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Zpráva o činnosti Spolku PASKOV.net od poslední valné hromady

Síť PASKOV.net vznikla ve spolupráci s obcí Paskov v roce 2003, několik let byl chod sítě 
financován  z příspěvků obce a sponzorů. V roce 2007 bylo založeno Občanské sdružení pro 
podporu  a  rozvoj  sítě  PaskovNET,  které  zajišťovalo  provoz  sítě.  V  minulém roce  došlo  k 
přejmenování na Spolek PASKOV.net, který se o chod sítě stará nyní. 

V  průběhu  celého  roku  2015  byla  zajištěna  servisní  pohotovost,  díky  které  byly  vzniklé 
poruchy na síti řešeny v řádu několika hodin. Zároveň byla zajištěna reakce na požadavky a 
dotazy  členů.  Bylo  řešeno  55  servisních  požadavků,  které  vyžadovaly  výjezd  technika  ke 
členovi. 
Od poslední valné hromady se rada spolku sešla na 18 jednáních. Členská základna spolku  
nyní  dosahuje  počtu  867  členů  oproti  888  členům  v  loňském  roce.  Zdánlivý  pokles  je 
způsoben  administrativní  změnou  kdy  dochází  k  automatickému  pozastavení  členství 
neaktivních členů (neplatí členské příspěvky a prokazatelně nevyužívají připojení k síti). K této 
administrativní změně došlo u 69 členů, reálně tedy základna aktivních členů vzrostla o 48 
členů.

● V oblasti rozvoje bezdrátových technologií - WiFi 
1. Členům připojeným na zastaralé technologie 2,4 GHz jsme proaktivně nabízeli 

možnost  přepojení  na modernější  technologii.  U většiny  přepojených členů 
rada rozhodla o odpuštění jednoho členského příspěvku z důvodu investice 
člena do vlastní infrastruktury. Celkově se jednalo o 24 přepojených.

2. Provedli  jsme  úpravy  některých  vysílačů,  ve  většině  případů  se  jednalo  o 
posílení vysílačů technologií MIMO a demontáž starých zařízení. 

3. Demontovali  jsme  páteřní  spoj  v  pásmu  10  GHz  na  mezi  body 
Škola – Kopeček. Spoj byl nahrazen připojením optikou. 

4. Spoj  z Kopečka jsme přesunuli  na trasu Papírenská – Green Gas,  kde jsme 
vybudovali nový přístupový bod, ze kterého zajišťujeme připojení pro několik 
firem areálu bývalého Dolu Paskov. 

5. Provedli jsme celkovou rekonstrukci přístupových bodů Prefa a NeuzilniG.

● V oblasti rozšiřování optické sítě
1. Provedli jsme zafouknutí a zprovoznění optického kabelu, který spojil oblast 

Kopečku a Mitrovic s optickou sítí.
2. Díky závadě na kotvě optického kabelu na trase Kopeček – Mitrovice jsme 

provedli  preventivní kontrolu a výměnu některých kotev této trasy. Zároveň 
jsme prověřili další vytipované trasy v Paskově.

3. K optické síti jsme připojili přístupový bod NeuzilniG a bytový dům Kirilovova 
564.

4. Připravili  jsme optickou trasu spojující  KD Oprechtice s přístupovým bodem 
Mates. V letošním roce plánujeme vybudování trasy k AP Horák a zprovoznění 
zmíněných vedení.
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5. V  úzké  spolupráci  s  Městem  Paskov  pracujeme  na  umístění  optických 
chrániček při provádění rekonstrukčních a výkopových prací. Jedná se např. o 
rekonstrukce propustků, chodníků nebo rozšíření veřejného osvětlení.

6. Připojil  jsme  několik  rodinných  domů  v  místech,  kde  jsme  již  dříve  měli 
připravené trubky.

7. Věnovali jsme se i přípravě budování dalších optických tras. 

● Pokračovali jsme v rozšiřování služby IPTV mezi členy. Aktuálně služby využívá cca 22 
členů. V brzké době plánujeme větší propagaci této služby mezi členy spolku.

● Již tradičně jsme zajišťovali videopřenos z oprechtického hasičského víkendu.

● Bohužel se nám nevyhnulo několik poruch, většina z nich byla způsobena poškozením 
jednotky vysílače nebo déletrvajícím výpadkem proudu, během kterého došlo k vybití  
baterie záložního zdroje.

Poděkování
Děkujeme všem naším členům za přízeň v minulých letech. Zvláštní poděkování si zaslouží 
členové, kteří se aktivně podílejí na rozvoji a udržení chodu sdružení nebo je u nich umístěna 
část infrastruktury sítě. Velké poděkování patří rovněž městu Paskov, které nás dlouhodobě 
podporuje při dosahování našich cílů.

Zpracovala rada Spolku PASKOV.net

V Paskově dne: 19.4.2016
Karel Záviský

Předseda spolku
Roman Šafránek

Místopředseda spolku
Jan Krejčí

člen rady spolku
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