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Plán činnosti sdružení v roce 2015
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.
● Sledování trendů a nových technologií v bezdrátových přístupových sítích a případné testování a

nasazování nových výkonnějších prvků. 
● Z dlouhodobého hlediska neplánujeme bezdrátovou síť dále rozvíjet, cílem je přechod k optickým

sítím.

Rozvoj optické sítě
● Projektová a technologická příprava pro budování optických přípojek pro rodinné domy (síť FTTH)

a to především v souvislosti s připravovaným dotačním titulem. Podle podmínek udělení dotace
plánujeme přípravu sítě v oblasti Folvarku příp. na Oprechticích (které jsou tzv „šedé místo“).

● Pokračování v nasazování páteřní Cisco technologie.
● Dokončení 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.
● Vybudování  LAN rozvodu  v  domech  na  „hornickém  sídlišti“  kde  se  po  dlouhém  vyjednávání

podařilo dojít k dohodě s vlastníkem (RPG Byty). 

Internet
● Aktuální  rychlost  připojení  sítě  je  450Mbps.  Využíváme optickou přípojku s  aktuální  kapacitou

1Gbps.
● V průběhu roku 2015 je plánováno navýšení na 550Mbps

Další činnosti
● Pokračovat v úspěšně zavedeném modelu „připojení EXTRA“ ve kterém je k dispozici na optice

vyšší rychlost připojení, zapůjčení všech zařízení a možnost aktivace internetové televize IPTV, na
bezdrátových přípojkách jsou členům zapůjčena veškerá zařízení. 

● Dále rozvíjet od začátku roku zavedenou možnost prodeje zařízení členům (novým i stávajícím
členům se tak zjednoduší pořízení potřebných zařízení).

● Ve spolupráci s městem se budeme podílet na výstavbě městského kamerového systému, na který
jsou v rozpočtu města pro tento rok vyhrazen prostředky.

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: 21.4.2015
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