařízení. Druhá oblast 
se soustřeďuje na léčení chronických onemocnění a především 
monitorování zdravotního stavu a  diagnostické systémy. Třetí 
oblast pokrývá stárnutí světové populace a  systémy pro asis-
tované bydlení starších osob. Continua také zahájila program 
certifikace, který zajišťuje, že zařízení s logem Continua budou 
vzájemně spolupracovat.

epSOS 
Jednou z  nových standardizačních iniciativ eHealth je epSOS 
neboli European Patients Smart Open Services. Jedná se o inicia-
tivu částečně financovanou z programu Evropské komise pro ino-
vace a konkurenceschopnost, kterého se účastní 23 zemí. Cílem je 
vytvořit elektronický systém zdravotních záznamů jednotný pro 
celou Evropu, přičemž záznamy o pacientech, předpisy a informace 
o pojištění by mohly být přístupné elektronicky bez ohledu na to, 
kde v Evropě bude pacient podstupovat léčení. Tato iniciativa při-
jímá obecnou politiku využít již dostupné mezinárodní standardy 
kdykoli je to možné, včetně standardů od HL7, WHO, ISO apod. 

GS1 Healthcare 
GS1 je globální nezisková organizace, složená z institucí mnoha 
zemí, která je zaměřená na návrh a  zavádění globálních stan-
dardů řešení k  zlepšování efektivity a  průhlednosti vztahu 
nabídky a poptávky. GS1 Healthcare vyvíjí globální standardy, 
které mají zdravotnickým společnostem pomoci zlepšit přes-
nost, rychlost a efektivitu dodavatelského řetězce a poskytování 
péče. Jednotlivé pracovní skupiny řeší problematiku identifikace 
výrobku od výrobku až po místo poskytování péče, identifikaci 
produktu v  rámci dodavatelského řetězce a  zajištění činností 
nemocnice týkající se bezpečnosti produktů a  optimalizace 
dodavatelského řetězce. 

National Electrical Manufacturers Association – DICOM 
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) je 
soubor standardů pro zobrazování, distribuci, skladování a tisk 
medicínských dat pořízených zobrazovacími metodami jako 
jsou počítačová tomografie, magnetická rezonance či ultrazvuk. 
Původní standard byl vytvořen v roce 1993 American College 
of Radiology a DICOM Standard Committee, tj. standardizační 
komisí National Electrical Manufacturers Association (NEMA) 
a  jeho vnik byl motivován potřebou mít standardní metodu 
pro přenos obrázků a souvisejících informací mezi zařízeními 
od různých výrobců. Standardy DICOM jsou široce využívány 
v zařízeních a informačních systémech používaných v nemoc-
nicích, specializovaných vyšetřovacích centrech a v poradnách 
a ambulancích poskytovatelů zdravotní péče k nasnímání, zob-
razování, ukládání a  výměně lékařských snímků. Specifikace 
v rámci DICOM se zabývají definováním informačních objektů, 
strukturou dat a kódováním, výměnou zpráv, médii pro uklá-
dání dat a formáty souborů, černobílým zobrazováním, zabez-
pečením a profily systémového managementu, aplikačním hos-
tingem a transformací DICOM do HL7 a naopak.

HL7 – elektronické zdravotnické informační systémy 
Health Level Seven International (HL7) je nezisková standardi-
zační organizace, která má tisíce členů, zahrnující společnosti 
poskytující zdravotnické informační systémy a produkty, tech-
nologie i  zdravotní péči. Hlavní vizí HL7 je vytvářet co nej-
lepší a nejvíce používané standardy v oblasti zdravotnictví. To 
zahrnuje zpracování standardů, které se týkají zdravotnických 
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Název Webové stránky

CEN/TC 251: Health Informatics
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:7:0::::FSP_ORG_ID:6232&cs=18CA-
078392807EDD402B798AAEF1644E1

Continua Health Alliance www.continuaalliance.org/

epSOS: European Patients Smart Open Services www.epsos.eu/

GS1 Healthcare www.gs1.org/healthcare

DICOM: Digital Imaging and Communications in Medicine http://medical.nema.org/

HL7: Electronic Health Information Systems www.hl7.org/

ISO/TC 215: Health Informatics www.iso.org/iso/iso_technical_committee?commid=54960

ISO/IEEE 11073: Medical/Health Device Communication Standards viz ISO/TC 215

ITU-T Q28/16: Multimedia Framework for ehealth Applications http://itu.int/ITU-T/studygroups/com16/sg16-q28.html

ITU-T FG M2M: Machine-to-Machine Service Layer http://itu.int/en/ITU-T/focusgroups/m2m/

ITU-T FG Disaster Relief Systems, Network Resilience and Recovery http://itu.int/en/ITU-T/focusgroups/drnrr/

ITU-T IoT-GSI: Internet of Things Global Standards Initiative http://itu.int/en/ITU-T/gsi/iot/

eHealth Standardization and Coordination Group http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/com16/ehscg/Pages/default.aspx

WHO Global Observatory for eHealth www.who.int/goe/en/

Tabulka 1 Odkazy na hlavní standardizační skupiny v oblasti eHealth
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informačních systémů, elektronických zdravotních záznamů 
a komunikace, ukládání a načítání informací jako jsou klinická 
data a administrativní informace. V tomto ohledu zajišťují stan-
dardy HL7 aplikační vrstvu. 

ISO/TC 215 – elektronické zdravotní záznamy 
Mezinárodní organizace pro normalizaci (International 
Organization for Standardization, ISO) zavádí standardy 
pro eHealth prostřednictvím svého technické komise 215 
Zdravotnická informatika. TC 215 má širokou oblast působ-
nosti, která zahrnuje standardizaci v  oblasti informací pro 
zdraví a zdravotních informačních a komunikačních technolo-
gií (ICT) na podporu interoperability mezi nezávislými systémy. 
Cílem je zajistit kompatibilitu a konzistenci zdravotních infor-
mací a údajů a snížit pravděpodobnost jejich duplikace a redun-
dance. Standardy ISO z oblasti zdravotní informatiky pokrývají 
poskytování zdravotní péče, klinický výzkum, veřejné zdraví, 
prevenci a wellness. Mimoto se část aktivit ISO v oblasti eHe-
alth zabývá přebíráním dalších standardů jako HL7 a DICOM, 
např. ISO 12052:2006 „Digital Imaging and Communication in 
Medicine (DICOM)“ je přebraný standard DICOM.

ISO/IEEE 11073 – komunikační standardy pro lékařské zařízení 
Interoperabilita a komunikace mezi lékařskými zařízeními hrají 
důležitou roli pro spolehlivé poskytování dálkové péče a elektro-
nické zdravotní prostředí zaměřené na občany. Standard ISO/
IEEE 11073 Medical/Health Device Communication je soubor 
společných specifikací ISO, IEEE a CEN pro zajištění interopera-
bility mezi lékařskými zařízeními. Jedná se zejména osobní lékař-
ské prostředky a zařízení jako měřič hladiny cukru v krvi, měřič 
krevního tlaku, teploměr, osobní váha, pulsní oxymetr nebo 
měřič fyzické aktivity, která mohou pacienti využívat doma nebo 
na dalších místech ke sledování aktuálního zdravotního stavu. 

 Iniciativy eHealth v rámci ITU 
Iniciativy eHealth, ať už se jedná o  mobilní aplikace nebo 
vzdálenou multimediální diagnostiku, jsou obecně založeny 
na telekomunikační infrastruktuře a službách, které poskytují. 
Základní telekomunikační architektury jsou zase závislé na 
standardech, které řeší specifické požadavky jako interopera-
bilita, bezpečnost, mobilita a spolehlivost, které jsou nezbytné 
pro podporu moderních aplikací eHealth. Doporučení ITU-T 
řeší tyto požadavky dvěma způsoby, první kategorie příslušných 
doporučení ITU-T zahrnuje specifikace pro podporu iniciativ 
eHealth, které ale nezahrnují specifické aplikace eHealth. Tato 
doporučení nejsou specificky určena pro komunikaci eHealth, 
ale mohou sloužit jako životně důležité informační a komuni-
kační technologie podporující eHealth sítě a služby. 
–  Digitální účastnická přípojka (DSL). Doporučení ITU-T 

řady G.990 pokrývají realizaci širokopásmového přístupu 
k Internetu prostřednictvím kabelů s kroucenými páry v tra-
dičních telefonních sítích. Mimoto doporučení ITU-T řady 
G.980 pokrývají optické systémy (BPON, GPON, XG-PON) 
využívající v přístupové síti optická vlákna.

–  Komprese digitálního videa. ITU-T a ISO/IEC JTC1 společně 
vyvinuly specifikace jako H.262/MPEG2, H.264/MPEG-4 
a H.265/HEVC pro kompresi a kódování videa, včetně DVD 
a  dalších video formátů pro poskytování multimediálních 
lékařských aplikací do vzdálených oblastí. 

–  Komprese digitálních obrazů. ITU-T a  ISO/IEC JTC1 spo-
lečně vyvinuly specifikace jako T.81/JPEG nebo T.800/

JPEG-2000 (tj. standardy pro nepohyblivé obrazy, včetně 
digitálních fotoaparátů a dalších zobrazovacích zařízení pou-
žívaných pro lékařské aplikace, např. DICOM).

–  Zabezpečení informací. ITU-T zpracovala doporučení 
X.800-X.849 pokrývající telekomunikační bezpečnost, dopo-
ručení X.1000-X.1099 pokrývající bezpečnost sítí a  infor-
mací (včetně telebiometriky), doporučení X.1120-X.1139 
pokrývající mobilní bezpečnost a  mnoho dalších (např. 
pro zajištění přenosu osobních zdravotních informací přes 
mobilní sítě a další přenosové systémy).

–  Kvalita služeb. Doporučení ITU-T jsou zaměřena na stan-
dardizaci výkonu a spolehlivost přenosu informací v různých 
sítích, včetně domácí sítě, jako je např. G.9960 a G.9961 (pro 
zajištění vysoké spolehlivosti a kvality zdravotních informací 
předaných až do domácího prostředí). 

–  Hlasové služby přes Internet. Doporučení ITU-T H323 
poskytuje signalizační protokol pro přenos audio a  video 
informací přes Internet (pro podporu hlasové komunikace 
mezi poskytovatelem zdravotní péče a pacientem). 

To je jen několik příkladů konkrétních doporučení, které mají 
přímý vliv na systémy eHealth. Mnoho studijních skupin (Study 
Group, SG) řeší v rámci ITU-T otázky spojené s podporou eHe-
alth, např. SG12 se zabývá kvalitou služeb, SG13 mobilními tele-
komunikačními sítěmi, SG16 multimediálním kódováním a sys-
témy a SG17 problematikou zabezpečení. Jedna z nových skupin 
ITU-T – Focus Group on M2M service layer – se již od počátku 
zaměřuje na služby a aplikace eHealth, zkoumá možnosti využití 
M2M v oblasti zdravotnictví, identifikuje požadavky a analyzuje, 
do jaké míry splňují stávající protokoly tyto požadavky. 

Druhá kategorie zahrnuje doporučení a  iniciativy ITU-T 
týkající se specifických požadavků a  charakteristik globálních 
eHealth technologií. V  následující části budou zmíněny čtyři 
z  nich: multimediální framework pro eHealth aplikace (tj. 
soubor knihoven (s  API) a  nástrojů pro práci s  multimédii – 
především audiem a  videem), standardizace tísňových služeb, 
globální standardy pro Internet věcí a  koordinace s  dalšími 
standardizačními organizacemi v oblasti eHealth. 

Multimediální framework pro eHealth aplikace 
Standardizační práce v  této oblasti řeší dokument Question 
28/16 „Multimedia Framework for e-health Applications“. Hlavní 
studijní skupinou zodpovědnou za tuto problematiku je SG16, 
nicméně podílí se na ní i další skupiny. V rámci Question 28/16 
jsou zmíněny čtyři body: vytvořit multimediální framework 
pro eHealth aplikace (zejména telemedicínu), vypracovat plán 
standardů pro eHealth, vytvořit obecnou architekturu pro eHe-
alth aplikace a  identifikovat specifické vlastnosti a  požadavky 
pro eHealth aplikace, včetně kódování audia, videa, nepohyb-
livých obrazů, zabezpečení a architektury adresáře. Dokument 
Question 28/16 byl zpracován jako odpověď na rostoucí poža-
davky globální interoperability mezi eHealth systémy založe-
nými na různých standardech a potřeby koordinace mezi hlav-
ními globální hráči zahrnující nemocnice, léčebny, různé vládní 
i mezivládní instituce, neziskové organizace i soukromý sektor.

Jedním z výsledků těchto prací je doporučení ITU-T Y.2075, 
které definuje metodiku pro klasifikaci a popis vlastnosti služeb 
eHealth monitorování a definuje požadavky a možnosti služeb 
z hlediska sítě, jenž SG13 schválila v září loňského roku. SG 17 
pracuje v současné době na řadě doporučení ITU-T X.1080.x, 
která budou definovat obecný telekomunikační protokol pod-
porující interakce mezi pečovateli, pacienty a  pojišťovnami 
(identifikace platby třetí stranou).
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Standardizace tísňových služeb 
Otázky spojené s problémy komunikace během různých kata-
strof získaly v poslední době mnohem větší pozornost ITU-T. 
Výsledkem je standardizace telekomunikačních služeb pro 
pomoc při katastrofách a  služeb včasného varování veřejnosti 
před hrozící přírodní katastrofou, např. tsunami. Za tuto oblast 
je odpovědná SG2, která vypracovala např. doporučení ITU-T 
E.106, které popisuje mezinárodní systém preferencí pro využití 
veřejných telekomunikačních sítí národními orgány pro tísňové 
služby a záchranné operace. Kromě SG2 pracují na standardi-
zaci tísňových a záchranných systémů i další studijní skupiny, 
např. SG5 pracuje na zvýšení odolnosti telekomunikační infra-
struktury během katastrofy, SG13 se zabývá tísňovými službami 
v  rámci sítě příští generace (NGN), SG15 řeší problematiku 
spolehlivosti a rychlého obnovení provozuschopnosti sítí, SG 17 
vypracovala doporučení ITU-T ITU-T X.1303 popisující proto-
kol CAP (Common Alerting Protocol), který poskytuje formáty 
pro předávání mimořádných výstrah a varování přes různé sítě.

Všechny tyto standardizační snahy zahrnují využití elektronic-
kých sítí s cílem zrychlit reakci při ohrožení zdraví veřejnosti a zlep-
šit možnosti přežití během rozsáhlých katastrof. Varovné systémy 
a tísňové služby jsou důležité zvláště v rozvojových zemích, které 
disponují omezenou komunikační infrastrukturou a pro malé o-
strovní státy, které se v důsledku ohrožení zdraví během přírodních 
katastrof mohou stát extrémně izolované a zranitelné. 

Globální standardy pro Internet věcí 
Jedním z  nejnáročnějších aspektů standardizace eHealth je 
potřeba zajistit interoperabilitu mezi bezpočtem často mobil-
ních zařízení. Z  toho důvodu byla vytvořena iniciativa IoT-
GSI (Internet of Things Global Standards Initiative) jejíž vizí 
je spolehlivé propojení všech typů zařízení nebo „věcí“. To se 
samozřejmě netýká pouze zařízení souvisejících se zdravím, ale 
všech zařízení/věcí jako vozidla, senzory, spotřební elektronika, 
dveře, okna atd. Interoperabilita a standardizace v takovém pro-
středí vyžaduje standardní systémy identifikace zařízení, sběru 
dat, zabezpečení soukromí a  výměny informací s  ostatními 
zařízeními. 

Doporučení ITU-T v souvislosti s Internetem věcí je mnoho, 
jako příklad jsou uvedeny doporučení týkající se identifikace, 
managementu, bezpečnosti a  výměny informací ze vzdále-
ných distribuovaných zařízení, které jsou obecně aplikovatelné 
na vzdálené diagnostické sítě, jejichž specifické využití může 
zahrnovat aplikace eHealth. Y.2213 řeší identifikaci založenou 
na elektronickém štítku (tagu), Y.2221 definuje požadavky na 
všudypřítomné senzorové sítě, H.641 popisuje management 
senzorových sítí založený na protokolu SNMP (Simple Network 
Management Protocol), ITU-T X.1311 a ISO/IEC 29180 speci-
fikují požadavky na zabezpečení senzorových sítí. 

Koordinace s dalšími standardizačními organizacemi 
ITU společně se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) 
organizuje globální semináře a  snaží se koordinovat globální 
vývoj eHealth standardů pro zajištění interoperability a udrži-
telnosti. V roce 2012 se v Ženevě konal seminář s názvem ehe-
alth Standards and Interoperability, kde byla zřízena skupina 
eHSCG (e-health Standardization Coordination Group), jejímž 
úkolem je zastřešovat práce v  oblasti standardizace eHealth. 
V chartě skupiny jsou deklarovány obecné činnosti, tj. fungovat 
spíše jako technický orgán, nežli regulační; podporovat spolu-
práci mezi různými standardizačními organizacemi, aby se při 
tvorbě standardů předešlo duplicitě; a poskytovat přehled sou-

časných standardů prováděných prací v  oblasti eHealth. Mezi 
členské organizace eHSCG patří kromě ITU (zastupuje jí SG2 
a SG16) a WHO také ISO TC 215, CEN/TC 251, IEEE P1073, 
HL 7, DICOM, OASIS International Health Consortium a GS1. 

V  roce 2013 ITU a  Continua Health Alliance zorganizovali 
seminář, kde se řešila interoperabilita eHealth zařízení, aplikací, 
služeb a technologických platforem. Výsledkem byla transpozice 
direktivy Continua Health Alliance do doporučení ITU-T H.810.

 Závěr 
Vytváření standardů pro eHealth je jednou z  nejsložitěj-
ších a  nejnáročnějších oblastí standardizace. Existuje několik 
důvodů, které proces standardizace eHealth ztěžují. Za prvé, ve 
zdravotnictví se využívá obrovské množství starších systémů 
založených na patentovaných technologiích. Za druhé, systémy 
eHealth budou nezbytně produkovat a  zpracovávat obrov-
ské množství dat (big data), např. multimediální diagnostické 
snímky, kódy pacientů, výsledky vyšetření, vzorky výzkumu, 
identifikátory pojištění, finanční kódy a bezpočet dalších typů 
dat. Za třetí, standardy eHealth neřeší jednu unifikovanou 
oblast technologie, ale doslova stovky oblastí. Některé zahrnují 
standardizaci na úrovni obsahu, jako údaje o pacientech, dia-
gnostické snímky a  lékařský výzkum, jiné řeší různá zařízení 
a softwarové systémy, jako mobilní aplikace, systémy pro správu 
databází a řízení procesů. Další obrovská oblast zahrnuje infra-
-strukturu eHealth a síťový management, jako telekomunikační 
systémy, zabezpečení, identifikaci a  autentizaci. Koordinace 
standardů eHealth je obtížná také proto, že různé standardizační 
organizace a iniciativy se překrývají a do jisté míry spolu sou-
těží. Kromě toho některé z těchto organizací poskytují přístup 
ke svým standardům za určitý poplatek, což negativně ovlivňuje 
náklady na eHealth produkty nebo v některých případech odra-
zuje inovace na základě těchto standardů.

Pokrok v oblasti eHealth stejně jako příslib budoucích investic 
nemůže nastat bez současného pokroku v oblasti interoperability, 
koordinace, zajištění soukromí a bezpečnosti, důrazu na rozvo-
jové trhy a ochotě využívat všudypřítomné technologie jako soci-
ální média a mobilní telefony. Následně je shrnuto pět základních 
předpokladů, které jsou nezbytné k dosažení potenciálu eHealth. 

Větší důraz na interoperabilitu 
Nedostatečná interoperabilita je jednou z největších hrozeb pro 
dosažení lepší zdravotní péče a zavádění nákladově efektivních 
eHealth systémů. Nejedná se pouze o technické bariéry, ale také 
o potřeby vycházející s hospodářské soutěže mezi společnostmi, 
které se chtějí uplatnit v oblasti a mimořádně lukrativního prů-
myslu eHealth a  v  nedostatečné pobídce výrobců lékařských 
zařízení přijmout standardy. Nebude-li totiž dostatečné množ-
ství výrobců zdravotnické techniky dodržovat stejné standardy 
pro elektronické zdravotní záznamy, nebude celý systém dosta-
tečně nákladově efektivní, aby bylo možné významně zlepšit 
kvalitu zdravotní péče. Stejný požadavek platí pro agregovaná 
data veřejného zdravotnictví a mobilní systémy. Dokud budou 
elektronické zdravotní záznamy technicky nekompatibilní bez 
adekvátní standardizace mezi výrobci a  poskytovateli služeb, 
bude velmi obtížné realizovat smysluplné propojení systémů 
nebo vzdálenou zdravotní péči.

Lepší koordinace standardizace eHealth 
Mnoho standardů z  oblasti elektronického zdravotnictví je 
výsledkem spolupráce nebo podpory dalších standardizačních 
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organizací, jako ISO, ITU, HL7 nebo IEEE, např. ISO/HL7 
27931: 2009 „Data Exchange Standards – Health Level Seven 
Verze 2.5“, který popisuje aplikační protokol pro elektronickou 
výměnu dat ve zdravotnictví. Nicméně je třeba zajistit ještě 
vyšší úroveň koordinace standardizace, tj. minimálně sledovat 
a  vytvářet seznam eHealth standardů od různých organizací 
a zjišťovat konkurenční specifikace, které by nějakým způsobem 
mohly narušit cíle interoperability. Poskytovatelé zdravotní péče 
i různé zdravotní instituce nemusí být z ekonomických důvodů 
ochotné investovat do nových systémů založených na nových 
eHealth standardech, pokud si nebudou jisti, že zavedené stan-
dardy budou platit v  dlouhodobém výhledu. Globálně (nebo 
alespoň regionálně) zaváděné standardy mohou poskytnout 
potřebnou stabilitu, aby ekonomicky motivovaly nové investice.

Zajištění soukromí a bezpečnosti
K nejdůležitějším problémům komplikujícím zavádění standardů 
eHealth patří také citlivá povaha informací, které vyžadují vysoký 
stupeň ochrany osobních údajů a zajištění kvality a bezpečnosti. 
Kromě toho lékaři se mohou zdráhat přijmout nové technologie, 
aby se vyhnuli těmto rizikům. Oblast zdravotnictví podléhá také 
regulaci vnitrostátních orgánů. Při vytváření standardů eHealth 
je tedy potřeba zvážit požadavky (právní a sociální) na ochranu 
individuálního soukromí pacientů a údajů o pacientovi. Je třeba 
řešit otázky spojené s bezpečností a hodnověrností pacienta, např. 
v důsledku chyb nebo degradaci informací při přenosu zdravot-
ních údajů přes různé typy sítí a také je třeba zajistit co nejvyšší 
úroveň bezpečnosti v oblastech jako je integrita dat, řízení pří-
stupu a autentifikace uživatelů

Snížení bariér standardizace v rozvojových zemích
Asi největší potenciál eHealth systémů skýtá možnost posky-
tování lepší zdravotní péče v  rozvojových zemích. Existuje 
mnoho faktorů, které rozvojovým zemím brání při lepším vyu-
žití standardizace. Výzkum provedený v rámci programu ITU-T 
Bridging the Standardization Gap identifikoval šest základních 
bariér:
–  nedostatečné pochopení národního významu standardizace,

–  relativně nízké zapojení soukromého sektoru v  oblasti 
standardizace,

–  nedostatečné financování standardizace,
–  nedostatečná standardizace lidských zdrojů,
–  nedostatečné zapojení do mezinárodního procesu 

standardizace,
–  nedostatečná technická infrastruktura pro zapojení do pro-

cesu standardizace.
V  rámci programu ITU-T Bridging the Standardization Gap 
a  prací ITU-D SG2 v  rámci Question 14-2 ohledně mHealth 
v rozvojových zemích již byly některé oblasti řešeny, ale je třeba 
vyřešit ještě mnoho otázek.

Využití stávajících ICT technologií
Podpora některých eHealth aplikací nevyžaduje vývoj nových 
standardů a  zavádění nových systémů, lze využít existující již 
standardizované infrastruktury. Jednou z  nich je telekomu-
nikační infrastruktura založená na přepojování paketů, která 
umožňuje výměnu zdravotních informací. Další oblastí jsou 
sociální média a  nástroje Web 2.0, které mohou být různými 
způsoby přizpůsobeny na podporu přístupu ke zdravotním 
informacím, propagovat iniciativy v oblasti zdraví, poskytovat 
podporu sítím a  vytvářet nové komunikační alternativy pro 
občany, kteří potřebují lékařskou pomoc, ale nemají ji okamžitě 
k dispozici. Třetí oblastí jsou mobilní sítě, které mohou poskyto-
vat poměrně široký rozsah aplikací mHealth. Základním poža-
davkem je, aby pacient nemusel navštěvovat lékaře (pokud to 
není nezbytné) a měl okamžitý přístup ke službám eHealth pro-
střednictvím ICT infrastruktur, a to nejen kvůli úspoře nákladu, 
ale také protože pro některé to může být jediná alternativa pří-
stupu k eHealth.

Jaroslav Hrstka 
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 Úvod
České Radiokomunikace (ČRa) patří mezi přední tele-
komunikační operátory v České republice. Mezi lídry na 
českém trhu patří v několika konkrétních oblastech:
– distribuce TV vysílání,
–  poskytování telekomunikačních služeb včetně pří-

stupu k Internetu zejména pro podnikatelskou sféru,
–  poskytování cloudových služeb a provozování 

datových center pro podnikatelskou sféru a zejména 
se zaměřením na video obsah a služby s přidanou 
hodnotou pro společnosti zabývající se šířením video 
obsahu.

Do budoucna České Radiokomunikace plánují rozšíření 
svých aktivit do další velmi perspektivní oblasti – I přes 
svoji relativně krátkou existenci Internet spolu s  roz-
machem počítače, notebooky, tablety, chytré telefony) 
velmi významným způsobem ovlivnil mnoho lidských 
činností.

 Internet věcí v Českých Radiokomunikacích

Rozmach Internetu věcí
Technologicky orientované společnosti se zaměřují 
nejen na další zdokonalování výše uvedených koncových 
zařízení pro široké „osobní“ využití, ale také na rozšíření 
do mnoha dalších lidských činností. Hledají další pro-
stor pro výrobu milionů koncových zařízení a pokouší 
se vyvolat poptávku po svých výrobcích v dosud neob-
sazených oblastech lidské činnosti. Díky tomu vznikají 
spousty konkrétních projektů, zaměřených na zvý-
šení efektivity a optimalizaci takových činností, jako je 
výroba a distribuce elektrické energie, zlepšování život-
ního prostředí, usnadnění některých činností nebo cel-
kového zvyšování komfortu pro lidstvo.

K  tomu může přispět výroba a  distribuce širokého 
spektra čidel a aktuátorů, díky kterým bude možno řídit 
na dálku některé procesy (např. řízení dopravy, automa-
tické zavlažovací systémy v  zemědělství, optimalizace 
energetické soustavy, optimalizace logistiky ve výrob-
ních procesech a spoustu dalších).

Čidla různého typu a  jejich rozmístění ve městech, 
v přírodě, ale i  v  jednotlivých domácnostech současně 

mohou vytvořit zdroje nepřeberného množství dat, 
které vytvoří informační bázi pro spoustu dalších opti-
malizačních procesů nebo povedou k vyvolání poptávky 
po službách, jejichž poskytování dosud nebylo možné 
a dnes si je ani nedovedeme představit.

Jde o to, že dokud nemáte data k dispozici, nemůžete 
je analyzovat. Přitom pouze na základě analyzovaných 
dat je možno optimalizovat. A  teprve na základě opti-
malizace lze hledat monetizační příležitosti, které při-
nesou prospěch v  úspoře některých energií, sníží úsilí 
anebo zvýší komfort v určité lidské činnosti.

Příkladem mohou být navigační systémy a zařízení, 
které v  prvním kroku na základě zpracování elektro-
nických map uměly hledat optimální trasu a  žádným 
způsobem nezohledňovaly „propustnost“ navržené 
trasy. Teprve s  rozmachem chytrých zařízení, které 
komunikují s datovou sítí, bylo možné zpracovávat data 
o poloze těchto zařízení, koncentraci jejich množství ve 
sledované oblasti a dále ještě o rychlosti a směru jejich 
pohybu. A na základě takto zpracovávaných údajů bylo 
možné vypočítávat a  průběžně aktualizovat dobu prů-
jezdu jednotlivými úseky trasy a na základě toho navr-
hovat alternativní trasy.

Obchodní očekávání
Podobně jako s  jinými inovacemi je u  Internetu věcí 
v počátcích nutné překonat řadu překážek a přesvědčit 
všechny, kteří se na tvorbě celého ekosystému podí-
lejí, že to celé dává smysl nejen technologicky, ale také 
obchodně.

V  prvopočátku se budou všichni potýkat s  tím, že 
není funkční monetizační model pro konkrétní aplikaci, 
protože:
–  Zákazník sám nebude ochoten měnit své zvyky 

a nebude připraven realizovat změnu myšlení 
a změnu nastavení svých interních a dlouholetým 
využíváním zaběhnutých procesů.

–  Výrobce čidel nebude schopen nabídnout trhu 
produkty za akceptovatelnou cenu, protože nebude 
poptávka v takových množstvích, aby se zaplatil 
prvotní vývoj a výroba prototypů, – provozovatel sítě 
nebude ochoten vybudovat plošné pokrytí celého 
území a teprve potom čekat, zda bude zákazník 

Propojení miliard zařízení v rámci Internetu věcí představuje do budoucna velkou výzvu a technologie LoRa (Long Range) 
je jedním z horkých horkých adeptů pro komunikaci zařízení v rámci Internetu. Článek nabízí pohled společnosti České 
Radiokomunikace na Internet věcí a výběr vhodné technologie pro české prostředí. Dále popisuje standardizaci technologie 
LoRa, technické aspekty a možnosti využití, včetně plánovaného pokrytí a cenových podmínek.

Technologie LoRa 
z pohledu Českých Radiokomunikací
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vybudovanou infrastrukturu využívat a bude ochoten zaplatit 
tolik, aby to pokrylo náklady na vybudování a provoz sítě.

Celý problém se více prohlubuje tím, že zprovoznění jednotli-
vých projektů je natolik různorodé, že vyžaduje součinnost spo-
lečností s  naprosto odlišným předmětem podnikání a  pokud 
se nepodaří do celého procesu zapojit každý z  článků celého 
řetězce alespoň v minimální míře, není možné projekt realizo-
vat. Obecně lze říci, že síla projektu je přímo úměrná síle nej-
slabšího článku celého řetězce.

Pro zjednodušení celého procesu se hledají cesty, jak formou 
dotačních programů a zapojení začínajících inovativních firem 
podpořit a  urychlit rozvoj jednotlivých projektů, které bude 
možno díky Internetu věcí realizovat.

I přes aktuální „porodní“ bolesti jsou očekávání od Internetu 
věcí obrovská. Různé studie předpovídají řádově desítky připo-
jených věcí na každého jednoho obyvatele naší planety. Hovoří 
se o chytrých náramcích, ledničkách, pračkách, ale také odpad-
kových koších nebo dokonce čipech sledujících zdravotní stav 
hospodářských zvířat.

Je tedy zjevné, že kdo se do projektů Internetu věcí zapojí 
v dostatečném předstihu, má obrovské předpoklady, že se jeho 
prvotní investice několikanásobně zhodnotí.

Role Českých Radiokomunikací
České Radiokomunikace sledují technologické trendy a  chtějí 
v  Internetu věcí sehrát svoji roli. Je zřejmé, že ji chtějí sehrát 
tím způsobem, který je jim nejbližší – tedy telekomunikační 
a IT částí. Firma nemá ambice realizovat celé projekty pro kon-
cové uživatele od začátku až do konce sama ve své režii. Cílem je 
vybudovat telekomunikační infrastrukturu, která zajistí přenos 
dat formou zpráv přenášených rádiovou komunikací od jednot-
livých čidel. Dalším cílem je vybudovat platformu, na které ve 
spolupráci s vhodnými obchodními partnery zajistí komplexní 
řešení pro co nejširší spektrum projektů Internetu věcí – uklá-
dání historie zpráv a jejich další zpracování s využitím různých 
metod jejich třídění, kombinování a filtrování.

Využitelná infrastruktura
České Radiokomunikace jsou si plně vědomy toho, že pro plnění 
své role mají v České republice vynikající předpoklady:
–  Disponují řádově stovkami věží, které byly původně budo-

vány s cílem pokrýt co největší území analogovým televiz-
ním signálem a frekvence, na které bude rádiová techno-
logie LoRa optimalizovaná pro projekty Internetu věcí, je 
868 MHz, což je v těsné blízkosti UHF pásma, v němž bylo 
analogové TV vysílání realizováno.

–  Disponují telekomunikační sítí mezi výše uvedenými stov-
kami věží, což tvoří vybudovanou nosnou infrastrukturu pro 
rozmístění rádiových koncentrátorů technologie LoRa a pro 
zajištění jejich konektivity s centrálním systémem, který 
zajišťuje přenos zpráv do požadovaných cílů určení.

–  Disponují datovými centry s maximálním možným zabezpe-
čením jak po stránce fyzické, tak i kybernetické bezpečnosti 
a díky tomu poskytují optimální prostor pro umístění cent-
rální jednotky pro síť Internetu věcí nejen z hlediska spolehli-
vosti, ale také z hlediska garance, že data budou obsluhována 
s vědomím, že se jedná o „privátní“ data a zejména s garancí, 
že data neopustí hranice České republiky.

  Výběr vhodné technologie pro české prostředí a podmínky 
Českých Radiokomunikací

Požadavky na technologii
Pro sítě Internetu věcí existuje celá řada technologií. České 
Radiokomunikace věnovaly značné úsilí jejich analýze a výběru 
té nejvhodnější technologie pro své specifické podmínky. 
Nejdůležitější požadavky pro výběr vhodné technologie jsou 
uvedeny v následujícím výčtu:
–  dostupnost kmitočtového pásma, vysoká spolehlivost 

technologie,
– široká kompatibilita kompatibilita díky otevřenému stan-
dardu, s možností růstu počtu spolupracujících firem a mezi-
národní pokrytí,
–  odolnost rádiové komunikace proti rušení, komunikace na 

velkou vzdálenost,
–  optimální pokrytí s využitím objektů Českých 

Radiokomunikací,
–  cenově dostupná technologie umožňující poskytovat komu-

nikační služby za konkurenceschopné ceny,
–  nízkoenergetický provoz s použitím baterií s dlouhou život-

ností – bez nutnosti údržby na straně zákazníka,
–  oboustranná komunikace umožňující nejen sběr dat, ale 

také ovládací povely umožňující dálkové ovládání některých 
strojů a zařízení,

–  síť umožňující snadno a s nízkými náklady monitorovat 
provozní stav celé sítě včetně koncových čidel.

Průzkum trhu a dostupných technických řešení
Existuje celá řada technologií, se kterými je možné realizovat 
Internet věcí. Ty nezákladnější jsou prostřednictvím kabelů 
připojeny k  Internetu prostřednictvím rozličných převodníků. 
Další jsou vybaveny běžně používanými bezdrátovými modemy 
s  rozhraním WiFi, Bluetooth nebo třeba Zigbee, které jsou 
vhodné pro komunikaci na malou vzdálenost a  jejich energe-
tická náročnost není právě optimální. V neposlední řadě jsou 
to také zařízení schopná komunikovat přes mobilní sítě 2G, 3G 
nebo LTE. Nakonec jsou ještě specifické technologie optimali-
zovány pro přenos krátkých zpráv o malém objemu dat s mini-
mální možnou energetickou náročností.

Vezmeme-li v úvahu specifické požadavky, disponibilitu věží 
a konektivity přípojek sítě Internet, okruh pro ČRa vhodných 
řešení se zužuje pouze na specifické technologie. V praxi jsme 
ověřovali různá dostupná technická řešení, a jako nejvhodnější 
jsme vyhodnotili systém LoRa.

Analýza kmitočtových pásem, výhody a nevýhody nelicencovaného pásma
Při úvahách o nasazení sítě Internetu věcí jsme si museli hned 
na začátku položit jednu z nejzásadnějších otázek: „Jaké kmito-
čtové pásmo použít?“

Je samozřejmé, že na počátku byla preference licencovaného 
pásma, zajišťující bezpečný přenos a  víceméně garanci, že na 
použitém kmitočtu nebude rušení paralelně provozovanými 
technologiemi. Pravda, technologie pro licencovaná pásma exis-
tují, ale vezmeme-li v úvahu fakt, že v současné době je prak-
ticky nemožné koordinovaně získat licencované pásmo napříč 
celým světem (nebo alespoň přes skupinu zemí např. v  rámci 
EU), znamená nasazení takové technologie prakticky vždy 
zákaznické přizpůsobení, které zejména pro menší země jako je 
Česká republika, s sebou nese zvýšenou cenu technologie, pro-
tože není zajištěna výroba ve velkých výrobních dávkách.
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Dostupnost licencovaných frekvenčních pásem pro účely 
Internetu věcí je navíc poměrně omezená a cena licence před-
stavuje typicky náklad, který je v přímém rozporu s požadavky 
na sice nízký objem přenesených dat, ale s  očekáváním zcela 
minimálních nákladů za jejich přenos.

Naštěstí nejen České Radiokomunikace, ale i  řada dalších 
evropských operátorů a výrobců technologií se proto zaměřila 
na analýzu využití nelicencovaných pásem a hledala kompromis 
z  hlediska možného mezinárodního využití, dosahu, úrovně 
rušení od jiných dnes již běžně využívaných zařízení, cenové 
dostupnosti a dalších technickoekonomických aspektů.

Mezi využitelná nelicencovaná pásma patří oblast 169 MHz, 
433 MHz a 868 MHz. S ohledem na podmínky šíření jsou vhod-
nější nižší kmitočty. To je ovšem je v rozporu s požadavkem na 
masové nasazení a nízkou energetickou náročnost. Výsledkem 
vylučovací a kompromisní metody je tedy využití pro techno-
logii LoRa pásma 868 MHz s tím, že technologie jako taková je 
optimalizovaná nejen na nízkou spotřebu, ale kromě toho také 
na komunikaci, která je vysoce odolná proti rušení a umožňuje 
dosah komunikace na značnou vzdálenost včetně pokrývání 
vnitřních prostor budov.

Nespornou konkurenční výhodu spatřují při nasazení tech-
nologie LoRa České Radiokomunikace v tom, že stávající infra-
struktura věží byla budována s ohledem na maximální možné 
pokrytí území České Republiky analogovým TV signálem 
v UHF pásmu, tedy v těsné blízkosti pásma 868 MHz. Současně 
se předpokládá využití letitých zkušeností s provozováním mik-
rovlnných sítí.

Očekáváme zároveň, že počet poskytovatelů takových sítí na 
českém trhu nebude při jeho velikosti nekonečný. Přece jenom 
se jedná o projekt s vysokými nároky nejen na investice, ale také 
na provozní náklady.

 Standardizace LoRa

LoRa Alliance
O propagaci technologie LoRa se zasloužila zejména společnost 
Semtech, která tento komunikační protokol zaintegrovala do 
svých rádiových chipsetů a oslovila své zákazníky a obchodní 
partnery, kteří o technologii projevili zájem, a vyzvala je k zalo-
žení společné aliance.

Cílem aliance je sdružit všechny výrobce a  dodavatele jed-
notlivých částí celého systému a zajistit:
–  Vytvoření silné komunity, která se sjednotí na unifikovaném 

způsobu využití technologie napříč celým světem a umožní 
tak vybudovat globální síť s jednotným komunikačním pro-
tokolem, který umožní do sítě připojovat miliony koncových 
čidel a zajistit tím velkosériovou, tedy i velmi levnou výrobu. 

–  Nejde jen o nastavení interního standardu v rámci ekosys-
tému LoRa Allinace, ale o snahu celý komunikační protokol 
standardizovat tradičními standardizačními instituty v tele-
komunikacích a IT.

–  Kromě toho má LoRa Allinace za úkol sjednotit imple-
mentaci nových funkčních vlastností, na jejichž potřebu 
implementace její členové poukazují a proto probíhají např. 
diskuse o způsobu implementace lokalizace za sítě, broad-
castu zpráv v sestupném směru k čidlům (např. pro efektivní 
distribuci upgradů firmwaru k čidlům stejného výrobce 
a typu), podpora mezinárodního roamingu.

–  V neposlední řadě se jedná o platformu, v níž je možné 
využít sdílení informací a přenášení jednotlivých koncových 
aplikací a jejich implementace do prostředí jiných operátorů.

České Radiokomunikace plánují vstup do LoRa Alliance v prů-
běhu letošního roku. Výhodu spatřují zejména v  kontaktech 
na ostatní operátory ve světě a v možnosti sdílení jednotlivých 
zákaznických projektů a aplikací.

Kmitočtové pásmo
V  rámci LoRa Alliance, podobně jako v  Českých 
Radiokomunikacích, byla otázka použitého frekvenčního 
pásma dlouho diskutována. Je jasné, že optimálním řešením pro 
sítě Internetu věcí by bylo použití licencovaného frekvenčního 
pásma, které by zajistilo optimální podmínky a předcházelo by 
přítomnosti rušení od jiných technologií.

Avšak takové pásmo prakticky nelze najít harmonizované 
napříč Evropou nebo dokonce celým světem. Přitom právě pou-
žití stejného frekvenčního pásma v co největším množství zemí 
může učinit technologii úspěšnou díky jednotné výrobě kom-
ponent v mnohamilionových sériích.

Po zvážení všech vlivů – dostupných kmitočtových pásem, 
energetické náročnosti rádiového přenosu v možných kmitoč-
tových pásmech, dosažitelných vzdálenostech (překlenutelném 
útlumu), velikosti antén a  dalších nezanedbatelných vlivech, 
došlo ke kompromisnímu rozhodnutí nasadit technologii LoRa 
v Evropě v nelicencovaném ISM pásmu 863–870 MHz.

Výrobce čipů se k otázce postavil obecněji. Čipy jsou přela-
ditelné v rozmezí kmitočtů 0,1–1,9 GHz. Umožňují tedy libo-
volné řešení na zakázku pro nasazení v  licencovaném pásmu. 
V rámci LoRa Alliance však spolu s partnery propaguje stan-
dard LoRaWAN 1.0, v němž specifikuje parametry pro použití 
mezinárodní sítě v pásmu 868 MHz.

Omezující podmínky pro nasazení technologie LoRa v ISM pásmu 868 MHz
Pásmo 868 MHz je napříč Evropou harmonizováno a je určeno 
pro bezdrátová zařízení s krátkým dosahem. Typicky se používá 
pro dálkové ovládání vrat, garáží, dálkové odemykání vozidel 
nebo pro komunikaci technologických zařízení prostřednic-
tvím protokolů W-Mbus, případně jinými nepříliš rozšířenými 
či nestandardními protokoly.

Aby takové komunikace bylo možné provozovat co nejvíce, 
byly pro použití frekvenčního pásma nastaveny specifické pod-
mínky a omezení nejen pro technologii LoRa, ale obecně pro 
jakákoliv zařízení:
–  Část spektra 868,0–868,6 MHz, ve které využívá technologie 

LoRa typicky 8 kanálů šířky 125 kHz pro komunikaci ve 
vzestupném směru od čidel, umožňuje každému jednomu 
koncovému zařízení v síti komunikovat maximálně 1 % 
v časové ose, tedy maximálně 14 minut a 24 sekund denně 
a kromě toho je stanoven limit maximálního vysílacího 
výkonu na 25 mW.

–  Část spektra 869,4–869,65 MHz, ve které využívá techno-
logie LoRa typicky 1 kanál šířky 125 kHz pro komunikaci 
v sestupném směru k čidlům, umožňuje každému jednomu 
koncovému zařízení v síti komunikovat maximálně 10 % 
v časové ose, tedy maximálně 144 minut denně a kromě toho 
je nastaven maximální vysílací výkon 500 mW.

I  přes tato omezení dosahuje technologie LoRa v  ISM pásmu 
868 MHz velmi dobrých provozních výsledků a  je kapacitně 
dostačující pro účely svého nasazení. Detailnější informace jsou 
v následujících odstavcích, kde je technologie LoRa popsána.
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 Technické aspekty technologie LoRa

Architektura a popis jednotlivých funkčních bloků
Technologie LoRa využívá rádiové komunikace, která tvoří 
přístupovou část obousměrné komunikační sítě. Specifikace 
LoRaWAN popisuje komunikační protokol mezi jednotlivými 
čidly vybavenými rádiovou jednotkou a základnovými stanicemi 
(GW). Architekturu a jednotlivé funkční bloky ukazuje obr. 1.

Každá GW vyžaduje pro komunikaci s  řídicím serverem 
buď dedikovanou přípojku anebo se připojuje prostřednictvím 
zabezpečeného tunelu ve standardní přípojce k síti Internet.

Struktura přípojek pro koncentrátory je typicky hvězdicová, 
případně při požadavku na re dundantní připojení se jedná 
o duální hvězdu. Technologie nepředpokládá instalaci bezdrá-
tových opakovačů.

Řídicí server zajišťuje komunikaci s  GW, řídí a  dynamicky 
mění rádiové parametry komunikace, monitoruje stav celé sítě 
včetně provozních informací o stavu koncových čidel a zajišťuje 
směrování zpráv do odpovídajícího aplikačního serveru, a tím 
zajišťuje směrování zpráv jen a pouze určenému adresátovi.

Komunikace s čidly
Komunikace směrem k  čidlu je realizována vždy přes GW 
s nejlepšími rádiovými podmínkami (na základě vyhodnocení 
předchozí komunikace). Komunikace od čidel je realizována 
prostřednictvím každé GW v  dosahu komunikujícího čidla. 
Zpráva je tedy doručena k řídicímu serveru typicky několikaná-
sobně. Řídicí server vyhodnotí, že mu byla stejná zpráva (podle 
sekvenčního čísla zprávy) doručena více cestami a  odstraní 
duplicity.

Čidla – snímače veličin s rádiovou jednotkou LoRa
Existuje široká řada snímačů různých hodnot a  veličin pro 
různé použití. Bez ohledu na měřenou veličinu musí být sní-
mače vybaveny rádiovou jednotkou, která podporuje rádiovou 
komunikaci systému LoRa v  nelicencovaném frekvenčním 
pásmu 868 MHz s  bezdrátovým protokolem podle standardu 
LoRaWan 1.0 a realizuje se přenos celým výše popsaným řetěz-
cem až do uživatelské aplikace. V  rámci LoRa Alliance, která 
je garantem specifikace LoRaWan, podléhá každý typ použi-
tého čidla certifikaci. Do sítě Českých Radiokomunikací bude 
možno přihlašovat pouze takto certifikované typy čidel.

Základnové stanice (koncentrátory)
Technologie LoRa sestává ze základnové stanice – koncent-
rátoru provozu s rádiovým rozhraním, přes které je v případě 

dálkového smart meteringu realizována komunikace s  jednot-
livými pulzními snímači rozmístěnými v  objektech zákazníků 
v blízkosti měřidel spotřeby (např. plyn, voda, elektrická energie 
atd.) Dálkové měření spotřeby je příkladem jednoho z mnoha 
konkrétních způsobů využití. Na síti lze provozovat i  snímače 
jiných hodnot a veličin (teplota, tlak, GPS souřadnice, kvalita 
vody, ovzduší, vzdálenost, výška hladiny atd.). Typické umístění 
základnové stanice se předpokládá na jednom z  přístupových 
uzlů ČRa, rozmístěných po celém území ČR.

Z přístupových uzlů je pro spojení s řídicím serverem vyu-
žito MPLS sítě, páteřní sítě a optické infrastruktury.

Řídicí server
Úkolem řídicího (Network) serveru je komunikace s koncentrá-
tory a jejich monitoring, řízení obousměrné komunikace mezi 
centrálním serverem a  jednotlivými senzory, autorizace sen-
zorů a směrování komunikace na jednotlivé aplikační servery.

Mezi základní vlastnosti řídicího serveru patří:
–  směrování zpráv od jednotlivých čidel do odpovídajících 

portů aplikačního serveru, nastavování provozních podmí-
nek jako spreading faktor (činitel rozprostření), přenosová 
rychlost, vysílací výkon, použité kanály apod.,

–  logování přenesených zpráv pro účely řešení závad,
–  sledování provozního stavu komunikace mezi network 

serverem a jednotlivými GW,
–  odstranění duplicitních zpráv přicházejících z jednotlivých 

GW,
– vyslání potvrzovací zprávy ACK, je-li vyžadována.

Aplikační server, propojení do serveru jednotlivých zákazníků
Úkolem aplikačního serveru je komunikace s řídicím serverem, 
správa aktivních senzorů z hlediska jejich evidence a oprávnění 
k použití v síti.

Mezi základní vlastnosti aplikačního serveru patří zejména:
– provisioning čidel a jejich prvotní přihlášení do sítě,
– údržba směrovací tabulky pro network server,
– ukládání historie přenesených zpráv,
–  dešifrování zpráv zašifrovaných prostřednictvím kódu AES 

128,
–  dekódování naměřených hodnot a veličin z přenesených 

zpráv a jejich ukládání v podobě vhodné pro další analytické 
zpracování,

–  zpřístupnění standardizovaného rozhraní uživatelským 
aplikacím pro přístup k online datům přenášeným v jednot-
livých zprávách a současně k datům historickým, uloženým 
v datovém úložišti,

Obr. 1  Architektura a jednotlivé funkční bloky 
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–  analytické zpracování dat a vytvoření následných akcí pou-
žitých v uživatelských aplikacích – např. řízení topení/klima-
tizace v kancelářských prostorech na základě vnější teploty 
a rozsahu pracovní doby.

Součástí evidence čidel je také aktivace nových čidel do sítě, 
nastavování jejich provozních parametrů a  v  neposlední řadě 
také reporting četnosti komunikace. Předpokládá se, že tato část 
aplikačního serveru bude ve správě Českých Radiokomunikací, 
protože je nezbytná pro poskytování technické podpory a slouží 
jako základ pro vyúčtování poskytovaných služeb.

Dalším důležitým úkolem aplikačních serverů je dešifrování 
zpráv. Šifrování zajišťuje zabezpečení obsahu naměřených veli-
čin proti jejich zneužití či manipulaci. Dešifrování může být 
volitelně (dle požadavku zákazníka) zajištěno ze strany Českých 
Radiokomunikací, případně mohou být data odesílána konco-
vému zákazníkovi zašifrovaná.

Některá data mohou být ukládána do databáze k  dalšímu 
zpracování. Data lze v závislosti na požadavku zákazníka pova-
žovat za privátní (a tak s nimi také nakládat) nebo v případech, 
kdy zákazník nashromážděná data nepovažuje za citlivá, může 
je nabídnout k dalšímu zpracování i jiným subjektům. Aplikační 
server provozovaný Českými Radiokomunikacemi musí být 
schopen vyhovět oběma způsobům nakládání s daty.

Data, která se poskytnou k volnému využití třetími subjekty, 
musí být v  databázi interpretována ve srozumitelné podobě. 
Proto musí být aplikační server schopen zprávy dekódovat – 
konvertovat přenesené hodnoty na sledované veličiny.

V případě privátních dat je dekódování zpráv po jejich dešif-
rování úlohou aplikace koncového uživatele.

Data z aplikačního serveru budou směrována do serveru kon-
cového zákazníka k dalšímu zpracování v uživatelské aplikaci.

Zejména je nutné zajistit, aby směrování bylo realizováno 
pouze na ty servery, kterým zaslaná zpráva náleží.

Nedílnou součástí aplikačního serveru je také kromě vlastní 
funkcionality také tvorba logů – reportů o provedených aktivi-
tách. Ty budou sloužit zejména k dohledávání závad a prokazo-
vání, že data nebyla „omylem“ zaslána do jiného rozhraní, než 
kam měla být odeslána (zachování důvěrnosti).

Energetická náročnost
Jedna z  nesporných výhod technologie LoRa spočívá v  nízké 
energetické náročnosti zejména u koncových čidel. Ta je zajiš-
těna kombinací několika faktorů:
–  nízký vysílací výkon, který lze během provozu dále dyna-

micky snižovat u čidel umístěných v blízkosti koncentrátorů,
–  četnost komunikace, požadavky na dostupnost komunikace, 

přepínání čidel do pohotovostního režimu.
Při návrhu specifikace pro technologii LoRa byly brány v úvahu 
různé aplikace, pro které bude síť možno využít. A  protože 
se jedná o  celou škálu aplikací s  různými nároky na způsob 
komunikace a na úsporu energie, byly navrženy tři různé třídy 
zařízení.

Třída zařízení A
Pro případy, kde není k dispozici přívod napájení a je požada-
vek zejména na sběr dat, případně na ovládání prostřednictvím 
zasílání zpráv směrem k čidlu s určitou časovou prodlevou, je 
vhodné použití zařízení třídy A.

Specifikem této třídy čidel je, že komunikace je vždy ini-
ciována ze strany čidla, a  to na základě události, která má být 
detekována (např. detekce kouře u kouřového čidla) anebo na 
základě nastaveného intervalu v časovači uvnitř čidla.

Po odeslání zprávy má čidlo nastaveno dva intervaly o cel-
kové délce trvání 2 sekundy, během kterých očekávají doru-
čení zprávy, na základě které vyvolají konkrétní akci (sepnutí/
vypnutí nějakého ovládaného obvodu, přenastavení intervalu 
odesílání zpráv apod.).

Optimální využití zařízení třídy A  je pro případy měření 
spotřeby např. vody nebo plynu v místech, kde není k dispozici 
napájení. Současně lze využít možnosti připojit/odpojit nějaké 
zařízení v souladu se změnou cenového tarifu – např. vytápění 
objektu v intervalu, kdy je za energii účtována snížená sazba).

Podobně lze čidla třídy A použít např. pro již zmiňovanou 
detekci kouře. Dokud není kouř detekován, není potřeba akti-
vovat žádné související zařízení ani měnit nastavení intervalu 
detekce. V případě detekce kouře je např. aktivován sprinkler 
a časovač se přenastaví do „častějšího“ módu, aby bylo možno po 
odeznění detekovaného kouře sprinklery deaktivovat a detektor 
kouře přenastavit do původního režimu.

Třída zařízení B
Použití pouze čidel třídy A není vyhovující pro spoustu uživa-
telských aplikací, u kterých je nutná obousměrná komunikace.

Příkladem může být pohybové čidlo nebo dveřní kon-
takt v  zabezpečeném objektu. Ideální využití pro zabezpečení 
je v  odlehlých např. technologických prostorách, kde není 
dostupné napájení a četnost vstupů není příliš vysoká. U tako-
vých aplikací je totiž třeba přepínat mezi stavy zastřeženo 
a nestřeženo. Čidla třídy A jsou nevhodná, protože potřebujete 
v poměrně krátkém intervalu změnit režim provozu. Lze to sice 
zajistit nastavením časovače na krátký opakovací interval, to 
však zbytečně zatíží síť a  zejména se tím popře nízká energe-
tická náročnost.

Třída zařízení B představuje kompromis v možnosti přijímat 
zprávy v  libovolném okamžiku anebo v  závislosti na události 
vzniklé v čidlu třídy A. Rozdíl oproti třídě A spočívá v tom, že 
jsou čidla nastavena tak, že v  pravidelném časovém intervalu 
aktivují svoji přijímací rádiovou část, aniž by došlo k  vysílání 
zprávy (což představuje pro čidlo energeticky nejnáročnější 
operaci).

Režim provozu nazývaný vědecky jako koordinovaný vzorko-
vací poslech spočívá v tom, že se sítí šíří tzv. beacony – synchroni-
zační impulsy s intervalem 128 sekund, které slouží k tomu, aby si 
interní časovače čidel srovnaly svá nastavení v souladu se síťovou 
synchronizací. Interní časovač potom lze nastavit tak, aby se čidlo 
aktivovalo pro příjem ovládací zprávy v  intervalu, který je pro 
aplikaci požadován – např. pokud zabezpečujeme nějaký objekt 
v případě našeho odchodu, požadujeme, aby byl objekt zastřežen 
do 1 minuty a proto musíme zajistit, aby interní časovač aktivoval 
přijímací jednotku čidla právě v tomto intervalu.

Třída zařízení C
V případech, kde není třeba řešit nízkou energetickou náročnost, 
mohou být použita čidla třídy C, u kterých je přijímací část čidla 
trvale aktivována a ovládací zpráva ze sítě tedy může být přijata 
v  libovolném časovém okamžiku. Typický případ použití čidel 
třídy C je například u  „chytrých elektroměrů“ nebo aktuátorů 
sloužících k  připojování/odpojování energetických celků nebo 
strojů a zařízení, u kterých je požadována okamžitá odezva.

Rádiová komunikace
Základní princip rádiové komunikace používané v technologii 
LoRa je znám již desítky let. Své první uplatnění totiž nalezl při 
komunikaci s armádními ponorkami.
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Základem je lineární frekvenční modulace v kanálu o šířce 
125 kHz, u které se pracuje s tzv. rozprostřeným spektrem.

Užitečná informace je díky redundantnímu až 12bitovému 
kódu (chirp) přenesena od vysílače k přijímači. V přijímači je 
kód zaznamenán, a pokud je přijat s až pěti chybami, je přene-
sená informace stále ještě vyhodnocena správně jako interpre-
tace „0“ nebo „1“. Princip chirpu je zřejmý z  obr. 2. Hloubka 
kódu může být v závislosti na rádiových podmínkách a vzdá-
lenosti (útlumu) dynamicky měněna a pohybuje se v rozmezí 7 
až 12 a v technologii LoRa je tato hodnota nazývána spreading 
faktor (Spreading Factor, SF).

V praxi je použito v  rámci ISM pásma 868 MHz 9 kanálů, 
z  toho 8 pro vzestupný směr přenosu od čidel a  jeden pro 
sestupný směr k  čidlům. Kanál pro sestupný směr je zvolen 
v oblasti spektra, ve které je povolena komunikace 10 % v časové 
ose.

Zprávy obsahují záhlaví, ve kterých každé čidlo vysílá své uni-
kátní číslo EUI, které je možno přirovnat k MAC adrese v ether-
netových sítích. Každá zpráva dále obsahuje své sekvenční číslo. 
Síť funguje tak, že každá GW, která je v dosahu čidla a zprávu 
slyší, ji přepošle do network serveru. Na úrovni network serveru 
se potom podle sekvenčního čísla zprávy odstraňují duplicity, 
případně se vyhodnocuje, zda nedošlo ke ztrátě předchozí 
zprávy nebo celé sekvence.

Ve zprávě jsou také zakódovány provozní informace 
o radiové vrstvě. Na jejich základě lze díky obousměrné komu-
nikaci nejen monitorovat stav čidel, ale také na dálku čidla řídit 
– měnit spreading faktor, doporučovat použitý kanál pro vze-
stupný směr a regulovat vysílací výkon, což ovlivňuje při hustší 
infrastruktuře počet GW v  dosahu signálu, a  tím eliminuje 
rušení. Regulace výkonu navíc pozitivně ovlivňuje energetickou 
náročnost, a tím současně životnost baterií v čidlech.

Maximální délka zprávy je 255 bajtů. Tuto délku zprávy lze 
vysílat při nastavení spreading faktoru 7. Pro vyšší hodnoty SF 
délka zprávy klesá (což souvisí s dobou vysílání jedné zprávy). 
Zpráva se zkracuje na úkor možnosti přenášet užitečná data – 
payload. U  zprávy standardní délky 255 bajtů je pro užitečná 
data 240 bajtů. Při nastavení SF 12 je prostor pro užitečná data 
51 bajtů, což je ale pro převážnou většinu čidel stále dostatečná 
kapacita

Dosahy technologie
Jak již bylo uvedeno, technologie je nasazena v ISM pásmu, pro 
které jsou nastaveny limity maximálního vyzářeného výkonu. 
I přes tyto limity se zejména díky spreading faktoru dosahuje 
obdivuhodných výsledků komunikace jak v otevřeném terénu, 
tak i ve velmi složitých případech uvnitř budov, případně v pod-
zemních šachtách. Použití spreading faktoru vyjádřené ve fyzi-

kální interpretaci rádiových parametrů ukazuje na funkční 
komunikaci pro úroveň vysílaného signálu až 20 dB pod úrovní 
šumu.

Vyváženost útlumové bilance pro sestupný a vzestupný směr 
přenosu je zajištěna tím, že čidla, u  kterých je typicky anténa 
optimalizovaná na velikost a  má tedy horší parametry, posílá 
zprávy ke GW s velmi kvalitní anténou. V opačném směru je 
signál vysílán s vyšším výkonem, který kompenzuje kvalitu při-
jímací antény na straně čidla.

Tím je dosaženo v obou směrech přenosu překlenutelného 
útlumu na úrovni okolo 150 dB, což odpovídá dosahům při 
přímé viditelnosti až 70 km a například ve vodoměrných pod-
zemních šachtách byla komunikace zaregistrována i ve vzdále-
nosti 2 km.

V praktické implementaci bude síť plánována tak, aby vnitřní 
pokrytí bylo s jistou garancí. Rozmístění GW bude tedy pláno-
váno tak, aby každé čidlo umístěné ve vnitřním prostoru bylo ve 
vzdálenosti do maximálně 1 km. V případě venkovního umís-
tění bez přímé viditelnosti se plánuje dosah 7 km a pro přímou 
viditelnost lze očekávat dosah až 20 km.

Pro pokrytí většiny populace ČR takto navrženou infrastruk-
turou se odhaduje instalace do 2 000 GW, převážně s využitím 
věžové infrastruktury ČRa a  přístupových míst ve městech. 
Pokrývání bude probíhat postupně, v několika krocích zejména 
se zohledněním zákaznického potenciálu a konkrétního zájmu 
ze strany zákazníků. Nyní se předpokládá, že husté plošné 
pokrytí ve výše uvedeném rozsahu bude realizováno v rozmezí 
2–3 let. Kvalitního a použitelného pokrytí chtějí ČRa dosáhnout 
dříve, o přesném termínu zatím nebylo rozhodnuto.

Přenosová kapacita
Technologie LoRa využívá ke komunikaci od čidel 8 kanálů. 
Z toho by logicky plynulo, že v jeden časový okamžik je schopná 
GW detekovat pouze 8 zpráv – na každém kanálu jednu. To však 
zcela obecně neplatí, protože na každém kanálu je kontinuálně 
prováděna signálová analýza, která je za specifických podmínek 
schopna detekovat až čtyři zprávy současně. Specifické pod-
mínky v  tomto případě spočívají v  tom, že každá detekovaná 
zpráva je kódovaná jinou úrovní spreading faktoru. Právě z toho 
důvodu je také výhodné, aby řízení rádiových parametrů pro 
komunikaci s čidly bylo svěřeno network serveru, který zajistí 
co nejrovnoměrnější distribuci spreading faktorů mezi jednot-
livá čidla a navýší tím propustnost sítě.

Spreading faktor má zásadní vliv na přenosovou rychlost, 
kterou jsou zprávy přenášeny, a tím také na celkovou kapacitu 
jedné GW. Výhodou je, že lze kapacitu a propustnost sítě zvy-
šovat prostřednictvím zahušťování počtu GW, případně použití 
více GW v jednom uzlu s využitím sektorových antén.

Obr. 2 
Princip chirpu
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Rozptyl přenosových rychlostí pro jednotlivé spreading fak-
tory je:
– Pro spreading faktor SF12 je přenosová rychlost 300 bit/s.
– Pro spreading faktor SF 7 je přenosová rychlost 11 000 bit/s.
–  Pro spreading faktor SF 7 s modulací FSK je přenosová rych-

lost 55 000 bit/s.
Z uvedeného výčtu je zřejmé, že spreading faktor má na kapacitu 
a propustnost sítě zásadní dopad. Díky dynamickému chování 
celé sítě je poměrně složité odhadovat, jaké počty čidel bude 
síť schopna obsloužit, protože to bude navíc závislé na četnosti 
komunikace jednotlivých čidel různých typů a počtu dat, které 
bude požadováno do zpráv kódovat.

Pro základní ilustrativní představu byly provedeny simulace
s  průměrnou komunikací na jedno čidlo v  intervalu jedné 

hodiny, jejichž výsledky uvádějí, že jedna GW je schopna 
obsloužit zhruba 60 000 čidel.

Dobrou zprávou je, že celý systém lze na začátku nastavit 
s minimálním počtem GW, během provozu sledovat stav zatí-
žení a  postupně navyšovat propustnost sítě zahušťováním sítě 
instalací dalších GW.

Nejjednodušší a  nákladově nejméně náročné je instalování 
další GW ve stejném uzlu a použitím sektorových antén rozdě-
lení jejich atrakčního obvodu na více částí. V takovém případě 
je totiž pro všechny GW sdílen jeden anténní stožár a současně 
je sdílena jejich konektivita.

Zabezpečení dat
Přestože se v  Internetu věcí typicky jedná o  krátké zprávy 
o stavu některých zařízení, případně o spotřebě některé energie, 
lze data, pokud se k nim dostane někdo neoprávněně, zneužít. 
Např. pokud jsou v síti nejen čidla, ale i aktuátory, mohlo by se 
stát, že je začne někdo řídit neoprávněně a způsobí tím škody 
jejich provozovateli, v horším případě i  třeba škody na zdraví 
nebo životech.

Dokonce i  sledovaná data by bylo možné zneužít – např. na 
základě spotřeby energií vyhodnocovat přítomnost obyvatel 
v domácnosti a podle toho například plánovat vloupání a krádeže.

Z  toho důvodu se při návrhu protokolu LoRaWAN věno-
valo značné úsilí zabezpečení celého systému, zejména rádi-

ovému provozu, který je v  celém řešení zřejmě nejsnadněji 
zneužitelným.

První, co by útočník musel prolomit, je znalost konkrétního 
čidla a  jeho unikátního čísla EUI, což je v LoRa síti podobný 
identifikátor, jako jsou v sítích Ethernet MAC adresy. Dále by 
útočník musel vědět, o jaký typ čidla se jedná a jak je konkrétní 
přenášená veličina zakódována do payloadu zprávy.

Pokud by útočník chtěl do sítě vložit falešné čidlo, které bude 
posílat jiné informace než to, které chce duplikovat, musel by 
znát odpovídající sekvenční číslo zprávy, bez kterého network 
server vyhodnotí, že je narušena bezchybná komunikace.

Přesto je ale každá zpráva dále zabezpečena prostřednic-
tvím dvou na sobě nezávislých šifrovacích klíčů pro šifrování 
AES 128.

První z klíčů – tzv. síťový klíč NwkSkey šifruje celou zprávu 
s  výjimkou EUI. Šifruje tedy sekvenční číslo zprávy, přenáše-
nou užitečnou informaci (payload) a veškeré rádiové informace, 
které jsou ve zprávách zakódovány pro zajištění optimálního 
rádiového přenosu a případné přenastavení použitého SF, vysí-
laného výkonu, použitého kanálu a další informace. Právě síťový 
klíč má za úkol zajistit, aby do sítě nebyly vpuštěny podvrhy čidel. 
Správa síťových klíčů je v odpovědnosti provozovatele sítě, tedy 
v našem případě je v odpovědnosti Českých Radiokomunikací.

Druhý z klíčů – tzv. Aplikační klíč AppSkey šifruje užitečnou 
informaci. Aplikační klíč má za úkol zajistit privátnost dat pro 
uživatele koncové aplikace při průchodu celým komunikačním 
řetězcem. Správa síťových klíčů je v odpovědnosti provozovatele 
aplikace, což může být buď koncový uživatel (např. v případě dál-
kového měření spotřeby energie její distributor), nebo provozo-
vatel služby (např. poskytovatel služeb zabezpečení domácností).

Zabezpečení zpráv prostřednictvím klíčů ukazuje obr. 3. Na 
obr. 4 je vyobrazen úsek sítě, ve kterém je realizováno šifrování 
síťovým a ve kterém aplikačním klíčem.

A jak se vlastně šifrovací klíče dostanou do čidla? Existují dva
způsoby:

– Tzv. „personalizací“ (ABP) nebo tzv. „Over the air“ (OTAA).
–  Aktivace tzv. „personalizací“ – nejedná se o nic jiného, než 

vygenerování klíčů před výrobou čidel a nahrání klíčů do 
konkrétních zařízení během výroby.

Obr. 3 
Zabezpečení zpráv  
prostřednictvím klíčů

Obr. 4 
Šifrování síťovým  

a aplikačním klíčem
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–  Aktivace tzv. „over the air“ – v tomto případě jsou ve výrobě 
nahrány dočasné klíče, které slouží k autorizaci v síti při 
jejich prvním přihlášení. Jakmile čidlo vyšle první zprávu 
a network server ji vyhodnotí, odešle k aplikačnímu serveru. 
Na základě vyhodnocení v aplikačním serveru se aktivuje 
požadavek na vygenerování aplikačního klíče a network 
server se požádá o vygenerování síťového klíče. Aplikační 
server sestaví zprávu určenou pro právě aktivované čidlo, 
ve které jsou uloženy oba klíče. Čidlo po zpracování zprávy 
přijatými klíči přepíše dočasně přiřazené klíče určené pouze 
pro první přihlášení do sítě a aktivační proces je hotov.

Lokalizace ze sítě
Jedna z  předností sítě LoRa spočívá v  možné lokalizaci ze 
sítě. Princip lokalizace spočívá v  tzv. trilateraci. Základem je, 
že zpráva od čidla je přijata prostřednictvím alespoň tří GW. 
Každá GW má určeny své přesné souřadnice umístění (díky 
integrovanému GPS modulu) a  je časově synchronizována 
(z GPS signálu). Každá GW přijme zprávu od čidla a před jejím 
odesláním do network serveru ke zprávě přidá časovou značku. 
Network server následně přijme všechny zprávy ode všech GW 
od konkrétního čidla se shodným sekvenčním číslem zprávy 
s rozdílnými časovými značkami a na základě toho má veškeré 
informace potřebné k výpočtu polohy čidla.

Výhodou je, že pro určení polohy čidla není potřeba do čidla 
implementovat vůbec žádnou inteligenci, není potřebný žádný 
doplňkový HW (např. GPS modul) a čidlo ani nevyžaduje syn-
chronizaci se sítí.

S ohledem na to, že signál se v některých případech šíří nejen 
přímou cestou, ale také prostřednictvím odrazů, případně pro-
stupem např. zdmi při umístění čidel uvnitř budov, předpokládá 
se rozptyl přesnosti lokalizace v rozmezí 1–20 m v závislosti na 
konkrétních rádiových podmínkách, stavu pokrytí a  zejména 
počtu GW, v jejichž dosahu se čidlo nachází.

 Možnosti využití

Projekty v zahraničí
Přestože je technologie velmi mladá, objevují se již dnes reálné 
komerční sítě různého rozsahu. V dalším textu následuje výčet 
několika z nich.

Americká firma Senet provozuje již nějakou dobu bezdráto-
vou síť, jejímž prostřednictvím monitoruje stav propan-butano-
vých zásobníků u rodinných domů, ve kterých se plynu využívá 

k  vytápění a  na základě takového monitoringu optimalizuje 
zásobování. V minulém roce se firma rozhodla, že nahradí stá-
vající technologie a  migruje celé řešení na technologii LoRa, 
čímž nejen výrazně sníží své provozní náklady, ale současně 
vybuduje síť umožňující mnohem širší využití. Hned během 
prvního roku migrovali na technologii LoRa více jak dvě třetiny 
z celkového počtu 40 000 propanbutanových nádrží.

V Austrálii se technologie LoRa začala využívat pro monito-
ring stavu ropných polí a distribuce ropy.

Ale i  v  Evropě nachází technologie LoRa své uplatnění. 
V  Holandsku telekomunikační operátor KPN vyhlásil, že do 
konce roku 2016 plošně pokryje celou zemi. Konkrétní aplikace, 
které již na síti mají v provozu, jsou:
– projekty chytrého parkování;
–  monitorování zdravotního stavu skotu, zejména toho, který 

je celoročně na pastvě;
– chytré osvětlení;
– monitorování zaplněnosti kontejnerů s odpadem.
V Belgii jsou kromě některých z výše uvedených řešení apliko-
vány také projekty zaměřené na optimalizaci provozu uvnitř 
kancelářských budov – catering a  úklidové práce ve společ-
ných prostorách a na toaletách a pro monitoring stavu potravin 
během celého řetězce zpracování a transportu potravin. Kromě 
toho je na Bruselském letišti prostřednictvím sítě LoRa monito-
rován pohyb 600 vozidel, zajišťujících převoz nákladů v areálu 
letiště, tedy mezi letadly a skladovými plochami.

Testy technologie, výsledky testů
Prvním krokem, který České Radiokomunikace, podobně jako 
snad všichni budoucí provozovatelé technologie LoRa, učinily, 
bylo testování technologie.

Testy byly zaměřeny samozřejmě primárně na dosahy, ale 
cílem bylo prověřit technologii po všech stránkách – obou-
směrnou komunikaci, postup aktivace čidel, kapacitní mož-
nosti, zpoždění při přenosu zpráv celým řetězcem, pokročilost 
systému z hlediska monitoringu a provozní podpory – prostě 
všeho, co je pro provoz takové sítě důležité.

Vezmeme-li to popořadě, první testy byly zaměřeny na 
dosahy technologie. Čidla byla nastavena na nejrobustnější 
kódování – SF12 s  nejnižší možnou přenosovou rychlostí 
300 bit/s. Testy byly rozděleny do více kategorií:
– přímé pokrytí,
– pokrytí v otevřeném terénu bez přímé viditelnosti,
– pokrytí uvnitř budov,
– pokrytí ve velmi těžko přístupných prostorách.

Obr. 5  Výsledky testů – jednotlivé náměry
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Je nutné konstatovat, že výsledky testů ve všech případech před-
čily veškerá očekávání. Takřka šokováni byli zejména ti, kteří 
měli praktické zkušenosti s  jinými technologiemi provozova-
nými v  nelicencovaných pásmech. Pro ilustraci jsou uvedeny 
výsledky testu, během kterého byl tester pokrytí se zabudo-
vaným GPS modulem umístěn na palubní desku automobilu 
a nastaven do režimu, kdy posílal zprávu každých šest sekund 
a s vozidlem se jelo po předem plánované trase. V době testu 
byla k dispozici pouze jedna GW, umístěna na Strahově na TV 
věži v  sídle Českých Radiokomunikací. Výsledky testů – jed-
notlivé náměry byly vyneseny v mapě (obr. 5), takže je názorně 
vidět trajektorie pohybu. Každá zpráva obsahovala nejen sou-
řadnice, ale také konkrétní rádiové parametry, zejména odstup 
signálu od šumu. Z naměřených a v mapě vynesených hodnot 
lze dopočítat rychlost pohybu, lze analyzovat kvalitu pokrytí. 
V některých případech nedošlo k doručení zpráv, protože došlo 
ke ztrátě pokrytí.

V celkovém kontextu sledování pohybu však ztráta několika 
zpráv nemusí představovat významné riziko pro konkrétní apli-
kaci. V nedávné době došlo ke spuštění pokrytí krajských měst 
včetně Prahy. Nabízí se opakování tohoto testu a lze předpoklá-
dat, že procento nedoručených zpráv se významně sníží.

Další testy byly zaměřeny na složité podmínky při umístění 
čidel v  podzemních vodoměrných šachtách. Pro případy, kde 
dosud používané technologie komunikovaly na pouhé desítky 
metrů.

Výsledky testů (obr. 6), poukazující na funkčnost komuni-
kace na vzdálenost více jak 2 km byly naprosto přesvědčivé.

SLA na síti pro různé projekty
Vzhledem k  tomu, že technologie je navržena pro provoz 
v nelicencovaném pásmu, kde je možno očekávat rušení, není 
možné garantovat SLA na doručení každé jedné jednotlivé 
zprávy. Přesto lze nastavením konkrétního způsobu komuni-
kace a implementací technického řešení realizovat i komunikaci 
náročnou na doručení důležitých dat včas.

Komunikaci lze pro konkrétní případy nastavit jako nepo-
tvrzovanou s opakováním zpráv (např. každá zpráva je odeslána 
2–3krát, pokaždé v  jiném z  dostupných kanálů, čímž se zvýší 
pravděpodobnost jejího doručení).

V  mnoha případech bude kladen důraz na jednoduchost 
čidla, a tím na jeho nízkou cenu. Tato čidla si po odeslání zprávy 
nemusí pamatovat historii naměřených veličin, protože pokud 
některé zprávy nejsou doručeny, lze historii snadno dovodit 

např. aproximací. Takovým případem je měření spotřeby vody 
nebo plynu prostřednictvím pulzních čidel, které kumulativně 
přičítají počet pulsů odpovídající měřené jednotce na stupnici 
měřícího zařízení.

Pro jiné aplikace bude dokonce dostačující, pokud se zpráva 
odešle pouze jednou. V čidle bude uložena historie všech namě-
řených hodnot s časovými značkami a obslužná aplikace bude 
naprogramována tak, aby si jednou za čas vyžádala opakovaný 
přenos zpráv, které nebyly doručeny.

Pro jiné případy, které vyžadují doručení požadované infor-
mace, např. měřené veličiny s  co nejmenším zpožděním, lze 
nastavit potvrzování zpráv. V  takovém případě čidlo odešle 
zprávu a naměřené veličiny si uchovává v paměti až do doby, 
kdy přijde od koncové aplikace potvrzení, že zpráva byla přijata.

Pro nejnáročnější aplikace lze čidlo nastavit do režimu, kdy
v  periodicitě nastavené časovačem opakuje vysílání zprávy 

tak dlouho, dokud uživatelská aplikace nepotvrdí doručení 
zprávy. To má samozřejmě vliv na obsazení rádiových kanálů, 
ale např. pro případy kritické komunikace, tj. třeba pro kouřová 
čidla je takový režim možný, díky sporadickému výskytu situací 
s nároky na vysokou četnost komunikace.

Plán pokrytí
V  dubnu 2016 bylo uvedeno do provozu pokrytí aglomerací 
a celá infrastruktura včetně Network serveru. Rozmístění GW 
na věžích Českých Radiokomunikací bylo zvoleno tak, aby byla 
ve venkovních prostorách plošně pokryta LoRa signálem veš-
kerá krajská města a okolí (viz obr. 7). To představuje venkovní 
pokrytí 25 % populace a současně to představuje vnitřní pokrytí 
pro 240 tis. domácností. Na tomto projektu si ČRa chtějí ověřit 
životaschopnost některých projektů.
Bezprostředně po skončení ověřování plánují ČRa pokrýt co 
nejrychleji celou Českou republiku venkovním signálem s vyu-
žitím klíčových věží Českých radiokomunikací. Na obr. 8 je 
mapa pokrytí pro 90 % populace. Rozšiřování pokrytí nad uve-
dený rámec bude záviset na konkrétní poptávce a bude řešeno 
na projektové bázi společně s potenciálními zákazníky.

Podpora technologie LoRa (HW a SW vývoj), budování ekosystému partnerů
České Radiokomunikace se u  technologie LoRa budou pri-
márně zabývat telekomunikační částí a  poskytováním služeb 
cloud a datových center. Jelikož se ale jedná o novou technologii, 
u které ještě není na trhu dostatečné množství koncových čidel 
a nejsou k dispozici ani konkrétní uživatelské aplikace, budou 

Obr. 6  Umístění čidel v podzemních vodoměrných šachtách
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České Radiokomunikace spolupracovat s vybranými partnery, 
např. s  firmami BrainCube, Develict Solutions, Solidus Tech, 
SDS systémy firmy Laznet nebo Raycom Services na zajištění 
čidel a aplikací, aby byly schopny s potenciálními zákazníky dis-
kutovat konkrétní požadavky a zajistit jim optimální řešení šité 
na míru.

Kromě toho budou České Radiokomunikace aktivně spolu-
pracovat s některými z dnes již 250 členů LoRa alliance a hledat 
takové projekty, které se úspěšně realizovaly v  jiných zemích. 
Dobrou zprávou je, že mezi výrobce a  dodavatele LoRa tech-
nologie se v  poslední době zařadily i  takové společnosti, jako 
jsou Cisco nebo ZTE. Je tedy zřejmé, že celý průmysl okolo této 
technologie začíná nabírat na síle a významu.

Cenové podmínky
Konkrétní cenová politika ještě nebyla stanovena, na to je příliš 
brzy. Nabízí se navíc větší množství obchodních modelů a s vel-
kou pravděpodobností bude vznikat několik různých variant:
–  Základní cenový model bude zřejmě vycházet z měsíčního 

poplatku za připojené a aktivní čidlo. Cena bude odstupňo-
vána podle počtu zpráv nebo objemu přenesených dat – je 
zřejmé, že čidlo typu detektor kouře, které pošle jednou za 
týden udržovací zprávu, že je funkční, by mělo být zpoplat-
něno jinou částkou než čidlo, které pošle každých 5 minut 
stavovou informaci obsahující 50 naměřených veličin.

–  Projekty, které si vyžádají rozšíření infrastruktury nad rámec 
plánovaného pokrytí, budou mít ve své cenové nabídce 
zohledněnu tu část infrastruktury, která bude instalována 
pro jejich potřeby a bude na diskusi s konkrétním partne-

rem, jaká poměrná část investice bude do kalkulace zahrnuta 
a jestli bude hrazena formou jednorázové investice typu 
zřizovací poplatek, nebo bude rozpočítána do ceny služby.

–  U mnoha konkrétních projektů bude cena vlastního čidla, 
možná i několikanásobně, převyšovat cenu několikaletého 
předplatného. V takovém případě se nabízí zahrnout do 
pořizovací ceny např. tří- až pětiletý provoz.

Naším cílem je dosáhnout nízké udržitelné ceny, pokud se 
situace bude vyvíjet podle předpokladů a  očekávání, ve výši 
okolo 10 Kč za připojené čidlo, maximálně nízkých desetiko-
run. Chceme, aby to bylo natolik motivující a funkční, že dojde 
k rychlému nárůstu zájmu a tím i k podmínkám k dalšímu roz-
voji celého tohoto odvětví.

 Závěr
Internet věcí je trend, ve který věří značné množství telekomu-
nikačních operátorů na celém světě. V Internetu věcí je aktivní 
spousta výrobců elektronických zařízení. Převážná většina 
z  nich se zaměřuje na existující infrastrukturu přístupových 
telekomunikačních sítí a  technologií. Mnoho z  nich je však 
ne příliš vhodných pro specifické pro specifické požadavky na 
umístění tam, kde není k dispozici elektrická energie.

České Radiokomunikace si proto vybraly právě technolo-
gii LoRa a věří, že vytvoří v České republice vhodné prostředí 
a infrastrukturu pro realizaci projektů, které zvýší kvalitu našich 
životů nebo alespoň přispějí ke zjednodušení některých dnes 
složitě a neefektivně zabezpečovaných aktivit.

Ing. Patrik Jalamudis, České Radiokomunikace

Obr. 8  Mapa pokrytí 90 % populaceObr. 7  Mapa pokrytí zahrnující krajská města a okolí
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Přechod na Průmysl 4.0  
není jen otázkou technologií

V  Německu je digitalizace produkce jednou z  priorit 
politické agendy. I  díky stabilní podpoře Průmyslu 4.0 je 
Německo jedinou zemí na světě, ve které ukazatel ROCE 
v posledních 15 letech narostl. Beze změny rychlosti obratu 
aktiv se ROCE navýšila ze 12 % v roce 2000 na více jak 30 % 
v roce 2014.

Z ankety Svazu průmyslu a dopravy ČR a Elektrotechnické 
asociace ČR vyplynulo, že Česká republika si jako země se 
silnou průmyslovou tradicí a vysokým podílem průmyslové 
výroby plánuje udržet svoji pozici a  „neprospat“ příchod 
čtvrté průmyslové revoluce. Firmy vidí v  jejím příchodu 
zpravidla příležitosti pro své podnikání – především zvý-
šení produktivity práce. Většina zároveň očekává pod-
poru ze strany státu – např. daňovou podporu vývojových 
a  inovačních aktivit, digitální komunikaci státní správy 
nebo finančně nenáročné zpřístupnění výsledků vědecko-
-výzkumných aktivit.

V  roce 2015 Česká republika představila vlastní inici-
ativu v  oblasti Průmyslu 4.0, v  současnosti se dokončuje 
akční plán pro její implementaci. Achillovou patou českého 
prostředí zůstává nedostatek kvalifikované pracovní síly. 
Firmy se shodují na potřebě podpory duálního vzdělávání 
a jasné vize vzdělávacího systému obecně.

„Některé podniky již na potřebu nové kvalifikace zareago-
valy tím, že odborníky vychovávají ve svých vlastních vzdělá-
vacích kurzech. V České republice se připravují i nové studijní 
obory,“ dodává Philip Staehelin, Managing Partner pražské 
kanceláře společnosti Roland Berger.

Francouzské průmyslové podniky roky bojovaly se stár-
noucí strojní základnou, ztrátou pracovních příležitostí 
a poklesem ziskovosti. Digitalizace produkce umožní fran-
couzskému průmyslovému sektoru návrat k růstu a přinese 
zpět výrobní postupy, které byly dříve kvůli nižším nákla-
dům přemístěny do zahraniční. Vzniknou nové pracovní 
příležitosti a  z  průmyslových podniků se opět stane zají-
mavé pracovní prostředí. 

Americké společnosti již před lety přemístily své výrobní 
prostředky, většinou do zemí s  nízkými náklady jako je 
Mexiko nebo Čína. V  důsledku toho ztratila Amerika 
mezi lety 2000 a  2014 více jak pět miliónů pracovních 
míst. Současná vláda by ráda tento trend zvrátila a stala se 
konkurenceschopnější.

Japonský průmysl zažil mezi lety 2010 a  2014 propad 
zisků o  80 % a  zánik dvou miliónů pracovních míst. Síla 
jenu, která stáhla vývoz dolů, ještě zhoršila pokles průmy-
slové aktivity. Japonská vláda nyní následuje německý vzor 
a zaměřuje se na Průmysl 4.0 s cílem znovu nastartovat prů-
myslový sektor a pracovní příležitosti v zemi.

V  Číně je nutná změna paradigmatu, pokud má její 
průmyslový sektor zůstat globálně konkurenceschopný. 
Klesající poptávka po levných produktech společně s ros-
toucími platy a náklady na energie je scénář, který čínské 
průmyslové podniky nemohou přežít. Vláda proto zahájila 
iniciativu Chytrá výroba 2025 (Intelligent Manufacturing 
2025), jejímž cílem je tento proud zvrátit a prosadit se zbo-
žím vysoké kvality pro náročnější zákazníky.

Přechod výroby na digitální úroveň bude mít pro západní 
Evropu pozitivní efekt. Inteligentní, digitálně propojené sys-
témy a procesy vážou méně kapitálu a zlepšují výnosnost 
kapitálu. Experti ze společnosti Roland Berger vycházejí 
z  toho, že ukazatel ROCE se větším zapojením Průmyslu 
4.0 zvýší z dnešních 18 % na 28 % v roce 2035. To znamená 
dodatečnou přidanou hodnotu ve výši 420 miliard EUR 
díky vyšším výnosům a nižší vázanosti kapitálu.

Průmysl 4.0 bude mít také zásadní vliv na pracovní trh. 
Dle výsledků studie dojde ke snížení počtu pracovních 
míst v  tradičních oborech. Zároveň je očekáván nárůst 
10 miliónů pracovních míst, především v  oblasti služeb 
a IT. Výrobní metody a způsoby práce budou v budoucnu 
zásadně odlišné od těch stávajících. Výsledkem bude změna 
obchodních modelů a vznik nových profesí. Evropské firmy 
budou potřebovat dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, 
aby zvládly náročný proces digitalizace. „To ve výsledku 
povede ke kladné bilanci, kdy Průmysl 4.0 vykompenzuje 
ztráty pracovních míst,“ dodává Thomas Rinn.

„Digitální transformace již byla zahájena. Pokud 
nechtějí průmyslové podniky zůstat ve vzduchoprázdnu, 
musí se připravovat na změny, které Průmysl 4.0 přinese, 
a  musí začít pracovat na strategii digitalizace,“ shrnuje 
Thomas Rinn.
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Přechod průmyslového sektoru na Průmysl 4.0 je více než jen otázkou technologií. Změna se promítne nejen do pod-
nikových strategií, ale také do národní ekonomiky a politiky zaměstnanosti. Studie Kvantifikace dopadů přechodu na 
Průmysl 4.0 [1] společnosti Roland Berger ukazuje, jak by tyto efekty mohly vypadat. Klíčem je pohled na návratnost 
investovaného kapitálu (ROCE) ve výrobním sektoru.
„Průmysl 4.0 by rozhodně neměl být zaměňován s automatizací. Zlepšení výrobních procesů automatizací vyžaduje 
zvýšení kapitálových vstupů,“ říká Thomas Rinn, Partner ze společnosti Roland Berger a vedoucí globálního kompe-
tenčního centra Engineered Products and High Tech, „naopak Průmysl 4.0, tedy čtvrtá průmyslová revoluce, umožňuje 
efektivní využití kapitálu.“
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