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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá rozsáhlou WiFi sítí společnosti VIVO 

CONNECTION s.r.o. a návrhem jejího rozšíření.  
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Abstract 

 

The Bachelor work deals with the project of WiFi network expansion for VIVO 

CONNECTION s.r.o. company.  
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1. Úvod 

 

Jen těžko lze najít časový okamžik, který by určoval začátek historie Internetu, 

ale víme, jaký nastal jeho obrovský rozmach. První myšlenky o vytvoření sítě, která by 

propojovala tehdejší počítače, vznikla již v 60. letech 20. století ve Spojených státech. 

Síť, která by propojovala vojenské, vládní a akademické počítače, a odolávala by i 

vojenskému napadení. První síť byla spuštěna již v roce 1969 pod názvem ARPANET. 

Skládala se ze 4 uzlů propojující University of California v Los Angeles a University of 

Utah v Salt Lake City. Postupně se k síti připojovaly především university a státní 

instituce. Podnikatelé ještě v této době nenacházeli způsob, jak síť využít, tudíž nejevili 

zájem. Síť byla nekomerční a sloužila především vědě. Až roku 1973 se začínají 

připojovat i neamerické instituce, v Evropě se nejdříve rozšířil v Norsku a ve Velké 

Británii. Velký přelom nastává V roce 1980. Ve švýcarském institutu pro jaderný 

výzkum CERN přišel Tim Berners-Lee s myšlenkou hypertextu, což mělo usnadnit 

sdílení a aktualizaci informací mezi výzkumníky. Roku 1990 byl předveden první 

prototyp WWW serveru, jenž pojmenoval jednoduše httpd a 6. srpna 1991 na adrese 

http://info.cern.ch/ spustil první webové stránky.  

 

V České Republice se počátky internetu datují poměrně později. Rozvoj byl 

brzděn komunismem a nastává až po jeho pádu roku 1989. Stav telekomunikační sítě 

v devadesátých letech byl velmi kritický, síť se nacházela v dezolátním stavu. První sítě 

se do České Republiky dostávají až roku 1990. Byly to EARN (European Academic and 

Research Network a EUNET. Začala obnova a restrukturalizace současné 

telekomunikační sítě. V té době byl položen základ páteřní sítě, která zpočátku 

propojovala hlavní tuzemská akademická místa a také vzniklo stále ještě fungující 

sdružení CESNET (Czech Educational and Scientific NETwork - česká vzdělávací a 

výzkumná síť). 

 

V roce 1992 bylo k Internetu připojeno již více než jeden milion počítačů. 

Nastává moderní doba, která ovlivní chování lidstva, nastává doba Internetová, doba, 

kdy bychom snad ani nepřežili bez internetu. 1 
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2. Vymezení problému a stanovení cíle práce 

 

Cílem této práce je vypracovat komplexní návrh na rozšíření stávající sítě 

společnosti VIVO CONNECTION s.r.o., která se mimo jiné zabývá poskytováním 

připojení k internetu prostřednictvím převážně bezdrátových technologií. Je to stěžejní 

oblast předmětu podnikání, ze které společnosti plynou největší zisky. 

 

 V době vzniku společnosti byla nejvíce využívaná technologie pro bezdrátové 

připojení koncových uživatelů WiFi. V současné době, vzhledem k rozšířenosti WiFi  

technologie pracující na frekvenci 2,4GHz se vyskytuje velký problém se zarušením 

některých oblastí a nestabilitou WiFi signálu s tím spojené. Ve větších městech je již 

téměř nemožné vytvořit bezdrátovou spoj na větší vzdálenost standardu 802.11x v 

nelicencovaném pásmu 2,4GHz, tak aby stabilně splňovala nároky na přenosové 

rychlosti či odezvu. Z tohoto důvodu společnost VIVO CONNECTION s.r.o. 

v posledních cca 3 letech své existence prosazuje připojení klientů k síti prostřednictvím 

technologie Motorola Canopy v 5GHz nelicencovaném pásmu, a připojení 

prostřednictvím 802.11x 2,4GHz již téměř nenabízí, pouze v dosud pokrytých 

oblastech. O výhodách, které plynou z použití této technologie je psáno v teoretické 

části této práce.  

 

V návrhu budu vycházet ze současných schopností, know-how a ze zavedených 

zvyků a norem společnosti. Pokusím se maximálně efektivně využít prostředky, které 

jsou vyhrazeny pro účel rozšíření sítě a získání zákazníků. Dále budu při návrhu 

technického řešení počítat s dostatečnou výkonnostní rezervou pro případ, kdy by došlo 

k nárůstu potřeb uživatelů, nebo jejich počet. 

 

Na následujících stranách je uvedena analýza současné situace společnosti 

VIVO CONNECTION s.r.o. Následuje teoretické seznámení s problematikou a 

v poslední části uvedu návrh na rozšíření sítě. 
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3. Analýza současného stavu 

3.1. Popis firmy 

 

Společnost VIVO CONNECTION s.r.o. byla založena roku 2003 za účelem 

provozování datové sítě pro přístup k celosvětové síti internet. Jedná se o hlavní náplň 

předmětu podnikání této společnosti. Mimo jiné se společnost od svého vzniku zabývá 

správou počítačových sítí (firemních i soukromých), vývojem softwaru pro řízení a 

monitoring sítí, vývojem ekonomického softwaru (CRM systémy), tvorbou a správou 

webových prezentací a telemarketingem. V neposlední řadě poskytuje firmám kvalitní 

serverhosting, webhosting. 

 

V současné době spravuje sítě mnoha firem, dále také rozvody kabelových 

televizí v obcích v okolí Brna. Vlastní několik metropolitních optických sítí (např. 

Vyškov) a rozsáhlou bezdrátovou síť. Svým rozsahem firma působí na velké části 

Jihozápadní Moravy. Signálem pokrývá obce jako Újezd u Brna, Klobouky, Slavkov u 

Brna, Bučovice, Rousínov, Vyškov, Hodonín (viz. 3.8. Síťové pokrytí, Obrázek 1).  

  

 

3.2.  Z obchodního rejstříku 

 

Obchodní firma:   VIVO CONNECTION, spol. s r.o.  

Sídlo:     Šlapanice, Nádražní 7/1178, PSČ 664 51 

Identifika ční číslo:   269 00 696 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným  

Den vzniku:   16.7.2003 

Základní kapitál:   200 000,- Kč 

Předmět podnikání:   -velkoobchod 

-specializovaný maloobchod 

-poskytování telekomunikačních služeb 
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-pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování 

zařízení sloužících zábavě 

Počet vlastníků spol.:   3  (Michal Morda, Radim Miklík, Tomáš Zoubek) 

Počet zaměstnanců:   5 

Statutární orgán:   

Jednatel:    Michal Morda, r.č. 790709/4305 

Šlapanice, Jiráskova 1528/4, PSČ 664 51 

den vzniku funkce:  16.července 2003 

Způsob jednání za společnost: každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně 2 

 

Počet klientů v síti:  2800 

 

 

3.3. Organizační struktura společnosti 

 

Ve společnosti panuje neformální organizační struktura. Jedná se o kolektiv 

mladých lidí, kamarádů, kteří ještě převážně studují na vysokých školách. Společnost 

má 3 vlastníky, z nichž rozhodující podíl 52% vlastní Michal Morda, o zbylých 48% se 

dělí zbylí 2 společníci. Všichni zaměstnanci se téměř denně potkávají ve společné 

kanceláři, kde řeší případné nedostatky, či problémy, které se v průběhu objevují. 

V kolektivu nedochází k žádným šarvátkám, či k významnějším neshodám, tudíž není 

potřeba zdůrazňovat pozice nadřízenosti. Je to kolektiv spolehlivých a inteligentních 

lidí, každý přesně ví, co má dělat. Již při založení společnosti si firma musela zpočátku 

vystačit pouze z vlastními zdroji, proto bylo nutné, aby byl každý schopen zastávat 

mnoho funkcí a činností od vyjednávání s úřady, komunikace se zákazníky, montáž 

zařízení až po vedení účetnictví. Již tenkrát byl položen pevný základ kvalitního 

pracovního týmu, který se postupem času rozšířil o nové členy. V současné době má 

firma kromě třech společníků dalších 5 zaměstnanců a několik externích pracovníků, 

které si firma najímá v případě potřeby. Jedná se například o techniky, v případě 

výkopů pro vedení optických kabelů bagristy, kopáče, ale také i obchodní zástupce, a 

podobně. Především to jsou živnostníci, takzvaně lidé na volné noze.   
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Co se týče dělby práce, každý ze zaměstnanců a společníků má přiřazeny 

činnosti, ke kterým má nejlepší dispozice. Například Michal Morda jedná 

s významnými klienty, má nestarosti strategické plánování, řízení týmu zaměstnanců, 

Tomáš Zoubek má v popisu práce vedení zákaznického centra a technické podpory, 

komunikace se zákazníky, příprava podkladů pro účetní firmu, Radim Miklík 

organizuje výkopy, zajišťuje potřebná povolení, také jedná se zákazníky, dále musí být 

neustále přítomen zaměstnanec v zákaznickém a servisním centru a podobně. Činností, 

které zaměstnanci vykonávají je bezpochyby mnohem více, které by bylo zbytečné 

vyjmenovávat, jelikož ani rozdělení a přiřazení činností není neměnné, dělá se co je 

potřeba a ten kdo nemá v tu chvíli nic důležitějšího.  

 

Minimálně jednou týdně, většinou na začátku pracovní doby v pondělí, se 

všichni zaměstnanci a společníci sejdou v kanceláři, kde jsou stanoveny a diskutovány 

cíle, kterých by mělo být dosaženo v nejbližších dnech. Každý může vznést námitky či 

připomínky k tématu, jedná se spíše o otevřenou konverzaci. Tento přístup vede 

k uvolnění případného napětí v pracovním týmu a tím k efektivnějšímu pracovnímu 

nasazení. 

 

 

3.3.1. Přehled vlastníků společnosti  

Radim Miklík  Tomáš Zoubek Michal Morda 

Vklad: 48 000,- Kč 

Splaceno: 48 000,- Kč 

 

Obchodní podíl:  24%  

Vklad: 48 000,- Kč 

Splaceno: 48 000,- Kč 

 

Obchodní podíl:  24%  

Vklad:  104 000,- Kč 

Splaceno: 104 000,- Kč 

 

obchodní podíl:  52% 

Tabulka 1. Přehled vlastníků společnosti 2 
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3.4. Trh, na kterém společnost působí 

 

Trh na kterém se firma pohybuje je z velké míry ovlivněn minulostí a to téměř 

monopolním postavením bývalého Českého Telecomu. Všechny podniky tohoto typu se 

s touto skutečností dosti silně potýkají.  

 

Stav telekomunikační sítě v devadesátých letech byl velmi kritický, síť se 

nacházela v dezolátním stavu. Jednalo se o telekomunikační síť Správy pošt a 

telekomunikací (později SPT Telecom). Naprostou většinu telekomunikačních tras 

sestávaly z měděných drátů a velmi zastaralých analogových ústředen s mechanickými 

voliči, z nichž ty nejstarší měly téměř čtyřicet let. Dalším velkým problémem byla 

neorganizovaná a chaotická infrastruktura sítě. Jednoduše řečeno, počátkem 90. let 

nebyla česká telekomunikační síť absolutně připravena na jakékoliv vyšší používání 

datových služeb. Měla totiž problém i s poskytováním služeb telekomunikačních. Ztrátu 

českého internetu na internet celosvětový řada analytiků odhaduje přibližně na 4 roky. 1 

 

Po pádu komunismu se SPT Telecom stal státem garantovaným monopolem na 

provoz jednotné telefonní sítě. Vize byla taková, že SPT Telecom jako jediný 

provozovatel obecně dostupné telekomunikační sítě bude prodán do zahraničních 

soukromých rukou. Nakonec byl ze všech zahraničních nabídek zvolen TelSource. Od 

tohoto kroku se očekávalo, že strategický partner do SPT Telecom přispěje svým know-

how. Jenomže know-how nelze zaměnit s kilometry optických kabelů položených 

v zemi, nebo s počtem mnoha připojených stanic. To je víceméně otázkou peněz, které 

musely být nutně investovány. Tudíž tato myšlenka zaznamenala absolutní neúspěch. 

Tehdejší vláda ODS ve snaze zajistit obecně dostupné základní služby, rozhodla udělit 

tzv. „investiční klid“, to znamená monopol do 31.12.2000 na veškeré telefonní služby. 

To mělo zajistit, aby se na trhu „nepletly“ konkurenční firmy a tím umožnilo položit 

základ jednotné infrastruktury. Tento krok nebyl ve světě ojedinělý, ale v jiných zemích 

probíhaly mnohem dříve, například v zemích EU skončil monopol státních operátorů již 

1.1.1998. Těžko usoudit, zda byl tento krok nejlepší volbou, největším problémem 

vzhledem k vývoji komunikační sítě bylo několikaleté opoždění tohoto kroku oproti 

jiným zemím. Pro firmy podnikající přímo na internetu (poskytovatelé obsahu nebo 
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připojení) bylo toto jimi nezaviněné zpoždění bohužel faktorem limitujícím, někdy i 

smrtícím. 1 

 

V současné době se díky této rozsáhlé síti, která byla tímto způsobem 

vybudována, musí všechny menší i větší společnosti počítat s velmi vysokou 

konkurencí. To zapříčinilo vznik mnoha menších subjektů, které se rozhodli poskytovat 

telekomunikační služby v menším měřítku, to znamená lokálně, nanejvýše v několika 

nejbližších obcích. Dalo by se říci, že tento stav je ve světě ojedinělý. 

 

Konkurence mezi jednotlivými subjekty v tomto odvětví bývá velmi tvrdá, 

zvlášť pokud se vzájemně překrývá oblast působnosti, což je zcela běžné. Firmy, které 

neumí nebo nechtějí poskytovat služby co možná nejvyšší kvality, se často uchylují i 

k nelegálním postupům, jak bojovat s konkurencí.  

 

Zvyšování tržního podílu firma zajišťuje neustálým reinvestováním získaných 

prostředků do rozvoje a zkvalitňování služeb. Zkvalitňováním páteřních spojů, 

pravidelné navyšování rychlostí klientům a podobně. Tato strategie umožňuje udržet 

poměrně stabilní růst počtu zákazníků a s tím spojený růst tržeb, obratu i tržního podílu. 

Nárůst tržeb z hlavní činnosti převyšuje o více než 100% ročně.  

 

 

3.5. Specifikace nejvýznamnějších konkurentů na trhu 

 

Konkurence je v tomto oboru velmi silná. Síť Společnosti VIVO 

CONNECTION s.r.o. se rozkládá jihovýchodně od Brna sahající až po Vyškov, 

Bučovice, Klobouky, tudíž se společnost potýká s mnoha konkurenčními poskytovateli.  

Kromě velkých poskytovatelů, poskytující připojení k internetu ve větším měřítku jako 

například UPC, SMART Comp a.s. existuje také mnoho menší poskytovatelů, 

pokrývající menší území, zpravidla několik přilehlých městeček či vesnic. Pokud budu 

uvažovat pouze místo působnosti společnosti VIVO CONNECTION s.r.o. a to 

Jihomoravský kraj, tak zjistíme že v této lokalitě poskytuje připojení k internetu 
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prostřednictvím bezdrátové technologie téměř 40 poskytovatelů. Musíme vzít v potaz 

to, že to není jediný způsob připojení. Dalšími velkými konkurenty pro společnost jsou 

poskytovatelé připojení prostřednictvím kabelových nebo telefonních rozvodů a také 

mobilní operátoři. 

 

 

3.5.1. Stručný popis hlavních konkurentů 

 

ADSL 

Připojení realizováno prostřednictvím telefonních linek. Technologií DSL jsou 

v současné době osazeny téměř všechny telefonní linky v České Republice, momentálně 

cca 3 000 000 telefonních linek. Toto připojení nabízí například O2, Tiscali, WIA Spol. 

s.r.o. a další. Jednou z nevýhod jsou měsíční poplatky za telefonní linku, bez ohledu na 

to, zda telefonních služeb klient vůbec využívá. V poslední době jsou u ADSL 

navyšovány rychlosti download, ale rychlost uploadu je stále na úrovni cca 512Kbit/s, 

což je pro mnoho potenciálních zákazníků nedostatečné. 

 

CATV  

Připojení realizované pomocí televizních kabelových rozvodů. Pravděpodobně 

nejsilnější konkurence v oblasti poskytování internetu. Poskytovatelé využívají již 

instalovaných kabelových rozvodů. Je to velmi spolehlivý a levný způsob připojení 

k internetu v místech, kde jsou tyto rozvody instalovány. Pořizovací cena zařízení je na 

velmi nízké cenové hladině, stačí si pouze zapůjčit od poskytovatele modem, který se 

připojí do zásuvky kabelové televize a instalace je hotova.  

 

Poskytovatelé kabelového připojení k internetu v místě působnosti VIVO 

CONNECTION s.r.o. jsou SMART Comp. a.s (NETBOX), UPC, dále potom SELF 

servis, v Břeclavi RTV - 5, spol. s r.o., Noel, v.o.s.. Ceny připojení začínají na cenách 

400Kč/měsíčně za rychlost 2048Kbit/s upload, 512Kbit/s download až do 20Mbit/s 

download a 2Mbit/s upload začínajících na cenách 1650Kč/měsíčně. 
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MOBILNÍ OPERÁTO ŘI    

Poskytovatelé jako jsou Vodafone, O2, T-Mobile nabízející nejen bezdrátové, 

ale také vysoce mobilní připojení k internetu. Ceny tohoto způsobu připojení začínají 

zhruba na 800Kč/měsíčně. Rychlosti download a upload nejsou zdaleka tak vysoké a 

stabilní jako u jiného typu připojení, u sítí 4G je reálná rychlost cca do 1Mbit/s.  

 

WIFI  

Poskytovatelé bezdrátového připojení na bázi 2,4GHz nebo 5GHz WiFi 

technologie. Pokrytí těchto sítí je většinou lokální, v rámci několik vesnic. Ceny 

připojení začínají opět na 390Kč/měsíčně. Ve srovnání s CATV či ADSL jsou 

pořizovací ceny zařízení vyšší, klientský modul s externí anténou lze pořídit za cenu do 

1500Kč. Hlavními konkurenty VIVO CONNECTION s.r.o. na poli WiFi jsou Bluetone 

- České radiokomunikace, Wosa, voda.cz, AB-NET s.r.o. - síť TRINITY, 

Netdatacomm,s.r.o., Blučina.net, NetFree.  

 

Společnost VIVO CONNECTION s.r.o. bojuje s konkurencí neustálým 

zvyšováním kvality svých služeb, v případě výpadků, či nestability signálu okamžitě 

vyjíždí technik, který v co nejkratší době odstraní závadu. Neustále je přítomen operátor 

na zákaznické lince. Snaží se zákazníků vyjít ve všem vstříc, neoficiálně je možná i 

domluva přizpůsobení tarifu na míru klienta. Kvalitu služeb společnost zajišťuje 

neustálým investováním do infrastruktury sítě (posilování páteřních spojů). Ceny služeb 

jsou na velmi přijatelné úrovni vzhledem k rychlosti připojení oproti konkurenci.  

 

 

3.6. Cena poskytovaných služeb 

 

Ceny, za které společnost VIVO CONNECTION s.r.o. nabízí své služby 

připojení k internetu, jsou na velmi přijatelné úrovni. Nabízí široký výběr z tarifů 

začínajících na cenách 390Kč s DPH měsíčně. Jsou dostupné tarify jak pro domácnosti, 

tak i pro střední a velké firmy, u nichž může být připojení realizováno i několika 

způsoby.  
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Vzhledem k tomu, že připojení je ve většině případů realizováno prostřednictvím 

technologie Motorola Canopy v nelicencovaném frekvenčním pásmu 5GHz, ceny 

klientských zařízení jsou o něco dražší v porovnání s WiFi technologií pracující 

v nelicencovaném pásmu 2,4GHz. Nicméně tento způsob je mnohem kvalitnější a 

stabilnější s vyššími datovými propustnostmi a nižší latencí.  

 

Cena zařízení potřebné k připojení se odvíjí od doby, na kterou se klient „upíše“ 

poskytovateli internetu. Pokud by si klient chtěl zařízení koupit a připojit se k internetu 

na dobu neurčitou, bude ho zařízení od společnosti VIVO CONNECTION s.r.o. stát 

6000Kč. Má také možnost si zařízení pronajmout na „kauci“ ve výši od 3500Kč. Kauce 

je vratná záloha, tudíž pokud dojde k vypovězení smlouvy, bude klientovi kauce 

vrácena po odečtení amortizace, která je stanovena na 1200Kč ročně. Počítá se každý 

započatý rok zaokrouhleno na celé roky. Ceny tarifů a pořizovací ceny včetně kaucí a 

práce techniků jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

 

INTERNET DOM Ů 

 Tarify IKAROS slouží k připojení domácností prostřednictvím technologie 

Motorola Canopy v místě pokrytí signálem. Ceny uvedené ve sloupci „Cena za 

připojení“ je měsíční poplatek za připojení do sítě a za přístup k internetu.  

 

Název paušálu Kapacita připojení Cena za připojení 

IKAROS MINI 256 / 128 kbps 390 Kč s DPH 

IKAROS 2000 2048 / 256 kbps 490 Kč s DPH 

IKAROS 4000+ 4096 / 256 kbps 490 Kč s DPH  

IKAROS 3000 3072 / 512 kbps 690 Kč s DPH 

IKAROS 4000 4096 / 1024 kbps 990 Kč s DPH 

Délka smlouvy Kauce Práce techniků 

4 roky 3500 Kč 

350 Kč / hod 2 roky 4500 Kč 

Na dobu neurčitou 5500 Kč 

Tabulka 2. Ceny tarifů IKAROS 4 
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FIREMNÍ DOMÁCNOST 

 Tarify sloužící k připojení malé kanceláře či domácnosti s možností účtování do 

firemních nákladů. Umožňuje připojení 1 – 2 PC. Pravidelné zasílání faktur. 

 

Název tarifu Kapacita připojení Cena za propojení 

IKAROS Flexi Home 4000 4096 / 512 kbps 1190 Kč s DPH 

IKAROS Flexi Home 3000 3072 / 256 kbps 990 Kč s DPH 

IKAROS Flexi Home 2000 2048 / 256 kbps 690 Kč s DPH 

Délka smlouvy Kauce Práce techniků 

4 roky 4990 Kč 

350 Kč / hod 2 roky 5990 Kč 

Na dobu neurčitou 6990 Kč 

Tabulka 3. Ceny tarifů IKAROS Flexi home 4 

 

 

INTERNET - MALÁ, ST ŘEDNÍ FIRMA 

 Připojení asymetrickou linkou. Pro společnosti, u kterých je důležité kvalitní, 

stabilní a dostatečně rychlé připojení k internetu. U těchto tarifů Flexi Wave jsou 

garantované vyšší rychlosti odesílání (tzv. uplod) než u tarifů IKAROS. Spoj je 

realizován jako point – to – multipoint (na jednu základovou stanici poskytovatele je 

napojeno více firem klientů), nebo typu point – to – point (samostatná vysílací jednotka 

tzv. AP pouze pro danou firmu). Ceny se odvíjí podle zvoleného způsobu připojení, ve 

kterých je již započten nájem zařízení, popřípadě počet telefonních linek. Cena instalace 

se pohybuje v rozmezí 10000 – 15000Kč. Opět se cena liší podle typu a podle 

náročnosti instalace. 

 

Název tarifu Kapacita připojení Cena za propojení 

Flexi Wave 6000 6144 / 2048 kbps 6990 Kč 

Flexi Wave 4000 4096 / 1024 kbps 3490 Kč 

Flexi Wave 2000 2048 / 512 kbps 1690 Kč 

Tabulka 4. Ceny tarifů Flexi Wave 4 
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INTERNET PRO VELKOU FIRMU 

 

 Připojení symetrickou linkou. Tento ty připojení se vyznačuje vysokými 

odchozími rychlostmi. Slouží například k propojení více provozů pomocí VPN kanálu. 

Propojení může být realizováno pomocí optických kabelů, ale tento způsob je velmi 

finančně náročný, pokud v budově není již optický rozvod instalován. Jedná se ale o 

nejkvalitnější propojení. 

 

Levnější variantou je propojení pomocí pojítek v pásmu 10GHz či 5.4GHz nebo 

v licencovaném pásmu. Dostupná kapacita může dosáhnout až na 40Mbit v duplex 

režimu. Ceny instalací jsou již tak výrazně odlišné, že nemohu uvést ani orientační 

ceník. V tabulce jsou uvedeny měsíční poplatky za připojení.  

 

Název tarifu Kapacita připojení Cena za propojení 

BUSSINES 4000 4096 / 4096 kbps 6990 Kč 

BUSSINES 2000 2048 / 2048 kbps 3490 Kč 

BUSSINES 1000 1024 / 1024 kbps 1990 Kč 

Tabulka 5. Ceny tarifů Busines 4 

 

 

Společnost také nabízí zvýhodněné tarify pro sdílení připojení internetu v areálu 

firem. V areálu bude vybudován rozvod optických či metalických rozvodů a bude 

připojen k síti internet. Rychlost připojení je sdílena v rámci areálu a garantována je 

polovina z celkové kapacity. Tento způsob je pro firmy výhodnější z hlediska vyšších 

přenosových rychlostí a nižším provozním cenám. 

 

Název tarifu Kapacita připojení Cena za propojení 

Optic Share 10000 10240 / 10240 kbps 9990 Kč 

Optic Share 10000 6144 / 6144 kbps 4990 Kč 

Optic Share 10000 4096 / 4096 kbps 3490 Kč 

Optic Share 10000 2048 / 2048 kbps 1690 Kč 

Tabulka 6. Ceny tarifů Optic Share 4 
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3.7. Technologie využívané společností pro připojení klientů 

 

Připojení systémy Motorola (nová technologie) 

 Bezdrátová technologie 

 Vysoká stabilita, datová propustnost a nízká odezva (do 20ms na internet) 

 Pracuje na frekvencích 5,4 až 5,7 GHz - není rušeno rozsáhlou sítí Wifi  

 Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům 

 Provozní dosah (za každého počasí) až 6 km 

 Kompaktní a lehký design, velmi snadná instalace 

 Není potřeba výkonná externí anténa 

Bezdrátová přípojka - Wifi  

 VIVO CONNECTION s.r.o. poskytuje max. až 1024 / 256 kbps  

V nezarušených oblastech je to velmi levný způsob bezdrátového připojení do 

sítě ve srovnání s technologií MOTOROLA. 

Mikrovlnné trasy 

 Bezdrátová technologie 

 Výstavba mikrovlnných jako komunikační kanály pro firmy 

Velmi vysoké přenosové rychlosti až 622 Mbit/s (duplex)  

Laserové spoje   

 Bezdrátová technologie 

Přenosové rychlosti od 1,5 Mbit/s až do 2,5Gbit/s 

Možnost použití na krátké vzdálenosti (jednotky km) 

Kabelová přípojka  

 Dostupný jen ve vybraných lokacích (sídliště a jiné bytové domy) 

 Řešena pomocí stíněných FTP kabelů 

 Vždy připojena na páteřní síť 

 Velmi nízká odezva, vysoká stabilita připojení 

Optická přípojka (Vyškov)  

 Připojení realizované optickými kabely 

 Vysoké přenosové rychlosti, stabilita připojení, velmi nízká odezva 

 Pouze ve vybraných lokalitách 

 Dražší pořizovací náklady 
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3.8. Síťové pokrytí 

 

Sídlo společnosti VIVO CONNECTION s.r.o. se nachází na jižní Moravě ve 

Šlapanicích a její síť se rozprostírá jihovýchodně od města Brna a pokrývá oblast až po 

Vyškov, Bučovice a Klobouky u Brna. Do sítě je připojeno přes 2 800 klientů, z čehož 

je cca 200 firemních, ostatních cca 2 600 jsou rodinné domy, bytové domy a podobně, 

z přibližného počtu 50 pokrytých měst a vesnic.  

 

 

Obrázek 1. Mapa pokrytí  4 
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3.8.1. Popis terénu 

 

Při pohledu na mapu zjistíme, že oblast pokrytí sítí společnosti je ohraničeno 

přírodními útvary ze severu Drahanskou vrchovinou, z východu Litenčickou 

pahorkatinou, z jihovýchodu Ždánickým lesem a ze západního směru Bobravskou 

vrchovinou. Mezi těmito útvary se nachází mírně kopcovitý terén, s několika významně 

vyčnívajícími vrcholky kopců dosahující nadmořské výšky až do 370m.n.m. Tento terén 

je velmi vhodný pro provozování bezdrátové sítě takového rozsahu. Na příliš rovném 

terénu dochází k tzv. multipatch odrazům a degradaci kvality signálu ( viz. odstavec 4. 

Teoretické poznatky) a na příliš hornatém terénu by byla výstavba tak rozsáhlé sítě 

mnohem nákladnější než v našem případě. Z tohoto pohledu je terén téměř ideální. 

 

 

3.8.2. Struktura sít ě 

 

 Síť společnosti VIVO CONNECTION s.r.o. je založena na bezdrátových 

technologiích typu rádiových digitálních spojů v licencovaném pásmu od norského 

výrobce NERA o kapacitě do 311 Mbit/s, dále společnost využívá radioreleových spojů 

SVM Microwaves a SUMMIT UNI 10 o kapacitě do 40 Mbit/s a především systém 

Motorola Canopy o kapacitách až do 300Mbit/s. Přívod konektivity k AP či AP clusteru 

je realizován převážně v pásmu 5GHz nebo 10GHz podle důležitosti spoje. Klienti jsou 

převážně připojováni klientskými jednotkami systému Motorola Canopy typu          

point – to – multipoint pracující v nelicencovaném pásmu 5GHz, nebo opět některým 

z vysokokapacitních pojítek v nelicencovaném nebo i v licenčním pásmu typu         

point – to – point nebo point – to – multipoint dle specifických požadavků klienta 

(převážně firemní klienti).  

 

Na mapce pokrytí (viz. Obrázek 1) jsou zvýrazněny dva nejdůležitější spoje 

nezbytné pro bezproblémový a kvalitní provoz sítě. Konektivitu poskytuje společnost 

IPEX, a.s. sídlící v Brně na tř. Generála Píky 3. Konektivita je přivedena z uzlového 

bodu Kovoterm v Brně na ulici Cejl 20 (označeno červenou *), odkud vedou dvě 
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nejdůležitější datové trasy. Jedná se o optický kabel vedoucí z Brna do Vyškova do 

vzdálenosti cca 30km a bezdrátový spoj v pásmu 10GHz typu point – to – point 

propojující uzlový bod se stěžejním retranslačním bodem což je silo v Brně – Chrlicích.  

 

Optický spoj má společnost pronajatý za nemalý roční poplatek. Pomocí této 

trasy bylo možné přivést konektivitu do obce Vyškov, přilehlých obcí jako například 

Rousínov, Kovalovice, Mokrá Horákov. Tímto krokem společnost získala velmi mnoho 

současných klientů. 

 

Bezdrátový spoj z centra Brna do Chrlic je realizovaný 300Mbit/s pojítkem 

EVOLUTION. Je vybudován při dodržení přímé viditelnosti a bez zásahu překážek do 

Fresnelovy zóny. Vzdálenost těchto dvou bodů je cca 10km. Chrlické silo je nejvyšší 

bod v okolí, který je vidět z dálky až desítek kilometrů. Na tento spoj jsou kladeny 

nejvyšší nároky na datovou propustnost, stabilitu a celkovou spolehlivost. Z tohoto 

bodu se rozvádí konektivita některou z bezdrátových technologií uvedených výše. 

 

Společnost si nepřeje zveřejňovat konkrétní umístění retranslačních bodů a 

bližších údajů o topologii sítě. 

 

 

3.9. Požadavky na expanzi 

 

Společnost hledá oblasti, ve kterých je minimální konkurence v oboru 

poskytování bezdrátového připojení k internetu. Asi těžko můžeme počítat v lokalitě 

působnosti společnosti s oblastí bez jakéhokoli poskytovatele. Od pokrytí nových 

oblastí signálem bezdrátové sítě společnost očekává získání nových zákazníků, ať už 

firemních nebo domácností, za účelem navýšení tržeb, obratu i tržního podílu.   

 

Hlavní požadavky 

� Hlavní spoje budou realizovány některou z bezdrátových technologií, se kterou 

má společnost již zkušenosti a má zaškoleny pracovníky. V případě potřeby a 
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dostupnosti je možno uvažovat pronájem optického kabelu nebo chráničky na 

optický kabel. 

� Při budování spojů počítat s redundancí a s dostatečnou rezervní kapacitou. 

� Vzhledem k nákladům na realizaci přístupových bodů jsou obce s počtem 

obyvatel převyšující 1000 atraktivní pro společnost. Při výběru upřednostňovat 

obce s vyšším počtem potenciálních zákazníků. 

� Klienti v domácnostech budou připojeni pomocí SM modulů systému Motorola 

Canopy. Firemní klienti mohou bít připojeni dle svých požadavků. 

� Ceny, za které bude společnost nabízet své služby v nově pokrytých oblastech, 

jsou uvedeny v aktuální podobě na internetových stránkách www.vivo.cz .  

� Vyhrazené finanční prostředky na rozšíření jsou max. 1mil. Kč s požadovanou 

návratností do 1 roku. 

 

 

4. Teoretická východiska řešení 

4.1. Bezdrátový přenos 

 

Jako bezdrátový přenos v IT terminologii se rozumí komunikace mezi bodem A a 

bodem B uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln.  

 

Elektromagnetické vlny nám umožňují sledovat televizi, telefonovat z mobilních 

telefonů, dokonce i vidět. Ano, to, co vidíme pouhým okem jsou elektromagnetické 

vlny tzv. viditelného spektra na které je lidské oko citlivé. Viditelné světlo tvoří jen 

velmi úzké rozmezí ze spektra elektromagnetických vln.  

 

Elektromagnetické vlny, které jsou velmi vzdálené od viditelného spektra, 

využívají bezdrátové technologie pro přenos dat. Základem bezdrátového přenosu je 

tzv. nosný signál. Samotný nosný signál stále ještě nenese žádnou informaci. Do 

nosného signálu musí být nějakým způsobem zakódovaná přenášená informace. 

Tomuto procesu se nazývá MODULACE. Příjemce modulovaného signálu musí umět 
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informaci dekódovat. Tento proces umožňuje DEMODULÁTOR, což je zařízení určené 

k demodulaci modulovaného signálu. Charakter modulátoru a demodulátoru se liší 

podle typu modulace a typu přenosového media. V bezdrátových technologiích je 

přenosovým mediem vzduch. 

V bezdrátových technologiích WiFi je nejčastěji volena metoda modulace 

OFDM „(Orthogonal Frequency Division Multiplexing - česky ortogonální multiplex s 

kmitočtovým dělením)“ 6 a DSSS „(Direct Sequence Spread Spectrum - přímé 

rozprostření do spektra).“ 7 

Pro účely této práce a pro představu o tom, jak bezdrátový přenos probíhá, se již 

nebudu o modulaci více rozepisovat. Jistě by tato problematika byla rozsahem na 

zvláštní práci. 

 

 

4.2. Přenosová cesta signálu 

 

Přímá viditelnost mezi vysílající a přijímající stranou je velice důležitým 

parametrem bezdrátových systémů. Radiový signál může být ovlivněn mnoha externími 

vlivy, které ho mohou značně degradovat. Rádiové signály se mohou odrážet od objektů 

jako jsou budovy, hory, lesní porosty, vodní plochy ale také i od atmosféry. Přichází-li 

stejný rádiový signál na stranu přijímače několika různými cestami a v různém čase, 

hovoříme o multipath. Nejvhodnější terén je hornatý, pokud bude dodržena přímá 

viditelnost. V tomto případě nedochází tolik k nežádoucím odrazům, které by dorazili 

na stranu příjemce. Plochý terén je naopak nejméně vhodným, zde dochází nejvíce 

k multipatch odrazům. Signál je často omezován nejen překážkami, ale i různými 

deformacemi signálu jako ohyb signálu, lom, odraz signálu apod. 

V případě plánování spoje delšího než cca 15 km musí projektant vzít v úvahu 

také zakřivení Země, a zahrnout tuto skutečnost do výpočtů. 
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4.3. Fresnelova zóna 

 

„Při budování bezdrátového spoje je zpravidla uváděno, že jednou z nutných 

podmínek (v kmitočtových pásmech 2,4GHz a 5GHz) je přímá viditelnost mezi 

přijímací a vysílací anténou. To ale není podmínka postačující! Pro kvalitní přenos musí 

být volná (bez překážek) ještě tzv. Fresnelova (čti "frenelova") zóna, tedy určitý prostor 

kolem spojnice (přímky) mezi vysílací a přijímací anténou. Fresnelova zóna má 

doutníkovitý tvar (elipsoid) s nejširším průměrem uprostřed vzdálenosti mezi anténami. 

Při realizaci každého spoje by se mělo vyvinout maximální úsilí k tomu, aby bylo 

volných aspoň 60% uvedeného průměru zóny. Často stačí umístit anténu o kus výš, ale 

nezapomínejte, že Fresnelova zóna má kruhový průřez, a že její limity tedy platí i do 

stran.“ 8 

 

 

 

 

 
  

Obrázek 2. Volná Fresnelova zóna Obrázek 3. Zúžení Fresnelovy zóny 

 

 

4.4. Struktura bezdrátové sítě 

 

Bezdrátové sítě mohou být vybudovány mnoha způsoby, dle účelu, ke kterým 

bude využívaná. Ve všech typech hraje velmi významnou roli SSID nebo nějak jinak 

nazvaný identifikátor, což je například u standardů 802.11x řetězec 32 znaků, dle 

kterých se sítě identifikují. Tyto znaky se vysílají v určitém intervalu jako broadcast, a 

to umožní, aby si klient mohl zobrazit všechny dostupné sítě v dosahu. V případě, kdy 

chceme síť jakoby utajit, můžeme zamezit vysílání SSID, tudíž klient, který se bude 

chtít připojit, musí znát jeho přesné znění. Pokud SSID nastavené u klienta není shodné 

s SSID na AP, access point odmítne přístup k síti.  

Vysílač Přijímač 

Fresnelova zóna 

Vysílač Přijímač Překážka 
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Typická bezdrátová síť je tvořena access pointy a klientskými zařízenímy. 

Klientské zařízení může být přenosný počítač s WiFi kartou, průmyslové mobilní 

terminály, kapesní počítač (PDA), nebo samostatní klientský modul, ke kterému je poté 

připojeno síťové zařízení.  

 

 

4.4.1. Ad-hoc síť ( obdoba Point – to – Point ) 

 

 Typ sítě, kdy se navzájem propojují 2 klienti. Jsou na rovnocenné pozici, těmto 

spojům se také říká spoj peer – to – peer, nebo také zkráceně P2P. Oba klienti musí být 

v přímém radiovém dosahu. Tento způsob bezdrátové komunikace dvou PC můžeme 

využít v případě, kdy nemůžeme instalovat kabelové rozvody, ale chceme mít tyto dva 

PC propojené sítí. Je to jednoduchý a rychlý způsob sdílení dat mezi klienty. 

 

 

Obrázek 4. Schéma Ad-hoc sítě 

 

V případě, že má klient požadavek na nejvyšší spolehlivost a maximální 

přenosové rychlosti, může být spoj realizován touto metodou point – to – point, což se 

dá jednoduše popsat jako výhradně jeden spoj mezi poskytovatelem a klientem. 

 

 

4.4.2. Infrastrukturní sí ť ( obdoba Point – to – Multipoint) 

 

Jedná se nejpoužívanější typ struktury sítě, jinak zvaný PTM či infrastructure. 

V tomto případě je k jednomu vysílači ( access point, přístupový bod, AP) je připojeno 
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několik klientských jednotek (klient, Subscribe module, STA). Přístupový bod 

zprostředkovává připojení do sítě. Podstatou je, že klientské stanice spolu nekomunikují 

přímo, ale prostřednictvím AP. Infrastrukturální sítě mohou umožňovat tzv. Roaming. 

To znamená plynulý přechod mezi přístupovými body, a tím umožní klientovy značně 

větší mobilitu.  

 

 

Obrázek 5. Schéma infrastrukturní sítě 

 

 

4.5. Regulace a úloha ČTÚ 

 

„ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD (dále jen „ČTÚ“) je státní orgán 

rozhodující o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích). Reguluje trh, stanovuje podmínky pro 

podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Vzniku 

samostatného úřadu předcházelo mnoho změn, úřad spadal zpočátku pod různá 

ministerstva. K osamostatnění ČTÚ došlo až k 1. červenci roku 2000.“ 9 

 

  ČTÚ  - reguluje (stanovení předpisů, zákonů a nařízení) 

- monitoruje   (vývoj trhu) 

- plánuje (strategické plánování) 

  - rozděluje (přiděluje, pronajímá, schvaluje el. komunikační kanály) 

  - kontroluje  (dodržování předpisů) 

  - pokutuje (pokutuje v případě nedodržení zákona) 
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„Působnost Českého telekomunikačního úřadu je dána zejména: 

� zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) - § 108 zákona, 

� zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů 

(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů - § 37 zákona, 

� zákonem č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve 

znění pozdějších předpisů - § 22 zákona, 

� zákonem č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a 

televizního vysílání a služeb informační společnosti - § 6 zákona. 

� zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí - § 15 zákona.“ 9 

 

 

4.6. Licencovaná pásma 

 

Licencovaná pásma jsou frekvenční pásma, které se nemohou využívat bez 

souhlasu nejvyšší české autority v tomto směru a to ČTÚ. Za tyto pásma se zpravidla 

platí roční paušální poplatky.  

 

Přenosy dat realizované v licenčním pásmu splňují nejvyšší požadavky na 

kvalitu spojení. Spojení probíhá v pásmu na kmitočtu, který využívá výhradně jeden 

„majitel“ (pronajímatel) v dané lokalitě. V tomto případě má klient téměř stoprocentní 

jistotu, že nebude docházet k dočasným ztrátám signálu, šumu, nebo rušení vyskytující 

se v nelicencovaných pásmech. Spoje v licenčních pásmech lze bezpečně a stabilně 

provozovat na vzdálenosti až 50 kilometrů, podmínkou je přímá viditelnost vysílač – 

přijímač. 

 

Jako jedinou nevýhodou je poměrně vysoký roční paušální poplatek za pronájem 

kmitočtu v licencovaném pásmu. Roční poplatek není pevně stanoven, vypočítává se 

pomocí vzorců obsahující různé koeficienty jako například koeficient zabrané šířky 

kmitočtového pásma, koeficient výstupního výkonu použitého zařízení a podobně. 

Přesný výpočet je uveden na internetové adrese www.ctu.cz .  
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4.7. Nelicencovaná pásma 

 

Tzv. nelicencovaná kmitočtová pásma jsou určena pro volné užívání. To 

znamená, že k využívání těchto frekvencí uživatel nepotřebuje svolení nejvyšší autority 

v České Republice v tomto směru a to ČTÚ. Provozovatel musí pouze dodržovat určitá 

pravidla stanoveny zákonem. Při porušování těchto pravidel, může ČTÚ udělit výzvu 

k odstranění problému, nebo i pokutu.  

 

 

V současnosti existují 3 nelicencovaná pásma pro volné použití: 9 

�  Pásmo 2,4GHz (2412MHz - 2472MHz) – nejvyužívanější pásmo současnosti ( 

bluetooth, bezdrátové telefony, bezdrátové sítě WiFi 802.11b/g). Pásmo poskytuje 

13 kanálů s frekvenčními rozestupy pouze 5MHz, takže se sousední kanály 

navzájem ruší. Teoretická maximální přenosová rychlost v tomto pásmu je dle 

standardu 802.11g 54Mbit/s, v praxi se setkáme s reálnou rychlostí cca 5Mbit/s. 

� Pásmo 5GHz (5450MHz až 5725MHz) -  pásmo na které se přechází z důvodu 

většího radiového klidu ve srovnání s pásmem 2,4GHz. Kanály jsou v tomto pásmu 

široké 20MHz, to znamená, že jsou od sebe mnohem lépe odstíněny a nebudou se 

navzájem tolik rušit. Pro budování rozsáhlejších sítí je toto pásmo mnohem 

příznivější. 

� Pásmo 10GHz – pásmo používané na páteřní spoje, pro připojení klientů 

s nejvyššími požadavky, nabízí velmi vysoké přenosové rychlosti (desítky Mbit/s), 

malé rušení, vysoká spolehlivost. 

 

 

4.8. Zabezpečení bezdrátových sítí 

 

Důvody proč zabezpečovat bezdrátovou síť vyplívají z faktu, že se signál šíří 

mimo zabezpečený prostor (za zdi budov, za ploty firemních areálů,…). Problém je, že 

většina bezdrátových zařízení se prodávají bez nastaveného zabezpečení a stačí zařízení 

zapojit do sítě, proběhne autodetekce a síť funguje bez aktivního zabezpečení. Mnoho 
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uživatelů si ani neuvědomuje, co se může stát. Zabezpečením bezdrátové sítě chráníme 

svá data před zneužitím, chráníme svou síť před „škodnou“ (lidé, kteří se baví tím, že 

přenastavují prvky v síti až k nefunkčnosti, mohou administrátorům pěkně zavařit), 

nebo neoprávněnému využívání datových služeb, internetu, a podobně. Především tedy 

zabezpečením určujeme, kdo se k síti smí připojit a kdo ne. 

 

Dvě hlavní skupiny zabezpečení:  

� Autentizace – řízení přístupu do sítě 

� Šifrování – zabezpečení přenášených dat 

Autentizace (základní výběr)  

� V prvé řadě po zakoupení zařízení je nutno změnit přihlašovací údaje Login a 

heslo, které jsou většinou defaultně nastaveny na „admin“. 

� Zamezit vysílání SSID – klientovi se síť nezobrazí v seznamu dostupných sítí, 

klient musí znát přesné znění SSID. 

� Kontrola MAC adres – každé zařízení v síti má svou MAC adresu, filtrováním 

MAC adres zamezíme přístup nepovoleným zařízením. 

 

Šifrování (základní výběr)  

� WEP –šifrování pomocí statických klíčů, které jsou nastaveny na obou stranách 

bezdrátového spojení – lehce prolomitelné 

� WPA nebo WPA2 – využívá WEP klíče, který je dynamicky měněn. 

Autentizace je prováděna pomocí Pre-Shared-Key (PSK). WPA2 přináší 

kvalitnější šifrování, ale vyžaduje větší výpočetní výkon.  

 

 

4.9. Specifikace standardů  IEEE 802.11x 

 

Wi-Fi (nebo také Wifi, WiFi, Wi-fi, wifi) je síť určená primárně k náhradě 

kabelového ethernetu, jedná se o standard lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, 

WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cílem této technologie bylo 

vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a připojení těchto zařízení k lokální 
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síti. Například firemních. Postupem času se tato technologie začala využívat 

k bezdrátovému připojení k síti internet. Začaly vznikat rozsáhlé bezdrátové sítě 

zpočátku standartu 802.11b (11Mbit). Se zvyšujícími se nároky na přenosové rychlosti 

vznikl standard 802.11g (54Mbit) respektive 802.11a. Tyto standardy používají jako 

pracovní frekvenci 2,4GHz resp. 5GHz v nelicencovaném pásmu a jsou pravděpodobně 

v současnosti nejpoužívanějšími technologiemi pro bezdrátové připojení k síti internet. 

Wifi zařízení jsou dnes již prakticky ve všech přenosných počítačích, v některých 

mobilních telefonech, dokonce v některých fotoaparátech můžeme Wifi využít 

k odesílání fotografií do počítače (např. Nikon CoolPix S51). Dnes se můžeme pomocí 

WiFi standardů 802.11b/g ve větších městech připojit k internetu téměř všude. Existuje 

mnoho tzv. HotSpotů, sloužících k volnému přístupu k internetu. Například 

v kavárnách, v restauracích KFC, na benzínových stanicích, letištích a podobně. Na 

internetové adrese http://hotspot.airdump.net/ nalezneme seznam těchto HotSpotů. 

 

Hlavní výhodou této technologie je její nízká cena, využívání nelicencovaných 

pásem. S vysokou mírou rozšíření této technologie se vyskytl problém se zarušením.  

Ve městech je již téměř nemožné vytvořit bezdrátovou síť 802.11b/g tak, aby stabilně 

fungovala. Jeden den může vše fungovat bez problému, druhý den se třeba k Access 

pointu kvůli zarušení ani nepřipojíme. Z toho důvodu i společnost VIVO 

CONNECTION s.r.o. přechází na jinou technologii. 

 

Výhody  Nevýhody 

- rozšířenost (spoustu HotSpotů) - silné zarušení některých oblastí 

- nízké pořizovací náklady - relativně nízké přenosové rychlosti 

- pracuje v bezlicenčním pásmu - krátký dosah 

 

Do teď jsem uváděl pouze informace o WiFi v pásmu 2,4GHz. Do tzv. WiFi 

standardů také patří standard využívající bezlicenční pásmo 5GHz tzv. IEEE 802.11a. 

Oproti pásmu 2,4GHz sebou přináší mnoho výhod.  Toto pásmo není zdaleka tak 

zarušeno jako pásmo 2,4GHz, kanály jsou v tomto pásmu o větší šířce (20MHz/kanál), 

to znamená, že nedochází ke vzájemnému rušení mezi kanály.  
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Porovnání s WiFi na frekvenci 2,4GHz 

 

Výhody Nevýhody 

- větší radiový klid (pásmo není tak      
  zarušeno) 

-vyšší pořizovací náklady na zařízení 

- vyšší datová propustnost  

- větší rozestup kanálů  

 

 

4.9.1. Výtah ze standardů IEEE 802.11 

 

   Tabulka 7. Výtah ze standardů IEEE 802.11 10 

 

 

 

 

 

4.10. Systém Motorola Canopy 

 

Jedná se o bezdrátovou technologii pracující v nelicencovaném frekvenčním 

pásmu a v 5.470 až 5.725GHz. Existují také zařízení Motorola Canopy pracující na 

frekvenci 2,4GHz, ale jelikož toto pásmo společnost nevyužívá, nebudu se o ní již více 

zmiňovat.    
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Výhodou jsou vyšší přenosové rychlosti, větší dosah, ale hlavně kmitočtové 

pásmo 5GHz, ve kterém Motorola Canopy pracuje, není zdaleka tak vytížené jako 

pásmo 2,4GHz. Dále tato technologie umožňuje využívat více kanálů bez vzájemného 

rušení. Systém je vysoce odolný proti povětrnostním vlivům, provozní dosah za 

každého počasí je až 6km klient - AP. V případě, že délka spoje je větší a kvalita 

signálu není dostatečná, doporučuje se použít tzv. Stinger nebo reflektor. Stinger je 

adaptér, který se připevní na klientské zařízení či AP v místě antény, reflektor je 

parabolická anténa, na kterou se připevní samotný klientský modul či AP. Oba tyto 

způsoby slouží ke zvýšení zisku a směrovosti vestavěné antény access pointu nebo 

klientského modulu. Dále také zvyšuje odolnost proti případnému rušení. Za použití 

reflektoru se dá realizovat spoj až na vzdálenost 56km. 

 

Dalšími klíčovými vlastnostmi systému Motorola Canopy je přítomnost 

integrované antény s vertikální polarizací, Canopy je dále vybaveno zabudovaným 

10/100 baseT Ethernet rozhraním s automatickým rozpoznáním typu (nekřížený/křížený 

kabe) a rychlosti. Moduly AP, BH (backhaul – slouží k přivedení konektivity k AP) a 

klient podporují napájení ze zdroje 110 VAC nebo 220 VAC, ale také napájení po 

Ethernet kabelu (PoE). Vezmeme-li kompaktní rozměry, dále fakt, že je veškeré 

zařízení integrováno v jednom modulu, je instalace velmi jednoduchá. Stačí zařízení 

upevnit na stožár, přivést napájení ze zdroje 110 VAC nebo 220 VAC, nebo po Ethernet 

kabelu, provést nastavení a může se začít s provozem. 

 

Další významnou vlastností systému Canopy je synchronizace pomocí GPS. 

Tuto funkci obstarává Cluster Management Module, který slouží zároveň na 

propojování několik AP do tzv. Clusteru. GPS přijímač zajistí, že jsou všechny AP 

moduly a všechny AP clustery synchronizovány. Síťovým efektem synchronizace je 

skutečnost, že klientské Canopy jednotky v celém systému vysílají v daném s ohledem 

na ostatní jednotky. 12 
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4.11. Mikrovlnné spoje 

 

„Slouží obecně pro datové, telekomunikační nebo smíšené propojení mezi 

dvěma místy a vyznačují se především tím, že jsou vždy složena ze dvou protilehlých 

stanic. Propojením více pojítek bod-bod můžete samozřejmě docílit i složitějších 

struktur (hvězdice, sériové struktury atd.). 

 

Typické aplikace pro použití těchto pojítek jsou například: 

� rychlé datové propojení dvou nebo několika podnikových LAN v rámci podniku, 

města nebo mezi městy 

� vytvoření jedné nebo více vysokokapacitních telekomunikačních příček mezi 

hlavní telefonní ústřednou a podružnými ústřednami a to opět v rámci podniku, 

města nebo mezi městy 

� vytvoření smíšeného datového a telekomunikačního kanálu mezi dvěma nebo 

více lokalitami 

� vytvoření transparentního kanálu nebo okruhu, určeného pro smíšené 

komunikace (data, telefony, videookruhy, zabezpečení atd.) „ 13 

 

 

Mikrovlnná pojítka jsou běžně využívaná pro páteřní spoje a pro spoje, u kterých 

je požadovaná nevyšší datová propustnost a nejnižší hodnoty odezvy. Mikrovlnnými 

pojítky lze dosáhnout přenosových rychlostí řádově ve stovkách Mbit/s. Jsou dostupná 

pojítka snad pro všechna frekvenční pásma, ať už se jedná o nelicencovaná pásma 

2,4GHZ, 5GHz, 10GHz nebo licencovaná pásma 13GHz, 18GHz, 38GHz, a podobně. 

Prostřednictvím mikrovlnných pojítek se mohou realizovat spoje ve vzdálenostech 

několik desítek kilometrů. Podmínkou je přímá viditelnost, v případě, že na spoj nejsou 

kladeny příliš vysoké nároky, je dostatečná i pouze radiová viditelnost.   
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4.12. Laserové spoje  

 

„Tato oblast, jejíž počátky se datují do první poloviny 60. let, prožívá v poslední 

době velký rozmach. Proč najednou takový zájem o tuto technologii?  Zcela jistě lze 

hledat souvislosti mezi stále plnějšími frekvencemi pro mikrovlnné spoje a rychle se 

zvyšujícími nároky na přenosové rychlosti.“ 14 

„Optickým bezdrátovým spojem (FSO) se obvykle rozumí digitální plně 

duplexní spoj umožňující širokopásmové komunikační přenosy vzduchem při použití 

neviditelných paprsků světla.“ 14 Tato technologie se dá, co se týče do kvality, rychlosti, 

latence, srovnávat s optickými rozvody. Další bezpochybně obrovskou výhodou je fakt, 

že vlnové délky jsou v řádech 100 nanometrů, tudíž nepodléhají žádné regulaci ze 

strany ČTÚ. Intenzita vyzařovaného laserového paprsku je natolik nízká, že je absolutně 

bezpečná a neohrožuje životní prostředí, zdraví, či majetek. Používané paprsky se řadí 

do třídy 1M, což je třída, která je očím naprosto bezpečná. 

 

Použití 

Pro spoje realizované touto technologií je vzdálenost to nejpodstatnější. 

Realizaci spojů na velkou vzdálenost komplikuje útlum světla v atmosféře, smog, déšť, 

sníh. Výrobci se snaží tyto nežádoucí vlivy minimalizovat a vyvíjejí nové metody pro 

zvýšení spolehlivosti. Jednou z nich je vícesvazkové šíření signálu (zpravidla 4 svazky), 

zvyšuje se tím odolnost proti zaclonění například letícím ptákem. Většina současných 

spojů používá vlnovou délku 850nm, nová technologie umožňuje použití 1550nm. 

V této vlnové délce je dosahováno mnohem vyšších výkonů laseru a vyšších 

přenosových rychlostí a podobně. Všechny tyto modifikace se také hodně projeví 

v pořizovací ceně zařízení. 

 

Výhody oproti mikrovlnným spoj ům 14 

� Vysoké přenosové rychlosti dosahující až 2,5 Gbit/s 

� Žádné vzájemné rušení díky vysoce směrovému paprsku 

� Pásmo optické nosné vlny nepodléhá regulaci ČTÚ  

� Bezpečnost přenášených dat – kvantových kryptografických protokolů 

� Poměr cena / výkon 
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4.13. Optické trasy 

Jsou to optické rozvody pomocí optického vlákna, které je vyrobeno 

s křemíkového skla, popřípadě z plastu. Tato technologie je ve sdělovací technice 

využívaná velmi často, především tam, kde se vyžaduje garantovaná přenosová rychlost 

na poměrně velké vzdálenosti. Optické rozvody se převážně používají na výstavbu 

páteřních sítí (MAN, WAN). Princip je jednoduchý, šíření paprsku vláknem je umožněn 

na základě absolutního odrazu paprsku na rozhraní dvou prostředí s rozdílným indexem 

lomu. Díky této fyzikální vlastnosti se musí dodržovat základní pravidlo a to poloměr 

ohybu optického kabelu. Při malém poloměru ohybu již nedochází ke stoprocentnímu 

odrazu paprsku na rozhraní, tudíž vznikají ztráty.  

 

Optický kabel se skládá z jádra, které přenáší optický paprsek a z pláště, který 

slouží především k odrazu vlákna a také jako ochrana proti mechanickému poškození. 

 

Ceny kabelů se pohybují řádově od 50 – 300Kč/m, tedy je to cena zanedbatelná 

v porovnání s cenou za pokládku, instalaci a především aktivní optické prvky. Proto je 

velmi vhodné při pokládání optického kabelu položit souběžně větší počet těchto 

kabelů. V praxi se pokládají do země tzv. chráničky, do kterých se v případě potřeby 

vsunují optické kabely. V případě, že chce poskytovatel internetu budovat optický spoj, 

může si pronajmout takovou chráničku, do které zavede pouze optický kabel. 

 

Výhody optických tras 

� Max dosažená vzdálenost bez opakovačů při rychlosti 2,5Gbit/s je cca 900km 

� Nízké ztráty při přenosu optické energie vláknem 

� Malé rozměry vláken (cca 12-15mm, podmořské kabely 40mm) 

� Odolnost proti elektromagnetické interferenci a přeslechům 

� Bezpečnost přenosu optického signálu 

� Jednoduchá údržba, vysoká spolehlivost 
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4.14. Metalické trasy 

Metalické kabely slouží pro horizontální a vertikální rozvody. Používají se 

kabely typu UTP, FTP nebo ScTP. Kabelů je samozřejmě více typů, mohou být stíněné, 

nestíněné, různě armované a podobně. Tyto kabely jsou zpravidla tvořeny čtyřmi páry 

krouceného navzájem odizolovaného drátu. Tyto páry jsou navzájem odlišeny barvami. 

Páry jsou krouceny z důvodu minimalizace interference z okolí a souběžných kabelů. 

Po těchto kabelech se dá teoreticky dosáhnout přenosové rychlosti až 1000Mbit/s. 

 

Při instalaci je nutno dbát na několik zásad. Délka kabelu nesmí přesáhnout 100 

metrů a měl by se dodržovat určitý poloměr ohybu. Pokud se kabel příliš ohne, může 

docházet k tzv. přeslechům mezi kabely. Je to způsobeno tím, že v ohybu se mohly 

některé páry jakoby rozplést, že mezi nimi vznikl rozestup, tím nejsou kabeli od sebe 

dostatečně odstíněny. 

 

Z výše uvedených skutečností vyplívá, že rozvody metalickými kabely typu 

UTP jsou vhodné především na rozvody realizované v budovách, popřípadě k přivedení 

konektivity například z jednoho panelového domu na druhý. Je to velmi jednoduchý a 

levný způsob rozvedení lokální sítě s vysokou spolehlivostí.   
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5. Návrh řešení 

 

Pro splnění požadovaných cílů je nejdůležitější částí vhodné vytipování oblastí a 

měst pro pokrytí. Dalším krokem bude přivedení konektivity do těchto míst s plánem 

umístění přístupových bodů s ohledem na geografické podmínky. Jako posledním 

krokem bude připojení klientů. Cena poskytovaných služeb pro tyto oblasti je již 

globálně stanovena poskytovatelem VIVO CONNECTION s.r.o.  

 

Z výsledků analýzy a současného rozsahu pokrytí je již patrné, s jakými 

podmínka se při expanzi bude společnost potýkat, ať už ze strany konkurence či 

geografickými nebo klimatickými.  

 

 

5.1. Vytipování vhodných lokalit 

 

Při výběru vhodných lokalit musím vycházet z několika hlavních požadavků. 

Doporučuji společnosti, aby rozšířila působnost v okolí již pokrytých oblastí. Už jen 

z důvodu dostupnosti konektivity, finančním prostředkům vyhrazených pro tuto část 

expanse a zachování celistvosti sítě.  

 

5.1.1. Konkurence 

V této části je konkrétní specifikace konkurujících poskytovatelů vzhledem 

k jejich poloze a oblasti působnosti. Konkurence je velmi silná, na trhu je hned několik 

velmi významných poskytovatelů, kteří poskytují připojení za téměř stejné ceny jako 

VIVO CONNECTION s.r.o.   

 

Vzhledem ke geografické poloze a rozprostření sítě společnosti se v okolních 

oblastech nachází několik oblastí, které jsou vyloženě pro expanzi nevyhovující. Jedná 

se o Drahanskou vrchovinu a Moravský kras ze severu, kde je již podstatně náročnější 

terén a spolu s hustým lesním porostem by byla instalace a provoz bezdrátové sítě velmi 



42 

 

obtížnou záležitostí. Navíc bez valného výdělku, vzhledem k tomu, že se v této lokalitě 

vyskytují pouze menší vesnice s nízkým počtem obyvatel. Tuto lokalitu mohu okamžitě 

vyloučit. Další přírodní útvary jako je Litenčická pahorkatina a Ždánický les 

z východního a jihovýchodního směru jsou překážkou, která omezuje možnost 

působnosti. Na druhou stranu také omezuje z těchto směrů vstup konkurenčních sítí. Je 

velmi časté, že sítě i několika významných poskytovatelů se prolínají a v těchto 

lokalitách je konkurenční boj o každého zákazníka velice tvrdý.  

 

V předchozím odstavci jsem vyloučil oblasti, které nepřicházejí v úvahu a které 

omezují náš výběr. Nyní proberu možnosti, které přicházejí v úvahu. 

 

 

5.1.2. Západní směr 

Ze západního směru společnost pokrývá svou sítí obce až po Moravany, 

Modřice, Želešice, Rajhrad a část Želešic. Obce, které by připadaly v úvahu, co se týče 

do počtu obyvatel, jsou Střelice, Ořechov, Syrovice, Dolní kounice, Pohořelice. Při 

průzkumu trhu jsem zjistil, že v této lokalitě již působí několik poskytovatelů. 

WOSA (WiFi) 

AB-NET s.r.o. - síť TRINITY (WiFi) 

Megatronic s.r.o. (WiFi) 

Netdatacomm,s.r.o. (WiFi) 

MamutNet (WiFi) 

ADSL 

Významně konkurující poskytovatel by v této oblasti byl Megatronic s.r.o., který 

poskytuje připojení na 2,4GHz a na 5GHz s přibližně srovnatelnými cenami jako VIVO 

CONNECTION s.r.o. sice s agregací 1:3, ale v případě rozšíření bych nepočítal 

s významným přechodem klientů na stranu VIVO. Dle příspěvků z diskuzí jsem došel 

k závěru, že zákazníci jsou s poskytovatelem Megatronic s.r.o. velmi spokojeni. 

 

Vzhledem k množství konkurenčních poskytovatelů a ke komplikovanému 

terénu, nedoporučuji tuto oblast k rozšíření bezdrátové sítě.  
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5.1.3. Jižní směr 

Z jižního směru pokrývá síť VIVO CONNECTION s.r.o. obce až po Klobouky, 

Šitbořice, Nikolčice, Křepice. Atraktivní obce pro rozšíření by byly Hustopeče, Velké 

Pavlovice, Kobylí, Terezín. Nachází se zde i mnoho menší obcí a vesnic, které by pro 

firmu byly přínosem. Terén v této oblasti je téměř rovinatý, je zde přímá viditelnost do 

dálky mnoha desítek kilometrů. To samozřejmě nese mnoho výhod a samozřejmě opět 

je v této oblasti velmi významná konkurence.  

SELF servis (CATV) 

oxid.cz (WiFi) 

Nová Morava o.s. (WiFi) 

ADSL 

Setkává se zde několik opravdu významných konkurentů jako je poskytovatel 

internetu přes kabelové rozvody SELF Servis nebo telefonních rozvodů ADSL, obce 

bez kabelových rozvodů již pokrývá některý z bezdrátových poskytovatelů, z nichž 

oxid.cz (2,4GHz a 5GHz, pro domácnosti i firmy) nabízí služby vysokorychlostního 

internetu za velmi výhodné ceny. Kvalita a cena poskytovaných služeb je srovnatelná se 

službami společností VIVO CONNECTION s.r.o. 

 

Z výše zjištěných informací uvozuji závěr, že na trhu poskytování internetu již 

není pro dalšího poskytovatele místo. Veškeré lukrativní obce jsou již pokryty některým 

z jiných poskytovatelů a neočekával bych výraznější přestup klientů od konkurence.  

 

 

5.1.4. Východní směr 

Směrem na východ se nachází Ždánický les a Litenčická pahorkatina. Síť VIVO 

CONNECTION s.r.o. v současné době pokrývá již téměř všechny obce u úpatí 

Ždánického lesu, zde jsou již možnosti vyčerpány. Mezi Ždánickým lesem a 

Litenčickou pahorkatinou se nachází prostor, kde se nacházejí obce Nesovice, Kozlany, 

Bohdalice, dále Koryčany. V této oblasti je minimální konkurence, je to způsobeno 

velkou členitostí terénu a nízkým počtem potenciálních klientů.   
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Z pohledu poskytovatele VIVO CONNECTION s.r.o. by se této situace dalo 

využít. V oblasti se nachází několik vrcholů, ze kterých by se dalo pokrýt hned několik 

vesnic. Například z kopce Kopánky (358 m.n.m.), kde se nachází rozhledna, na které by 

se dal případně postavit přístupový bod, by byla přímá viditelnost do cca do 9 vesnic. 

Průměrný počet obyvatel v těchto vesnicích je od 250 do 1300. Což je cca 5000 

obyvatel. Dále by mohla být přímá viditelnost ještě do obce Brankovice, kde bydlí 

dalších 1000 obyvatel. 

 

Závěr je takový, že z výše uvedeného pohledu vidím v této lokalitě určitý 

potenciál, který by stál za zvážení.  

 

 

5.1.5. Severovýchodní směr 

Severovýchodním směrem se nachází přírodní útvar zvaný Vyškovská brána. 

Tento útvar odděluje Drahanskou vrchovinu od Litenčické pahorkatiny. V nejužším 

místě „brány“ se nachází město Vyškov na jehož území žije přes 22 000 obyvatel. Toto 

město je již sítí VIVO CONNECTION s.r.o. pokryto a zde společnost získala mnoho 

klientů. Jedná se o významný bod celé sítě. Společnost má totiž pronajaté optické 

vedení z města Brna přímo z uzlového bodu Kovoterm až do Vyškova. Dále tento bod 

slouží jako redundantní připojení k síti internet v případě, že by v síti došlo k nějaké 

kolizi v síti. 

 

Co se týče konkurence, tak přímo ve Vyškově vzniklo několik amatérských 

WiFi sítí, sdílející internet v rámci řekněme několika ulic jako například BomBanet. 

Jedná se především o nekomerční sítě. Další významní konkurenti poskytující 

internetové připojení komerčně jsou Bluetone - České radiokomunikace, One.CZ 

(poskytuje agregované připojení do 1Mbit/s pro domácnosti) a Infos. Dále také ADSL, 

mobilní operátoři, což nejsou konkurenti až tak významní. Je zajímavé, že se tito 

poskytovatelé zaměřili především na samotné město Vyškov a jeho nejbližší okolí. 

Jediný kdo poskytuje internetové připojení velkoplošně je spol.  Infos, která vlastní 
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rozsáhlou síť pokrývající  mnoho měst od Rousínova, přes Vyškov, severně od Vyškova 

Pustiměř, Brodek u Prostějova až po Prostějov a Kostelec na Hané.  

 

 Z výše uvedených údajů mohu již lépe určit potenciálně vhodnou oblast pro 

rozšíření sítě VIVO CONNECTION s.r.o. Jedná se tedy o východní směr od Vyškova, 

kde se nachází několik větších obcí. Jsou to Ivanovice na Hané, Švábenice, Němčice 

nad Hanou, Morkovice – Slížany.  Kolem obce Němčice nad Hanou je několik menších 

obcí, které jsou v přímé viditelnosti. 

  

 Vzhledem k výše zjištěným informacím mohu usoudit, že se jedná o velmi 

lukrativní oblast bez výrazné konkurence. V oblasti se nachází několik obcí a vesnic, 

kde je velká míra potenciálních klientů.   

 

 

5.1.6.  Shrnutí 

Z výše zjištěných údajů přichází v úvahu 2 lokality pro rozšíření. Jedná se o 

východní lokalitu ohraničenou Ždánickým lesem, Litenčickou pahorkatinou a Hřiby a 

lokalitou východně od města Vyškov. 

 

 Počet potenciálních zájemců o připojení je při akceptování první možnosti cca 

5000. Terén  v této oblasti je velmi pestrý, střídají se vysoké kopce až do výše 

358m.n.m. s údolími. Obce se většinou nacházejí v nižších polohách. Je zde jedno 

řešení a to vybudování přístupového bodu na kopci Kopánky, na kterém je rozhledna. 

V tomto případě zde nacházím mnoho neznámých, není jisté, zda by bylo uděleno 

povolení pro instalaci zařízení na této rozhledně, dále neověřená přímá viditelnost 

některých obcí, počet obyvatelů v produktivních letech. 

  

Druhá varianta sebou nese určité výhody ve smyslu přístupnějšího terénu, 

v okolí Vyškova se nachází vyšší počet vesnic osídlených více obyvateli, oblast není 

ohraničena tolik přírodními útvary, které by omezovali v další případné expanzi. Další 

výhodou je, že přímo do Vyškova má společnost přivedenou konektivitu pronajatým 
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optickým vedením z Brna. Ve Vyškově je již vybudován vysílač, odkud je přímá 

viditelnost například do obce Ivanovice na Hané jež by připadala v úvahu. 

 

 

5.1.7. Verdikt 

Na základě porovnání výhod a nevýhod plynoucí z výše uvedených dvou 

možností jsem se rozhodl uvažovat expanzi SEVEROVÝCHODNÍM  směrem. 

 

 

5.2. Vytipování obcí pro pokrytí  

V této části se pokusím vybrat obce, které budou vhodné pro rozšíření sítě VIVO 

CONNECTION s.r.o.  

 

POČET OBYVATEL 

Ve vybrané lokalitě není příliš mnoho obcí s počtem obyvatel  převyšující 1000. 

Tomuto kritériu odpovídají obce:  

Ivanovice na Hané (2875ob.)  

Němčice nad Hanou (2119ob.) 

Morkovice – Slížany (2841ob.) 

Další příležitost jak získat další potenciální zákazníky vidím v 

možnosti hromadném pokrytí několika obcí jedním vysílačem. 

 

PŘÍMÁ VIDITELNOST 

Přímá viditelnost vysílače a pímače je hlavním předpokladem pro správné 

fungování bezdrátového spoje v pásmu 2,4GHz, 5GHz, popřípadě 10GHz. 

Ivanovice na Hané  

Němčice nad Hanou  

Přímá viditelnost byla nalezena mezi obcemi Vyškov a Ivanovice na Hané a také 

mezi Ivanovice na Hané a Němčice nad Hanou. V blízkém okolí obce Němčice nad 

Hanou se vykytují menší vesnice ve vzdálenosti 1-2km, ze kterých je také přímá 
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viditelnost. Pokud bude přístupový bod v obci Němčice nad Hanou vhodně umístěn, 

pokryjeme oblast osídlenou dalšími cca 1000 obyvateli.  

 

ČLENITOST OBCÍ 

 V obci Ivanovice na Hané je rovina bez vyšších stromů a porostů, které by 

bránily v šíření signálu. 

 Obec Němčice na Hané je taktéž téměř rovina, nicméně je v obci poměrně 

vysoký počet vzrostlých stromů a několik vysokých budov, které by mohli bránit 

v šíření signálu. V takovém případě nebude ale problém s vybudováním retranslačního 

bodu. 

 

KONKURENCE 

Ve výše uvedených obcí je možnost připojení prostřednictvím ADSL nebo 

některého z mobilních operátorů. Bezdrátové připojení poskytuje v Ivanovicích na Hané 

pouze „silinet“ a to rychlost 600/400 kb/s za 1190 Kč. Ve městě Němčice nad Hanou 

poskytuje bezdrátové připojení nezisková organizace Stribrnet,o.s. Nabízí agregované 

připojení s maximální rychlostí 2Mbit/s za 390Kč/mesíc. Využívá pro připojení klientů 

WiFi 2,4GHz.  

 

Vzhledem k těmto zjištěním mohu bezpečně usoudit, že společnost VIVO 

CONNECTION s.r.o. má co nabídnout.  

 

ZÁKAZNÍCI 

V obci Ivanovice na Hané působí asi 10 firem, 1základní škola, a mnoho 

domácností. Z celkového počtu cca 2900 obyvatel což je odhadem 750 domácností 

(průměrně 3-4 osoby/domácnost) a pokud bude mít PC každá 2-3 domácnost a 

vzhledem k působení současné konkurence odhaduji počet možných klientů na cca 150-

220. 

 

Obec Němčice nad Hanou osidluje cca 2100 obyvatel, což je 500 domácností, 

což je cca 170 domácností vlastnících PC a za působení současné konkurence odhaduji, 
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že zájem o připojení by mohlo mít cca 100 domácností. Dále se v této obci nachází 

několik bytových domů a cca 25-30 firem, škola.  

Obce Mořice a Vrchoslavice ve vzdálenosti 1,5 a 2 km od Němčic nad Hanou 

obývá dalších cca 1000 občanů. Při vhodném umístění vysílače, bychom získali dalších 

80 potenciálních klientů. 

 

 

5.2.1. Verdikt 

Rozhodl jsem se pokrýt signálem obce Ivanovice na Hané Němčice nad Hanou  

s přilehlými obcemi Mořice a Vrchoslavice. 

 

 

5.3. Přivedení konektivity 

 

Nyní se pokusím sestavit dva směrové spoje, které přivedou konektivitu 

z Vyškova do Ivanovic na Hané a z Ivanovic na Hané do Němčic nad Hanou. V každé 

z těchto obcí bude přístupový bod pro připojení klientů. Vzhledem k požadavkům na 

provoz a předpokládaném počtu připojených uživatelů jsem zvolil zařízení, které 

vyhovuje veškerým požadavkům. Vše bude řešeno systémem Motorola Canopy 

v nelicencovaném pásmu 5GHz. Pro páteřní spoje jsem vybíral mezi 60Mbps a 

150Mbps spojem ze systému Motorola Canopy. Nic mezi tím Canopy nenabízí a cena 

zařízení se liší pouze o 35 000. Vzhledem k tomu, že počítám i s možností rozšiřování 

sítě tímto směrem, volím variantu dvou 150Mbps spojů které přivedou konektivitu do 

obou obcí. V každé obci budou umístěny 2 AP moduly 5450 AP Advantage spojeny do 

clusteru, které pokryjí oblast vyzařovaným signálem do úhlu 1200. Tyto přístupové 

body budou sloužit k připojení klientů. Klienti se k přístupovým bodům připojí pomocí 

klientských modulů (Subscribe module) stejného výrobce. Společnost má velmi dobré 

zkušenosti s tímto systémem Motorola Canopy, který vyniká svou komplexností, 

jednoduchou instalací a vysokým výkonem spolu s přijatelnou cenou za zařízení. 
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5400 BH - Bundle OFDM Back Haul 15 

Provoz v nelicencovaném pásmu 5GHz. Jedná se o vysokorychlostní páteřní 

spoj typu point – to – point. Agregovaná čistá datová propustnost tohoto spoje je 7 až 

150,1 Mbps dle modulace a šířka kanálu 30 MHz. Typická latence spoje je <1 ms. 

Systém má již integrovanou 23dBi směrovou anténu a je napájen zdrojem z +48Vdc 

nebo 110-240Vac. Zařízení je také vybaveno 100/1000Base-T Ethernetové rozhraní - 

RJ-45, podporou pro GPS synchronizaci. Zařízení vyniká hlavně možností provozu bez 

přímé viditelnosti a disponuje technologií Multi-Beam OFDM. Poskytuje ideální 

způsob přivedení konektivity k AP Canopy. Výhodná je i jednoduchost instalace, stačí 

pouze upevnit na stožár kloubem, který je již v balení, přivést napájení a konektivitu a 

přesně zaměřit. 

 

Pořizovací cena: 180 000 Kč/spoj bez DPH 

 

 

5450 AP Advantage 15 

Pracuje v nelicencovaném pásmu 5GHz, maximální datová propustnost je 

10/20Mbps, integrovaná antena s vyzařovacím úhlem 600. Maximální dosah je až 3,2 

km za každého počasí. AP se napájí 24 VDC nebo 0.3 Amp (po ethernet kabelu, PoE). 

Zařízení je dále vybaveno rozhraním 10/100 BaseT, half/full duplex, (dle 802.3 std.). 

Zařízení opět vyniká velmi jednoduchou instalací a nenáročným provozem. 

 

Pořizovací cena: 18 500Kč/kus bez DPH 

 

 

1008CK Cluster Management Module mikro (CMMmicro) 15 

 Je srdcem synchronizace systému, která umožňuje znovu použití kmitočtů a tím 

přidává kapacitu při stálém zajištěním stejné kvality služeb. Slouží ke sloučení až osmi 

jednotlivých přístupových bodů Canopy. Z CMMmicro je ke každému AP veden pouze 

jeden kabel který přenáší ethernet, synchronizační impulsy, data z GPS a napájení AP 

Canopy. 

Pořizovací cena:  21 300Kč/kus bez DPH 
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5400 SM - Canopy SM Module 15 

 Zařízení na straně zákazníka, sloužící k připojení k AP nebo AP clusterem. 

Požívá protokol Point – To – Multipoint. Pracuje v nelicencovaném pásmu 5GHz, 

dosahuje maximální přenosové rychlosti až 10Mbps. V zařízení je již integrována 

anténa, která umožňuje komunikaci až do vzdálenosti 3,5km za každého počasí a bez 

použití směrovacího Stingeru. Napájení je realizováno 24 VDC nebo 0.3 Amp (po 

ethernet kabelu, PoE). Připojuje se přes rozhraní 10/100 BaseT, half/full duplex, (dle 

802.3 std.). 

 

Pořizovací cena: 3000Kč/kus bez DPH/kus 

 

 

300 SS - Canopy Surge Processor - (bleskojistka) 15 

 

Ochranný prvek chránící zařízení při úderu blesku, musí být instalován mezi AP 

moduly a CMM a mezi kabely přivádějící konektivitu z páteřních spojů. Obsahuje i 

přípojku k uzemnění. 

 

Pořizovací cena: 300Kč/kus bez DPH/kus 

 

 

5.3.1. Vyškov – Ivanovice na Hané 15 

Vysílač na straně Vyškova je umístěn v nadmořské výšce 270m a dosahuje 

výšky 15 metrů. Na straně Ivanovic na Hané bude umístěn vysílač v nadmořské výšce 

240m. Tento vysílač bude umístěn na střeše areálu využívaném obcí (viz. Mapa 

předpokládaného pokrytí). Vzdálenost těchto dvou bodů je 7km a spoj bude realizován 

za dosažení přímé viditelnosti. Spoj bude realizován výše uvedeným 150Mbps spojem 

typu Point – To – Point. Povolení k vybudování stožáru na této stavbě již společnost 

VIVO CONNECTION s.r.o. vyjednává s obecním úřadem. 

 



51 

 

5.3.2. Ivanovice na Hané – Nemčice nad Hanou 

Na straně Ivanovic na Hané bude umístěn vysílač v nadmořské výšce 240m. Na 

straně obce Němčice nad Hanou je potřeba postavit stožár v místě vyznačeném na mapě 

předběžného pokrytí. Stožár bude postaven na nejvyšším bodě v obci v nadmořské 

výšce 204m a bude z něho zajištěna přímá viditelnost jak do retranslačního bodu 

v Ivanovicích na Hané, tak do obcí Němčice nad Hanou, Mořice a Vrchoslavice 

vzdálené 1,5–2km. Výška stožáru nemusí přesahovat minimální rozměry potřebné pro 

pokrytí obce. Konektivita bude přivedena z Ivanovic na Hané výše popsaným 150Mbps 

spojem typu Point – To – Point ze vzdálenosti 10km při dodržení přímé viditelnosti. 

Umístění stožáru na mapě předpokládaného pokrytí se může stále ještě změnit, přímá 

viditelnost bude zaručena v okolí cca 100 metrů od uvedeného bodu. V případě většího 

posunu je možné vzhledem ke specifikacím zvoleného zařízení provozovat spoj za 

nepřímé viditelnosti při dodržení požadovaných kvalit přenosu. Výstavbu potřebného 

stožáru již vyjednává obchodní zástupce společnosti VIVO CONNECTION s.r.o. 

s příslušnými orgány. 

 

 

Obrázek 6. Mapa předpokládaného pokrytí 5 
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6. Ekonomické vyhodnocení 

6.1. Předpokládané náklady na expanzi 

Nyní se pokusím odhadnout náklady na pokrytí. Ceny zařízení se mohou lišit 

vzhledem k přené době realizace, jelikož nejsou pevné a mohou se změnit. Do nákladů 

za zařízení jsem již započetl i 100 klientských jednotek, pro připojení prvních klientů. 

Společnost má skladem ještě 45kusů. Ceny za vybudování a provoz stožárů jsou pouze 

orientační, vzhledem k faktu, že společnost ještě nevyjednala podmínky a místo pro 

stavbu. Práce techniků zahrnuje časovou náročnost instalace páteřních spojů a 

přístupových bodů. Do tabulky je započtena i předpokládaná suma za zálohy od 

devadesáti klientů. 

 

Zařízení Počet Cena 

5400 BH - Bundle OFDM Back Haul 2 360 000 

5450 AP Advantage 4 74 000 

CMMmicro 2 42 600 

300 SS - Canopy Surge Processor 6 1 800 

5400 SM - Canopy SM Module 100 300 000 

Kabely, spojovací materiál    2 000 

Stožár Ivanovice na Hané  10 000 

Stožár Němčice nad Hanou  do 200 000 

Práce techniků [počet uveden v hodinách] 250 25 000 

Dosavadní propagace  15 000 

Odhadované zálohy klientů  1000Kč/á 60 -60 000 

Celkem 970 400 

Tabulka 8. Předpokládané náklady na výstavbu 

 

 

Z vypočtených nákladů na vybudování pokrytí nových vybraných obcí jsem 

celkové náklady vyčíslil na 970 400Kč, což splňuje požadavek na rozpočet.  
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6.2. Předpokládané výnosy 

 

Výnosy bude podstatně těžší odhadnout, vzhledem k tomu, že nemohu stanovit, 

kolik klientů bude připojeno v prvních měsících. Již v současné době společnost VIVO 

CONNECTION s.r.o. uskutečnilo letákovou akci s nabídkou vysokorychlostnímu 

připojení k internetu s možností předobjednání služeb. Doposud se ozvalo přibližně 30 

zájemců. Tento počet nezahrnuje zdaleka všechny zájemce, protože letáková akce 

proběhla asi před týdnem a byla to jedna z mála plánovaných. Do začátku realizace 

počítám se 100% nárůstem klientů, kteří zaplatí zálohu na připojení. Tito klienti budou 

připojeni k síti během prvního měsíce. Do příjmů mohu započítat kauci za zapůjčené 

zařízení snížené o již předem zaplacenou zálohu. Pokud většina klientů podepíše 

smlouvu na 4 roky, příjem za každého z nich bude ve výši 2500 (již odečtena záloha). 

Dále předpokládám, že 30% klientů využijí možnosti odborné instalace zařízení naším 

technikem. Průměrnou dobu instalace odhaduji 1,5hodiny na jednoho klienta což je 

příjem cca 500Kč na klienta. Dalším předpokladem je rychlost připojení, kterou budou 

klienti volit. Budu počítat s téměř nejhorší prognózou a to, že si klienti zvolí IKAROS 

2000 nebo IKAROS 4000+ za měsíční poplatek 490Kč.První měsíc nebude klientům 

účtována celá částka, ale pouze 50%. 

Zdroj Počet Částka 

Kauce za zařízení za první měsíc 60 150 000 

Odborná instalace  20 10 000 

Měsíční poplatek za připojení (první měsíc) 60 14 700 

Celkem za první měsíc 174 700 

Tabulka 9. Příjmy za 1. Měsíc provozu 

 

Náklady vynaložené na výstavbu sítě činí 970 400Kč. Za první měsíc společnost 

od zákazníků společnost získá 174 700Kč. To znamená, že celkové náklady 

k dlouhodobějšímu uhrazení činí 795 700Kč.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že si společnost VIVO CONNECTION s.r.o. 

vybudovala dobré jméno v oboru poskytování připojení k internetu mezi stávajícími 

zákazníky, mohu očekávat, že si získá důvěru občanů i v těchto lokalitách. Příjmy, které 
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společnosti poplynou od zákazníků za připojení hned první měsíc, budou v druhém 

měsíci 2x vyšší, což je 29 400Kč. Během následujícího měsíce očekávám nárůst počtu 

klientů minimálně o 20. V tomto měsíci mohu započítat do příjmů již celkovou sumu 

kauce, což je minimálně 3500Kč.  

Zdroj Počet Částka 

Kauce za zařízení za první měsíc 20 70 000 

Odborná instalace  7 3 500 

Měsíční poplatek za připojení (první měsíc) 20 4 900 

Měsíční poplatky klientů připojených více jak 1 měsíc 60 29 400 

Celkem za první měsíc 107 800 

Tabulka 10. Příjmy za 2. Měsíc provozu 

 

Zdroj Počet Částka 

Kauce za zařízení za první měsíc 20 70 000 

Odborná instalace  7 3 500 

Měsíční poplatek za připojení (první měsíc) 20 4 900 

Měsíční poplatky klientů připojených více jak 1 měsíc 80 39 200 

Celkem za první měsíc 117 600 

Tabulka 11. Příjmy za 3. Měsíc provozu 

 

Zdroj Počet Částka 

Kauce za zařízení za první měsíc 20 70 000 

Odborná instalace  7 3 500 

Měsíční poplatek za připojení (první měsíc) 20 4 900 

Měsíční poplatky klientů připojených více jak 1 měsíc 100 49 000 

Celkem za první měsíc 127 400 

Tabulka 12. Příjmy za 4. Měsíc provozu 

 

Zdroj Počet Částka 

Kauce za zařízení za první měsíc 20 70 000 

Odborná instalace  7 3 500 

Měsíční poplatek za připojení (první měsíc) 20 4 900 

Měsíční poplatky klientů připojených více jak 1 měsíc 120 58 800 

Celkem za první měsíc 137 200 

Tabulka 13. Příjmy za 5. Měsíc provozu 
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Zdroj Počet Částka 

Kauce za zařízení za první měsíc 20 70 000 

Odborná instalace  7 3 500 

Měsíční poplatek za připojení (první měsíc) 20 4 900 

Měsíční poplatky klientů připojených více jak 1 měsíc 140 68 600 

Celkem za první měsíc 147 000 

Tabulka 14. Příjmy za 6. Měsíc provozu 

 

 

6.2.1. Zhodnocení návratnosti 

 

 Za předpokladu meziměsíčního nárůstu 20ti klientů po dobu půl roku odhaduji 

příjmy společnosti na 811 700Kč. Možná se tento předpoklad zdá až příliš optimistický, 

ale při výpočtech jsem na druhou stranu uvažoval, že klienti budou volit téměř nejnižší 

možné tarify připojení. Do této sumy nejsou započítány poplatky za stožáry, což bude 

odhadem suma do 15 000Kč/měsíc, což je za půl roku 90 000Kč. Konektivitu 

společnost platí paušálně, tudíž se do určitého počtu připojených klientů neprojeví 

v provozních nákladech. V tuto chvíli mohu usoudit, že společnost bude mít 

z půlročního provozu příjem přibližně 700 000Kč. Celkové náklady na výstavbu činí 

970 400Kč. Odečteme-li příjmy od nákladů, zjistíme, že zbývá uhradit přibližně 

270 000Kč. Tuto částku společnost získá během následujících maximálně dvou měsíců. 

 Z výše uvedeného výpočtu mohu usoudit, že projekt splnil požadavky na 

návratnost, která byla požadována maximálně do jednoho roku. I v případě nižšího 

zájmu klientů je doba návratnosti 1 rok dobře splnitelná. 
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7. Závěr 

 

Toto je kompletní návrh rozšíření sítě společnosti VIVO 

CONNECTION s.r.o. Expanzí sítě výše popsaným směrem přinese 

společnosti měsíční zisk při počtu 140 připojených uživatelů ve výši 

minimálně 53 000Kč. Uvažuji téměř nejhorší možnou variantu, že se k síti 

již více uživatelů po prvním roce nepřipojí. Což je případ velmi 

nepravděpodobný. Reálně můžeme očekávat měsíční zisky mnohem vyšší, 

za předpokladu, že si společnost získá důvěru u zákazníků. Důležitou roli 

bude hrát také propagace především během prvního půl roku provozu. 

 

Vzhledem ke kapacitě páteřních spojů přivádějících konektivitu do 

pokrytých obcí mohu doporučit další expanzi tímto směrem. Konkurence 

v této oblasti není příliš velká, některé obce nemají téměř žádné možnosti 

připojení k internetu.  

 

V návrhu se podařilo splnit veškeré požadavky, které byly kladeny 

společností na rozšíření. V rozpočtu se nachází malá rezerva 30 000Kč na 

případné nečekané výdaje, návratnost projektu odhaduji na dobu 8 – 9 

měsíců. 

 

 

Společnost může začít s realizací 
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