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ABSTRAKT 
 

Tato bakalářská práce pojednává o fenoménu VoIP a výběru dodavatele hlasové 

konektivity. V počátku se práce  zabývá vysvětlením pojmu principu fungovaní 

VoIP. Následně popisuje samostatnou tvorbu pro výběr dodavatele hlasové 

konektivity od zadaní až po vyhodnocení účastníků.  

 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 

This bachelor thesis is focused on prodigy VoIP and selection supplier voice 

connectivity. In beginning work  described explication conceive principle 

behaviour VoIP over description vocal gates after as much as setting VoIP in 

real running. Resulting describes independent production to pick a supplier vocal 

connectivity from engaged after as much as evaluation participant. 
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1. Úvod 

Od doby, kdy Alexander Grahem Bell v roce 1876 vynalezl telefon, se telefonní 

systémy staly součástí našeho života.Z historického vývoje komunikačních systému je 

obecně známé, že telefonní a datové sítě tvoří dvě samostatné kapitoly. První a starší 

kapitolou, která se jevila pro společnost dvacátého století lukrativnější, byla telefonie. 

Pokud bychom se snažili ozřejmit pojem telefonie, měli bychom použít to 

nejjednodušší, co napadne většinu z nás. „Přenos informace ve zvukové podobě mezi 

dvěma vzdálenými místy –body..“. V 70. letech se dostává do popředí problematika 

přenosu dat, která se později expanduje v novou super moderní technologii. Pokud 

bychom chtěli definovat pojem datové sítě, určitě si nevystačíme s tak jednoduchou 

formulací, jako u telefonie. Pokusím se současný stav telefonie  a IT popsat velmi 

zjednodušeně.Existují-li telefonní a počítačové sítě, musí existovat i počítačový a 

telefonní kabel. Oba kabely si určitě dokážete představit a jistě jsou ve vašem okolí 

někde ukončeny zásuvkou. Odtud již vede propojovací kabel ke koncovému zařízení, 

tedy PC a telefonu. Konvergentní síť je schopna nejen přenášet hlas a data, ale je také 

prostředím, jehož výrazně inovativní hlasové a datové služby vybízejí zákazníky 

k intenzivnějšímu využívání. 

Daná konstrukce je typická pro moderní kancelář a zde je její vizuální náčrtek – obrázek 

1    

 

 

Obrázek 1 - Běžné připojení koncových zařízení k sítím 
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Kabelové připojení telefonního aparátu je provedeno pomocí zemních kabelů, 

staničního kabelu a místního rozvodu. Obecně se v telekomunikacích mluví o tzv. 

přístupové síti. Její dosah od spojovacích technologii ke koncovému zařízení je řádově 

v kilometrech. V případě počítačových kabelů se jedná o stovky metrů a jedná se o 

strukturovanou kabeláž. K celkovému hodnocení obou sítí si ještě připomeňme 

elektrické vlastnosti signálů v metalických kabelech. Přenos digitálního signálu pomocí 

polarizovaného napětí je háklivé na zaoblovaní hran obdélníku díky parazitní kapacitě 

vedení. Ztráta ostrých hran signálu má vliv na zpracování přenášeného signálu  a tím 

snižuje přenosovou rychlost. Analogový hovorový signál 0,3 – 3,4 kHz je převážně 

omezen reálnou hodnotou odporu vedení, což snižuje jeho vzdálenost. Rozdílné 

technologie, rozdílné technické problémy. Ovšem, jedno mají obě technologie společné 

– přenosové medium. Metalické vedení má v obou případech téměř shodné elektrické 

vlastnosti. Liší se počtem drátů, směrem a způsobem přenosu užitných informací. 

Obecně platí: čím více drátů, tím více mědi a nákladnější požadavky na kabely. 

Ekonomické aspekty rozvíjejících se telekomunikací konce dvacátého století donutila 

vývojáře k redukci počtu vedení v kombinaci s digitálně zpracovaným hovorovým 

signálem.Jelikož hlas lze digitalizovat (převést na binární nuly a jedničky) jak si 

vysvětlíme později, binární číslice představující hlas lze přenášet prostřednictvím 

stávajících datových sítí založených na protokolu IP. Protokolem označujeme množinu 

pravidel, která určuje, jak se informace vyměňují. Na protokol můžeme nahlížet jako na 

„komunikační jazyk „ mezi dvěma zařízeními. Protokol, jímž komunikuje síť Internet se 

nazývá IP ( Internet Protocol). 

 Mnohem později, s příchodem Internetu, spousta naší komunikace ( například e-maily)  

putuje po síti s protokolem IP ( IP síť, například Internet).Způsob přenosu  hlasu 

prostřednictvím sítě IP označujeme jako VoIP (Voice over IP).  
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2. Popis VoIP 

Prvotní motivace, kvůli které Internet vzniknul, přitom nijak nesouvisela s tím, co 

nabízel a stále nabízí svět spojů. Tedy s hlasovými přenosy a přenosy obrazu, které 

musí probíhat v reálném čase. Tvůrcům Internetu šlo především o typické "datové" 

aplikace, tedy o možnost přenosu souborů, elektronické pošty, o možnost tzv. 

vzdáleného přihlašování apod., které na nějaké menší časové zpoždění nejsou citlivé, 

zatímco na živé přenosy zvuku a obrazu tehdy nikdo nemyslel (a také proto nikdo nic 

neudělal). Kvůli tomu se pak dlouhou dobu předpokládalo, že vzhledem ke způsobu 

fungování Internetu nebudou hlasové přenosy po této celosvětové síti sítí vůbec možné, 

alespoň ne v takové kvalitě která by umožnila jejich praktické používání. Zajímavý byl i 

další vývoj těchto technologií - ty se s postupem času nejen zdokonalily, ale také 

osamostatnily, v tom smyslu že je možné je nasadit všude tam, kde je provozován 

protokol IP, což zdaleka není jenom Internet. Obecně se tyto technologie, resp. řešení 

které z nich vychází, označují výmluvně jako VoIP (Voice Over IP). Lze je nasadit 

například i v privátních datových sítích na bázi protokolů TCP/IP, které si budují 

nejrůznější subjekty pro své vlastní potřeby. 

2.1 Komponenty sítě VoIP                                                                                       

VoIP téma přitahuje celou řadu lidí různého zaměření a specializace, od domácích 

techniků pobočkových ústředen (PBX), přes síťové inženýry až po domácí uživatelé , 

kteří pouze chtějí snížit měsíční účet za telefon. Jak znázorňuje obrázek 2                 

    

 

 

 

Obrázek 2 - Komponenty sítě VoIP  
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siť VoIP má vlastní části a komponenty  přesně jako tradiční telefonní síť. Nyní něco 

k jednotlivým komponentám: 

− IP telefony  - IP telefony slouží především k převodu mluveného slova na formát dat 

vhodný k přenosu přes síť a naopak. 

-  Call server – Nahrazují celou řadu funkcí, které dříve poskytovaly telefonní ústředny. 

Zprostředkovatele volání lze například nakonfigurovat pomocí pravidel, která určují, jak 

se hovory přesměrují. Příkladem takového zprostředkovatele může být produkt CCM ( 

Cisco Callmanager) 

-   Brány – Mohou přesměrovávat hovory mezi různými typy sítí. Chceme-li  zavolat 

domů, mohli bychom například uskutečnit hovor z IP telefonu ve své kanceláři přes 

bránu  do veřejné komutované telefonní sítě  ( PSTN) 

-  Řadiče spojení ( Gatekeeper) – Funkce, které mimo jiné mohou plnit, si lze představit 

jako dopravní strážníky  sítě WAN ( wide-area network, rozlehlá síť). Jelikož  je na síti 

např. šířka pásma většinou omezena , gatekeeper může monitorovat dostupnou šířku 

pásma na síti WAN. Poté může zakázat další pokusy  o spojení, není-li šířka pásma 

dostatečná pro podporu dalšího hlasového hovoru. 

-  Řadiče konference (MCU, Multipoint Control Units) – Jsou užitečné pro konferenční 

volaní. V konferenčním hovoru může současně hovořit více lidí a všichni účastníci 

konferenčního hovoru je mohou slyšet. MCU poskytuje  výpočetní  výkon, s jehož 

pomocí se tyto zvukové proudy smíchají. Jednotky MCU mohou obsahovat digitální 

signálové procesory (DSP), což jsou specializované integrované obvody, které dokáži 

tyto zvukové proudy smíchat. 

-    Ethernetové přepínače s podporou hlasu – Doplňují tradiční ethernetové přepínače o 

funkce pro kvalitu služeb, což umožňuje ukládat hlasové pakety do oblasti oddělené od 

datových paketů. Ethernetové přepínače  s podporou hlasu dokáží rozpoznat připojený 

IP telefon, poskytovat připojenému IP telefonu informace o podsíti a případně napájet 

IP telefon. 
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2.2 Digitalizování hlasu 

Protože při mluvení nevychází z našich úst binární jedničky a nuly, pokud se bude náš 

hlas přenášet prostřednictvím sítě VoIP, je potřeba, aby byl právě v tomto formátu. Hlas 

je ve své přirozené podobě analogový, tedy představuje plynule se měnicí vlnovou 

křivku. V sítích VoIP se hlas naopak přenáší v digitální podobě pomocí binárního 

kódování, což znamená, že se 

přenáší série jedniček  a nul. 

obrázek 3 

Z toho vyplývá, že musí dojít 

k nějakému  převodu. Musíme 

tedy nějakým způsobem přenést 

vlnovou křivku analogového 

hlasu do binární podoby a zase 

naopak převést z binární podoby 

do analogové křivky. Jakmile se 

hlas převede na jedničky a nuly, a 

je připraven k zaslání po síti, 

budete se chtít ujistit, že 

k přenosu všech  svých hlasových 

hovorů nepoužíváte příliš velkou 

šířku pásma. Abychom linku využívali co nejefektivněji, můžeme vzít binární data 

představující Váš hlas  a stlačit je. Jelikož prostřednictvím sítě WAN můžete současně 

zasílat několik hlasových hovorů, zásadní rozhodnutí se točí kolem toho, jakou šířku 

pásma sítě WAN vyžaduje přenos hlasu. Nyní začneme prozkoumáním, jak můžete vzít 

mluvený hlas ( v analogové podobě) a převést ho na sérií binárních jedníček a nul. 

Úloha převodu analogového hlasu na digitální data začíná vzorkováním. Velmi často 

odebíráme „snímky“ nebo „vzorky“ analogové vlny. Tyto vzorky se následně 

digitalizují ( to znamená, že se znázorní jako série jedniček a nul). Na druhém konci 

hlasové konverzace se tento digitalizovaný signál můžeme následně převést zpět na 

analogovou vlnu, které dokáže posluchač porozumět. 

 

2.2.1 Aliasing 

Jedním z největších problémů u vzorkování je otázka, jak často by se měly tyto vzorky  

analogové vlny odebírat. Nechceme odebírat příliš malé množství  vzorků za sekundu, 

 

Obrázek 3 - Analogová a digitální křivka  
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protože když se zřízení na druhém konci telefonní linky pokusí znovu sestavit a 

porozumět těmto vzorkům, mohl by těmto vzorkům  odpovídat také odlišný zvukový 

signál ( tedy zvuk  o nižší frekvenci) a posluchač by slyšel nesprávný zvuk. Tento 

fenomén označujeme termínem Aliasing a je znázorněn na obrázku  4 

 

 

Nedostatečný počet vzorků původního tvaru vlny může mít za následek nesprávný nebo 

aliasovaný tvar vlny.  

 

2.2.2 Převzorkování 

 

 

Obrázek 4 - Aliasing  

 

Obrázek 5 - Převzorkování  
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Nyní, když vidíme nepříznivé účinky podvzorkování nebo aliasingu. možná vás to bude 

svádět ke stanovisku, abychom odebrali mnohem více vzorku. V tomto případě 

označovaném jako „převzorkování“ eliminuje problém aliasingu, přináší také jeden 

zásadní problém. Odebereme-li mnohem více vzorků za sekundu, než ve skutečnosti 

potřebujeme pro přesné obnovení původního signálu, spotřebujeme mnohem větší šířku 

pásma, než je nezbytně nutné. Jelikož šířka pásma je nedostatkové zboží ( zejména na 

rozlehlé síti, WAN – je velmi nákladná), musíme se vyvarovat převzorkování. Jaký je 

tedy počet vzorků, s jehož pomocí může zařízení přesně reprodukovat původní signál, 

aniž by se spotřebovávala větší šířka pásma, než je nezbytně nutné? K tomu nám 

pomůže Nyquistova věta. Nyquist uvedl, že rychlost odebíraní vzorků musí být alespoň 

dvakrát tak vysoká jako největší vzorkovaná frekvence. Nejvyšší vzorkovaná frekvence 

pro hlas je teoreticky 4kHz ( to je 4000 cyklů za sekundu). Na základě této informace 

nám Nyquistova věta udává, že je třeba odebrat 8000 vzorků za sekundu, což znamená, 

že musíme odebrat vzorek každých 125 mikrosekund. Lidé se často nesprávně 

domnívají, že když vzorek odebereme, máme ho  okamžitě v digitální podobě. 

Počáteční proces vzorkovaní se označuje jako pulsně-amplitudová modulace ( PAM). 

Zajímavou skutečností však je, že po provedení pulsně-amplitudové modulace jsou 

vzorky stéle v analogovém formátu. Tyto vzorky, jež jsou tvořeny jedinou frekvencí, 

mají amplitudy ( tj. intenzitu) odpovídající amplitudám vzorkované vlnové křivky. 

V dalším kroku při digitalizaci vlnové křivky hlasu se vezmou tyto amplitudy a přiřadí 

se jim číslo, které lze poté přenášet v binární podobě. Proces přiřazovaní čísla 

k amplitudě se označuje termínem kvantizace. Jakmile se vzorky pulsně-amplitudové 

modulace odeberou, je třeba je kvantizovat ( přiřadit jim čísla, které budou představovat 

jejich amplitudy). Jestliže však používáme lineární stupnici, kvantizační chyba způsobí 

deformaci hlasu. Deformace je patrná zejména při nižších intenzitách. Proto používáme 

raději logaritmickou stupnici, která má při nižších intenzitách více měřicích intervalů. 

Zajímavé je, že kvantizační chyba je patrnější u nižších amplitud. Nyní, když jsme 

schopni efektivněji měřit amplitudy pulsní modulace, přiřaďme těmto vzorkům čísla. 

Každý vzorek představuje 8bitová (tedy 1bajtová) hodnota. První bit v bajtu určuje 

polaritu vzorku (kladnou nebo zápornou). Další 3 bity v bajtu určují segment ( hlavní 

členění na logaritmické stupnici), zatímco poslední 4 bity v bajtu udávají krok ( tedy 

jemnější členění na logaritmické stupnici). 

V tomto okamžiku se hlas převedl na řadu jedniček a nul. Otázkou však zůstává: „Jaká 

šířka pásma mé sítě slouží k zasílání této hlasové konverzace?“ Spočítejme si to : Podle 
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Nyquistovy věty musíme odebrat 8000 vzorků za sekundu. Každý vzorek používá 8 

bitů. 

8000 vzorků/s * 8 bitů/s = 64000 bitů /s ( to je 64kb/s). Tento výpočet nám udává , že 

můžeme přenášet digitalizovaný hlas pomocí šířky pásma 64 kb/s. Kromě skutečného 

hlasu je třeba přenášet i informace v hlavičkách paketů. Šířka pásma 64kb/s představuje 

pouze hlasový provoz. 

 

2.3 Kodování a dekodování – stlačovaní hlasů do menších balíků  

Proces kódování a dekódovaní vlnových křivek se definuje kodéry-dekodéry, které 

označujeme také jako kodeky. Nyní se podívejme na několik forem komprese vlnových 

křivek, které používají různé kodeky: 

- Pulsně kódová modulace (PCM) – Ve skutečnosti nekomprimuje analogovou vlnovou 

křivku, ale snímá vzorky a provádí kvantizaci bez jakékoli komprese. Modulaci PCM 

používá kodek G.711 

- Adaptivní diferenční  pulsně –kódová modulace (ADPCM) – Používá diferenční 

signál. Modulace ADPCM může místo kódování celého vzorku zaslat pouze rozdíly  

aktuálního vzorku oproti předchozímu vzorku. Příkladem kodeku ADPCM je G.726 

- CS-ACELP ( Conjugate Structure Algebraic Code Excited Linear Predication) – Na 

základě vzorků řeči dynamicky vytváří „knihu kódů“ ( codebook).Poté pomocí 

vyrovnávací paměti look ahead buffer zjistí, jestli další vzorek odpovídá vzorci v knize 

kódů. Pokud odpovídá, lze poté zaslat místo skutečného vzorku pouze umístění v knize 

kódů. Příkladem kodeku CS-ACELP je G.729 Princip komprese CS-ACELP vám 

pomůže znázornit, když si představíte, že spolu vedeme konverzaci prostřednictvím 

digitálního okruhu a všimnete si, že v mém vzorku řeči se často objevuje slabika ní ( 

například ve slovech směrování, komprimování, čtení , psaní atd). Místo digitalizace 

slabiky „ní“ vytvoříme záznam v knize kódu, která popisuje jak slabika „ní“ zní.  

Účelem dopředné vyrovnávací paměti ( look-ahead buffer), kterou využívá kodek 

G.729, je sesbírat z vyrovnávací paměti hlasové vzorky a pokusit se je porovnat se 

vzorky, jež jsou definovány v místní knize kódů. Dá se říci, že kodek G.729 je 

v prostředí VoIP nejvhodnějším kodekem pro zasílání hlasového provozu 

prostřednictvím sítě WAN a to zejména pro jeho vysokou kvalitu a nízké požadavky na 

šířku pásma. Pro přenos skutečného digitalizovaného hlasu vyžaduje kodek G.729 

pouze 8 kb/s, což představuje podstatnou úsporou šířky pásma ve srovnání s 64 kb/s 

vyžadovanými kodekem G.711. Komprese CS-ACELP je určena ke kódování  vzorku 
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řeči, takže jiné zdroje zvuku ( například hudba) mohou vykazovat větší pokles kvality 

než lidská řeč. 

LDCELP ( Low-Delay Conjugate Excited Linear Predication) – Tato metoda se velmi 

podobá kompresi CS-ACELP. Komprese LDCELP však používá menší knihovnu kódů, 

což má za následek menší zpoždění, ale na druhou  stranu vyžaduje větší šířku pásma. 

Příklad kodeku LDCELP je G.728.  

Velikost konečného hlasového paketu závisí kromě typu použité komprese i na několik 

proměnných. Mezi ně patří například: 

- Medium - Jedná se o hlasový provoz přenášený přes Frame Relay, ATM nebo 

ethernetovou síť? 

- Tunel – je hlasový provoz zasílán prostřednictvím sítě VPN? 

- Komprimace hlavičky – Komprimují se informace v hlavičce ? 

- Výběr kodeku – Komprimuje se digitalizovaný hlas? Například kodek G.711 

hlas nekomprimuje, ale jiné kodeky ( například G.729 a G.723) komprimují. 

 

2.3.1 Jaká šířka pásma je dostatečná ? 

Poté, co už dokážeme vypočítat potřebnou šířku pásma pro podporu určitého počtu 

hlasových hovorů za pomoci určitého kodeku s určitými možnostmi  ( například  

velikostí užitečného zařízení, typu média a další režie pro zabezpečení), je dalším 

krokem stanovit, jakou šířku pásma budete potřebovat k potřebovat k podpoře 

nejvytíženější doby dne z hlediska využití telefonů společnosti. 

 

2.4 Konkurence vzhledem ke spolehlivosti 

V současné době převládá názor , že síť VoIP není dostatečně spolehlivá na to, aby 

splňovala telekomunikační požadavky  firemního sektoru. Podnikové systémy 

s pobočkovými ústřednami se skutečně považují za velmi spolehlivé.Často slýcháme ,že 

něco nefunguje např. (Internet, síťová tiskárna, e-mail.) 

Mnozí správci klasických telefonních systému se rádi vychloubají, že jejich vnitřní 

telefonní síť má dostupnost „pět devítek“, čímž mají na mysli, že jejich pobočková 

ústředna je dostupná 99,999procent času – nikoliv však během normální pracovní doby, 

ale 24 hodin denně ,365 dní v roce. Z toho nám vyplývá, že síť je nedostupná pouze 5 

minut v roce. 

Dříve něž si prozradíme, jak lze síť VoIP navrhnout tak, aby měla lepší dostupnost, 

musíme si vysvětlit rozdíl mezi spolehlivostí a dostupností. Na spolehlivé síti například  
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nedochází ke ztrátě velkého množství paketů, zatímco termín dostupná síť udává, že je 

spuštěna a funguje. Dostupnost je funkce střední doby opravy (mean time to repair, 

MTTR)a střední doby bezporuchového provozu (mean time between failures, MTBF) 

jak názvy napovídají, střední doba opravy (MTTR) vyjadřuje průměrnou dobu, kterou 

zabere oprava nefunkční síťové součásti a střední doba bezporuchového provozu 

(MTBF) udává průměrnou dobu mezi poruchami nějaké síťové komponenty. 

 

2.4.1 Integrace odolnosti proti poruchám síťových součástí 

Jedno řešení spočívá v integraci odolnosti proti poruchám do síťových součástí. Takže i 

když stále vzrůstá vnímání spolehlivosti VoIP, ve skutečnosti můžeme vytvořit takové 

sítě VoIP,  

které jsou stejně spolehlivé jako zastaralé systémy PBX- Systém z klasické telefonie  -

komutovaných okruhů . Na obrázku  6. si všimneme, že mezi jednotlivými síťovými  

komponentami je dvojí fyzické spojení. Mohli bychom  mít vícevrstvý přepínač 

s redundantními funkcemi zabudovanými přímo do zařízení např.: 

- dva řídící moduly ( tzn. supervisor engine, „mozky“ přepínače) 

- dva napájecí zdroje 

- dva přepínačové moduly ( tzn. switch fabric moduly, které zvýší propustnost 

přepínače) 

 

Obrázek 6 - Redundantní zařízení s architekturou narušitelnou v jednom bodě 
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Tyto moduly pomáhají nejen 

minimalizovat čas MTTR, ale 

je možné je vyměňovat za 

chodu. Bude-li mít například 

jeden   řídící modul poruchu,   

zakročí druhý a převezme  

odpovědnost, tudíž   

porouchaný řídicí modul lze 

vyjmout ze zařízení a 

nahradit ho, aniž bychom 

způsobili pokles výkonu celého systému řešení které nahrazuje redundanci zabudovanou 

do vlastního směrovače nebo přepínače, je redundance mezi zařízeními viz obrázek 7 

 

2.4.2 Připojení směrovače k telefonní lince 

Když hlas cestuje ze sítě LAN do pobočkové telefonní ústředny (PBX) nebo veřejné 

komutované telefonní sítě (PSTN), potřebuje „překladač“, který by provedl převod mezi 

těmito dvěma prostředími. Hlas na sítích VoIP založených na IP protokolu se přenáší ve 

formě paketů, zatímco hlas směřující do pobočkové telefonní ústředny nebo veřejné 

komutované sítě může být ve formě analogových vln nebo digitálních signálů. Úlohu 

tohoto překladače mohou plnit hlasové směrovače. Jestliže zaujímá tuto funkci 

směrovač, označuje se jako brána. Brána mívá obvykle alespoň jedno rozhraní pro 

připojení k síti LAN  ( Ethernet, Fast Ethernet ) a minimálně jedno rozhraní pro 

připojení k prostředí PBX/PSTN. Toto rozhraní PBX/PSTN mohou být buď analogová, 

nebo digitální. 

Analogová rozhraní: 

– FXS ( Foreign Exchange Station) 

– FXO ( Foreign Exchange Office) 

– E@M 

Digitální rozhraní: 

– T1 

– E1 

– Rozhraní BRI ( Basic Rate Interface)/ PRI (Primaey Rate Interface) která používají 

technologii ISDN (Integrated Services Digital Network) 

 

Obrázek 7 - Síť neosahující narušitelnost  
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V závislosti na potřebách šířky pásma by jsme mohli vybrat buďto BRI nebo PRI typ 

ISDN 

-BRI – Připojení BRI ISDN obsahuje dva B-kanály s rychlostí 64 kb/s a jeden D-kanál 

s rychlostí 16 kb/s pro celkovou použitelnou šířku pásma 128 kb/s. 

- PRI- Připojení PRI ISDN může používat kanály buďto na okruhu T1 nebo E1. Je-li 

PRI založeno na okruhu T1, 23 z 24 kanálů okruhu T1 slouží jako B-kanály a zbývající 

kanál slouží jako D- kanál pro celkovou použitelnou šířku pásma 1472kb/s. Je-li však 

PRI založeno na okruhu E1, 30 z 32 kanálů okruhu E1 slouží jako B-kanály. Jeden z 32 

kanálů přenáší rámcové a synchronizační informace, zatímco zbývající kanál funguje 

jako D- kanál a přenáší signalizační informace pro 30 B-kanálů. v každé z těchto 

instancí používá D- kanál jako signalizační protokol Q.931. 

 

2.4.3 Připojení směrovače k digitálnímu obvodu 

Zatímco analogová rozhraní zasílají a přijímají analogové vlnové křivky, které se 

neustále mění, digitální rozhraní zasílají binární jedničky a nuly, jež jsou vyjádřeny tak, 

že ve vodiči je nebo není napětí. Mezi příklady digitálních okruhů patří T1, E1 a ISDN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 - Digitální připojení  
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3. Hlasové brány 

Telefonie VoIP zatím není rozšířena všude po světě (některé části Afriky a Jižní 

Ameriky) . Proto sítě VoIP vyžadují bránu, která je propojí se zbytkem světa ( 

veřejnými telefonními sítěmi (PSTN )) Hlasová brána tvoří takový práh mezi sítí VoIP a 

jiným typem sítě. Z tohoto je patrné, že hlasová brána může obsahovat rozhraní do sítě 

Ethernet, ke kterému se připojí VoIP a skupinu rozhraní FXO resp. T1,E1 – ke kterým 

se připojí veřejná telefonní síť.  Hlasové brány a servery CCM musí sdílet společný 

jazyk, protokol. Protokoly hlasové brány si můžeme představit jako jazyky, kterými 

zařízení komunikují v síti VoIP.  

Máme tři nejpoužívanější protokoly : H.323 

                                                            MGCP 

                                                            SIP 

 

3.1 Hlavní funkcí protokolů hlasové brány  

Hlavní funkcí protokolů hlasové brány je podpora přímého přenosu datových proudů 

protokolu RTP- přenos dat v reálném čase (datových proudů hlasových paketů) mezi 

koncovými body spojení. V průběhu inicializace spojení zjistí každý koncový bod IP 

adresu a port protokolu UDP ( User Datagram Protocol), který se využívá pro přenos 

hlasu mezi účastníky. Kromě inicializace můžeme provádět administraci hovorů nebo 

účtování. Pomocí funkcí pro účtovaní můžeme sledovat využití šířky pásma v síti WAN 

nebo spravovat záznamy hovorů. Tyto informace můžeme využít například pro 

fakturaci nebo plánování. Dále můžeme získat stavové informace o probíhajícím 

hovoru. 

I když hlasová brána zná cestu k místním telefonům, adresy vzdálených telefonů často 

získává pomocí externí databáze. Adresy vzdálených telefonů zapisuje do externí 

databáze hlasová brána těchto telefonů. Jakmile získáme mapu telefonních čísel na IP-

adresy stačí provést drobná nastavení.Příklad : Představme si takový případ, že volající 

přistupuje k telefonní síti prostřednictvím hlasové brány v Ostravě a chce volat na 

telefonní číslo s předvolbou 558. Hlasová brána v Ostravě ovšem postrádá informace o 

telefonních číslech s touto předvolbou. Proto se na cestu zeptá databáze. Databáze 

odpoví : „ Telefonní čísla s předvolbou 558 budou přístupná pokud zašlete pakety na 

IP-adresu 173.15.1.11“. Hlasová brána V Ostravě se pomocí protokolu hlasových bran 
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(např. H.323) spojí s hlasovou bránou v Olomouci. Nyní mohou mezi koncovými 

telefony procházet pakety protokolu RTP. 

 

3.1.1  H.323 

Je prozatím nejpropracovanější  z uvedených tří základních protokolů. Tento protokol 

hlasové brány spojuje hned několik protokolů. Jestliže mluvíme o tomto protokolu 

H.323, představme si množinu protokolů. Protokol H.323 zahrnuje například protokoly 

pro zahájení a ukončení hovoru v síti VoIP, protokoly pro kódování video přenosů, pro 

kódování hlasových přenosů a dokonce protokol pro spolupráci v podobě sdílené tabule. 

Nyní si představíme pouze par protokolů z rodinu protokolu H.323, které se používají 

pro hovory v síti VoIP. 

- H.225 – Provádí inicializaci hovoru a funkce RAS ( registraci, přijetí, stav). 

- H.245 – Provádí řízení hovoru, včetně výměny vlastností hlasových bran ( například 

podporovaných kodeků) mezi koncovými systémy. 

 

Díly a součásti protokolu H.323  

Kromě protokolů,které spadají do rodiny protokolu H.323, definuje protokol H.323 také 

hardwarové komponenty, viz.obrázek  9 

 

Obrázek 9 - Komponenty rodiny protokolu   
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H.323 tvoří koncový bod konverzace a komunikuje s jiným terminálem. Všimněme si,  

že IP telefony  nejsou terminály, protože nezahrnují všechny funkce terminálu H.323. 

Naopak počítač, na kterém běží program Microsoft NetMeeting, složí jako terminál.                                

 Hlasové brány – Router může sloužit jako hlasová brána protokolu H.323 ( pomocí 

softwaru  IOS(Internetwork Operating System )). Hlasová brána protokolu H.323 

převádí zvuk mezi různými formáty.(například formátem používaným v digitálních 

okruzích E1 a formátem používaným v síti VoIP). 

Řadiče spojení  ( Gatekeepers) – Prochází-li sítí WAN příliš mnoho hovorů, mohou tuto 

síť zahltit ( požadují větší šířku pásma, než která je k dispozici). Abychom této situaci 

zabránili, můžeme použít řadič spojení protokolu H.323. Řadič sleduje dostupnou šířku 

pásma sítě WAN. Chtějí-li hlasová brána nebo server CCM přenést data sítí WAN, musí 

vyžadovat povolení řadiče. Pokud je dostupná dostatečná šířka pásma, řadič hovor 

povolí.V případě, že šířka pásma nestačí pro všechny hovory, může řadič hovor zakázat. 

Řadič tak chrání stávající hovory před zahlcením sítě, které by vzniklo v důsledku 

spojení dalšího hovoru. 

Jednotka MCU (Multipoint Control Unit) – Konferenční hovor je v podstatě vícebodový 

hovor ( multipoint call). Jednoho hovoru se účastní několik koncových bodů – 

uživatelů. Jednotka MCU protokolu H.323 ověřuje signalizaci a přidává nebo ubírá 

účastníky konferenčního hovoru. Současně provádí míchaní video a audio proudu. Toto 

míchaní je náročné na výkon. Z tohoto důvodů návrháři sítí VoIP často zpracovávají 

proudy pomocí vyhrazeného hardwaru. 

 

3.1.1.1 Typy hovorů nad protokolem H.323 

Zprostředkovatele jsou volitelné součástí sítě VoIP. Hlasové brány protokolu H.323 

totiž mohou komunikovat přímo mezi sebou. Hovory typu hlasová brána – hlasová 

brána však postrádají škálovatelnost. Pokud do sítě VoIP umístíte zprostředkovatele, 

bude se komunikace mezi hlasovými branami a tímto prvkem uskutečňovat pomocí 

kanálu RAS.Rozsáhlejší topologie mohou obsahovat několik zprostředkovatelů. I tyto 

prvky mezi sebou komunikují pomocí kanálu RAS. 

Hovory typu hlasová brána - hlasová brána nevyžadují zprostředkovatele. Obě hlasové 

brány totiž komunikují mezi sebou přímo. Nejprve se pomocí protokolu H.225 

inicializuje hovor,a následně si hlasové brány vymění informace o svých vlastnostech.  

zmíněná výměna probíhá pomocí protokolu H.245. Sestavování dvou spojení pro 

protokoly H.25 a H.245 ovšem požaduje přenos většího množství paketu. 
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Hovory uskutečňované pomocí řadiče – Obsahuje-li síťová topologie nad protokolem 

H.323 zprostředkovatele, musí hlasová brána, která začíná hovor, požádat o povolení. 

Tato žádost se odesílá řadiči v podobě zprávy ARQ ( Admission Request). Řadič může 

na tuto zprávu odpovědět zprávou ACF ( Admission Confirm – přístup povolen ) nebo  

ARJ ( Admission Reject – přístup zakázán). Pokud přístup povolí, zahájí se inicializace 

hovoru. Zprávu ARQ zasílá také cílová hlasová brána. V případě, že řadič povolí 

přístup i této bráně, pokračuje inicializace jako obvykle – pomocí protokolů H.225 a 

H.245. Datové proudy nad protokolem RTP se poté přenáší přímo mezi branami. 

Rozsáhlejší prostředí mohou využívat více řadičů spojení. Tato konfigurace se liší 

posloupností a typem zasílaných zpráv. Získá-li první prvek povolení k přístupu, odešle 

zprávu LRQ (location request). V dalším kroku musí obdržet potvrzení od vzdáleného 

řadiče. Toto potvrzení  se posílá  v podobě zprávy LCF ( location corfirm). První prvek 

může následně odeslat potvrzení původní hlasové bráně. Toto potvrzení se posílá 

v podobě zprávy ACF. Chcete-li zvýšit dostupnost sítí H.323, můžeme obsluhovat 

stejná telefonní čísla několika řadiči nebo hlasovými branami. Provozuschopnost po 

selhání můžeme zvýšit také pomocí technologií vysoké dostupnosti, například  

technologie HSRP ( Hot Stanby Router Protocol), kde jeden směrovač zálohuje jiný. 

Sítě H.323 mívají inteligenci pro směrování hovorů rozprostřenou do několika zařízení. 

 

3.1.2 MGCP  

V sítích MGCP (Media Control Gateway Protocol) je však inteligence umístěna ve 

zprostředkovateli volání ( call agent). Hlasové brány sítě MGCP tak postrádají 

inteligenci pro směrovaní hovorů. Tyto hlasové brány pouze přeposílají vytáčená čísla 

zprostředkovateli volaní, který rozhoduje  o dalším směrování. I když protokol MGCP 

vyvinula společnost Cisco, je v současné době standardem ( definovaným 

v dokumentech  RFC 2705  a RFC 2805). Síť MGCP tvoří dvě složky: komponenty 

MGCP a koncepty MGCP. Komponenty  MGCP představují fyzické součástí sítě, tedy 

hardware, zatímco koncepty MGCP představují logické součásti sítě. 

 

3.1.2.1 Komponenty MGCP  

Koncové body – jsou rozhraní mezi sítí VoIP a běžnou telefonní sítí. Představme si 

například analogový telefon připojený k portu FXS na směrovači. V tomto případě je 

koncovým bodem port FXS, v žádném případě analogový telefon. Názvy koncových 
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bodů se podobají e-mailovým adresám ( například tomas.nytra.st@vsb.cz). Tyto názvy 

tvoří dvě části: v rámci místní sítě jedinečný název koncového bodu ( část před znakem 

@ ) a název domény (DNS) brány MGCP ( část za znakem @). 

Hlasové brány – Převádějí zvuk mezi různými typy sítí. Technologie MGCP rozlišuje 

několik typů  hlasových bran. Uveďme si například bránu residential gateway, která 

podporuje zařízení v domácnostech, například telefony „kanál běžné telefonní služby“ ( 

POTS). 

Zprostředkovatelé volání – představují inteligenci sítě MGCP, řídí funkce hlasových 

bran a jejich koncových bodů. Hlasová brána nad protokolem MGCP může 

zprostředkovateli volání předávat události ( events), na které může zprostředkovatel 

reagovat. Zprostředkovatele volání tak může například informovat koncový bod o tom, 

jaký typ signálů má zaslat telefonu. 

 

3.1.2.2 Koncepty MGCP 

- je logickou součástí sítě MGCP. 

Hovor – vzniká, když se propojí dva nebo více koncových bodů. 

Událost – pokud je koncový bod instruován zprostředkovatelem volání může sledovat 

události. Například port FXS může sledovat událost, kdy dojde k vyvěšení sluchátka 

analogového telefonu. 

Signál – zprostředkovatel volaní aktivuje koncový bod, aby odesílal zvláštní signál, 

kdykoliv nastane určitá událost. Pokud dojde například k vyvěšení sluchátka 

analogového telefonu, může port FXS poslat signál oznamovacího tónu. Pamatujme, že 

příkaz k vyslání oznamovacího tónu vydává zprostředkovatel volání. 

Zvyšování odolnosti sítě MGCP vůči chybám 

Chceme-li zvýšit dostupnost sítě MGCP, můžete aplikovat některou z nouzových 

strategií:  

- Přepnutí a návrat po selhání  - strategie přepnutí a návrat po selhání využívá dva nebo 

více serverů CCM. Jestliže brána MGCP neobdrží během daného intervalu od serveru 

CCM žádnou zprávu, odešle pakety keep alive, kterými se pokusí zjistit dostupnost 

serveru. Pokud neobdrží žádnou odpověď, pokusí se sestavit spojení se záložním 

serverem CCM, bránu MGCP lze nastavit tak, aby se, pokud dojde k obnovení činnosti, 

navrátila zpět k primárnímu serveru CCM. 

- Nouzový režim brány MGCP – pro správu vzdálených míst, které se připojují 

k centrálnímu serveru CCM, využívá nouzový režim brány MGCP technologii SRST ( 
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Survivable Remote Site Telephony). Pokud selže linka sítě WAN, kterou využívá 

hlasová brána pro přístup k serveru CCM, přejde tato brána do nouzového režimu, ve 

kterém pracuje jako brána H.323. 

 

3.1.3. SIP 

Na pozici protokolu pro sítě VoIP kandiduje také protokol SIP ( Session Iniciation 

Protocol). Vývojáři tohoto protokolu slibují podporu pro spolupráci zařízení různých 

výrobců a flexibilitu pro návrháře sítí, kteří budou moci vybírat z produktů od několika 

výrobců. Protokol SIP využívá konceptů relací. Tyto relace mohou být zveřejňované 

protokolem SAP( Session Announcement Protocol). Inteligence pro směrovaní hovorů 

je rozmístěna v různých zařízeních v síti, podobně jako u protokolu H.323. Tato 

zařízení se nazývají UA ( user agents). 

 

3.1.3.1 Obecný popis komponent SIP 

Interface SIP je protokolový převodník telefonní signalizace pro ústředny páté generace. 

Interface SIP je postaven na 

transformaci protokolu SIP, 

který je součástí skupiny pro 

internetovou telefonii. Protokol 

SIP se stará o budovaní , 

dohlížení a rušení telefonního  

hovoru VoIP. Je jakousi 

obdobou telefonních signalizací 

jako je DSS1,SS7 apod. Je plně 

digitální a přenášena nejčastěji 

jako UDP nebo TCP/IP paket. 

Telefonní signalizace SIP je 

vždy založena na komunikaci od 

bodu A do bodu B, přičemž 

vlastní cesta je plně v moci 

síťového spojení. SIP zajišťuje 

pouze telefonní signalizaci a 

Obrázek 10 - Ukázková architektura multimediálních 

komponent s protokolem SIP  
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komunikaci multimediálních komponent. Vlastní multimediální data jsou sítí přenášena 

sítí zcela nezávisle a zpravidla jen jako UDP pakety.  obrázek 10 

Na obrázku jsou znázorněny některé komponenty, které jsou dnes nejčastěji používány 

pro VoIP telefonování. Jejich společnou vlastností je to, že jsou připojení k síti ( 

ethernet) a disponují svou IP adresou. Komponenty jsou chápány jako multimediální PC 

nebo SIP terminály. 

 

3.1.3.2 Specifikace komponenty SIP 

Komponenta SIP software a hardware, které umožňuje telefonické,resp. multimediální 

přenosy v paketové síti. SIP je protokol, který je dán doporučením RFC, a slouží 

k budování a rušení hovorového přenosu mezi dvěma SIP komponentami.  

Existují dva typy:  

- Klienti UAC ( User Agent Clients), kteří inicializují spojení pomocí zprávy 

INVITE            

- Servery UAS ( User Agent Servers), které reagují na zprávu INVITE 

Mezi zařízení UA patří například IP telefony. V případě, že tyto telefony iniciují hovor, 

představují klienta UAC. Pokud však hovor přijímají, jeví se jako server UAS. 

UA je chápan jako koncový terminál, který je schopen zpracovávat datový 

multimediální tok v audio/video prostředcích a generovat či reagovat na řídicí protokol 

SIP. Server je pro multimediální datový tok pouze prostředníkem přenosové cesty, 

nezajímá se o něj. Pro SIP je server jakousi náhradou spojovacích procesů cirtuální 

pobočkové ústředny. 

 

3.1.3.3 Způsoby komunikace mezi UA 

Chce-li SIP komponenta provést telefonní spojení s jinou SIP komponentou, musí 

vytvořit komunikační kanál mezi oběma UA. Po komunikačním kanále pak budou 

chodit SIP zprávy, které vybudují a zruší telefonní VoIP spojení. První nejjednodušší , 

je UA-UA. Ta jde vytvořit jen tehdy, zná-li volající UA IP adresu volané UA. 

Zařazením jakéhosi mezičlánku, se vytváří systém UA skupin, které zapouzdřují 

dohlížející servery. UA při potřebě vytvářet komunikační kanál se vždy obrátí na svůj 

server. Pozor AU tedy ke komunikaci používá část UAS,. Úkolem serveru je najít 

cílový UA. Server se nejprve podívá do svých domácích tabulek, jestli volaný UA 

nepatří k němu. Pokud ano, předá zpět volajícímu AU všechny potřebné informace a 

může komunikaci UAS ukončit.Obě UA si již vytvoří komunikační kanál, jako by se 
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znaly a použijí první metody. Pokud server nezjistí existenci UA v domácích tabulkách, 

začne se tázat svázaných serverů, zda-li ho některý server nezná. Pokud ano, vrátí se mu 

všechny potřebné informace o vzdáleném UA, které předá volajícímu UA. Třetí a 

nejpružnější metoda je pomocí nucené registraci. Pokud chce být SIP komponenta 

aktivní a přístupná v síti, musí provést tzv. registraci. V síti je vyhrazen speciální server, 

kterému říkáme SIP registr server (RS). UAS dané SIP komponenty provede pomocí 

metody REGISTER registraci na serveru RS. V této metodě předá do tabulek serveru 

všechny nezbytně nutné informace. Server provádí občasné testování existence UA. 

Pokud zjistí, že se SIP komponenta odmlčela (vypnuté PC), zruší automaticky 

registraci. Tato skutečnost je důležitá, neboť RS virtuálně odpovídá za cílové AU.Je 

tedy patrné, že RS funguje jako řídící ústředna svých zaregistrovaných  SIP komponent. 

Dodejme, že SIP komponenty mohou ležet kdekoliv v síti internetu. Hovorové RTP 

pakety jsou na bázi UDP protokolu a jejich datový tok nezatěžuje server RS. Naopak se 

doporučuje, aby řídící pakety SIP byly na bázi TCP/IP, a to z důvodu vyšší bezpečnosti 

správného řízení telefonního spojení. Řídicích paketů k jednomu spojení jsou desítky, 

což je z pohledu zatížení sítě zanedbatelné. 

 

3.1.3.4. Metody a odpovědi SIP 

Tak jako všechny ostatní telefonní signalizace, tak i SIP protokol je vybavený 

prostředky pro komunikaci mezi jednotlivými komponenty SIP. Signalizace SIP není 

implementovaná pomocí elektrických signálů, ale pomocí TCP/IP paketů, které 

respektují zdrojové a cílové IP adresy. TCP/IP  komunikace je založena na potvrzení 

přijetí, což je v oblasti řízení spojení velice výhodné. Při použití paketů UDP, při kterém 

se připouští ztráty, by bylo pro telefonní signalizaci velmi nevhodné. Signalizace SIP 

používá tzv. metod a odpovědí. Struktury metod   

jsou předmětem RFC dokumentů.  

Nejhlavnější :  INVITE      - slouží k žádosti o sestavení spojení 

                        ACK           - potvrzení o hovorovém propojení 

                        BYE            - ukončení spojení 

                        CANCEL    - ukončení nesestaveného spojení 

                        REGISTER – registrace UA 

                        OPTIONS   - dotaz na možnosti a schopnosti serveru 

Podmínkou druhé strany je odpovědět na metodu tzv. číselnou odpovědí. Odpovědi 

nemají identické označení, ale jsou dle číselného kódu řazeny do skupin odpovědi. 
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Celkový výčet odpovědí, jejich číselných kódů a významu, je opět předmětem 

dokumentů RFC. Implementace odpovědí je na libovůli firem vzhledem k charakteru 

RFC dokumentů. 

Nejdůležitější pro vytvoření základního spojení: 

1xx  - informační zprávy ( např. „100 Trying“, „180 Ringing“) 

2xx  - úspěšné ukončení žádosti ( „200 OK“) 

3xx  - přesměrování, dotaz je třeba směrovat jinam 

4xx  - chyba, dotaz by se neměl ve stejné podobě opakovat ( „403 Forbidden“) 

5xx  - chyba na serveru( „500 Server Internal Error“, „501 Not Implemented“) 

6xx  - globální selhání ( „606 Not Acceptable“) 

 

3.1.3.5 Komunikace metod a odpovědí 

 Komunikace metod a odpovědí při budování spoje 

Jedna z možností vytvoření telefonního spojení mezi dvěmi SIP komponenty je pomocí 

S (Serveru). Na obrázku 11   je příklad výměny metod a odpovědí při budování spoje 

pomocí proxy serveru. Na obrázku 11 je znázorněna žádost UA o vytvoření spoje 

s cizím UA. Protože AU se navzájem neznají. obrací se volající UA na svůj nadřízený 

server. Počáteční metoda se nazývá INVITE. Server zná cílové UA, neboť je v jeho 

správě. Ačkoliv by odpověď 100 TRYING mohla být směrována přímo na volající UA, 

je komunikace prováděna 

prostřednictvím serveru. Obě 

tyto metody jsou přípustné. 

pomocí INVITE a 100 

TRYING se oba konce 

domluvily na multimediálních 

parametrech. To je provedeno 

pomocí SDP ( Session 

Description Protokol), což je 

jeden z pomocných protokolů 

SIP komponent. Následně je pomocí odpovědi 180 RINGING oznámeno, že se začalo 

vyzvánět. Přijetí hovoru je oznámeno odpovědí 200 OK, kde následuje metoda ACK, 

která opět nese v protokolu SDP multimediální informace o hovorovém spojení, které je 

vytvořené. Hovorová data jsou v grafu znázorněny jako RTP stream, který spojuje obě 

UA bez přítomnosti serveru. 

 

Obrázek 11 - Příklad budování  telefonního spojení SIP 

protokolem 
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3.1.3.6 Datový formát metod a odpovědí SIP protokolu 

Telefonní signalizace SIP je realizována jako vedlejší komunikační kanál, který může 

být postaven na protokolu UDT nebo TCP/IP. Použití protokolu TCP/IP je vždy 

bezpečnější, protože příjem 

je vždy potvrzen. Nicméně 

použití přenosového 

protokolu není podstatné, 

každý přenášený signalizační 

paket, který je ořezán od 

nadbytečných informací má 

strukturu dle obrázku 12 

Na tomto obrázku je znázorněna struktura SIP signálu, který je zdrojem telefonních 

informací. První datová část je vždy povinná a nese v sobě funkční význam telefonní 

signalizace. V této datové složce je tedy zakódována metoda či odpověď dle definice 

SIP. Tuto datovou složku nazýváme i jako hlavička SIP protokolu.Protokol SIP je 

založen na textově řetězcovém principu, který je velmi průhledný. Průhlednost je 

výhodná v orientaci se v telefonní signalizaci, ale velmi nahrává hackerům. Na rozdíl od 

H.323, kde je protokol založený na bitovém principu. Další datovou složkou, která je 

připojena pouze k některým metodám SIP protokolu je označována jako SDP ( Session 

Description Protocol).  SDP realizuje domluvu mezi dvěma body o vytvoření 

multimediální relace. Protokol je koncipován i pro přenos video streamů, ale v telefonií 

se používají pouze položky pro audio. Tyto datové složky si mezi sebou vyměňují SIP 

komponenty a snaží se domluvit na audio kodeků, kompresy, portu a dalších 

informacích. Jedna strana, a to strana vyzývací, nabízí druhé straně všechny své 

možnosti. Druhá strana si vybere jednu z variant a zpětně potvrdí první straně. 

Potvrzením je definována hovorová relace. Během hovoru se připouštěná výměna SDP, 

která může změnit parametry hovorové relace. To může být použito například při 

dynamickém zatěžování sítě. 

 

3.1.3.7 Specifikace rozhraní SIP v ústředně páté generace 

Tak jako u ostatních rozhraních, tak i SIP je připojeno k ústředně páté generace. 

Interface SIP se skládá ze dvou částí, které je možné přiřadit k dosud používaným 

vrstvám L2 a L3. Na úrovni L2 je tzv. brána Gateway SIP, což je hardware ve formě 

 

Obrázek 12 - Datová struktura signálu protokolu SIP 
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síťové karty, který převádí ethernet na zprávy L3. Může tudíž říci, že se jedná o 

software, které z pravidla běží na speciálním PC se síťovým připojením. Brána tedy 

transformuje signály protokolu SIP na zprávy L3 SIP, které jsou určené do procesu 

SIP3 ve třetí vrstvě. Obráceně pak zprávy L3 SIP jsou transformovány na ethernet 

pakety se SIP protokolem. 

 

3.1.3.8 Zprávy L3 SIP rozhraní SIP 

[INVITE] – je obousměrná zpráva, sestavuje telefonní spojení. Pokud přijde z vrstvy 

L2, informuje o tom, že některý externí VoIP terminál žádá o telefonní spojení do 

ústředny páté generace. Parametry, které jsou vyjmuty ze signálu INVITE protokolu 

SIP, jsou : číslo volaného a volajícího, jméno terminálu a typ požadované komprese.  

[TRYING] – Je potvrzení („100 Trying“) na metodu INVITE a sděluje tak žádající 

straně o možnosti vytvoření spojení. Tato zpráva je generována v případě, že VoIP 

terminál je schopen realizovat požadavky žadatele o spojení, které byly navrhnuty 

pomocí SDP protokolu v signálu INVITE. Parametry signálu jsou již konkrétní 

informace na audio přenos, které budou později použity.  

[RINGING] – je zpráva, která je dána v protokolu SIP jako odpověď „180 Ringing“. 

Znamená to, že terminál, se kterým je navazováno telefonní spojení již vyzvaní předem 

domluvenou multimediální relaci, která byla domluvena pomocí protokolu SDP. 

[OK] – tato zpráva je dána v protokolu SIP jako odpověď „200 OK“ a znamená úspěšné 

potvrzení žádosti. V protokolu SIP říká, že druhá strana danou skutečnost akceptovala.   

[CANCEL] Její význam je dán jako zrušení nesestaveného spojení. Tento signál je 

generován v případě, že VoIP terminál není schopen realizovat požadavky o spojení, 

které byly navrhnuty pomocí SDP protokolu v signálu INVITE 

[BYE] – Její význam je dán jako zrušení aktuálně sestaveného spojení.Tato zpráva se 

generuje v případě, že VoIP terminál zavěsil a žádá tak o zrušení sestaveného spojení. 

Následně v telefonu účastníka ústředny páté generace je generován obsazovací tón. 

[ERROR] – Tato zpráva je generována v L2 jako reakce na příjem odpovědí, které jsou 

definované v protokolu SIP jako chyby.Ta má v parametru textový řetězec, který může 

chybu specifikovat a například vypsat na displeji přístroje nebo v diagnostickém 

programu ústředny páté generace. 

[ACK] – Její význam je dán jako příkaz pro vytvoření multimediálního datového 

propojení, které bylo dříve pomocí SDP protokolu domluveno. Od této doby jsou 

přenášeny pakety, které nesou v sobě komprimované vzorky hovorů. Tento hovorový 
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kanál je zpravidla postaven na protokolu UDP/RTP a je zcela nezávislý na spojení, 

které obstarává komunikaci metod a odpovědí SIP protokolu. 

SDL vývojové diagramy u 

rozhraní SIP  

S diagramu je patrné že 

konstrukce spojení je podmíněna 

přijetím metody INVITE, která je 

na L2 transformována na zprávu 

[INVITE] s příslušnými 

parametry. Příchodem této zprávy 

je volán Konstruktor () v Lx a dle 

parametrů je zjištěno zda je možné 

spojení vytvořit nebo ne. Pokud je 

to možné, je ve směru k L2 

vyslána zpráva [TRYING], která 

je k VoIP terminálu 

transformována na odpověď 

protokolu SIP „100 Trying“. 

Pokud není možné spojení 

vytvořit, je generována zpráva [CANCEL], která je transformována na metodu 

CANCEL.               

  

3.2. Doplňkové funkce VoIP 

Dříve bývaly přenosy hlasu, obrazu a dat fyzicky oddělené. Tyto druhy provozu doslova 

proudily přes samostatná média ( například optická vlákna nebo pronajaté linky). Dnes 

nicméně návrháři sítí využívají sílu stávajících datových sítí k přenosu hlasu a obrazu, 

čímž dosahují významných úspor snížením nákladů na vybavení , údržbu a dokonce i 

personál. Současné konvergované sítě však přináší své problémy. Především jde o to, že 

aplikace zápasí o šířku pásma a některé (například hlasové) jsou méně tolerantní ke 

zpoždění, také nazývanému LATENCE, něž jiné aplikace,jako jsou například přenosy 

souboru přes FTP. Nedostatek šířky pásma zastiňuje i většinu problému s kvalitou. 

Nedostatek šířky pásma může způsobit , že pakety trpí jedním z následujících příznaků: 

 

 

 

 

Obrázek 13 - Část vývojového diagramu SIP 3 – 

proces pro příchozí směr 
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3.2.1 Zpoždění  

Zpoždění – je doba potřebná k tomu, aby paket dorazil ze svého zdroje do místa určení.  

- Časová nestabilita – je následkem nerovnoměrného příchodu paketů. Představme si 

konverzaci prostřednictvím sítě VoIP, když dorazí  1 paket a o 20 milisekund (ms) 

později 2 paket. Za dalších  70 ms dorazí 3 paket a za dalších 30 ms 4 paket. Tyto 

rozdíly v časech příchodu,které označujeme jako časová nestabilita, jsou následkem 

zahozených paketů. Z pohledu poslouchající strany však časová nestabilita může znít 

jako mezery v hovoru. 

- Zahazování – Směrovače a přepínače mají vyrovnávací paměť k ukládání paketů 

případě, že síťové připojení ( fyzické síťové připojení) nemá v daném okamžiku 

dostatečnou šířku pásma na přenesení paketů. K zahazování paketů dochází při zahlcení 

linky a přetečení vyrovnávací paměti. Některé druhy provozu, například webový 

provoz, znovu přenáší zahozené pakety. Zahozené pakety hlasu a obrazu jsou nicméně 

navždy ztraceny.   

 

3.2.2 QoS 

Vzniká-li konkurenční prostředí , je nutnost zavést nějaký systém určující prioritu pro 

různé poskytované služby. V uváděné problematice se můžeme nejčastěji setkat 

s pojmem QoS (Quality of Service). V překladu by se dalo říci jako „kvalita služeb“. 

Obecně se jedná o zajištění implementace telefonních služeb  a o kvalitu hovorového 

spojení. Předpokládá se, že služby jsou nezbytnou podmínkou. Zpravidla bývají 

implementovány  všechny a vždy některé jako nadstandard. Mnohem citlivější 

problematika je v zajištění kvality hovorového spojení. Ta se díky mnoha faktorům 

VoIP stává tím nejvíce určujícím kriteriem při výběru PBX s VoIP. Pro určení kvality 

hovorového spojení se zavedl tzv. MOS (Mean opinion score). Hodnota popisující 

kvalitu hlasového spojení, kde koeficient 0je pro nejhorší a 5 pro nejlepší. Naštěstí 

funkce QoS, dostupné na směrovačích a přepínačích, rozeznají pakety citlivé na 

zpoždění –hlasové a video přenosy  a s tímto provozem také zacházejí zvláštním 

způsobem. Například byste mohli chtít přidělit provozu VoIP šířku pásma  128kb/s  a 

volitelně dát tomuto provozu prioritu. Zároveň možná chcete, aby webový provoz dostal 

šířku 64 kb/s bez priority. Jenže je tady jeden problém. Rychlost paketu je limitována 

efektivní šířkou pásma nejpomalejší linky na cestě. Jelikož nedostatek šířky pásma 

představuje primární problém, co se týče kvality sítě, vystává zde otázka: Jak zvětšíme 

dostupnou šířku pásma? Přičemž větší šířka pásma je velmi drahá. Z tohoto důvodu 



 

 

31  

 

používáme funkci QoS tak , aby kritické aplikace dostaly přednost v době , kdy je síť 

přetížená. 

 Motto QoS by mohlo znít takto : „Roztřídit provoz a aplikovat politiku na třídy 

provozu v souladu s politikou QoS“ Pro konfiguraci QoS konkrétně existují tři  základní 

kroky: 

- Krok 1 – Stanovit požadavky na výkonnost sítě pro různé typy provozu.  

- Krok 2 – Roztřídit provoz do specifických kategorií 

- Krok 3 – Zdokumentovat politiku QoS a umožnit uživatelům, aby jim byla po ruce. 

 

3.2.2.1 Kategorie QoS 

• Best – Effort ve skutečnosti neposkytuje QoS. Nedochází k přeskupování paketů. 

Kategorie Best- Effort používá metodu řazení FIFO (první dovnitř první ven), 

při níž pakety vychází z fronty (tj. paměťový prostor na směrovači) ve stejném 

pořadí, v jakém do ní přišly. 

• Integrated Services (IntServ), často nazývaná jako Hard QoS , může provést 

striktní vyhrazení pásma. IntServ pomocí signalizace mezi síťovými zařízeními 

zajišťuje šířku pásma. Příkladem přístupu IntServ k QoS je protokol RSVP ( 

Resource Reservation Protocol). Jelikož IntServ musí být nakonfigurována na 

každém směrovači na cestě paketu, hlavní nevýhodou IntServ je nedostatek 

škálovatelnosti. 

• Differentiated Services ( DiffServ), jak název napovídá, rozlišuje více toků 

provozu. Jinými slovy, pakety jsou označeny a směrovače a přepínače se pak 

mohou rozhodnout ( například rozhodnutí o zahození nebo přesměrování) na 

základě těchto značek. Protože DiffServ neprovádí výslovnou rezervaci, je často 

nazývána Soft QoS.  

Kategorie mechanismu QoS: 

Klasifikace – při klasifikaci se provoz umístí do rozdílných kategorií. Ke klasifikaci 

mohou být použity četné charakteristiky. Do třídy „EMAIL“ by mohl být například 

umístěn provoz protokolů POP3, IMAP, SMTP a aplikace Microsoft Exchange, zatímco 

provoz, který vstupuje do směrovače přes jakékoli sériové rozhraní, by mohl být  

umístěn do třídy „SERIAL“. Klasifikace nicméně nemění žádné bity v datovém rámci 

nebo paketu. 

Značkování – při značkování se manipuluje s bity uvnitř rámce,buňky nebo paketu, a 

tím je síť informována o tom , jak s tímto provozem zacházet.Samotné značkování však 
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neovlivňuje, jak síť s paketem zachází. Na tyto značky se nicméně mohou odvolat jiné 

nástroje a na jejich základě se rozhodnou pro předání nebo zahození. 

Řízení při zahlcení – (řazení do fronty) – Pokud fronta na výstupním rozhraní obsahuje 

pakety, strategie řízení front na tomto rozhraní rozhoduje o tom, jak pakety danou 

frontu opouští. Některé typy provozu lze zpracovat prioritně  a tím se může uvolnit šířka 

pásma pro specifické třídy provozu. 

Předcházení zahlcení – Pokud se výstupní fronta rozhraní zaplní, nově příchozí pakety 

se zahodí, a to bez ohledu na prioritu přiřazenou k zahozenému paketu. Aby k tomu 

nedocházelo lze použít techniku předcházení zahlcení, která se nazývá WRED 

(weighted random early detection). Jakmile hloubka fronty dosáhne konkrétní 

konfigurovatelnou úroveň pro určitou prioritu, WRED začne zahazovat pakety s touto 

prioritou.  

Mechanismy policing a shaping – Občas budeme chtít spíše omezit dostupnou šířku 

pásma, než uvolnit minimální množství šířky pásma pro určitý typ provozu. Tento úkol 

lze docílit jak pomocí techniky policing tak i shaping. Souhrnně se tyto nástroje 

označují jako usměrňovače provozu. Techniku policing lze použít, když pakety 

přicházejí do směrovače nebo z něj odchází. Policing typicky vyřadí pakety přesahující 

nakonfigurovaný rychlostní limit, což je možné si představit jako rychlostní limit pro 

určité typy provozu. Shaping ukládá ( zpožďuje) do vyrovnávací paměti provoz, který 

převyšuje konfigurovatelnou rychlost. Z tohoto důvodu se doporučuje  použití shapingu 

u rozhraní s nižšími rychlostmi. Další rozdíl  mezi technikami policing a shaping 

spočívá v tom, že policing se může pokusit poslat pakety převyšující nakonfigurovaný 

limit a označit tyto pakety značkou nižší priority. 

 

3.2.2.2 Jak na přetížení? 

Pokud zařízení, jako je přepínač nebo směrovač, přijímá provoz rychleji, než dokáže 

přenášet, pak se zařízení pokusí tento nadměrný provoz uložit do vyrovnávací paměti, 

dokud není dostupná šířka pásma. Tento proces ukládání do paměti se nazývá řazení do 

fronty nebo řízení přetížení. Směrovače obsahují jak hardwarové, tak softwarové fronty. 

Směrovače a přepínače podporují více mechanismu řazení. 

Metoda řazení FIFO ( první dovnitř, první ven) – tato metoda ve skutečnosti neprovádí 

žádné operace QoS. Směrovače používají metodu FIFO ve svých hardwarových 

frontách. I když je metoda FIFO široce podporovaná na všech platformách IOS, může 
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také vyhladovět provoz tím, že umožní tokům s velkými požadavky na šířku pásma 

zabrat nespravedlivý díl pásma. 

Metoda WFQ (Weighted Fair Queuing) – je standardně povolena u rozhraní s nízkou 

rychlostí ( nepřevyšující 2 Mb/s). WFQ přidělí frontu každému toku, standardně až pro 

256 toků. WFQ používá hodnotu IP precedence jako váhu při řazení FQ ( Fair 

Queuing). Při vyprazdňování front provádí řazení FQ plánování bajt po bajtu. Pro 

určování, který paket se má odeslat, slouží jednoduchý ukazatel (na začátku nastaven na 

počátek front). Tento ukazatel se postupně posouvá byte po bytu simultánně ve všech 

frontách. Ve chvíli, kdy ukazatel narazí na konec nějakého paketu v nějaké frontě, je 

tento paket odeslán odchozím rozhraním pryč. Ukazatel pokračuje ve své cestě dál, než 

narazí na další konec nějakého paketu, který opět odešla atd. Vlastnosti této strategie je 

zvýhodňování malých paketů před velkými. 

Řazení PQ ( Priority Queuing) – umožňuje určit provoz s vyšší prioritou a nařídit 

směrovači, aby daný provoz poslal jako první. Prioritní řazení umisťuje provoz do jedné 

ze čtyř front. Každé frontě je přiřazena  různá úroveň priority a fronty s vyšší prioritou 

musí být kompletně vyprázdněny dříve, než jakýkoli paket opustí frontu s nižší 

prioritou. Tento provoz dokáže vyhladovět provoz s nižší prioritou. 

Řazení CB-WFQ ( Class-Based Weghted Fair Queuing) – Mechanismus řazení WFQ na 

rozdíl o řazení PQ zajišťuje, že žádný provoz nevyhladoví, či-li není opomíjen. 

Nicméně ani řazení WFQ ani PQ nezajistí dostupnost určité velikosti pásma pro 

definované typy provozu. Řazení CB-WFQ nabízí výhodu určit šířku pásma pro různé 

typy provozu, což je něco, čeho nelze u řazení WFQ nebo PQ dosáhnout. CB-WFQ také 

nevyhladoví provoz s nižší prioritou, jak je tomu u řazení PQ. Jedinou větší nevýhodou 

CB-WFQ je nedostatek mechanismu pro prioritní řazení. 

Řazení LLQ ( Low Latency Queuing) – tento mechanismus řazení se velmi podobá CB-

WFQ.LLQ však může jedné nebo více třídám provozu nařídit směrovat provoz do 

prioritní fronty. Pokud umístíme pakety do prioritní fronty, nepřidělujeme tomuto 

provozu pouze velikost šířky pásma, ale také policing pro tento provoz. Volba Policing 

je nezbytná k zabránění provozu s vyšší prioritou, aby vyhladověli provoz s nižší 

prioritou, jak by to mohlo udělat řazení PQ. 

I s malou šířkou pásma dokážeme hodně. 

Šířka pásma u linek sítě WAN je považována za drahocennou komoditu, protože 

zákazníci typicky platí svému poskytovateli služby pravidelné měsíční poplatky za šířku 

pásma této sítě WAN. Návrhovým cílem VoIP je tedy co nejefektivněji využít vzácnou 
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šířku pásma sítě WAN. Představme si kompresní technologie, které posílají méně bitů 

po lince, a technologie fragmentace linky a prokládání, jež fragmentují velké pakety, 

aby snížily serializační zpoždění.  

Mezi dvě široké kategorie komprese patří: 

• Komprese užitečného zatížení  - snižuje velikost užitečného zatížení ( vlastních 

dat uvnitř       paketu ) pomocí metod (například STAC, Predictor nebo MPPC). 

• Komprese hlavičky – snižuje velikost hlaviček TCP nebo RTP. 

Cílem kompresních technologií je zvýšit propustnost linky WAN a zároveň snížit 

zpoždění paketů. Nicméně zejména u metod komprese užitného zatížení, může u 

levnějších směrovačů, čas potřebný ke spuštění algoritmu komprese ve skutečnosti 

zvýšit celkové zpoždění.Tyto směrovače mohou naštěstí využívat doplňkové 

hardwarové akcelerační moduly, které výrazně zlepší schopnost směrovače provádět 

kompresi včas. 

 

Automatická konfigurace QoS pomocí AutoQoS 

Optimalizace konfigurace mechanismu QoS u VoIP může být nelehký úkol. Některé 

firmy naštěstí vybavily velké množství svých platforem přepínačů a směrovačů funkcí 

nazvanou AutoQoS. Tato funkce slouží k automatickému generování konfigurací 

mechanismu QoS směrovačů a přepínačů sítě VoIP. Funkce AutoQoS může jediným 

příkazem analyzovat rozhraní směrovače a použít příslušné funkce QoS. 
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4. Nasazení VoIP v reálném provozu 

Jelikož firma XYZ je jedním z větších poskytovatelů internetového připojení jak pro 

jednotlivé domácnosti přes malé živnostníky až po velké firmy. Firma XYZ  navíc 

poskytuje tyto služby : 

 

MPLS VPN

Služba MPLS VPN (MuliProtocol Label Switching Virtual Private Network), 

poskytovaná společností XYZ, je určena pro propojení dvou či více lokálních 

počítačových sítí (resp. uživatelů). Nejedná se o pouhý soubor nezávislých vzájemně 

propojených virtuálních okruhů (spojení bod-bod), ale o plnohodnotnou MPLS VPN síť 

s libovolným počtem připojených bodů. Propojovány mohou být různé heterogenní IP 

sítě rozdílnými rychlostmi v jednu velkou homogenní IP síť.  

Metro Ethernet

Služba Metro Ethernet nabízí přenos dat mezi pobočkami prostřednictvím  metropolitní 

sítě. Zajišťuje transparentní přenos ethernetových rámců přes datovou síť poskytovatele 

s různou šířkou pásma s rozhraním Ethernet 10/100/1000.

Webhosting

Pokud hledáme způsob, jak umístit svou webovou prezentaci na Internet, je vhodné 

využít  službu webhostingu. Na způsobu umístění webových prezentací a systémů 

závisí, jak tuto prezentaci vnímají návštěvníci a uživatelé. Rovněž správné řešení 

hostingu po stránce internetové konektivity, fyzického umístění a vybavení serverů 

ovlivňuje celkové vnímání kvality prezentace. 

SDH technologie

SDH síť je synchronní digitální transportní síť. SDH síť společnosti XYZ je z 

výrobního programu společnosti Alcatel. Ve srovnání s IP sítí je v síti SDH základním 

prvkem periodicky se opakující posloupnost časových úseků, ve kterých jsou přenášena 

data předem definovanou cestou. Zjednodušeně se dá říct, že funkcí aktivních prvků je 

určovat, kdo má právo využívat různé časové úseky pro přenos dat. Délka těchto 

časových úseků určuje přenosovou rychlost konkrétní trasy. Nejmenší přenosová 

rychlost SDH systémů je 2,048 Mb/s (E1). Linky s přenosovými rychlostmi se 

hierarchicky začleňují a mají následující přenosové rychlosti: 2 Mb/s (E1), 34 Mb/s 
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(E3), 155 Mb/s (STM-1), 622 Mb/s (STM-4), 2,5 Gb/s (STM-16) a 10 Gb/s (STM-64). 

Propustnost sítě určuje kapacita páteřních spojů.

Takže rozšířením o službu VoIP by si rozšířila portfolio svých služeb a zvětšila 

možnosti pro nové i stávající zákazníky. 

 

4.1. Kritéria pro dodavatele hlasové konektivity  

Předmětem veřejné zakázky je poskytování hlasových telekomunikačních služeb pro 

firmu XYZ. s tím, : 

• že XYZ může tyto hlasové služby dále předprodávat v rámci svých služeb dalším 

osobám a organizacím bez jakékoliv další potřeby dodatků smluv, či informační 

povinnosti dodavateli. 

Při rozšíření portfolia zákazníků XYZ, bude poskytnuta automaticky možnost portice 

telefonního čísla (provolby) čísel zákazníka pod službu XYZ, nebo volby nového 

telefonního čísla, či číselného bloku, automaticky za stejných podmínek stanovených 

touto zakázkou. 

 

Služby musí být poskytnuty v obousměrném provozu  předpokládaném rozsahu a 

členění : 

• místní hovory v době silného provozu 

• místní hovory v době slabého provozu 

• dálkové hovory v době silného provozu 

• dálkové hovory v době slabého provozu 

• hovory do sítí mobilních operátorů v ČR v době silného provozu 

• hovory do sítí mobilních operátorů v ČR v době slabého provozu 

• mezinárodní hovorné do pevných a mobilních sítí (preferována Evropa a Severní 

Amerika. 

• Hlasové služby budou předávány provozovateli metropolitní sítě, XYZ., která je pak 

dále bude distribuovat jednotlivým koncovým uživatelům. Popis technického 

řešení předávání služeb zadavateli musí být předmětem nabídky. 

 

4.1.1. Požadovaný způsob účtovaní 

• Místní hovory – minimální zpoplatněná délka hovoru 60 s, časový interval 1 s. 
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• Meziměstské hovory  - minimální zpoplatněná délka hovoru 60 s, časový interval 1 

s. 

• Mobilní sítě v ČR – minimální zpoplatněná délka hovoru 60 s, časový interval 1 s. 

• Mezinárodní hovory – min. Zpoplatněná délka hovoru 60 s, časový interval 1 s.   

• Jakákoliv nižší minimální zpoplatněná délka hovoru, než je ve výše uvedených 

podmínkách, je přípustná, vyšší nikoliv.  

• U všech typů hovorů je doba silného provozu  od 7:00 – do 19:00 hod. v pracovní 

dny.    Ostatní je doba slabého provozu. 

• Uchazeč poskytne zadavateli podrobný výpis hovorného. 

 

4.1.2.  Rozhranní pro poskytované služby 

Vymezení vlastnictví a odpovědnosti pro jednotlivá rozhraním a přenosové technologie: 

• Optická rozhraní 

- optická trasa je ve vlastnictví uchazeče až po propojovací panel v lokalitě 

zadavatele; uchazeč určí konektor v propojovacím panelu (některý z běžně 

používaných – ST, EURO2000, ...); panel musí být umístěn v technické 

místnosti zadavatele 

- zadavatel zajistí vhodný optický port včetně případného konvertoru (GBIC, 

SFP, ...) a propojovací patch k rozvodnému panelu 

• Metalická ethernet rozhraní 

- metalická trasa je ve vlastnictví uchazeče až po koncový ethernet konektor 

RJ45, který bude zasunut do zařízení zadavatele 

- zadavatel zajistí metalický port 

Zadavatel poskytne potřebnou součinnost při stavbě přístupových bodů. 

 

4.1.3 Funkční požadavky 

• Možnost převádět k zadavateli čísla ze sítě uchazeče i ze sítí jiných operátorů a to 

jak jednotlivá čísla, tak celé provolby. Taková čísla musí být dovolatelná z JTS a při 

odchozích hovorech do JTS je musí být možné použít jako přenos identifikace. 

• Návrh redundantního řešení: 

- přístup do JTS prostřednictvím dvou lokalit zadavatele – dva přístupy; 

hlavní spoj VoIP, záložní TDM 
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- oba přístupy mohou být směrem ven aktivní současně, směrem dovnitř 

může být aktivní jen jeden a na zálohu přejít ve chvíli výpadku 

- záloha musí být funkční pro všechna čísla zadavatele, i převedená od jiných 

operátorů; během výpadku musí být odchozí hovory identifikovány svými 

přidělenými čísly 

- musí být navržena metoda a potřebná součinnost pro pravidelné testování 

záložní linky 

- Bezplatná komunikace mezi všemi členy v síti zadavatele. 

• Dostupnost služby: 

- dostupnost se stanovuje jako poměr hodin v daném kalendářním měsíci, kdy 

byla služba plně funkční a počtu hodin daného kalendářního měsíce celkem. 

Dostupnost se měří v procentech. Zadavatel požaduje závazek uchazeče 

na dostupnost služby ve výši 99,99 %.  

• Stanovení sankcí při neplnění: 

- Pro řešení extrémních situací umožnit na žádost přesměrovat příchozí 

hovory na konkrétní čísla z rozsahů zadavatele na libovolná jiná čísla, i v 

síti jiného operátora. Takové hovory je možné zpoplatnit dle platného 

ceníku jako odchozí hovory na cílové číslo. Číslo volajícího nemusí být 

zachováno. 

 

4.1.4 Technické požadavky 

• Hlasová konektivita – hlavní i záložní: 

- Data: 

� Nabídka musí zahrnovat datovou konektivitu pro přenos VoIP provozu 

(VoIP provoz a servisní protokoly)v objemu min.: 

o Hlavní spoj v závislostech na potřebách 

o Záložní spoj v závislostech na potřebách 

� Uchazeč se v nabídce zaváže, že provoz přes tuto linku nebude žádným 

způsobem omezován s výjimkou celkového objemu dat (např. omezení 

na komunikaci zadavatel – uchazeč,  nebo jen některé protokoly apod.) 

� linka musí mít nastaveny QoS alespoň na trase VoIP zařízení zadavatele 

– VoIP zařízení uchazeče. Uchazeč prokáže prohlášením v nabídce. 

- VoIP: 
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� parametry přenosu – zpoždění do 60 ms, jitter do 20 ms, ztrátovost 

paketů pod 1%, dostupnost 99,99 % 

� signalizace H.323 minimálně verze 2, připravenost na SIP 

� v H.323 podporován faststart s možností zapnout/vypnout nezávisle v 

každém směru (příchozí/odchozí) 

� strana zadavatele bude vždy v pozici brány, strana uchazeče může 

vystupovat v pozici brány (výsledný vztah brána-brána) nebo v pozici 

gatekeeper (výsledný vztah brána-gatekeeper). V obou případech musí 

být přístup anonymní, bez ověřování 

� kodeky: 

o G.711, uLaw/aLaw 

o G.729, G.729a, obě varianty s podporou VAD (Voice Activity 

Detection) 

o G.723 s rychlostí 5.3 i 6.3kbps, s podporou VAD 

� podpora PI (Presentation Indikátoru) generovaného zadavatelem u 

odchozích hovorů – podpora skrývání čísla volajícího 

� podpora přenosu DTMF tónů v signalizaci 

- TDM: 

� ISDN PRI, podpora přenosu volajícího, volaného čísla 

- množství současných hovorů: 

� hlavní spoj – minimálně 100 hovorů 

� záložní spoj – 50 hovorů 

- datová rozhraní pro VoIP: 

� optické spoje 

o optická vlákna SM (9/125um), bez mediakonvertorů (TX/FX 

nebo změna SM/MM) mezi aktivními prvky zadavatel-uchazeč, 

zapnuté UDLD (unidirection link detection) 

� radiové spoje v licencovaném pásmu s rozhraním ethernet 

� ethernet rozhraní optických i radiových spojů musí být provozované na 

rychlostech 100 nebo 1000Mbps s pevně nastavenou rychlostí (vypnuta 

autodetekce), full duplex 

- POPy uchazeče: 

� uchazeč předloží čestné prohlášení, že zařízení ovlivňující službu pro 

zadavatele mají zálohované napájení na dobu minimálně 3 hodin a jsou 
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vzdáleně monitorována z dohledového centra uchazeče a to i po dobu 

výpadku napájení v lokalitě POPu 

o při začátku (neprodleně po začátku, ještě před vyčerpáním baterii) 

a po odstranění výpadku napájení je třeba zaslat zprávu do 

dohledového centra zadavatele 

o výpadek služby způsobený vyčerpání baterii dříve než za 3 

hodiny bude posuzován jako porucha a bude sankcionován 

 

• Volitelné 

- hlasová konektivita – hlavní i záložní: 

� VOIP 

o podpora přenosu faxu s využitím kodeku G.711, výhledově T.38 

o přenos modemů s využitím kodeku G.711 

� TDM 

o signalizace Q.SIG 

Poznámka: Nesplnění nebo částečné splnění volitelných technických požadavků není 

důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti 

v zadávacím řízení, ale bude hodnoceno v rámci hodnocení nabídky.  

 

• Cenová  nabídka bude zpracována v členění: 

- běžné provozní poplatky (pro volání místní/meziměstská/mezinárodní a 

to ve špičce a mimo ni) – ve vztahu k jednotlivým typům požadovaných 

linek; 

- ostatní pravidelné stálé poplatky  

- instalační poplatky a jednorázové poplatky; 

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. a) 

ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovil  dílčí hodnotící kritéria včetně vah 

v této specifikaci : 

Poř.č. Kritérium Váha 

1. Výše nabídkové ceny  70% 

2. Garance kvality nabízených služeb (SLA) 20% 

3. Technická úroveň nabízeného řešení 10% 

 CELKEM 100% 
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4.1.5 Platební podmínky 

• Platby budou prováděny měsíčně zpětně ke konci každého kalendářního měsíce, na 

základě faktur vystavených vybraným uchazečem, jejichž přílohou musí být podrobný 

rozpis poskytnutých služeb.  

• Splatnost faktur bude min. 30 dní ode dne doručení faktury zadavateli (uživateli).  

• Jako podklad k fakturaci je požadován měsíční výkaz volání rozepsaný na 

jednotlivá čísla provolby a jednotlivá volání u kterých musí být uveden: 

- příslušný tarif pro volání. 

- volané telefonní číslo. 

- délka hovoru s přesností minimálně na sekundy. 

- cena hovoru. 

• Fakturace dle skutečně poskytnutých služeb, bude prováděna na základě 

jednotkových cen uvedených v ceníku a dále v podrobném závazném ceníku všech 

nabízených služeb, který je uchazeč rovněž povinen doložit do nabídky (podrobný ceník 

nesmí být v rozporu s ceníkem základním). 

 

4.2 Porovnaní oslovených firem 

Z osmi oslovených firem pouze šest poslalo své nabídky z čehož dvě nesplnily 

podmínky zadaní a zbývající čtyři splnily kriteria zadané firmou XYZ a zaslaly 

podklady  výběrovému řízení.  

Jsou to tyto firmy : 

• České Radiokomunikace a.s. – dále jen Radiokomunikace 

• GTS Novera a.s – dále jen GTS Novera 

• SIP – Najman s.r.o – dále jen SIP- Najman 

• Telekomunica Austria G.m.B – dále jen Volný 
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4.2.1 Porovnání cenové nabídky 

Porovnání kompletní cenové  nabídky pro ČR je v tabulce 1 a pro ostatní země 

v tabulce 3. 

Ceník dodavatelů pro ČR
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   Obrázek 14 -  Ceník dodavatelů pro ČR 
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Obrázek 15 -  Ceník dodavatelů pro ostatní země 
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Z grafu vidíme, že nejnižší cenovou nabídku v rámci ČR nabízí společnost GTS 

Novera. V případě nabídky na ostatní státy vychází nejvýhodněji společnost SIP – 

Najman. 

Vzhledem k hodnotícím kriteriím a váze (70 % ) a vzhledem k tomu, že většina hovoru 

je uskutečňována v rámci ČR je nejvýhodnější nabídka od společnosti GTS Novera. 

 

 4.2.2  Porovnání nabídky tarifikace    

Porovnání nabídky tarifikace pro ČR je v tabulce 2 a ostatní země v tabulce 4.  

Jak vyplývá z obou tabulek všichni čtyři dodavatelé splnily podmínky v zadaní a navíc 

tři z nich ( Radiokomunikace , SIP- Najman a Volný) snížili tarifikaci na 1s +1s.  

 

4.3. Doporučení pro výběr dodavatele hlasové konektivity VoIP 

Z grafu ( obrázek 14 a 15) i z tabulek(1 – 4)  a z váhy kriterií zadaných při výběrovém 

řízení doporučuji spolupráci se společností GTS Novera a.s. Jistě by mohl někdo 

namítnout, že v případě volaní mimo uzemí ČR nabízí nejnižší ceny společnost SIP – 

Najman a také tarifikaci má výhodnější než GTS Novera, ale musíme se řídit zadáním 

výběrového řízení a dílčích kriterií. Dále společnost GTS Novera splnila všechny 

požadavky na technické plnění – vše bylo doloženo písemnou formou. 
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5. Závěr   

Cílem této práce bylo ozřejmit  službu VoIP a následně pomoci při výběru dodavatele 

konektivity pro službu VoIP ve firmě XYZ. 

Práce má dvě části. První část byla zaměřena na fenomén VoIP, jeho popsaní a 

ozřejmení si a ujasnění principu fungování. Druhá část udává návrh jak postupovat při 

výběru dodavatele hlasové konektivity. 

Je ale nutno si uvědomit, že sebelépe zpracované téma VoIP a výběrové řízení na 

dodavatele hlasové konektivity, nemůže nikdy nahradit  zkušenosti a osobnosti 

přednášejících o tomto fenoménu a pracovníků zabývající se problematikou jak VoIP 

tak výběrových řízení. 
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Tabulka 1 – Nákupní ceny pro ČR jednotlivých poskytovatelů 

Ceník 

  Radiokomunikace 
GTS 
Novera 

SIP - 
Najman Volný 

Typ volání 
Cena bez DPH 
/min 

Cena 
bez    
DPH 
/min 

Cena 
bez    
DPH 
/min 

Cena 
bez    
DPH 
/min 

Místní silný do vlastní sítě ( partnerské ) 0,00 Kč 0,00 Kč 0,03 Kč 0,00 Kč 
Místní silný do ostatních  sítí  0,65 Kč 0,46 Kč 0,59 Kč 0,65 Kč 
Místní silný O2 ( Telefonica ) síť 0,65 Kč 0,46 Kč 0,43 Kč 0,65 Kč 
Místní slabý do vlastní sítě ( partnerské ) 0,00 Kč 0,00 Kč 0,03 Kč 0,00 Kč 
Místní slabý do ostatních  sítí  0,65 Kč 0,25 Kč 0,30 Kč 0,34 Kč 
Místní slabý O2 ( Telefonica ) síť 0,65 Kč 0,25 Kč 0,24 Kč 0,34 Kč 
Dálkový silný do vlastní sítě ( partnerské ) 0,00 Kč 0,00 Kč 0,03 Kč 0,00 Kč 
Dálkový silný do sítě O2 -Telefonica 0,65 Kč 0,59 Kč 0,49 Kč 0,65 Kč 
Dálkový silný ostatní sítě 0,65 Kč 0,59 Kč 0,59 Kč 0,65 Kč 
Dálkový slabý do vlastní sítě ( partnerské )  0,00 Kč 0,00 Kč 0,03 Kč 0,00 Kč 
Dálkový slabý do sítě O2 - Telefonica 0,65 Kč 0,34 Kč 0,27 Kč 0,34 Kč 
Dálkový slabý ostatní sítě 0,65 Kč 0,34 Kč 0,30 Kč 0,34 Kč 
Mobilní sítě  - O 2 - silný provoz 3,45 Kč 2,94 Kč 3,05 Kč 3,85 Kč 
Mobilní sítě - T-Mobile - silný provoz 3,45 Kč 2,94 Kč 3,05 Kč 3,85 Kč 
Mobilní sítě - Vodafone - silný provoz 3,45 Kč 2,94 Kč 3,05 Kč 3,85 Kč 
Mobilní sítě  - O 2 - slabý provoz 3,45 Kč 2,94 Kč 3,05 Kč 3,85 Kč 
Mobilní sítě - T-Mobile - slabý provoz 3,45 Kč 2,94 Kč 3,05 Kč 3,85 Kč 
Mobilní sítě - Vodafone -slabý provoz 3,45 Kč 2,94 Kč 3,05 Kč 3,85 Kč 
Informace o telefonních číslech 1180 8,50 Kčx 8,00 Kč 7,90 Kč 
Inf. o mezinárodních tel. službách a číslech 1181 10,00 Kčx 10,00 Kč 8,20 Kč 
1188   O2 Asistent 16,00 Kčx X 9,00 Kč 
1183   T-Mobile Asistent 16,00 Kčx X 9,00 Kč 
1187   Vodafone telefonní seznam 16,00 Kčx X 9,00 Kč 
12xxx (140xx) Komerční služby silný 2,80 Kčx 4,50 Kč 4,90 Kč 
12xxx (140xx) Komerční služby slabý 1,40 Kčx 4,50 Kč 4,90 Kč 
13125     Ohlašovna poruch ve vlastní síti 0,00 Kčx X 0,00 Kč 
13129     Ohlašovna poruch Telefonica 5,00 Kčx X 0,00 Kč 
14111, 14112   Informační a operátorské služby 5,00 Kčx X 4,90 Kč 
141xx   Informační služby (kromě 14111 a 14112 ) 5,00 Kčx X 1,30 Kč 
Volání na tísňové linky 112,150,155,146,158 0,00 Kčx 0,00 Kč 0,00 Kč 
800 Linky bezplatného volání 0,00 Kčx 0,00 Kč 0,00 Kč 
822 Virtuální volací karty 0,00 Kčx -0,20 Kč 0,00 Kč 
Bílá linka 840 silný 1,34 Kčx 0,98 Kč 1,34 Kč 
Bílá linka 840 slabý 0,67 Kčx 0,51 Kč 0,67 Kč 
Bílá linka 841 silný 3,15 Kčx 0,98 Kč 3,15 Kč 
Bílá linka 841 slabý 1,53 Kčx 0,51 Kč 1,53 Kč 
81, 83, 843-6 Linka se sdílenými náklady silný 1,29 Kčx 0,05 Kč 1,29 Kč 
81, 83, 843-6 Linka se sdílenými náklady slabý 0,67 Kčx 0,05 Kč 0,67 Kč 
972 Síť Českých drah - silný 1,10 Kčx 0,70 Kč 1,48 Kč 
973 Stacionární vojenská síť ministerstva obrany - silný 1,10 Kčx 0,70 Kč 1,48 Kč 
974 Síť ministerstva vnitra pro krizové řízení - silný 1,10 Kčx 0,70 Kč 1,48 Kč 
972 Síť Českých drah - slabý 0,65 Kčx 0,37 Kč 1,48 Kč 
973 Stacionární vojenská síť ministerstva obrany - slabý 0,65 Kčx 0,37 Kč 0,80 Kč 
974 Síť ministerstva vnitra pro krizové řízení - slabý 0,65 Kčx 0,37 Kč 0,80 Kč 
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Tabulka 2 – Tarifikace jednotlivých poskytovatelů pro ČR 

 

Tarifikace Radiokomunikace 
GTS 
Novera 

SIP - 
Najman Volný 

Typ volání Tarifikace (s/s) 
Tarifikace 
(s/s) 

Tarifikace 
(s/s) 

Tarifikace 
(s/s) 

Místní silný do vlastní sítě ( partnerské ) 1+1 60+1 1+1 1 + 1 
Místní silný do ostatních  sítí  1+1 60+1 1+1 1 + 1 
Místní silný O2 ( Telefonica ) síť 1+1 60+1 1+1 1 + 1 
Místní slabý do vlastní sítě ( partnerské ) 1+1 60+1 1+1 1 + 1 
Místní slabý do ostatních  sítí  1+1 60+1 1+1 1 + 1 
Místní slabý O2 ( Telefonica ) síť 1+1 60+1 1+1 1 + 1 
Dálkový silný do vlastní sítě ( partnerské ) 1+1 60+1 1+1 1 + 1 
Dálkový silný do sítě O2 -Telefonica 1+1 60+1 1+1 1 + 1 
Dálkový silný ostatní sítě 1+1 60+1 1+1 1 + 1 
Dálkový slabý do vlastní sítě ( partnerské )  1+1 60+1 1+1 1 + 1 
Dálkový slabý do sítě O2 - Telefonica 1+1 60+1 1+1 1 + 1 
Dálkový slabý ostatní sítě 1+1 60+1 1+1 1 + 1 
Mobilní sítě  - O 2 - silný provoz 1+1 60+1 1+1 1 + 1 
Mobilní sítě - T-Mobile - silný provoz 1+1 60+1 1+1 1 + 1 
Mobilní sítě - Vodafone - silný provoz 1+1 60+1 1+1 1 + 1 
Mobilní sítě  - O 2 - slabý provoz 1+1 60+1 1+1 1 + 1 
Mobilní sítě - T-Mobile - slabý provoz 1+1 60+1 1+1 1 + 1 
Mobilní sítě - Vodafone -slabý provoz 1+1 60+1 1+1 1 + 1 
Informace o telefonních číslech 1180 60+1 x 1+1 10 + 60 
Inf. o mezinárodních tel. službách a číslech 1181 60+1 x 1+1 10 + 60 
1188   O2 Asistent 60+1 x 1+1 1 + 1 
1183   T-Mobile Asistent 60+1 x 1+1 1 + 1 
1187   Vodafone telefonní seznam 60+1 x 1+1 1 + 1 
12xxx (140xx) Komerční služby silný 120+60 x 1+1 1 + 1 
12xxx (140xx) Komerční služby slabý 120+60 x 1+1 1 + 1 
13125     Ohlašovna poruch ve vlastní síti x x 1+1 1 + 1 
13129     Ohlašovna poruch Telefonica 60+1 x 1+1 1 + 1 
14111, 14112   Informační a operátorské služby 60+1 x 1+1 1 + 1 
141xx   Informační služby (kromě 14111 a 14112 ) 120+60 x 1+1 1 + 1 
Volání na tísňové linky 112,150,155,146,158 x x 1+1 1 + 1 
800 Linky bezplatného volání x x 1+1 1 + 1 
822 Virtuální volací karty x x 1+1 1 + 1 
Bílá linka 840 silný 120+60 x 1+1 1 + 1 
Bílá linka 840 slabý 120+60 x 1+1 1 + 1 
Bílá linka 841 silný 60+30 x 1+1 1 + 1 
Bílá linka 841 slabý 60+30 x 1+1 1 + 1 
81, 83, 843-6 Linka se sdílenými náklady silný 120+60 x 1+1 1 + 1 
81, 83, 843-6 Linka se sdílenými náklady slabý 120+60 x 1+1 1 + 1 
972 Síť Českých drah - silný 120+60 x 1+1 1 + 1 
973 Stacionární vojenská síť ministerstva obrany - silný 120+60 x 1+1 1 + 1 
974 Síť ministerstva vnitra pro krizové řízení - silný 120+60 x 1+1 1 + 1 
972 Síť Českých drah - slabý 120+60 x 1+1 1 + 1 
973 Stacionární vojenská síť ministerstva obrany - slabý 120+60 x 1+1 1+1 
974 Síť ministerstva vnitra pro krizové řízení - slabý 120+60 x 1+1 1+1 
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Tabulka 3 – Nákupní ceny pro ostatní země jednotlivých poskytovatelů 

Seznam států  Radiokomunikace 
GTS 
Novera 

SIP - 
Najman Volný 

Cena bez DPH/ min         

Irsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Spojené státy 
americké, Velká Británie 1,76 Kč 1,47 Kč 0,99 Kč 1,38 Kč

Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Izrael, Japonsko, 
Kanada, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, 
Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Portugalsko, Řecko, 
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko 2,56 Kč 2,94 Kč 1,98 Kč 2,05 Kč

Andorra, Argentina, Brazílie, Bulharsko, Čína, Estonsko, Gibraltar, 
Hongkong, Chorvatsko, Island, Jižní Korea, Kypr, Litva, Lotyšsko, 
Rumunsko, Rusko, San Marino, Singapur, Taiwan, Ukrajina 3,92 Kč 5,29 Kč 3,50 Kč 3,68 Kč

mobilní síť: Argentina, Austrálie, Brazílie, Čína, Dánsko, Finsko, 
Francie, Hongkong, Chorvatsko, Irsko, Izrael, Japonsko, Jižní 
Korea, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, 
Německo, Norsko, Rakousko, Rusko, Řecko, San Marino, 
Singapur, Slovensko, Taiwan, Ukrajina, Velká Británie 7,41 Kč 6,47 Kč 6,30 Kč 6,80 Kč

Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Jugoslávie, 
Kazachstán, Kolumbie, Kuvajt, Macao, Malta, Mexiko, Turecko, 
Uzbekistán mobilní síť: Belgie, Bulharsko, Gibraltar, Island, Itálie, 
Nizozemsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, 
Slovinsko, Španělsko, Švédsko 8,45 Kč 8,23 Kč 7,43 Kč 8,18 Kč

Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bermudy, Egypt, 
Faerské ostrovy, Jižní Afrika, Kyrgyzstán, Makedonie, Malajsie, 
Maroko, Moldavsko, Nizozemské Antily, Panama, Tádžikistán, 
Tunisko, - mobilní síť: Andorra, Bosna a Hercegovina, Estonsko, 
Lichtenštejnsko, Malta, Švýcarsko 10,45 Kč 11,77 Kč 8,95 Kč 11,25 Kč

Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Aruba, Britské 
Panenské ostrovy, Dominikánská republika, Ekvádor, Filipíny, 
Chile, Indie, Indonésie, Írán, Jordánsko, Kokosové ostrovy, 
Kostarika, Libye, Malawi, Peru, Pobřeží slonoviny, Portoriko, 
Salvador, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Sýrie, Thajsko, 
Togo, Turkmenistán, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam, 
Zimbabwe 16,15 Kč 21,76 Kč 14,30 Kč 17,90 Kč

Afghánistán, Angola, Anguilla, Antigua a Barbuda, Ascension, 
Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Barma  (Myanmar), Belize, Benin, 
Bhútán, Bolívie, Botswana, Brunej, Burkina Faso, Burundi, Čad, 
Dominika, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Falklandy, Fidži, 
Francouzská Guyana, Francouzská Polynésie, Gabon, Gambie, 
Ghana, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guam, Guatemala, 
Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Irák, Jamajka, Jemen, 
Kajmanské ostrovy, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Katar, Keňa, 
Komory, Kongo, Konžská dem. republika (dříve Zaire), Korejská 
lidově demokratická republika, Kuba, Laos, Lesotho, Libanon, 
Libérie, Madagaskar, Maledivy, Mali, Marshallovy ostrovy, 
Martinik, Mauretánie, Mauricius, Mayotte, Mikronésie, Mongolsko, 
Montserrat, Mosambik, Namibie, Nepál, Niger, Nigérie, Nikaragua, 
Nová Kaledonie, Omán, Pákistán, Palestina, Papua - Nová 
Guinea, Paraguay, Réunion, Rovníková Guinea, Rwanda, Saint 
Pierre a Miquelon, Saúdská Arábie, Senegal, Severní Mariany, 
Seychely, Sierra Leone, Středoafrická  republika, Súdán, Surinam, 
Svatá Helena, Svatá Lucie, Svatý Kryštof (a Nevis), Svatý Vincenc 
(a Grenadiny), Svazijsko, Tanzánie, Tonga, Trinidad a Tobago, 
Turky (Turks a Caicos), Vánoční ostrov, Zambie 27,55 Kč 30,88 Kč 26,25 Kč 28,23 Kč

Antarktida, Cookovy ostrovy, Diego Garcia, Guantanamo, Guinea 
– Bissau, Kiribati, Midway, Nauru, Niue, Norfolk, Palau, Somálsko, 
Svatý Tomáš (a Princův ostrov), Šalamounovy ostrovy, Tokelau, 
Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Wallisovy 
ostrovy, Západní Samoa 55,10 Kč 66,20 Kč 49,95 Kč 59,85 Kč

Inmarsat, Iridium, Emsat, Pitcairn Island, Thuraya, Tristan du 
Cunha, Wakeův ostrov 161,50 Kč 199,90 Kč 150,50 Kč 162,30 Kč



 

 

48  

 

Tabulka 4 – Tarifikace jednotlivých poskytovatelů pro ostatní země 

Seznam států  Radiokomunikace 
GTS 
Novera 

SIP - 
Najman Volný 

Tarifikace s/s         

Irsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Spojené státy 
americké, Velká Británie 1+1 60+1 1+1 1+1 

Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Izrael, Japonsko, 
Kanada, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, 
Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko 1+1 60+1 1+1 1+1 

Andorra, Argentina, Brazílie, Bulharsko, Čína, Estonsko, Gibraltar, 
Hongkong, Chorvatsko, Island, Jižní Korea, Kypr, Litva, Lotyšsko, 
Rumunsko, Rusko, San Marino, Singapur, Taiwan, Ukrajina 1+1 60+1 1+1 1+1 

mobilní síť: Argentina, Austrálie, Brazílie, Čína, Dánsko, Finsko, 
Francie, Hongkong, Chorvatsko, Irsko, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, 
Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, 
Norsko, Rakousko, Rusko, Řecko, San Marino, Singapur, Slovensko, 
Taiwan, Ukrajina, Velká Británie 1+1 60+1 1+1 1+1 

Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Jugoslávie, 
Kazachstán, Kolumbie, Kuvajt, Macao, Malta, Mexiko, Turecko, 
Uzbekistán mobilní síť: Belgie, Bulharsko, Gibraltar, Island, Itálie, 
Nizozemsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, 
Španělsko, Švédsko 1+1 60+1 1+1 1+1 

Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bermudy, Egypt, Faerské 
ostrovy, Jižní Afrika, Kyrgyzstán, Makedonie, Malajsie, Maroko, 
Moldavsko, Nizozemské Antily, Panama, Tádžikistán, Tunisko, - 
mobilní síť: Andorra, Bosna a Hercegovina, Estonsko, Lichtenštejnsko, 
Malta, Švýcarsko 1+1 60+1 1+1 1+1 

Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Aruba, Britské 
Panenské ostrovy, Dominikánská republika, Ekvádor, Filipíny, Chile, 
Indie, Indonésie, Írán, Jordánsko, Kokosové ostrovy, Kostarika, Libye, 
Malawi, Peru, Pobřeží slonoviny, Portoriko, Salvador, Spojené arabské 
emiráty, Srí Lanka, Sýrie, Thajsko, Togo, Turkmenistán, Uganda, 
Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe 1+1 60+1 1+1 1+1 
Afghánistán, Angola, Anguilla, Antigua a Barbuda, Ascension, Bahrajn, 
Bangladéš, Barbados, Barma  (Myanmar), Belize, Benin, Bhútán, 
Bolívie, Botswana, Brunej, Burkina Faso, Burundi, Čad, Dominika, 
Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Falklandy, Fidži, Francouzská Guyana, 
Francouzská Polynésie, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Grónsko, 
Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, 
Irák, Jamajka, Jemen, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Kamerun, 
Kapverdy, Katar, Keňa, Komory, Kongo, Konžská dem. republika (dříve 
Zaire), Korejská lidově demokratická republika, Kuba, Laos, Lesotho, 
Libanon, Libérie, Madagaskar, Maledivy, Mali, Marshallovy ostrovy, 
Martinik, Mauretánie, Mauricius, Mayotte, Mikronésie, Mongolsko, 
Montserrat, Mosambik, Namibie, Nepál, Niger, Nigérie, Nikaragua, 
Nová Kaledonie, Omán, Pákistán, Palestina, Papua - Nová Guinea, 
Paraguay, Réunion, Rovníková Guinea, Rwanda, Saint Pierre a 
Miquelon, Saúdská Arábie, Senegal, Severní Mariany, Seychely, Sierra 
Leone, Středoafrická  republika, Súdán, Surinam, Svatá Helena, Svatá 
Lucie, Svatý Kryštof (a Nevis), Svatý Vincenc (a Grenadiny), Svazijsko, 
Tanzánie, Tonga, Trinidad a Tobago, Turky (Turks a Caicos), Vánoční 
ostrov, Zambie 1+1 60+1 1+1 1+1 

Antarktida, Cookovy ostrovy, Diego Garcia, Guantanamo, Guinea – 
Bissau, Kiribati, Midway, Nauru, Niue, Norfolk, Palau, Somálsko, Svatý 
Tomáš (a Princův ostrov), Šalamounovy ostrovy, Tokelau, Tuvalu, 
Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Wallisovy ostrovy, 
Západní Samoa 1+1 60+1 1+1 1+1 

Inmarsat, Iridium, Emsat, Pitcairn Island, Thuraya, Tristan du Cunha, 
Wakeův ostrov 1+1 60+1 1+1 1+1 
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  Tabulka 5 – Skupiny zemí 
 

Skupiny zemí Seznam států  

1 Irsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Spojené státy americké, Velká Británie 

2 
Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Lichtenštejnsko, 
Lucembursko, Maďarsko, Monako, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Portugalsko, Řecko, 
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko 

3 Andorra, Argentina, Brazílie, Bulharsko, Čína, Estonsko, Gibraltar, Hongkong, Chorvatsko, Island, 
Jižní Korea, Kypr, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Rusko, San Marino, Singapur, Taiwan, Ukrajina 

4 

mobilní síť: Argentina, Austrálie, Brazílie, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Hongkong, Chorvatsko, 
Irsko, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, 
Německo, Norsko, Rakousko, Rusko, Řecko, San Marino, Singapur, Slovensko, Taiwan, Ukrajina, 
Velká Británie 

5 
Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Jugoslávie, Kazachstán, Kolumbie, Kuvajt, Macao, 
Malta, Mexiko, Turecko, Uzbekistán mobilní síť: Belgie, Bulharsko, Gibraltar, Island, Itálie, 
Nizozemsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 

6 
Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bermudy, Egypt, Faerské ostrovy, Jižní Afrika, Kyrgyzstán, 
Makedonie, Malajsie, Maroko, Moldavsko, Nizozemské Antily, Panama, Tádžikistán, Tunisko, - 
mobilní síť: Andorra, Bosna a Hercegovina, Estonsko, Lichtenštejnsko, Malta, Švýcarsko 

7 

Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Aruba, Britské Panenské ostrovy, Dominikánská 
republika, Ekvádor, Filipíny, Chile, Indie, Indonésie, Írán, Jordánsko, Kokosové ostrovy, Kostarika, 
Libye, Malawi, Peru, Pobřeží slonoviny, Portoriko, Salvador, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, 
Sýrie, Thajsko, Togo, Turkmenistán, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe 

8 

Afghánistán, Angola, Anguilla, Antigua a Barbuda, Ascension, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Barma  
(Myanmar), Belize, Benin, Bhútán, Bolívie, Botswana, Brunej, Burkina Faso, Burundi, Čad, Dominika, 
Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Falklandy, Fidži, Francouzská Guyana, Francouzská Polynésie, Gabon, 
Gambie, Ghana, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, 
Honduras, Irák, Jamajka, Jemen, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Katar, Keňa, 
Komory, Kongo, Konžská dem. republika (dříve Zaire), Korejská lidově demokratická republika, Kuba, 
Laos, Lesotho, Libanon, Libérie, Madagaskar, Maledivy, Mali, Marshallovy ostrovy, Martinik, 
Mauretánie, Mauricius, Mayotte, Mikronésie, Mongolsko, Montserrat, Mosambik, Namibie, Nepál, 
Niger, Nigérie, Nikaragua, Nová Kaledonie, Omán, Pákistán, Palestina, Papua - Nová Guinea, 
Paraguay, Réunion, Rovníková Guinea, Rwanda, Saint Pierre a Miquelon, Saúdská Arábie, Senegal, 
Severní Mariany, Seychely, Sierra Leone, Středoafrická  republika, Súdán, Surinam, Svatá Helena, 
Svatá Lucie, Svatý Kryštof (a Nevis), Svatý Vincenc (a Grenadiny), Svazijsko, Tanzánie, Tonga, 
Trinidad a Tobago, Turky (Turks a Caicos), Vánoční ostrov, Zambie 

9 
Antarktida, Cookovy ostrovy, Diego Garcia, Guantanamo, Guinea – Bissau, Kiribati, Midway, Nauru, 
Niue, Norfolk, Palau, Somálsko, Svatý Tomáš (a Princův ostrov), Šalamounovy ostrovy, Tokelau, 
Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Wallisovy ostrovy, Západní Samoa 

10 Inmarsat, Iridium, Emsat, Pitcairn Island, Thuraya, Tristan du Cunha, Wakeův ostrov 

 
 
 
 
 



 

 

50  

 

 
 
SEZNAM POUŽÍTÉ LITERATURY : 
 
WALLACE Kevin – VoIP bez předchozích znalostí 

Computer Press PRAHA 2007,  ISBN 978-80-251-1458-2 
 
BAZALA David  -  Telekomunikace @ VoIP telefonie I. 

BEN – Technická literatura PRAHA 2006, ISBN 80-7300-201-9 
 
PUŽMANOVÁ Rita – Moderní komunikační sítě od A do Z 

Computer Press  PRAHA 2006, ISBN 80-251-1278-0 
 
PUŽMANOVÁ Rita – TCP/IP v kostce 

Kopp nakladatelství ČESKÉ BUDĚJOVICE 2004, ISBN 80-7232-236-2 
 
www.earchiv.cz – archiv Jiřího Peterky 
www.radiokomunikace.cz  - České Radiokomunikace a.s 
www.wikipedie.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

51  

 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 
VoIP -  Voice over Internet Protocol 
 
MPLS VPN -  MuliProtocol Label Switching Virtual Private Network 
  
IP  - Internet Protocol 
 
MCU - Multipoint Control Units 
 
WAN - Wide-Area Network 
 
PCM - Pulsně kódová modulace  
 
LDCELP - Low-Delay Conjugate Excited Linear Predication 
 
CS-ACELP - Conjugate Structure Algebraic Code Excited Linear Predication 
 
ISDN - Integrated Services Digital Netw 
 
WRED - Weighted Random Early Detection 
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