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Zpráva o činnosti sdružení od poslední valné hromady
Občanského sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET

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 nyní zajišťuje provoz sítě. 

V průběhu celého roku 2014 byla zajištěna servisní pohotovost, díky které byly vzniklé poruchy
na síti řešeny v řádu několika hodin. Zároveň byla zajištěna kratší reakce na požadavky a dotazy
členů.  Od poslední  valné hromady se rada sdružení  sešla na 30 jednáních.  Členská základna
sdružení nyní dosahuje počtu 888 členů, což znamená nárůst o 65 členů oproti minulému roku.

● 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 cca 20 přepojených.

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

3. Provedli demontáž nepoužívaného spoje Paskov – FM v pásmu 11GHz.
4. Na výzvu ČTU jsme provedli pasportizaci všech rádiových spojů v pásmech 2.4 a

5GHz, všechny spoje byly zkontrolovány příp. uvedeny do souladu s VO-R/12.

● V oblasti rozšiřování optické sítě
1. Ve  spolupráci  s  městem  Paskov  jsme  vybudovali  novou  chráničkovou  trasu

spojující  oblast  Kopečku  s  optickou  sítí.  Aktuálně  připravujeme  zafouknutí
optického kabelu a následné zprovoznění trasy.

2. Pokračovali  jsme v  přepojování  menších lokálních sítí  na optiku,  což znamená
přepojení více než 30 členů.

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

● Do provozu byl modulární páteřní směrovač Cisco 6500, který nahradil několik switchů a
PC serverů a umožní další růst kapacity sítě.

● V souvislosti  s  tím jsme provedli  úpravy v serverovně ZŠ Paskov.  Připravili  jsme nový
datový rozvaděč, který je vybaven dvěma UPS s externími bateriemi,  díky čemuž jsme
schopni  přestát  více  než  dvouhodinový výpadek  elektrické  energie  bez  potřeby
zajišťovat  náhradní  napájení.  V případě  déletrvajícího výpadku zajišťujeme napájení  z
vlastní elektrocentrály. Naposledy jsme tohoto využili při plánované odstávce elektrické
energie dne 14.4.2015. Při provádění těchto úprav byly také připraveny patřičné elektrické
a datové rozvody.
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● Pokračovali  jsme v rozšiřování  služby IPTV mezi členy. Aktuálně služby využívá cca 15
členů.

● Již tradičně jsme zajišťovali videopřenos z oprechtického hasičského víkendu.

● Díky  zavedení  nové  účetního  softwaru  jsme začali  členům nabízet  nákup potřebných
zařízení  přímo  od  nás.  To  nám  umožnilo  zrychlit  nové  instalace  i  opravy  a  zároveň
odpadla potřeba zařízení objednávat poštou na náklady člena.

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 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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