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Motto:
„Jak rychlý je vysokorychlostní internet?“

Sítě FTTx v roce 2019

„Jak rychlý je vysokorychlostní internet?“

• Vysokorychlostní internet, vysokorychlostní síť = +30 Mbit/s downstream

• Rychlost = rychlost přípojky = TCP propustnost sítě

• Jak rychle se buduje vysokorychlostní internet v ČR?

• Jak se měří rychlost na síti? 

• Dotační podpora výstavby

• NEdotační podpora výstavby
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měření rychlosti vs rychlost měření? 

„Jak rychlý je vysokorychlostní internet?“

• Geografický sběr ČTÚ: rychlost disponibilní přípojky +30 Mbit/s, +100 Mbit/s?
rychlost aktivního přístupu +30 Mbit/s, (+100 Mbit/s)?

• Kontrola smluvní dokumentace ČTÚ: Maximální/minimální/běžně dostupná rychlost
• Měření skutečné rychlosti ČTÚ: TCP propustnosti

• Dotační podpora výstavby: Rychlost připojení nově zasíťovaných budov je důležitá
pro hodnocení projektů OP PIK Vysokorychlostní internet – výzva II:

+500/100 Mbit/s 
+300/100 Mbit/s
+ 200/66 Mbit/s
+ 100/33 Mbit/s

+30/10 Mbit/s (upgrade +100/33 Mbit/s po 31.12.2020)

• Reálná rychlost, skutečná rychlost, okamžitá rychlost ...
každý říká a vykládá si různě.
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ČTÚ: Odbor ochrany spotřebitele 

mapa pokrytí vysokorychlostním internetem: YUNGO, MPO

Příděl bodů podle rychlosti: MPO
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MAXIMUM URČENÉ PODLE:
• Typu vedení
• Kapacity kanálu
• Typu rozhraní
• Typu CPE
• Bez provozu na síti/sdílení? 
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Detekovatelná degradace výkonnosti
(ČTÚ:Detekovatelná změna výkonu)

Maximální/minimální/běžně dostupná rychlost
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Běžně dostupná rychlost (garantovaná)
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Bez služby

Skutečná okamžitá rychlost 
(měřitelná!)

Rychlost 
ve špičce

Rychlost (Mbit/s) 
TCP propustnost

L4

L4

L1 nebo L4?

MINIMUM URČENÉ PODLE:
• Provozu na síti/sdílení

(viz agregační funkce)

Minimální rychlost (garantovaná)
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„Jak rychlý je vysokorychlostní internet?“

TCP propustnost, QoS parametry

FTTx/NGA – co to je 
Home Passed vs Home Connected?

HP (Home Passed) →→→→ HC (Home Connected) →→→→ HA (Home Activated) 
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A: HC v bytě

B: HP na chodbě

C: HP na patě domu/ve sklepě
trubička nebo vlákno-kabel

C: HP na hranici pozemku
trubička nebo vlákno-kabel 

E: HP na patě domu
trubička nebo vlákno-kabel

F: HP na hranici pozemku
trubička nebo vlákno-kabel 

D: HC v bytě

Distribuční bod DP
/soustřeďovací bod AP

Ukončení trubičkou/chráničkou Ukončení vláknem

ČTÚ: přístupyČTÚ: disponibilní přípojky Účastnická zásuvka

A: HC v bytě

„Jak rychlý je vysokorychlostní internet?“

• Jak rychle se buduje vysokorychlostní internet v ČR?
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současnost výhled na 3 roky

Mapa pokrytí vysokorychlostním internetem
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Mapa pokrytí současnost k 31.12.2017
Aktualizováno veřejnou konzultací 12/2018

http://www.verejnakonzultace.cz/sber-dat/mapa/



Mapa pokrytí vysokorychlostním internetem

Mapa pokrytí současnost k 31.12.2017 + výhled k 31.12.2019
Aktualizováno veřejnou konzultací 12/2018

http://www.verejnakonzultace.cz/sber-dat/mapa/
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„Jak rychlý je vysokorychlostní internet?“

• Jak rychle se buduje vysokorychlostní internet v ČR?
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Mapa pokrytí vysokorychlostním internetem
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Mapa pokrytí současnost k 31.12.2015, 2016, 2017
fluktuace odevzdaných dat?

http://www.verejnakonzultace.cz/sber-dat/mapa/

Filtry nad soubory dat, 
trendy,
analýzy

UPGRADE
bílá -> šedá -> černá

DOWNGRADE
černá -> šedá -> bílá

Dotační podpora výstavby

OP PIK Vysokorychlostní internet Výzva II – 03/2019:
• k čerpání 1 mld Kč na zasíťování 87 tis adresních míst
• uzávěrka pro přípravu projektů a podání žádostí je 8.7.2019.
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MPO: podmínky čerpání
YUNGO: příprava projektů

• Jak se rozhodnout v omezeném čase.

• Jaké jsou reálné šance, příležitosti a rizika?

Diskusní workshopy
26.4.2019 Hospodářská komora České republiky, Praha
14.5.2019 Vysoké učení technické v Brně 



Nedotační podpora výstavby

MPO, ČTÚ, asociace sdružené v Platformě ICT průmyslu při HK ČR pracují na

• Usnadnění výstavby - legislativní, ekonomická, technická opatření

• Koordinace, spolupráce

• Osvěta, vzdělávání, rekvalifikace

• Metodické pomůcky, řešené příklady

• Kompetenční centra

• Technické normy a předpisy
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Členy Platformy ICT průmyslu jsou:
• Asociace operátorů digitální telefonie (AODT)
• Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí 

v ČR (APKT)
• Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS)
• Česká asociace elektronických komunikací (ČAEK)
• Česká asociace telekomunikací (ČAT)
• Český telekomunikační klastr (ČTKK)
• Hospodářská komora České republiky
• ICT Unie
• Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR)
• Svaz průmyslu a dopravy České republiky 
• Výbor nezávislého ICT průmyslu (VNICTP)

Sítě FTTx v roce 2019
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Uvolněte se, užijte si program

příjemnou zábavu

toleranci v diskusi …

A rovnou začneme něčím příjemným … 

… výstavba sítí FTTx/NGA
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Křest knihy

Právě vyšlo!

Pavel Lafata, Jiří Vodrážka

Optické přístupové sítě FTTx a NGA

2. doplněné vydání, 360 stran

březen 2019, Nakladatelství ČVUT

• k nahlédnutí u registrace účastníků

• k zakoupení na eshopu
https://www.profiber.eu/cz/prislusenstvi/literatura/
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