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už je to 25 let …… 

• od památného 13. února 1992 (byl to čtvrtek) 

– kdy byla tehdejší ČSFR oficiálně připojena k Internetu 

• byl to tehdy krásný a slunečný den 

– takový ten z kategorie „jednoho krásného dne …..“ 

• kdy se mohou odehrát skutečně velké a významné věci 
– a tehdy se skutečně odehrály 

 

 

 
 





povšimněte si emailových adres:  
<username>@csearn.bitnet 
(ještě ze sítě EARN/Bitnet) 

ors@všcht.cz 
již doména .cs !! 

(ale tedy ještě žádné IDN, 
jen překlep) 



• při svém vstupu do 
Internetu jsme museli 
souhlasit s pravidly 
Acceptable Use Policy 
páteřní sítě NSFNET 

– dnes dostupné na 
http://www.livinginternet.com/doc/
merit.edu/acceptable_use_policy.htm 



budování CESNETu 
• na přelomu 1991/1992 bylo připojeno jen ČVUT v Praze 

– pomocí pevné linky 19,2 kbit/s 
• rozdělené na polovinu mezi Internet a síť EARN  

– na konci osazen router CISCO 
• první v ČR 

 
 

• bylo nutné: 
– posílit zahraniční konektivitu 
– „rozvést“ Internet do akademických center v ČR 

• projekt FERNET (Federal Educational and Research NETwork) 
• projekt FESNET (Federal Educational and Scientific NETwork) 
• projekt CESNET (Czech Educational and Scientific NETwork) 

– „rozvést“ Internet v rámci měst (akademických center) 
• metropolitní sítě: PASNET, LIANE, ….  

 



vzpomínka na doménu .cs 

• říjen-listopad 1990: 

– doména .cs se objevuje v tabulkách 
IANA 

• 4.6.1991 

– TLD .cs poprvé v seznamu RIPE, 
zatím „prázdná“ 
• DNS pro .cs na mcsun  v CWI, 

Amsterodam (Piet Beertema, Daniel 
Karenberg) 

• 23.10.1991 

– první doména 2. úrovně pod TLD .cs 
• iac.cs (Institute of Applied Cybernetics, 

Bratislava) 

• únor 1992 

– první uzel (host) v TLD .cs 
• dle hostcount RIPE 

• prosinec 1992: 

– 40 domén 2. úrovně pod TLD .cs 
• např. cvut.cs, vse.cs, cuni.cs, 

fesnet.cs, ……  

• používala se i po roce 1992 
– dokonce ještě více než předtím 

 

 

 

 

• listopad 1993, únor 1994: 

– 114 domén pod .cs 
• maximum za celou dobu existence 

• říjen 1994: 

– doména .cs  se přestala používat 
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Počty uzlů v národních doménách  1992 - 1994 
(zdroj: hostcount RIPE)  

.CS .CZ .SK



 

– licenci na služby veřejné datové sítě 
• VDS (veřejnou datovou síť) vybudovala 

a provozovala divize NexTel 
– která sama neposkytovala služby přístupu 

k Internetu 

» hodnocené jako „veřejné datové služby“ 

– ale exkluzivní licence bránila tomu, aby 
služby přístupu k Internetu (jako veřejné ) 
poskytoval někdo jiný 

 

– licenci na mobilní síť v pásmu 450 
MHz 
– za cca 800 mil. Kč 

– též: nárok na licenci GSM !! 

• použita (analogová) technologie NMT  

• NMT síť spuštěna 12. září 1991 
– po necelých 10 měsících !!! 

– jméno sítě:  

» nejprve EuroTel, pak EuroTel Classic,  

» nakonec Eurotel T!P 

– zpočátku jen 3 BTS 

» 2x Praha, 1x Brno 

• provoz NMT sítě byl ukončen 30.6.2006 
– maximem bylo (něco přes) 100 000 

uživatelů 

mezitím v oblasti telekomunikací … 
• 16. listopadu 1990: tehdejší Federální ministerstvo spojů 

uděluje 2 licence společnosti  

– společný podnik  
• SPT Telecom (51%) 

• konsorcium Atlantic West (49%) 



ceny hlasových služeb „z dob počátků“ 
• ceny v roce 1991: 

 

 
• ceny v roce 1995: 

 Tarify EuroTel NMT měsíční 
paušál 

volné minuty volání ve špičce volání mimo 
špičku 

noc a víkend 

Privat plan 1 465 Kč 0 12,60 Kč 6,90 Kč 4,60 Kč 

Standard plan 30 1 885 Kč 30 9,20 Kč 6,90 Kč 4,60 Kč 

Optimum plan 150 2 830 Kč 150 8,10 Kč 6,90 Kč 4,60 Kč 

Economic plan 300 3 985 Kč 300 6,90 Kč 4,60 Kč 4,60 Kč 

Premium plan 1000 8 290 Kč 1000 4,60 Kč 4,60 Kč 4,60 Kč 

aktivace měsíční paušál za 1 min. 

29 000 Kčs 2500 Kč 15 Kč 
(vč. příchozích 

hovorů 

aktivace měsíční paušál za 1 minutu 

8925 Kč +2 Kč mimo 
síť Eurotel 

1H 2014 



kolik stál přístup k Internetu v roce 1994? 

pevné připojení 9,6 kbps  14,4 kbps  19,2 kbps  64 kbps  

CESNET pro ziskové organizace 23 470,-  29 770,-  33 970,-  56 385,-  

CESNET pro neziskové organizace 14 020,- 18 220,-  22 420,-  34 500,-  

COnet  45 000,-  120 000,-  

ceny, prezentované na veletrhu Invex v říjnu 1994 

vytáčené připojení (dial-up), max. 14,4 kbit/s měsíční paušál  za dobu připojení  

CESNET pro ziskové organizace  2 940,-  neúčtuje se  

CESNET pro neziskové organizace  1 470,-  neúčtuje se 

COnet  1 000,-  12,- za minutu  

+ telefonní poplatky 

+ zřizovací poplatek 1000 Kč 

+ jen pro 1 počítač 



1.7.1995: Liberalizace Internetu v ČR 

• původně:  
– Internet v ČR byl výhradně akademický 

• výjimky potvrzovaly pravidlo 

• k 1.7.1995: 
– EuroTel prodává SPT Telecomu svou divizi NexTel 

– pod novým vlastníkem musí NexTel žádat o novou 
licenci (na poskytování „veřejných datových služeb“) 
• tu dostává, ale už nikoli jako výlučnou (již ne exkluzívní) 

– i jiné subjekty mohou dostat licenci …. 

otevírá se možnost vzniku komerčních ISP 



první komerční ISP v ČR 

• vznikají ve 2. polovině 1995 

– „jako houby po dešti“  

• díky nim ceny klesají 

– vliv konkurence 

• dial-up 

– nabídky začínají na 1 Kč/minutu (+ cca 350 Kč měsíčně) 

• prosinec 1995 

– na tuzemský trh přichází italský Video On Line 
• nabízí připojení jen za paušál 495 Kč měsíčně (tj. za minuty se neplatí) 

– ale: stále se platily telefonní poplatky 

poskytovatel rychlost 
zřizovací 
poplatek 

měsíčně 

Bohemia.net (Datac) 9,6 kbit/s 9 200 Kč 

CESNET 9,6 kbit/s 11 800 Kč 

EUnet (Internet CZ) 14,4 kbit/s 60 000 Kč 39 000 Kč 

GTS CzechCom 14,4 kbit/s 10 000 Kč 10 500 Kč 

IBM ČR 9,6 kbit/s 18 000 Kč 

IBM ČR (via IMNS) 9,6 kbit/s 40 084 Kč 7 000 Kč 

INEC 9,6 kbit/s 11 800 Kč 

LUKO 9,6 kbit/s 9 900 Kč 

1996: rozvoj českého 



13.6.1995: student Ivo 
Lukačovič spouští domovské 

stránky Járy Cimrmana 



stopa Járy Cimrmana v dějinách českého Internetu 

„Nechť je tato stránka 
považována za 

neoficiální diskuzi na 
téma Cimrman. 

Cimrman je postava 
autorské dvojice 

Svěrák & Smoljak.  
Oba dva si existenci 

této stránky nepřejí.“ 

Ivo Lukačovič se asi naštval, a místo tohoto seznamu zdrojů 
o Cimrmanovi šel raději budovat úplně jiný seznam …. 
 



30.4.1996 startuje 
Seznam.cz 



23.4.1996 poprvé 
zaštěkal Neviditelný 
pes Ondřeje Neffa 



se vznikem komerčních ISP 
přišla potřeba peeringu 

• 30.8.1996 podepsána zakladatelská 
smlouva NIX.CZ z.s.p.o 
– SPT Telecom nestihl podepsat 

• 4.2.1997 peering začíná fungovat 



správa národní domény .cz 
• 13.1.1993: zanesena do DNS 

– duben 1993: registrace prvních domén 2. úrovně  

• správu zajišťuje stejný subjekt jako u TLD .cs 
– (VC VŠCHT), CONet, Internet CZ, EUNet Czechia …  

• 1.11.1997: uvolnění pravidel registrace 

• 21.5.1998 podepsána zakládací listina CZ.NIC 
– aktivita NIX-u, podepisuje 16 ISP 

 • 13.8.1999 podepsána smlouva  
– s EUnet Czechia (servisní organizací) 

• 1.9.1999: CZ.NIC přebírá správu 
TLD .cz 
– servisní organizace inkasuje 85% 

z ceny registrace 

 



správa národní domény .cz 
– původně: CZ.NIC spravuje TL doménu + 

obsluhuje zákazníky  

• září 2003: přechod na decentralizované řešení 

– CZ.NIC spravuje doménu 

– zákazníky obsluhují komerční registrátoři 

• prosinec 2005: rozhodnutí „řešit vlastními silami” 

– zbavit se servisní organizace 
• tehdy: T-Systems Pragonet 

– zajišťovat správu a registrace vlastními silami 
• postupně: vyvinut vlastní systém FRED 

• 1.10.2007: přechod na řešení „vlastními silami” 

 
• 19.11.2012: zaregistrována 1 000 000-tá doména 



malá perlička na závěr 



• malý pokus zachovat (alespoň něco) z původní podoby Internetu 

• najdete zde: 
– videoukázky Internetu z let 1994-1996 

– archivní kopie historických webů 

– screenshoty původních webových stránek 

– články a odkazy na další zdroje 



Jiří Peterka 

děkuji za pozornost 

tuto prezentaci najdete na 
www.earchiv.cz/papers/p80/ 


