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N emělo by to být tak těžké. Ve věku, kdy té-
měř všechny formy médií jsou digitální, 
kde širokopásmové signály proudí průmys-

lovým světem tak samozřejmě (a tak kriticky), jako 
elektřina a pitná voda, by mělo být možné si sed-
nout na gauč, stisknout jeden nebo dva knoflíky a 
pustit si v televizi jakoukoliv formu videozábavy, 
kterou si přejete. Nové filmy. Poslední díl seriálu 
Ztraceni z minulého týdne. První sérii seriálu Ves-
mír. Nastavení by nemělo vyžadovat vzdělání elek-
trotechnického inženýra, a neměli byste být nuce-
ni vyzkoušet 10 nevyhovujících vyhledávacích 
funkcí, než najdete pořad, který chcete. 

Leč, zatím není jednoduché sledovat to, co 
chcete, kdy chcete. Důvody není snadné identifi-
kovat a závisí jak na technologických podmínkách, 
tak i na oprávněných obavách panujících mezi 
hlavními hráči tohoto průmyslu. Digitální distri-
buce ohrožuje jejich obchodní modely jako nic ji-
ného v historii médií, ale jak se dramaticky ukáza-
lo v případě hudebního průmyslu, bojovat s touhou 
zákazníků po neomezené nabídce je předem pro-
hraná bitva. „Garantuji vám, že do pěti let televi-
ze, jak ji známe teď, zmizí,“ říká Doc Searls, kole-
ga z Berkmanova centra pro internet a společnost 
na Harvardově univerzitě. „Je to 60 let trvající ex-
periment, který bude nahrazen něčím jiným.“ 
Hlavní filmová studia začínají přesouvat na síť své 
nejvzácnější pořady a vzniká velké množství pří-

strojů, které slibují, že pomohou zmatenému spo-
třebiteli stáhnout bohatý obsah internetu do jeho 
televize. Za digitálními kulisami teď probíhají bi-
tvy, které utvářejí budoucnost videa pro příští de-
sítky let. 

Třetí éra
Invazi internetu do obývacích pokojů je možno 
nazvat třetí érou televize. První éra přišla v polo-
vině minulého století díky dvoupólovým anténám 
a celostátním vysílacím sítím, jako jsou NBC a 
ABC, které mají dosud „pod palcem“ většinu tele-
vizních diváků. V 80. letech 20. století spustila 
kabelová televize druhou éru s pomocí nové přeno-
sové technologie – měděných vodičů sdružených 
do koaxiálních kabelů. Ta přenáší do lidských 
domovů stovky dalších kanálů. 

Třebaže kabel značným způsobem rozšířil na-
bídku dostupného obsahu, bylo to za určitou cenu 
– to, co se kdysi dalo doslova zadarmo stáhnout ze 
vzduchu, mělo k sobě náhle připojeno opravdový 
měsíční účet. Televizní sítě byly financovány vý-
hradně z reklam; kabelové sítě, jako jsou MTV a 
Food Network vybírají poplatek – v průměru asi 
0,25 USD na zákazníka za měsíc – jak vychází na-
jevo z vašeho účtu za kabelovou televizi. (Tento 
průměr nezahrnuje ESPN, která požaduje od ka-
belové společnosti asi tři dolary na zákazníka za 
měsíc.)  

Základní myšlenky

Vysoce kvalitní video putu-■■

je po síti, ale síly v kabelo-
vém a zábavním průmyslu 
se snaží tento proces zpo-
malit a ovládat.

Struktura širokopásmové-■■

ho přístupu v USA podři-
zuje obsah internetu na-
bídce kabelových televizí. 

Sledování obsahu internetu  ■■

na vaší televizi vyžaduje 
uživatelské rozhraní, které  
je dostatečně výkonné, aby  
bylo schopno vyhledávat 
a uspořádávat téměř ne-
konečný obsah přístupný 
on-line, ale které se dá zá-
roveň dostatečně snadno 
obsluhovat jednoduchým 
dálkovým ovládáním.

—Redakce

informační technologie

Internet je připraven dramaticky změnit praxi ve sledování 
televize, ale jak přesně, to je předmětem rozsáhlé debaty.

Univerzální televize

Michael Moyer
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Na konci 90. let 20. století nalezli inženýři pra-
cující na spuštění @Home způsob, jak navíc se sig-
nály kabelové televize dodávat i digitální data. To 
znamenalo, že zákazníci kabelové televize mohli 
dostat širokopásmový internet bez nutnosti další 
infrastruktury. Dnes asi 36,5 milionu domácností 
po celé zemi používá k připojení kabelové mode-
my, což z nich dělá nejoblíbenější způsob přístupu 
k internetu v USA. Ironií však zůstává, že relativ-
ní všudypřítomnost širokopásmového kabelu je 

U počítače je procházení obsahem internetu jednoduché – stačí použít klávesnici a myš. 
Jakmile se však internet dostane na televizní obrazovku, diváci budou potřebovat 
systém, který umožní jednoduchou navigaci po obrazovce z jejich gauče – tomu se říká 
„třímetrové uživatelské rozhraní.“ Dvěma hlavními soupeři jsou systémy založené na 
prohlížeči a samostatném zařízení, z nichž každý má svá pro a proti.

jednou z hlavních příčin bránících rozvoji televize 
třetí generace.

Z kabelových společností vyrostly gigantické 
organizace tak, že dodávaly televize druhé genera-
ce. Jsou to televizní distributoři, kteří shodou okol-
ností dodávají také přístup k internetu, ne naopak. 
Tudíž, navzdory technickým výdobytkům, které 
jim umožňují přenášet internet přes jejich měděné 
kabely, jejich systémy jsou stále ještě optimalizo-
vány pro televizi. 

U kabelových systémů je internet dodáván přes 
vlnový rozsah vyhrazený pro určitý kanál nebo 
sadu kanálů. Přijímá stejně tolik zdrojů jako, řek-
něme, ESPN a jeho čtyři sourozenci. „Existuje 
pevná skupina technických specifikací, které té-
měř vyžadují, aby byl internet podřízen televizi,“ 
říká Searls. 

Téměř stejně tolik amerických domácností při-
jímá širokopásmový signál prostřednictvím digi-
tálních přípojek (DSL) telefonních společností, ale 
situace je i zde v podstatě stejná: stávající infra-
struktura – v tomto případě měděné telefonní lin-
ky – byly využity pro vysokorychlostní signály in-
ternetu. Také v tomto elektronickém ekosystému 
je internet druhotnou záležitostí. 

Tato situace způsobuje, že je takřka nemožné 
získat skutečný televizní zážitek přes stávající in-
frastrukturu, což ukazuje kvalitu dostupného širo-
kopásmového přístupu – USA jsou až na 18. místě 
co se týče průměrné rychlosti širokopásmového 
stahování, což je pomalejší než v Rumunsku, na Is-
landu nebo v České republice. Průměrná rychlost 
stahování v Jižní Koreji, která je v tomto nejlepší na 
světě, je téměř třikrát rychlejší než v USA. Podle 
Phila McKinneye, viceprezidenta a technologic-
kého ředitele skupiny Personal Systems Group 
společnosti HP, síť v USA je „podstatně omezený 
zdroj“.

Stále je zde ale naděje. Ačkoli telekomunikační 
společnosti, jako jsou Verizon a AT&T, také do-
dávají kabelovou televizi přes své telefonní linky, 
nejsou tak úzce spjaty s prvním televizním mode-

Nejrychlejší 
internet
Síť zatěžující aplikace, jako je stahování 
videí s vysokým rozlišením, vyžadují rychlé 
připojení internetu. Leč, pouze 50,8 pro-
centa amerických domácností má široko-
pásmové připojení, a ti kdo ho mají, přijí-
mají relativně líný signál v porovnání s 
nabídkou v Asii a v severní a východní 
Evropě. 
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PROHLÍŽEČ WIDGET

CO TO JE

Skoro stejně, jako na běžné pracovní ploše 
na obrazovce počítače, vám i zde interne-
tový prohlížeč umožní přístup k čemukoliv 
na internetu, a to kliknutím na záložku nebo 
napsáním internetové adresy.

Na televizní obrazovce se zobrazuje pouze 
vybraný počet ikon neboli widgetů. Každý 
widget umožňuje přístup k samostatné 
službě, jako je např. YouTube nebo Hulu. 

HARDWARE

Pro psaní internetových adres a následných 
odkazů je potřeba mít bezdrátovou kláves-
nici a myš, které pak tvoří neskladné doplň-
ky obývacího pokoje.

Díky jednoduchosti přesunu mezi ikonami 
a klikání na ně stačí pouze běžné dálkové 
ovládání.

OMEZENÍ

Cokoliv na internetu chcete, můžete dostat. 
Toto řešení v podstatě mění vaši televizi na 
velký počítačový monitor.

Na televizi se objevují pouze schválené wid-
gety, takže vaše volba pořadů je v rukách 
někoho jiného. Například Hulu zablokoval 
přístup ke svému obsahu z widgetů Yahoo!.

PROBlÉm dálkOVÉHO OVládání 

[RYCHLOSTI PŘENOSU DAT]

RyCHlÝ, RyCHleJší, neJRyCHleJší 
Průměrná rychlost širokopásmového připojení  
v megabitech za sekundu 

Procento domácností se širokopásmovým připojením (modrá barva)

Lichtenštejnsko Kanada Irsko USA Německo Island Slovensko Tchaj-wan Norsko Belgie Česká republika Lotyšsko Dánsko Nizozemsko Švýcarsko Rumunsko Švédsko Hongkong Japonsko Jižní Korea

3,7 3,8 4,1 4,2 4,2 4,4 4,4 4,6

* *
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podnik televizní stanice NBC a Fox (později se 
přidala také společnost Disney, mateřská společ-
nost stanice ABC). Tato stránka je on-line domo-
vem pro většinu oblíbených pořadů, které tyto sítě 
vysílají do éteru. Videa jsou přehrávána takovým 
způsobem, že koncoví uživatelé nemohou pořady 
nahrávat ani přeskakovat reklamy. Ve všech ohle-
dech je to ohromný úspěch. Ve chvíli, kdy je tento 
článek psán, je to druhá nejoblíbenější videostrán-
ka na internetu (po YouTube). Podle ratingové 
služby Nielsen vyskočily ratingy u programů, jako 
jsou např. Ztraceni na ABC, až o 25 procent, když 
byly zahrnuti diváci sledující pořady on-line. 

Bezplatné video představuje otevřenou hrozbu 
pro kabelový průmysl, avšak za předpokladu, že 
zákazníci budou platit 50 USD za měsíc nebo více 
za programovou rozmanitost. Z tohoto důvodu ne-
najdete pořady z Discovery Channel nebo MTV 
na žádné výhradně reklamou podporované strán-
ce. Kabelový průmysl raději začíná experimentovat 
s internetovými stránkami, které vyžadují doklad 
o registraci. To znamená, že můžete sledovat tyto 
programy na internetu, ale pouze pokud jste si již 
také předplatili kabelovou televizi. Time Warner 
a Comcast zavádějí systém „TV Everywhere“, kte-
rý bude v první chvíli obsahovat pořady ze šesti sítí, 
včetně CBS, AMC a TNT. Pokud budou tyto spo-
lečnosti schopny nalákat do tohoto projektu i další 
kanály, pak „TV Everywhere“ předstihne uživateli 
vytvářený obsah a bude největší věcí v oblasti in-
ternetového videa, tvrdí Brian Roberts, ředitel 
společnosti Comcast. 

Lákadlo pro kabelové společnosti je zjevné – 
neexistuje tu nebezpečí, že internetové video 
spolkne předplatitele kabelové televize, pokud 
bude internetové video vyžadovat předplatné ka-
belové televize. „Přenosové společnosti jsou také 
součástí obchodu s obsahem,“ říká Searls, „a tak 
aby ochránily obchodní modely primární formy 
obsahu, který přenášejí – což je stále televize – je to 
pro ně motivace, aby drželi spíše těžkou nohu na 
brzdě než na plynovém pedálu.“ 

lem, jako jsou kabelové společnosti. Jejich hlavním 
oborem podnikání je zajišťovat telefonní služby. 
Protože Američané přestávají používat jednoúče-
lové pevné linky – podle posledního průzkumu už 
se z každých pěti amerických domácností jedna 
spoléhá čistě na mobilní telefony – tyto společnos-
ti začaly budovat další generaci datových linek při-
pojených do domovů – kabely z optických vláken. 
Vlnový rozsah těchto služeb dosahuje až 30 mega-
bitů za sekundu pro stahování i vkládání – to je asi 
10krát více než u běžného širokopásmového zá-
kazníka. To ponechává spoustu místa pro přehrá-
vání videí s vysokým rozlišením a rychlé vkládání 
videí na YouTube. Jedná se o první infrastrukturu 
v obytných čtvrtích, která je projektována a budo-
vána vysloveně pro internet. 

Uškrceni kabelem
Než si na svou televizní obrazovku stáhnete nějaké 
video přes internet, toto video musí být nejdříve na 
síť vloženo. Vlastníci autorských práv mají z této 
možnosti hluboké obavy. Filmová studia mají 
strach z pirátství. Stanice vysílající vzduchem, jako 
např. NBC, se bojí, že skončí jako novinový prů-
mysl, a bude muset svou sledovanost, přestože 
nebude vynášet žádné dolary za reklamu, převést 
na web. A kabelové televize ví, že když nabídka 
internetu vzroste natolik, že jejich zákazníci budou 
moci zrušit předplatné za kabelové vysílání – mar-
ketingové průzkumy ukazují, že méně majetní 
zákazníci se dříve vzdají kabelové televize než širo-
kopásmového internetu – jejich měsíční poplatek 
25 centů za předplatitele se také vypaří. „Vlastníci 
autorských práv se snaží zařídit to tak, aby se obsah 
pohyboval pouze tehdy, pokud za něj zaplatíte,“ 
říká Philip Leigh, zakladatel poradenské firmy 
Inside Digital Media.

A tak poskytovatelé obsahu opatrně experi-
mentují se způsoby doručování jejich zboží přes in-
ternet. Prvním hlavním záchranným prostředkem 
v tomto experimentu je internetová stránka Hulu.
com, kterou v roce 2008 spustily jako společný 

Nejrychlejší 
internet
Síť zatěžující aplikace, jako je stahování 
videí s vysokým rozlišením, vyžadují rychlé 
připojení internetu. Leč, pouze 50,8 pro-
centa amerických domácností má široko-
pásmové připojení, a ti kdo ho mají, přijí-
mají relativně líný signál v porovnání s 
nabídkou v Asii a v severní a východní 
Evropě. 
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Slovníček pojmů
ŠIROkOPáSMOvý PŘÍSTUP
Rozmanitá kolekce drátových a bez-
drátových technologií, které přená-
šejí informace vysokými rychlostmi – 
ačkoliv to, jak rychlá tato technologie 
musí být, aby pro ni platilo označení 
„širokopásmová“, je předmětem spo-
rů (viz rámeček na straně 103). 

INTERNET 
Celosvětová informační síť vybudova-
ná na systému softwarových protoko-
lů, které specifikují, jak musí být infor- 
mace strukturovány a zpracovávány. 
Internet je často přenášen k zákazní-
kům prostřednictvím širokopásmo-
vých přípojek, ale internet se musí 
často dělit o místo na širokopásmo-
vém připojení s dalšími toky dat, jako 
jsou např. televizní a telefonní signály.

Lichtenštejnsko Kanada Irsko USA Německo Island Slovensko Tchaj-wan Norsko Belgie Česká republika Lotyšsko Dánsko Nizozemsko Švýcarsko Rumunsko Švédsko Hongkong Japonsko Jižní Korea

4,7 4,9 5,0 5,1 5,1 5,4 5,7 6,2 6,9 7,6 8,0 11,0

* * * *

*Údaje o rozšíření širokopásmového připojení nejsou k dispozici

DSL Kabel Optická vlákna

10 16 100

přehled širo-
kopáSmového 
příStupu
všechna širokopásmová při-
pojení nejsou stejná. Novější 
technologie, jako např. kabel 
z optických vláken, umožňuje  
mnohem rychlejší připojení 
internetu, měřené zde podle  
celkové průměrné rychlosti 
(vkládání plus stahování)  
inzerované internetové  
služby v průmyslovém světě  
(v megabitech  
za sekundu).
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Tato brzda není nikde jinde očividnější, než  
u omezení stahování, které kabelové společnosti 
začaly zavádět u svých internetových zákazníků. 
Pod záminkou ochrany proti výměnným sítím, kde 
uživatelé sdílejí hudbu a videa na rozptýlené síti, 
společnost Comcast zavedla limit 250 gigabytů za 
měsíc na data, která si její zákazníci mohou stáh-
nout nebo přehrát. Time Warner experimentuje  
s limitem pouhých pět gigabytů za měsíc. Společ-
nosti konstatují, že těmito limity je postiženo pou-
ze pár zákazníků, což může být v současné době 
pravda. Ale také to zabíjí internetové video hned  
v kolébce – na jeden film ve vysokém rozlišení 
bude často potřeba více než pět gigabytů, které 
Time Warner poskytuje jako měsíční příděl pro 
přístup na internet. 

Domácí připojení
Jak ukázal projekt Hulu, je zde velký hlad po tele-
vizních pořadech poskytovaných přes f lexibilnější 
médium, kterým internet je. Ale dostat video na 
váš počítač je jedna věc. A dostat jej na vaši 60pal-
covou televizi s vysokým rozlišením – a to tak, aby 
bylo snadné jej nastavit a intuitivně používat – je 
věc druhá. 

Nejpřímějším způsobem je jednoduše připojit 
počítač k vašemu televiznímu přijímači. Pomocí 
standardního kabelu multimediálního rozhraní  
s vysokým rozlišením, běžněji známého pod 
zkratkou HDMI, dostanete digitální obraz i zvuk 
z notebooku novější generace na televizi s plochou 

[POMOZ SI SáM]

Jak nyní získat univerzální televizi?
video přenášené po internetu přichází malými krůčky do vašeho obývacího pokoje. 
Ačkoliv vám zatím žádný přístroj neumožní přístup k celému obsahu, který byste si 
případně mohli přát, dobře navržený systém otevře většinu služeb, které jsou k dis-
pozici. Zde jsou klíčové komponenty, které byste měli znát. 

internetové 
StránkY
Rostoucí počet internetových  
služeb pomáhá využívat sílu 
zábavy na internetu. 

BOxEE.COM 
Tento software vám umožňuje 
přístup k většině obsahu umís-
těnému na internetu pomocí 
snadno ovladatelného rozhraní 
na základě widgetů.

HULU.COM
„Dědeček“ sledování televizních  
pořadů on-line. Hulu nabízí pro-
gramy NBC, Fox a Disney s pod-
porou reklam.

vIDEOSURf.COM
S pomocí technologií pro počí-
tačovou vizualizaci a identifika-
ci obrazu, tento vyhledávací en-
gine pečlivě prohlíží on-line vi-
dea a vytváří rejstřík uvádějící 
kdo a co se v nich objevuje. Na-
pište například jméno herce a 
vyhledají se vám všechny přípa-
dy on-line videí s tímto hercem, 
a také v kterých částech videa 
se tento herec objevuje.

BEZDRáTOvý ROUTER
Zaprvé budete potřebovat domácí síť. Najděte si bez- 
drátový router s vysokým vlnovým rozsahem, který  
funguje se standardy 802.11 „G“ nebo „N“ – 
starší routery mohou být pro sta-
hování videí příliš 
pomalé. Případně 
můžete natáhnout 
ethernetový kabel 
do vašeho zábavní-
ho centra.

TELEvIZOR
Přinejmenším budete chtít povýšit na televizi s plo- 
chou obrazovkou a vysokým rozlišením s nejméně 
jedním vstupem pro rozhraní média s vysokým rozli- 
šením (HDMI). Ale nejnovější televizory už jsou kon-
struovány pro přímý přístup k internetu. Služby jsou 
ale různé – některé vám mohou umožnit připojit se 
na stránku video-on-Demand (video na vyžádání) 
společnosti Amazon a na Netflix; jiné vám umožní 
třeba jen maličkosti, například sledovat kurzy na 
akciovém trhu. v současnosti je nejmodernějším 
televizorem Sony Bravia řady kDL-W5100 (1 500 až 
5 000 USD), který umožňuje plný přístup na Amazon, 
YouTube a Netflix.

SET-TOP BOxY
I bez nejnovějšího typu televizoru může řada pří-
strojů stáhnout obsah internetu do vašeho obý-
vacího pokoje. Nicméně služby, cena a jednodu-
chost použití budou různé. 

Notebook • Nejvýkonnějším řešením je jednoduše  
použít vaši televizi jako obří mo-
nitor. Najděte notebook s výstu-
pem HDMI pro snadné nastave-
ní a kupte si bezdrátovou klá- 

vesnici a myš, které budete  
používat jako ovla-
dače z vašeho gauče. 

HP Pavillion dv6 zvlá-
dá toto vše za 650 USD.

Stahovací stanice • Přehrávač Roku (100 USD) 
nemá žádný harddisk; je určen k přehrávání videí na 
požádání z Netflix, z video knihovny Amazon.com a 
ze služby MLB.TV. Není z něj přístup na Hulu, YouTube 
nebo jiné standardní internetové videostránky. Další 
služba nazývaná ZillionTV má v úmyslu zacelit některé 
tyto díry; její spuštění je očekáváno ještě letos.

Tivo HD • Dřívější přístroje Tivo byly čistě digitální 
videorekordéry – přístroje, které vám umožňují nahrát 
si televizní pořady a sledovat je později. Nové TiVo HD 
boxy umožňují také připojení k internetu a přístup na 
Netflix, Amazon a YouTube (300 až 600 USD, v závis-
losti na velikosti harddisku).

Apple Tv • App-
le TV vám umožňu-
je přístup k filmům 
a TV pořadům, kte-
ré jsou k dispozici  
v obchodě iTunes 
společnosti Apple,  
ale i trochu více 
(230 až 330 USD, 
v závislosti na veli-
kosti harddisku).
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nou – veškerý jejich obsah je nutno předplatit. Na 
těchto přístrojích s internetovou televizí neexistu-
je bezplatná televize. Dokud to bude pro kabelové 
společnosti i výrobce pořadů výhodnější prodávat 
vám televizní pořady prostřednictvím vašeho ka-
belového balíčku, nečekejte žádné úlevy z těchto 
omezení.

Řešením by samozřejmě bylo odtrhnout inter-
net od kabelových společností. Nové systémy z op-
tických vláken jsou krokem tímto směrem. Proto-
že jsou to v zásadě systémy „pouze pro internet“, 
oproštěné od zděděných obchodních modelů, kte-
ré svazují kabelové operátory, umožňují potenciál-
ně změnit internetovou praxi. Vezměte si Jižní Ko-
reu, kde je internet rychlý a všudypřítomný. Spo-
lečnost Warner Brothers zde začala omezovat 
vydávání svých DVD a začala se koncentrovat vý-
hradně na filmy dodávané po internetu, které jsou 
nyní k dispozici dva týdny před tím, než se DVD 
objeví v obchodech. Některá nezávislá filmová stu-
dia v USA dokonce začala experimentovat s dodáv-
kou po internetu ještě před tím, než se film vůbec 
dostane do kina. Možná to bude nějakou chvíli tr-
vat, než se všechna naše média přesunou k tomuto 
druhu okamžitého přístupu po internetu. „Ale ono 
to přijde,“ říká Leigh, „a nemůžete to zastavit.“  ■

Michael Moyer je stálým redaktorem a autorem časo-
pisu Scientific AmericAn.

obrazovkou. „Počítače se staly takovou každoden-
ní součástí našeho života, že když se podíváme na 
televizní obrazovku, je stále jasnější, že už není 
žádný rozdíl mezi obrazovkou televizoru a note-
booku,“ říká Leigh z Inside Digital Media. „Na 
rozdíl od nezasvěcených tím spotřebitelé nejsou 
zmateni.“

Po připojení notebooku k televizi stále zůstává 
otevřená otázka, co použít jako dálkové ovládání. 
Leighova odpověď – použijte bezdrátovou kláves-
nici a myš – dává uživateli neomezenou moc nad 
obsahem a - a to je velmi důležité – možnost napsat 
hledané výrazy. Nyní jsme ale tak zvyklí na jedno-
ruční manipulaci s dálkovým ovládáním, že je těž-
ké si představit, jak je rozměrné klávesnice nahradí 
na konferenčním stolku.

Také je zde otázka, jak nalézt nějaký pořad ve 
světě bez kanálů. Řekněme, že se chci podívat na 
epizodu ze seriálu 30 Rock. Bylo to na Hulu.com? 
Nebo na TV Everywhere? „Nyní“, říká McKin-
ney, „budete potřebovat tajný dekódovací krou-
žek, pomocí kterého zjistíte, kde daný pořad je.“ 
Nezávislé programy, jako je např. bezplatný a ote-
vřený Boxee, jsou určeny ke shromažďování všech 
videí na internetu, aby pak na vaší televizi mohly 
zobrazit jeden adresář všeho možného, tzv. „do-
movskou stránku“. Nicméně zde vidíme další pří-
klad, jak se otevřená přístupnost někdy dostává  
do konf liktu s obchodními plány kabelových 
společností. 

Ačkoliv byl Hulu původně vytvořen jako kanál 
na Boxee, letos v únoru poskytovatelé pořadů sto-
jící za stránkou Hulu - NBC, Fox a Disney – za-
blokovali přístup na internetovou stránku Hulu  
z Boxee. Když se na to v květnu na konferenci ča-
sopisu Wall Street Journal s názvem „D: All Things 
Digital“, novináři ptali ředitele společnosti NBC 
Universal Jeffa Zuckera, řekl, že „právě teď jsme se 
zavázali k tomu, že Hulu bude vysílat on-line.“ 
Jednou z možností, jak si vyložit toto prohlášení je, 
že Hulu není hrozbou pro tradiční podnikání ka-
belových televizí, pokud obsah na Hulu zůstane na 
15palcové obrazovce notebooku. Široce rozšířené 
používání Boxee (a dalších zařízení, která usnad-
ňují sledování internetového videa na televizi) by 
ukrojilo z tržeb, které studia získávají z poplatků 
za kabelovou televizi. 

Existují samozřejmě i jiná zařízení, která vám 
umožní stahovat si pořady z internetu do vaší te-
levize. Apple TV umožňuje přístup do obchodu 
iTunes. Novinka jménem Roku je malé zařízení, 
které stahuje videa z Netf lixu, digitální knihovny 
na Amazon.com a zápasy baseballové ligy MLB. 
Další zařízení vyhledávají podle názvů, jako Vudu 
a ZillionTV. Ale všechny mají jednu věc společ-

➥  ChCete-li 
vědět víCe:

IPTv and Internet video:  
Expanding the Reach of Television 
Broadcasting.  
Wes Simpson a Howard Greenfield, 
Focal Press, 2007. 

Organization for Economic  
Co-operation and Development 
(OECD) Communications Outlook 
2009.  
K dispozici on-line na adrese:  
www.oecd.org/sti/telecom/outlook

Public knowledge.  
Internetová advokátní skupina se 
sídlem ve Washingtonu:  
www.publicknowledge.org

 Nová pravidla internetu
když prezident Barack Obama na začátku roku 2009 podepsal stimulační balíček ve výši 

787 miliard USD, prohlásil, že vláda bude „přetvářet americkou krajinu pomocí největší 
nové investice do naší celostátní infrastruktury od dob, kdy Eisenhower vybudoval dálniční síť 
mezi státy USA”. V 21. století infrastruktura zahrnuje i internet. Tento zákon zajišťuje 7,2 miliardy 
USD v grantech na modernizaci a rozšíření širokopásmového přístupu v USA, zejména v nedo-
statečně obsluhovaných venkovských oblastech, kde je potřeba spousta kilometrů kabelů k do- 
sažení relativně malých obcí. Zákon zároveň požaduje, aby Americký federální výbor pro teleko-
munikace do února 2010 vypracoval celostátní plán pro širokopásmový přenos. Co tento plán 
zahrnuje – a jak budou peníze z grantů přidělovány – značnou měrou stanoví možnosti a omeze-
ní internetu pro nadcházející roky. 

Základní otázkou je, zda bude FCC požadovat nějaký druh ochrany „neutrality sítě“ v celo- 
státním širokopásmovém plánu. Tato ochrana by vyžadovala, aby poskytovatelé internetových 
služeb nebránili určitým druhům internetového provozu a aby zacházeli s veškerým provozem 
stejně. Poskytovatelé internetových služeb tvrdí, že by byli schopni lépe ochraňovat celkové 
zdraví sítě, pokud by mohli zpomalit, například, rozsáhlé peer-to-peer sdílení souborů. Nicméně, 
bez ochran síťové neutrality by poskytovatelé byli schopni blokovat jakýkoliv soubor nebo apli-
kaci, které si vyberou, což by jim dávalo moc rozhodovat o osudu všech služeb na internetu. 

Kromě toho, FCC musí rozhodnout, co přesně „širokopásmový přístup“ znamená. V současné  
době jej definuje jako inzerovanou rychlost stahování nejméně 0,77 megabitu za sekundu, což je 
pouhý zlomek průměrné rychlosti 92 megabitů za sekundu, která je inzerována v Japonsku (inze-
rované rychlosti jsou vždy vyšší než skutečné rychlosti, protože předpokládají bezvadné připoje-
ní, které není sdíleno jinými uživateli). Nižší požadavek znamená, že více domácností může být 
připojeno za méně peněz, ale bez možnosti přehrávat vysoce kvalitní video.  —M.M.

[PŘÍSTUP]


