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Plán činnosti sdružení v roce 2014
Občanského sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET

Rozvoj bezdrátové sítě
● Aktivní podpora přepojování klientů, kteří jsou ještě připojeni v pásmu 2.4GHz na vysílače s 

technologií AirMax.
● Rozšiřování pokrytí budováním dalších vysílačů podle aktuálních potřeb. 

Rozvoj optické sítě
● Obnova páteřních aktivních prvků (náhrada několika PC serverů a switchů modulárním routerem 

Cisco 6500)
● Vybudování  optické  trasy  pro  připojení  oblasti  „na  kopečku“  (na  optiku  budu  připojeny  dva 

vysílače,  které jsou již  nyní  optikou propojeny a dále  do sítě  jsou připojeny spojem v pásmu 
10.5GHz).

● Pokračovat v rozběhnutém připojování menších lokálních sítí na optiku.
● Projektová příprava optické trasy na Oprechtice.
● Projektová příprava pro budování dalších optických přípojek pro rodinné domy (síť FTTH).
● V závislosti na úspěšnosti vyjednávání s RPG Byty zasíťování celého „hornického sídliště“.

Internet
● Aktuální rychlost připojení sítě je 350Mbps. Využíváme loni zřízenou optickou přípojku s aktuální 

kapacitou 1Gbps.
● V průběhu roku 2014 je plánováno navýšení na 450Mbps
● Probíhají jednání o zřízení druhé optické přípojky do Frýdku-Místku, která by mohla být využívaná 

jako záložní.

Nové služby
Připojení na optiku nám umožňuje dosahovat mnohem vyšších rychlostí a zároveň přináší možnost 
poskytovat  přístup  k  internetové  televizi  (IPTV).  Tyto  moderní  služby  ale  přinášejí  nezanedbatelné 
zvýšení provozních nákladů. Proto připravujeme „nový model“ poskytovaných služeb. 
Připojení Standard  – toto připojení může využívat každý člen, který platí běžný pravidelný členský 
příspěvek (400Kč čtvrtletně). Připojení by mělo mít stejné nebo lepší parametry jaké v našem regionu 
nabízejí  komerční poskytovatele,  je  ale  výrazně levnější.  V  tuto chvíli  je  nominální  rychlost  tohoto 
připojení stanovena na 10Mbps. V tomto případě si všechna potřebná zařízení musí člen pořídit sám, 
připojení je možné jak bezdrátově tak na optice. 
Připojení Optika extra – Umožní uživateli využívat připojení vyšší rychlostí (až 60Mbps) a zároveň na 
jednom  televizoru  využívat  základní  nabídku  IPTV.  Uživatel  si  rovněž  může  nechat  zřídit  pevnou 
telefonní linku (VoIP). V tomto případě uživateli zapůjčíme všechna zařízení potřebná pro připojení vč. 
domácího  wifi  routeru,  pokud  chce  uživatel  využít  i  televizi  a  telefon,  musí  si  potřebná  zařízení  
zakoupit (IPTV set-top-box, VoIP gateway).  Vzhledem ke zvýšeným nákladům bude člen využívající  
toto  připojení  platit  zvýšený  členský  příspěvek  888Kč  čtvrtletně  (dle  bodu  5.6.  finančního  řádu). 
Připojení je možné využít pouze na optice a pouze tam, kde to technické parametry sítě umožní. 
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Připojení Bezdrát extra – Umožní uživateli využívat připojení vyšší rychlostí (podle parametrů vysílače 
až 30Mbps)  Uživatel  si  rovněž může nechat  zřídit  pevnou telefonní  linku (VoIP).  V tomto případě 
uživateli  zapůjčíme všechna zařízení potřebná pro připojení vč.  domácího wifi  routeru, pokud chce 
uživatel  využít  i  telefon,  musí  si  potřebné zařízení  zakoupit  (VoIP  gateway).  Uživatel  tak  nemusí 
investovat vysokou částku do zařízení při zřízení přípojky nebo potřebě výměny zastaralého zařízení.  
Vzhledem ke zvýšeným nákladům bude člen využívající toto připojení platit zvýšený členský příspěvek 
888Kč čtvrtletně (dle bodu 5.6. finančního řádu). 
Internetová televize (IPTV) – V základní nabídce je k dispozici 56 TV programů (z toho 12 v HD) a u 
většiny z nich je k dispozici archiv za posledních 7 dní (např. O2 u své televize nabízí archiv jen 30 
hodin). Uživatel se tak může podívat na jakýkoliv pořad až týden dozadu, „přetočit reklamy“ apod. Za  
příplatek je možné dokoupit balíčky prémiových kanálů (sportovní, dětské, filmové...) příp.  sledovat 
IPTV i na dalším televizoru. Uživatel si  musí zakoupit set-top-box v ceně přibližně 2500 Kč a musí  
využívat  „Připojení  Optika  extra“.  Službu  nabízíme  ve  spolupráci  s  naším  poskytovatelem,  sítí 
PORUBA.net, provozovatelem služby je Riomedia, a.s.
Pevná linka (VoIP) – Členům můžeme zprostředkovat služby operátora Odorik. Pokud má uživatel 
připojení extra, naší technici zajistí i bezplatné nastavení.

Provozní záležitosti
● Další zkvalitňování způsobů řízení prací prováděných pro Sdružení vč. servisu sítě.

Zpracovala rada občanského sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET
V Paskově dne: 12. 5. 2014

Karel Záviský
Předseda sdružení

Roman Šafránek
Místopředseda sdružení

Jan Krejčí
člen rady sdružení
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