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Plán činnosti Spolku PASKOV.net v roce 2016

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

technologií AirMax.
● Testování  praktické  použitelnosti  technologie  802.11ac  a  její  případné  nasazení  na 

nejexponovanější přístupové body.
● Z dlouhodobého hlediska neplánujeme bezdrátovou síť  dále rozšiřovat,  cílem je přechod k 

optickým sítím.

Rozvoj páteřní infrastruktury

● Obnova serverové infrastruktury nezbytné pro chod sítě a informačních systémů spolku.

Rozvoj optické sítě
● Dokončení optického propojení přístupových bodů na Oprechticích, vybudovat spoj v pásmu 

17GHz nebo 24GHz pro připojení Oprechtic.
● Projektová a technologická příprava pro budování optických přípojek pro rodinné domy (síť 

FTTH), především na ul. Mírová (v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí vozovky) a části ul. 
Nádražní (propojení již dříve vybudovaných úseků).

● Spolupráce s městem na přípravě a realizaci optické sítě v rámci rekonstrukce chodníků na ul. 
Národního odboje. 

● Pokračovat v připojování uživatelů na optiku v místech, kde už je vybudovaná infrastruktura.
● Vybudování LAN rozvodu v domě Nádražní 818.

Internet
● Aktuální rychlost připojení sítě je 550Mbps. Využíváme optickou přípojku s aktuální kapacitou 

1Gbps.
● V průběhu roku 2016 je plánováno navýšení na 650Mbps.

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.  Aktivně  tuto  variantu 
nabízet především členům v bytových domech.

● Ve spolupráci s městem se budeme podílet na výstavbě městského kamerového systému.
● Podporovat testování nových technologií včetně výzkumu a vývoje systémů a zařízení, které 

budou mít přínos pro síť,  členy, případně širokou veřejnost v lokalitách působnosti Spolku 
PASKOV.net. Schválené projekty budou podporovány především materiálně a cílem je zapojení 
členů spolku, buďto jako řešitelů nebo navrhovatelů projektů.

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

Zpracovala rada Spolku PASKOV.net
Karel Záviský

Předseda spolku
Roman Šafránek

Místopředseda spolku
Jan Krejčí

člen rady spolku

V Paskově dne: 19.4.2016
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