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Přehled nejdůležitějších událostí v oblasti ICT 

1992 – oficiální připojení země k Internetu 

1993 – zahájen provoz páteřní republikové sítě CESNET1 

1994 – v Praze se koná prestižní konference INET'94/JENC, na níž se scházejí špičky 

světového Internetu; jde o důležitý impuls, který dalšímu vývoji dodává nezbytnou dynamiku 

1995 – konec monopolu společnosti Eurotel na veřejné datové služby, který znamená začátek 

liberalizace internetového trhu 

1996 – na českém Internetu se objevují první komerční vyhledávače včetně Seznamu Iva 

Lukačoviče i první zpravodajské portály, např. Neviditelný pes Ondřeje Neffa 

1997 – spuštěna internetová verze obchodního zákoníku, v prostorách televizního vysílače na 

pražském Žižkově je zprovozněn neutrální peeringový uzel NIX.CZ propojující tuzemské 

poskytovatele 

1998 – vznik sdružení CZ.NIC spravujícího národní doménu 

1999 – hnutí Internet proti monopolu vyvíjí úspěšný tlak na dominantní SPT Telecom, který 

vede ke snížení cen internetového připojení, společnost Video OnLine přichází s nabídkou 

Internet zdarma 

2000 – sdružení CESNET prodává firmě Contactel svou komerční síť za 645 milionů korun a 

svou další činnost pojí výhradně s akademickými úkoly 

2001 – plná liberalizace telekomunikačního trhu v České republice, CESNET zprovozňuje v 

národní výzkumné síti CESNET2 první gigabitové trasy a propojuje ji s panevropskou 

gigabitovou sítí GÉANT 

2002 – síť CESNET2 se propojuje se sítí společnosti 6COM; jde o vůbec první propojení na 

území České republiky, které je uskutečněno prostřednictvím síťového protokolu nové 

generace IPv6 

                                                
1 Zájmové sdružení právnických osob založené v roce 1993 českými veřejnými vysokými školami a Akademií 
věd ČR. 
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2003 – na trhu se objevují první nabídky komerčních poskytovatelů na připojení technologií 

ADSL (Asymmetric Digital Subsciber Line) 

2004 – sdružení CESNET začíná v národní výzkumné síti CESNET2 využívat technologii 

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplex), která umožňuje přenášet po jednom 

optickém vlákně několik nezávislých signálů a otevírá páteřní infrastruktuře zcela nové 

možnosti 

2005 – mobilní operátoři zavádějí služby na sítích třetí generace, které umožňují takřka 

plnohodnotné využívání Internetu v mobilních telefonech 

2006 – společnost Telefónica O2 spouští první televizní vysílání přes Internet v České 

republice 

2007 – u příležitosti 15. výročí připojení České republiky k Internetu vystupuje v Praze na FEL 

ČVUT jeden z tvůrců Internetu, viceprezident a Chief Internet Evangelist společnosti Google 

Vinton Cerf 

2008 – sdružení CESNET posiluje páteřní síť CESNET2 o nejvýkonnější směrovač na světě 

Cisco CRS-1 

2009 – sdružení CESNET úspěšně testuje 40Gb/s technologii na síti CESNET2; v České 

republice dosud žádná jiná síť datový přenos realizovaný takovou rychlostí nezkoušela 

2010 – na největším fyzikálním experimentu všech dob, při kterém evropští vědci napodobují 

podmínky v počátcích rozpínání vesmíru a simulují tzv. velký třesk, se prostřednictvím 

národní sítě CESNET2 podílejí i čeští odborníci 

2011 – v síti CESNET2 probíhají úspěšné testy 100Gb/s přenosů; na konci roku má český 

Internet podle měření projektu NetMonitor přes 6 milionů uživatelů.2  

 

                                                
2 Před 20 lety se Česko připojilo k Internetu. Scienceworld.cz [online]. 2012 [cit. 2013-03-28]. Dostupné z: 
http://www.scienceworld.cz/aktuality/pred-20-lety-se-cesko-pripojilo-k-internetu-6705/.  
 


