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15 let výstavby  a podpory optických sítí na Vysočině
§ ROWANet - neveřejná síť Kraje Vysočina 

• délka 400 km, 1 700 km vláken

• 16 měst, 10 obcí

• 170 připojených koncových lokalit

• 15 propojených MAN sítí

• CWDM, DWDM; VPLS/MPLS

§ Služby
• Vysokorychlostní internet - možnost připojení 100Mb/s až 10Gb/s

• eGovernment - připojení do sítí ITS, CMS 2.0, TESTAng

• Distribuce služeb akademické sítě CESNET2

• Routing státních sítí - MPSV, ŘSD, MVČR

• Služby vysokokapacitních úložišť

• Služby pro organizace veřejné správy

• Služby pro eHealth a integrovaný záchranný systém

• TriplePlay - VoIP, IPTV a VoD

• Distribuce videodat kamerových systémů – D1, MKS
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Podpora výstavby otevřených a NGA sítí na Vysočině
§ ROP Jihovýchod – první (a zatím poslední) dotační titul pro 

výstavbu NGA
• Iniciátor mikroregion Horácko + kraj – součást opatření ROP JV
• Příprava od roku 2008, notifikace na EC do 2012
• Výzva ROP 2012, 100Mil Kč, 2 projekty, 1 úspěšný
• Analýza trhu, dotační i obchodní model nebyl nikdy napaden!

§ Fond Vysočiny 
• Dotační titul infrastruktura, od 2010 explicitní podpora NGA modelu a 

otevřených sítí; cca 150 obecních projektů za 10mil Kč
• Rostoucí zájem, v roce 2017 navýšení alokace (2MKč)
• Kabelizace, přípolože chrániček, povrchy ... Ročně cca 20 projektů

Notifikace
NGN v ROP

Selhání trhu

(J. Novotný)

Nedostatečnost

stávající

infrastruktury

(P. Pavlinec)

Typový projekt 

(B. Stránská - 
Horácko)

Typové hotové 

notifikace

(V. Jáchim)

Megi – DG Compet

Aggaros - Asturias

Teritoriální 

diskriminace

Cena inetu / prům. 

mzdou (student 
VŠPT)

Výpočet mezního 

užitku (limitní cena 

poptávky, student?)

Definice služby 

(P. Vejmělek)

Definice trhu 

(P. Pavlinec)

demonstrace na 

existující síti

Komerční 

nenávratnost

Monopolní praktiky

Vzorec komerční 

návratnosti MAN 

otevřených sítí 

(P. Vejmělek, 
VŠPT)

skupiny projektů

a návrh míry 

podpory

(R. Rychnovský)

Návaznost na 

komerční 

návratnost

Strategie reg. 

rozvoje – eliminace 

disparit

Geografické 

podmínky (PV – 
parametry, VŠ 

model)

Hustota obyv

Unesco

ŽP

Silniční síť

Složitost křížení

Hustota vlastníků

Otevřenost sítě

Dumping

Nedosažitelné 

cenové hladiny

O2 ani nepronajímá 

dark fiber

Svoboda volby 

operátora

Mechanismus 
indikace míry 

selhání (bělost)

existující 

zákaznické skupiny

Indetifikace vhodné 

technologie

(P. Pavlinec)

Vazba na 

definované 

technologie

Definice 

broadbandu

(P. Pavlinec)

podmínky 

použitelnosti 

technologie

(P. Vejmělek)

Fyzická a  morální 

životnost (VŠPT)

Omezující 

podmínky 

otevřenosti

Možnost řízení 

kvality služeb

Závislost na vlivech 

prostředí

Možná legislativní 

omezení

Omezení některých 

síťových služeb

Protokolová 

závislost

Přehled témat k notifikaci otevřených sítí (NGN) v ROP JV

Dotazy na 

operátory

(V. Jáchim)

Plány rozvoje 

infrastruktury v 

dané lokalitě

Poskytování služeb 

otevřené 

infrastruktury

Proč nelze použít 

existující 

infrastrukturu pro 

zajištění služeb

Celková kompilace 

materiálu, mapa 

NUTS II.

(V. Jáchim+GIS)

Ochota využití NGN 

sítě vzniklé z 

ROPky

Další požadavky

na proj. 

dokumentaci

Mapy + JMK

Indikatory z jinych

notifikaci
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Kamenice - První skutečně NGA síť na Vysočině dotovaná z EU fondů

q V roce 2014 byl projekt podpořen  a přešel do 

realizační fáze – plánovaný rozpočet 4,9mil. Kč

q Získání předběžného zájmu nejméně jednoho 

budoucího provozovatele služeb v síti

q Veřejná zakázka na výstavbu, nabídková cena 

3,8mil. Kč

q Vybudování pasivní infrastruktury uvnitř Městyse 

Kamenice

q umožnění přístupu min. 5 operátorům za 

stejných podmínek

q majitel v roli provozovatele infrastruktury 

nikoli v roli poskytovatele služeb

q udržitelnost projektu 7 let
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q Foto z realizace ulice Na Rybníku
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q Foto z realizace ulice Strážka
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Nedotační podpora NGA na Vysočině

§ Přímá výstavba a podpora NGA modelu
• 2012 - trasa Stonařov – Třešť; v silničních pozemcích kraje; vlastní 

stavba kraje, majetek KSUSV; veřejný prodej ve výběrovém řízení; 4 
vlastnící a 6 poskytovatelů

• 2015 – trasa Jihlava – Řehořov; v silničních pozemcích kraje; připojení 
uzlu NGA Kamenice; vysoutěžený velkoobchodní provozovatel

§ Další metody podpory
• Pravidla kraje pro služebnosti na krajských pozemcích – zvýhodnění pro 

datové sítě (90% sleva)
• Provoz Registr sítí – www.registrsiti.cz
• Memorandum s MVČR a nově s ŘSD (připojení SSUD a dálniční optika)
• eUtility report – zjednodušení územního a stavebního řízení
• Veřejná mapová služba datových sítí na Vysočině 

http://www.m-soft.cz/internet/konektivita-kamenice
http://www.registrsiti.cz/
https://cz.mawis.eu/kraj-vysocina/
http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Map?addServiceToMap=https://mapy.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services/Metropolitky/MapServer%7CMetropolitky
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Co plánujeme na Vysočině?!

§ Státní a EU dotace do NGA
• Opakovaná (a neúspěšná) oponentura Národního plánu rozvoje sítí nové 

generace
• Snaha o založení sdružení/spolku pro podporu rozvoje NGA na Vysočině

§ Dotace kraje - FV
§ Vysokorychlostní váhy
§ ROWANet IV – DWDM, zakruhování
§ Pokračování výstavby silničních tras chrániček
§ Podpora bezpečné vysokorychlostní infrastruktury ve školách
§ Národní (NIX) a lokální (TCK) peering

?
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Co plánujeme?!

§ Jaké mohou být další kroky krajů v podpoře výstavby 
infrastruktury?

• V maximální možné míře administrativně podpoříme výstavbu NGA –
doporučení AKČR pro kraje a města

• Jednotná pravidla pro krajské pozemky
• Podpora pokládky chrániček do liniových staveb (i ŘSD!)
• Definice zájmových bodů kraje s možností spoluinvestice ze strany kraje
• Města - inspirace zásadami výstavby sítí města Úvaly!
• Využití aktuální dat kraje pro stavební řízení – data UAP a RSTI (eUtility) pro 

využití v agendě JIM (zákon o podpoře NGA - ČTU)!
• Metodická práce se stavebními úřady
• Příprava DTM Kraje, podpora výměnného formátu DTM (VF XML DTM) 

včetně myšlenky povinného odevzdávání GZ ze strany stavebníka a vedení 
v rámci DTM

• Koordinace výstavby!!! 
• Informování  a vzdělávání obcí – kabelizace!!!

http://www.mestouvaly.cz/e_download.php?file=data/messages/obsah358_1.pdf&original=Z%C3%A1sady+komplet.pdf
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Chráničky kraje ROWANet aktuálně + plány



Děkuji za pozornost

Petr Pavlinec
pavlinec.p@kr-vysocina.cz


