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Anotace 

Práce je zaměřena na odstranění technických problémů na páteřní síti poskytovatele 

připojení k internetu, firmy MX-NET Telekomunikace s.r.o. Po marketingovém průzkumu 

dopadů na klienta bude určena nejlepší varianta řešení, zajištěno vhodné financování a 

zorganizována instalace. 

 

Klí čová slova 

Internet, poskytovatel připojení k internetu, Triple Play, páteřní síť, marketingový průzkum, 

modernizace, bezdrátový spoj, optické vlákno, plánování, metody financování, organizace. 

 

Abstract 

The thesis is focused on the technical issues removal on the backbone of internet service 

provider, MX-NET Telekomunikace Ltd. After marketing research of impacts on client 

there will be determined the best alternative of solution, ensured the appropriate funding 

and organized the installation. 

 

Keywords 

Internet, internet service provider, Triple Play, backbone, marketing research, 

modernization, wireless connection, optical fiber, planning, funding methods, organization. 
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Úvod 

Průběžná modernizace sítě je pro komerční poskytovatele připojení k internetu 

nutností podmiňující její správné fungování. Tím spíše pokud se jedná o důležité páteřní 

spoje, na jejichž řádném provozu je závislá velká část infrastruktury. Pro uspokojení 

obecně se zvyšujících nároků na objem přenášených dat jsou vyvíjeny a aplikovány nové 

technologie a postupy, budována nová propojení významných komunikačních uzlů a 

samozřejmě také upravovány parametry koncových účastnických linek. 

Vývoj míry využití internetu se do budoucna dá jen stěží odhadovat. Historie již 

několikrát nezvratně potvrdila, že chování informačních technologií i nejmladšího 

masmédia je nevyzpytatelné. Jedno je však jisté: bude růst. Bez ohledu na způsob využití, 

oblast lidské činnosti či politicky-geografické hranice. 

Nová propojení zprostředkovávají komunikaci a výměnu informací v dosud 

nevídaném rozsahu. A to jak ve sféře soukromé, tak i obchodní, vědecké a také politické. 

Dochází k navyšování přenosových kapacit a pokrývání z tohoto hlediska ještě donedávna 

zcela separovaných oblastí. Pro některé účastníky představuje připojení ke světové síti 

doplněk dorozumívacích prostředků používaných doposud, pro některé výhodu, avšak 

objevují se i takové subjekty, u nichž jde o existenční nutnost. 

Konkurenční boj k již tak rychlému rozvoji ještě přispívá snahou každého ze 

soupeřících účastníků o přiblížení se nebo úplného dosažení monopolu na svém trhu. Za 

tímto cílem jsou ochotni jít někdy i za cenu nesmyslně megalomanských investic s ne zcela 

přesvědčivým efektem. 
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1 Cíl práce 

Cílem této práce je navrhnout bruntálské firmě MX-NET Telekomunikace s.r.o. 

postup, jak s ohledem na omezené finanční možnosti odstranit technické problémy v určité 

lokalitě, kde má největší počet klientů, připravit tamní infrastrukturu datové sítě tak, aby 

do budoucna umožňovala i využití moderních technologií a tím se zvýšila 

konkurenceschopnost na místním trhu s internetovým připojením. Navíc by otevřela 

kapacity k navýšení rychlostí připojení k internetu, což se dá samozřejmě výhodně využít 

při nabídce nových služeb a marketingovém působení obecně. 

Předpokládaným výsledkem bude v krátko- až střednědobém horizontů upevnění tržní 

pozice a minimalizace negativních důsledků očekávané masivní reklamní kampaně 

podporující nové produkty přinášené konkurencí. Zároveň by mělo dojít k výraznému 

snížení nutných zásahů a operativních úprav provozu na síti v lokalitě, čímž se ušetří velké 

množství času. Nově nabytá stabilita sítě a navýšení rychlostí připojení také nepochybně 

určitou měrou přispěje k posílení goodwillu. Zkušenosti nabyté při realizaci pak mohou 

sloužit mj. i jako know-how určený k prodeji ve formě poradenství. 
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2 Analýza současného stavu 

2.1 Historie a sou časnost firmy 

Firma MX-NET Telekomunikace s.r.o. byla založena dne 10. 5. 2007 jako společnost 

s ručením omezeným. Vznikla přímou transformací z OSVČ současného jednatele. Tento 

subjekt byl založen 20. 9. 2004. Z toho vyplývá, že firma je bez ohledu na právní formu na 

trhu již přes čtyři roky. Působištěm se pro ni stalo nejdříve samotné město Bruntál, 

postupně přibyla nedaleká obec Oborná, poté v létě roku 2006 Světlá Hora a dnes již 

mohou být služby zprostředkovaně nabídnuty i v Rýmařově a Břidličné. 

Výhledově by se jejím cílem mohlo stát některé z měst v okolí, kde působení 

konkurence ještě umožňuje získání potřebné klientely a generování přitažlivého zisku. 

Dobrým příkladem může být osmitisícové Vrbno pod Pradědem. 

Firma se od začátku orientuje primárně na domácí připojení k internetu, avšak mezi 

její klienty patří i několik škol, úřady a velké výrobní podniky. Připojení je realizováno 

v několika tarifech, které se liší cenou a nabízenou rychlostí. S kladným ohlasem je ze 

strany klientů kvitována ochota firmy zavádět řešení „na míru“ – tedy např. linky s vyšším 

uploadem než downloadem, přerušení dodávky služeb po čas letních prázdnin, vyšší 

rychlosti mezi dvěma konkrétními PC v síti firmy apod. 

Zajímavé bylo i zavedení technologie VoIP umožňující klasické telefonování bez 

využití sítě telefonního operátora – a tedy za ceny na úrovni haléřů. Počáteční nedůvěru 

klienti rychle překonali a dnes již jde o běžně objednávanou a relativně populární službu. 

Ve firmě v tuto chvíli působí čtyři stálí zaměstnanci, kteří jsou zároveň společníky. 

Příležitostně jsou najímáni brigádníci ať už na práce technického charakteru či ve 

výjimečných situacích na administrativu. Účetnictví a daňové poradenství je externě 

zpracováváno dvojicí účetních, právní záležitosti řeší externí advokát. 

Za poslední 3 roky firmě vzroste meziročně obrat o více než polovinu a je cílem firmy 

tento trend zachovat ještě po dobu minimálně dalších tří let. V loňském roce byl ve výši 

těsně pod 3,5 milionu korun a trend vývoje v roce letošním zatím napovídá, že se cíl podaří 

splnit i letos. Firmu tedy můžeme označit za dynamickou a ve fázi expanze. 

Postupné rozšiřování působnosti je potvrzeno i navazováním spolupráce s některými 

okolními poskytovateli. Díky tomu je možno sdružovat odběr konektivity, nákup některých 

druhů zboží a samozřejmě také průběžně vyměňovat informace a zkušenosti. MX-NET tak 
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místo boje částečně spojil síly s jedním z poskytovatelů v Bruntále (důvody vysvětlím 

níže), s jedním v Břidličné a Rýmařově a nově zahajuje jednání i v Krnově a Šumperku. 

Největším dodavatelem služeb (tedy konektivity) je pro MX-NET akciová společnost 

České Radiokomunikace (ČRa), s nímž je i přes vysokou cenovou hladinu služeb 

spolupráce výhodná. ČRa je totiž největším českým vlastníkem a provozovatelem vysílačů 

a optických okruhů a jeho potenciál může být za určitých podmínek MX-NETu částečně 

k dispozici. A tak nebylo zapotřebí řešit například propojení Rýmařova a Břidličné 

s Bruntálem, což firmě lehce ušetřilo astronomické náklady zřejmě i přesahující racionálně 

zvažovanou návratnost takového počinu. 

Paradoxně na poli domácího připojení si obě firmy navzájem teoreticky konkurují; 

podíl ČRa na trhu ADSL je však zanedbatelný a počet jejích klientů v Bruntále se 

pohybuje maximálně v desítkách. 

Protože konkurenční tlaky z jiných firem mohou časem ohrožovat stabilitu a zázemí 

firmy, je žádoucí diverzifikace činnosti. Proto MX-NET využívá svého lidského potenciálu 

a mimo primární činnost ještě zajišťuje projektování a výstavbu počítačových sítí, jejich 

audit a modernizaci, prodej výpočetní techniky atp. Nově, a zatím tedy pouze ve fázi 

testování, byl zaveden i prodej elektroinstalačních rozvaděčů. 

Firma dlouhodobě trpěla neexistencí kvalitních výrobců této komodity a tak oslovila 

místního producenta, který ji začal dělat skříně na míru. Tyto pak byly se zájmem přijaty i 

u některých dalších poskytovatelů a vyskytly se první objednávky. Proto MX-NET dnes 

oslovuje cíleně i firmy zabývající se elektroinstalacemi (tedy nejen providery), nabízí jim 

produkty z této oblasti a rozšiřuje tak záběr své působnosti. 

Pokud bychom ignorovali působení celostátních poskytovatelů, u nichž lze počet 

klientů odhadovat jen stěží, firma si co do počtu zákazníků drží pozici dvojky na 

bruntálském trhu. Zejména v poslední době však aspiruje dokonce i na dosažení cíle 

nejvyššího. Jsou-li odhady odborníků znalých místní situace správné a nenastane-li 

neočekávaná událost komplikující rozvoj či provoz sítě, mohou se pomyslné křivky růstu 

MX-NETu a stagnace vedoucí konkurence střetnout během dvou až tří let. 

2.2 Situace na trhu v ČR 

Domácí připojení k internetu v Česku v posledních třech letech prodělává divoký 

vývoj. Roste počítačová gramotnost populace a i široká veřejnost už dobře zná výhody 
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dostupnosti připojení k internetu. Ceny hardwaru, softwaru a i služeb spojených 

s provozem PC se přizpůsobují míře naplnění trhu a jsou díky tomu stále dostupnější. Proto 

je zcela pochopitelné, že statistiky v současnosti mluví o zhruba polovině českých 

domácností vybavených osobním počítačem. A k počítači již téměř automaticky patří 

připojení k internetu (rozdíl je šest procentních bodů z celkového počtu domácností, čili 

takřka zanedbatelný). Otevřel se tak obrovský trh s nově vzniklou službou. 

 V Česku je přibližně 4,5 milionu domácností. 42% z nich má trvalé připojení 

k internetu. V absolutních číslech se tak dostaneme na hodnotu cca 1,89 milionu. Pokud 

bychom uvažovali o průměrné měsíční ceně připojení cca 400Kč, jedná se o částku 

přesahující tři čtvrtě miliardy korun, kterou jsou Češi ochotni utratit každý měsíc za to, že 

jsou doma online. 

A to se bavíme jen o domácnostech! Minimálně srovnatelný potenciál je pak 

u profesionálního připojení (firmy, školy, úřady…) a také u doplňkových služeb (výstavba 

a správa sítí, poradenství atp.). V každém případě se jedná o obrovskou sumu, pro kterou 

se vyplatí bojovat. 

Navíc oproti státům západní Evropy máme stále co dohánět – tyto země totiž vykazují 

cca 68% domácností s počítačem a 60% s počítačem i připojením k internetu. Tendence 

Česka dohnat členy„bývalé patnáctky“ jistě působí i v oblasti informatiky a v dalších 

letech tedy lze očekávat další růst jak penetrace, tak i nároků klientů a jejich ochoty za 

dané služby vynakládat patřičné prostředky. Je tak jasné, že minimálně mezi domácnostmi 

není 750 milionů korun utracených měsíčně ani zdaleka konečná cifra. 

 Gr af č. 1  Vybavenost domácností osobním  po čítačem  a p řipojením  k  inter netu  
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Graf č. 1: Vybavenost domácností osobním počítačem a připojením k internetu. Zdroj: [7] 

Tuto skutečnost si uvědomuje celá řada firem, a proto se v posledních pěti letech 

předhánějí v nabídkách a posilování vlastních pozic. S postupem času se tak trh naplňuje 
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a zároveň čistí - dochází ke krachům neúspěšných podniků, slučování, akvizicím atd. 

Zároveň se kvůli rostoucím požadavkům klientů mění používaná technologie. Zastaralé, 

pomalé a drahé vytáčené připojení je (včetně ISDN) na masivním ústupu a je nahrazováno 

některým ze substituentů. Dnes již totiž neexistuje racionální důvod, proč tuto technologii 

využívat a přetrvávající 14%ní podíl na trhu lze přisuzovat „setrvačnosti“ některých 

klientů a výskytu geografických oblastí bez dostupnosti jiných technologií. Těch však 

naštěstí průběžně ubývá. 

O rostoucí pole působnosti se tak dělí celkem čtyři skupiny připojení – ADSL, CATV, 

bezdrátové a mobilní sítě. Což je běžné schéma i pro vyspělé země. Česko je však spolu se 

Slovenskem paradoxní v jedné věci – a to v poměru dílčích složek. V západním světě 

drtivou silou vyhrává ADSL následováno kabelovým připojením (u nás zahrnuto do 

skupiny CATV) a zbývající dva způsoby tvoří jen marginální doplněk, často s podílem na 

hranici dvouprocentní statistické chyby. U nás bezdrátové přípojky nejen že vedou, ale 

jejich podíl zároveň roste a blíží se jedné třetině. 

Zdaleka to však neznamená, že by každý z klientů zařazených do této třetiny musel 

spoléhat na relativně nestabilní a pomalé spoje ve Wifi pásmu; český trh je mnohem dál 

a diverzifikace mu jednoznačně významně prospívá. 

Údaje v následujícím grafu sice zkresluje chybná metodika sběru dat ze strany ČTÚ, 

kterou blíže popíšu později, pro orientační porovnání je však dostačující. 

 
Graf č. 2: Časový vývoj poměru technologií použitých pro připojení k internetu. Zdroj: [7] 
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Víceméně podle použité technologie by se čeští poskytovatelé dali rozdělit do tří 

hlavních skupin. Vytáčené spojení i mobily ignorujme. Podíl prvně jmenovaných totiž 

neustále klesá a během několika let bude zanedbatelný, u mobilů do příchodu nových 

technologií (snad 2013) výrazná expanze taktéž nehrozí. Zbývají tedy operátoři, kteří 

využívají ADSL, CATV a bezdrátové technologie. 

 v % domácností celkem 2005 2006 2007 2008 

Domácnosti celkem  19,1 26,7 32,0 41,7 

s nizkorychlostním připojením 14,0 11,6 6,4 8,6 

Standardní vytáčená telefonní linka (dial-up) 11,9 9,3 5,8 5,8 

ISDN linka 1,6 1,8 1,0 2,1 

připojení přes mobilní sítě (GPRS, HSCSD) 0,8 0,9 0,4 0,9 

s vysokorychlostním připojením 5,1 15,1 25,6 33,1 

ADSL 1,0 3,6 8,3 9,2 

Připojení přes rozvody kabelové televize 1,9 5,1 7,3 9,0 

Bezdrátové připojení (WLAN, WI-FI, 

WiMAX)  4,9 7,1 13,0 

Připojení přes mobilní sítě (CDMA, EDGE, 

3G/UMTS)  1,2 2,3 1,9 

Jiný typ vysokorychlostního připojení 2,3 0,7 1,9  

Tabulka č. 1: Domácnosti s internetem podle typu připojení (v procentech). Zdroj: [7] 

Tomuto dělení zhruba odpovídá i mnou sestavené rozřazení níže. Společnosti se tam 

liší také úrovní služeb a kapitálovým zázemím, avšak ani o jedné se nedá jednoznačně říci, 

že by byla lepší nebo horší. Zde je jejich stručný popis: 

1) Lokální poskytovatelé – pole jejich působnosti obsahuje jedno či více měst v těsné 

blízkosti. Řeší nejčastěji až Poslední míli. Předmětem jejich činnosti je tedy 

distribuce a prodej maloobchodní konektivity nakoupené od velkoobchodníků. 

„Nákup“ probíhá nejčastěji na jednom místě a to buď pomocí optických tras či 

vysokofrekvenčních pojítek. 

K rozvedení ke koncovým spotřebitelům pak bývá využita technologie WiFi, 

ostatní bezdrátová pojítka, ale i optická a metalická kabeláž. Výhody využití služeb 

těchto firem spočívají ve velké flexibilitě, „lidštějším“ přístupu a výhodnějším 

cenám. Nevýhody jsou nasnadě – často neprofesionalita po technické i obchodní 

stránce, horší stav sítě, levnější technologie. Ale protože zde obrovskou roli hraje 

lidský faktor (nejde o nadnárodní koncern s unifikovanými pravidly a postupy), 
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mohou se jednotliví poskytovatelé diametrálně lišit i v rámci jednoho města. MX-

NET Telekomunikace s.r.o. spadá jednoznačně do této kategorie. 

Firem tohoto typu můžeme v Česku nalézt stovky až tisíce a jak už bylo 

naznačeno výše, jsou v tomto země bývalého Československa minimálně 

evropským unikátem. 

I přesto, že větší firmy z této skupiny již dávno nejsou závislé jen na 

bezdrátových spojích a čím dál tím více svých tras nahrazují nejčastěji optickým 

vláknem, jsou ve statistikách ČTÚ pro snadnější rozlišení vedeni v kolonce 

„bezdrátoví poskytovatelé“. To mohlo způsobit ono zkreslení ve statistikách, resp. 

v jejich interpretaci, o kterém jsem se zmínil dříve. Paradoxně tedy i klienti, 

z jejichž počítače tečou data do a z internetu výhradně po optických kabelech, 

mohou být zařazeni pod bezdrátové poskytovatele. 

 

2) Regionální poskytovatelé – pokrývají okresy, někdy kraje. Drtivá většina se 

vyvinula z první skupiny čistou expanzí anebo slučováním a akvizicemi menších 

firem. Mají o jeden či dva řády větší počet klientů než lokální poskytovatelé a tím i 

logicky vyšší příjmy. To se pak pozitivně promítá do použitých technologií 

(vysokofrekvenční pojítka a optika už převažují nad WiFi) a úrovně služeb. Někteří 

z nich aspirují na pozvolný přestup do třetí skupiny, ale cesta tímto směrem je 

dlouhá a trnitá. Bohužel, díky své ekonomické síle se tyto firmy zřídkakdy dokážou 

vyhnout některým neduhům celostátních společností – zejména arogantnímu 

chování a markantním rozdílům v kvalitě služeb v závislosti na lokalitách. 

 

3) Celostátní poskytovatelé – využívají hlavně ADSL, jednoznačným leaderem je 

Telefónica O2 (cca 82% přípojek), následována několika dalšími společnostmi. 

Výhodou těchto služeb jsou jednoznačně kvalitní rozvody až do „poslední míle“, 

umožňující jak připojení vysokou rychlostí, tak i doplňkové služby – např. 

TriplePlay. Slabou stránkou je rapidně klesající kvalita služeb se snižujícím se 

počtem obyvatel ve městě a závislost maximální kapacity linky na fyzické 

vzdálenosti klienta od digitální ústředny, pod níž spadá. 

Také FUP byl donedávna faktorem odpuzujícím zákazníky. Častým cílem 

kritiky veřejnosti pak byla třeba i nikterak neobvyklá klamavá reklama, složité 

smlouvy s poznámkami „drobným písmem pod čarou“ a celkově špatný přístup ze 

strany poskytovatele. Dlouho nepochopitelnou záhadou byla i nutnost placení 
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pevné telefonní linky i při nulovém využití jako nedílné součásti přípojky 

k internetu. Až nedávno byla veřejnost seznámena s důvodem tohoto chování – šlo 

o nařízení ze strany Českého Telekomunikačního úřadu. Od 1. 1. 2009 však došlo 

po čím dál tvrdší kritice ze strany veřejnosti k částečnému uvolnění situace a tak 

některé firmy už nabízejí tzv. Naked ADSL (nahé ADSL), tedy ADSL bez nutnosti 

využívat a především zbytečně platit pevnou telefonní linku. 

Tyto „přehmaty“ nicméně umožnily vznik první i druhé skupiny 

poskytovatelů a daly tak zákazníkovi podstatně větší možnost volby. 

Zvláštního člena této skupiny představuje firma UPC. Původně poskytovatel kabelové 

televize (CATV) v průběhu až pozoruhodně krátké doby skoupil své konkurenty 

(především Karneval) a hledal další prostor pro expanzi. Díky technologickému pokroku se 

objevila možnost využití rozsáhlých CATV rozvodů pro přenos dat po protokolu TCP/IP, 

čili cesta k připojení k internetu. UPC tedy neváhalo a stalo se tak průkopníky nabídky 

TriplePlay u nás. 

Jako jediné to udělalo tímto „směrem“ – tedy původně CATV služby byly rozšířeny 

o internet a telefon. Zároveň masívně rozšiřuje své rozvody už i po malých městech a tím 

si buduje velice silnou klientskou základnu. A tak, ačkoliv by se stále dalo zařadit i do 

druhé kategorie poskytovatelů, má k té třetí jednoznačně nejblíže. Pokud bude vývoj 

pokračovat tímto tempem, lze během několika let očekávat ostré a velmi vyrovnané klání 

mezi Telefónicou O2 a UPC.  

Opačným směrem (nejdříve internet, pak zbytek) se také ale vydali i někteří původem 

poskytovatelé připojení k internetu, v čele s Telefónicou O2 a 802.cz. Společnost Mattes 

AD, provozující síť 802.cz, se stala první firmou v Česku, která balíček služeb TriplePlay 

komerčně nabídla.  

Postupem času se ale rozdíly mezi nabídkami i chováním pomalu stírají a každá 

skupina se snaží převzít to nejlepší od těch ostatních. To se projevuje nejen v průběžném 

zvyšování rychlostí, ale i v „drobnostech“, které však mají citelný dopad jak pro prodejce, 

tak i spotřebitele. Zcela zřetelné je to u rušení FUP a zavádění Triple Play. 

2.3 Bruntálský trh 

Na bruntálském trhu (tedy v oblasti působnosti MX-NETu) statistiky mluví o celkem 

7 316 domácnostech, z nichž 6 621 je bytových. Při aplikování výsledků statistického 
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výzkumu bychom zjistili, že 3 512 (48%) domácností disponuje počítačem a 3 073 (42%) 

z nich má přístup k internetu. Použijeme-li opět průměrnou měsíční cenu za připojení 

(400Kč), zjistíme, že bruntálští utratí cca 1,23 milionů korun každý měsíc jen za své 

domácí připojení. Tolik statistika. 

Ze zkušenosti si ale dovolím tvrdit, že penetrace je v této oblasti o něco nižší, než 

udává celorepublikový průměr. Díky tomu odhaduji měsíční potenciál na cca 900 tisíc Kč. 

Přisuzovat to můžeme nižším průměrným mzdám v oblasti, ale také vyšší nezaměstnanosti, 

celkové zaostalosti regionu a i relativně nízkému procentu mladých lidí, u nichž je využití 

přístupu k internetu mnohem častější, než u obyvatel v důchodovém věku. Komplikované 

geografické podmínky podhůří Jeseníků navíc neumožňují snadné pokrytí obcí v blízkosti 

města (do 10km) tak, jak je to zcela běžné např. na střední a jižní Moravě. 

Nicméně i o tento nižší potenciál mezi sebou soupeří poskytovatelé všech tří výše 

popsaných skupin. Za celostátně působící firmy zde nalezneme veškeré ADSL 

poskytovatele a od léta roku 2008 také UPC. Jsou velice aktivní v propagaci a počet jejich 

uživatelů stoupá. Velké procento populace je ale ovlivněno chováním Telefóniky O2 

v minulosti a firmě prostě nedůvěřují. Oba poskytovatelé mají nicméně dostatečné 

technické i ekonomické zázemí pro další rozšiřování portfolia služeb a zvyšování rychlostí. 

Co se týče regionálních poskytovatelů, již od roku 2001 zde můžeme nalézt OpavaNet. 

Po problémech se sítí i s kvalitou servisu se z Bruntálu naoko stáhl (goodwill firmy byl 

dlouhodobě velice těžce poškozen). Nahradil ho IKV (Institut komunikačního vzdělávání), 

což je organizace založená a provozovaná OpavaNetem za účelem získání dotací z EU 

a MMR na modernizace sítě (nejen) v Bruntále a následnému opětovnému získání 

významného podílu na tomto trhu. Po skokové modernizaci jeho síť v dosahu cca poloviny 

bruntálské populace poskytuje dostatečné rezervy pro nové služby i pro zrychlování. U 

zbytku obyvatelstva se tento stav však v dohledné době očekávat nedá. 

Z lokálních poskytovatelů pak stojí za zmínku tři: BaroNet, Wlanet, BruntalNet. 

Prvně jmenovaný patří k průkopníkům broadbandu v Bruntále (nastoupil současně 

s OpavaNetem) a je dlouhodobě největším konkurentem MX-NETu z řad místních firem. I 

přes výrazné chyby v minulosti se firma snaží napravit si poškozenou pověst a investuje 

nemalé prostředky do modernizace i propagace.  

Nyní již cca dvě třetiny jeho uživatelů mohou využívat výhod optických okruhů, čímž 

jsou u nich minimalizovány výpadky a síť má dostatečné kapacitní rezervy. Hrozba této 
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firmy pro MX-NET se tak rapidně zvýšila a v případě jeho dlouhodobé pasivity hrozí 

dokonce částečný odliv klientů k BaroNetu. 

Wlanet a BruntalNet naopak hrozí jen marginálně. Původně jedna firma se díky 

rozkolu ve vedení rozdělila na dvě. Technologicky i personálně obě zaostávají a jejich 

marketing je takřka nulový. V současnosti počet jejich klientů může dohromady čítat cca 

300 uživatelů (v poměru 60:40 ve prospěch Wlanetu), což představuje jen zlomek klientely 

MX-NETu. S Wlanetem se navíc podařilo MX-NETu částečně navázat obchodní styky a 

na podzim roku 2008 se MX-NET stal jeho výhradním dodavatelem konektivity. Obchodní 

riziko tak bylo eliminováno na minimum, neboť z profitu Wlanetu má relativně jednoduše 

(a hlavně bez nutnosti obstarávat klientský servis) zisk i MX-NET. 

2.4 Předpokládaný vývoj 

Do budoucna se dá očekávat snaha o rapidní modernizace sítí všech poskytovatelů, 

kteří toho budou schopny z pohledu financí i vědomostí. Zvyšující se penetrace mezi 

populací a technologický pokrok (přinášející nové možnosti a zlevňující hardware i o 

desítky procent ročně) umožní zvyšovat zisky a tím i investice. 

Dalším významným faktorem je samozřejmě zvyšující se tlak konkurence. Trh se čistí 

od amatérských uskupení. Firmy na svých páteřních spojích opouštějí již nevyhovující 

technologii WiFi a přecházejí na spoje schopné přenést řádově desítky až stovky megabitů 

za sekundu (jedná se o bezdrátové spoje na frekvencích 10GHz a vyšších a především 

optické okruhy). Mezi populací vzroste poptávka po službách TriplePlay. 

2.5 Slabé místo 

Pokud má MX-NET v tomto přiostřujícím se boji uspět, musí udržet krok 

s konkurencí. Z obchodního i marketingového hlediska by souboj neměl být problém, 

klienti mají ve firmu důvěru a i goodwill je na poměrně vysoké úrovni. 

Limity klade technika. Především je tedy zapotřebí posílit páteřní spoje; rozvody 

v jednotlivých domech jsou díky 100Mbit ethernetu i nadále dostačující. Modernizace 

otevře prostor pro nabídku nových služeb i pro zvýšení rychlostí. 

Pro účely analýzy jsem rozdělil klientelu MX-NETu na pět oblastí. Tento technicko-

obchodní model sice neodpovídá topologii sítě, nicméně je jí významně ovlivněn. Nejdříve 

jsem vybral tři geografické oblasti s nejvyšším počtem připojených klientů (domácností) 
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a nazval je podle výchozích bran, tedy uzlů, na kterých se jejich konektivita spojuje 

dohromady a pak již putuje na hlavní bránu celé sítě. Vznikly tak položky se jmény Květná 

40, Větrná 20 a Světlá Hora. 

Zbývající domácí přípojky jsou uvedeny pod jménem Ostatní; jedná se o několik bran 

i spojů v různých částech města – doplňují tak tři majoritní brány zbytkem domácností. 

Jako poslední je uvedena skupina velkých klientů s vyhrazenými konektivitami, kteří sice 

na celkovém počtu klientů tvoří minimální podíl, díky vyšším měsíčním platbám je ale 

z hlediska příjmů tento poměr výrazně silnější a rozhodně není opomenutelný. 

 
Schéma č. 1: Technicko-obchodní model sítě. Zdroj: (Vlastní zdroj) 

Každé pole znamená jednu z položek popsaných výše. Vedle názvu je v závorce 

uvedný typ spoje (buď fullduplex nebo halfduplex).  

Kapacita znamená maximální přenosovou rychlost směrem nahoru v pyramidě; u 

Pionýrské tedy konektivita do internetu, u ostatních položek propustnost spoje na 

Pionýrskou. Je to nejvyšší rychlost naměřená jak u syntetických testů, tak i v reálném 

provozu (hodnoty obou způsobů měření se liší minimálně) při zachování přijatelné odezvy 

(do 20ms na spoj). Sledován byl především download směrem ke klientovi. Na tuto 

hodnotu je totiž klient citlivější a rámcově i díky zavedené asymetričnosti linek platí, že 
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hodnota dowloadu je dvojnásobná vůči uploadu. Tento parametr má cenu sledovat 

samozřejmě jen u třech konkrétních bran; kumulativně sčítat konektivitu několika různých 

bran je z analytického hlediska bezpředmětné. 

Průměr  označuje průměrný objem přenášených dat, čili procentuelní využití kapacity 

spoje. Hodnota byla monitorována nepřetržitě po dobu necelých deseti dní, zaznamenávána 

co pět minut a následně průměrována. 

Maximum  znamená nejvyšší hodnotu zaznamenanou v průběhu desetidenního měření. 

Byť se nejčastěji jedná o údaj zaznamený jen skokově a na krátký okamžik, má i on svou 

vypovídací hodnotu. V případě Květné 40 říká, že požadavky klientů na konektivitu jsou i 

o 16% vyšší, než je k dispozici a že jim logicky musela citelně klesnout kvalita spojení. 

Více lze vidět na následujícím grafu, kde jsou zaneseny jak maximální hodnoty přenášené 

konektivity, tak i s ní spojené odezvy (ping) na spoji. V každodenní večerní špičce 

dosahují nepřijatelně vysokých hodnot a je třeba proti nim zakročit. 

Předposlední údaj ve schématu udávají počet klientů (resp. podíl na celkovém počtu 

uzavřených smluv) pro jednotlivé oblasti. A protože tento údaj není totožný s výší 

měsíčních příjmů firmy za připojení, je doplněn ještě o podíl příjmů za připojení 

k internetu v každé z oblastí. S trochou nadsázky lze říct, že čím vyšší rozdíl ve prospěch 

příjmů vůči klientům, tím vyšší by měla být priorita péče o tyto zákazníky – jsou větším 

zdrojem příjmů a za své větší peníze žádají kvalitnější služby i servis s nimi spojený. 

 
Graf č. 3: Vytížení spoje na Květnou 40 v průběhu 24 hodin. Zdroj: (Vlastní zdroj) 

Nejlépe jde tedy potřeba modernizace vidět na sídlišti Květná. Tato „bašta“ MX-

NETu obstarává v dnešních dnech cca 39% měsíčních příjmů firmy a není přípustné, aby 
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takto významná skupina klientů měla důvod vyhledávat nabídky konkurence. Slabým 

místem je jednoznačně hlavní přívod konektivity do lokality, avšak nedostačují ani 

rozvody mezi jednotlivými domy sídliště. Vše je realizováno na spojích využívajících 

pásmo 5GHz. Přívod, ač na fullduplexním spoji, dosahuje reálné přenosové rychlosti cca 

35Mbit/s, rozvody pak do 10Mbit/s na halfduplexu. 

Při maximálním využití spojů (tedy v denních špičkách od cca 18:30 do 22:30) 

dochází paradoxně i k rušení vlastních spojů, což má za následek zvyšování latence a 

snižování propustnosti. Rádiový prostor v Bruntále je navíc na tomto pásmu enormně 

rušen i amatérskými uživateli (díky cenové dostupnosti hardwaru) a konkurenčními spoji 

podobného typu. 

Fullduplexní spoj na trase Pionýrská – Květná má z technického hlediska ještě jednu 

negativní vlastnost. Pro zvýšení jeho propustnosti u něj byl použit režim provozu, který 

navýší reálné hodnoty i o desítky procent, zároveň však v minimálně stejné míře zvýší 

rušení bezdrátového provozu na pásmu 5GHz. A to na obou stranách spoje - tedy jak na 

Pionýrské tak i na Květné. U prvně zmiňovaného bodu jsou negativně ovlivněny spoje 

uvedené v kategorii Ostatní, spoje do Světlé Hory a i na Větrnou 20, které díky používané 

topologii hvězdy míří taktéž na Pionýrskou. Na Květné jsou pak rušeny interní spoje na 

sídlišti, což má za následek ještě nižší propustnost trasy až ke klientovi a navýšení latence. 

Těchto interních spojů je celkem jedenáct. Sedm z nich je na krátkou vzdálenost (do 

400m) a fungují v rámci jednoho sídliště. Není u nich možnost přesměrování na jiný bod 

a vzhledem ke vzdálenostem by to ani nebylo racionální. Ostatní čtyři pak slouží 

k připojení vzdálenějších oblastí a Květná 40 pro ně je využita zejména pro svou výhodnou 

polohu umožňující opět budování topologie hvězdy. U třech z nich opět není možné 

uvažovat o přetočení antén jinam a tím ulehčení přetíženému bezdrátovému provozu na 

Květné. 

Na dalším, koláčovém grafu je jasně viditelná síla inkriminovaného uzlu; pod 

Květnou 40 spadá téměř polovina všech klientů a až celkový součet počtu klientů na 

druhém a třetím nejvytíženějším uzlu dává dohromady srovnatelnou hodnotu.  
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Graf č. 4: Poměr počtu klientů v jednotlivých oblastech. Zdroj: (Vlastní zdroj) 

2.6 Průzkum nabídky konkurence 

Pro relevantní srovnání konkurenčních firem působících v Bruntále uvedu nabídky 

ostatních poskytovatelů - Telefónica O2, UPC Internet, BaroNet, OpavaNet, Bruntál-Net 

a Wlanet. Od každé firmy zvolím dva tarify – jeden levný a jeden rychlý. Nabídky se 

výrazně liší ať už co do rychlosti i ceny, takže nelze stanovit jednu hladinu společnou pro 

všechny. Pomohu si tedy často sledovaným poměrem rychlost / cena, který určí výhodnost 

jednotlivých nabídek. Ceny jsou vždy uvedeny včetně DPH a bez přihlédnutí k akcím, či 

doplňkovým službám zahrnutým v ceně. Vždy jde o zájem klienta získat čistě internet. U 

ADSL (Telefónica O2) jsem do ceny započetl i požadovaný minimální paušál 175Kč 

měsíčně za provoz pevné linky. 

Protože se v praxi celkem běžně vyskytuje klamavá reklama, doplním udávané 

hodnoty o hodnoty skutečně naměřené na serveru rychlost.cz a určím procentuální poměr 

k avizovaným rychlostem. 
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    O2 UPC BaroNet OpavaNet Bruntál-Net Wlanet 

Rychlost (Mbit/s) 8 10 4 4 2 0,5 

Cena (Kč) 650,00 490,00 400,00 375,00 250,00 350,00 

Cena 1Mbit/s (Kč) 81,25 49,00 100,00 93,75 125,00 700,00 

Naměřený průměr (Mbit/s) 4,27 3,62 3,34 3,62 0,78 0,43 

Dosažený poměr (%) 53,38 36,20 83,50 90,50 39,00 86,00 

le
vn
ěj

ší
 ta

rif
 

Reálná cena 1Mbit/s (Kč) 152,22 135,36 119,76 103,59 320,51 813,95 

Rychlost (Mbit/s) 16 20 8 8 4 1 

Cena (Kč) 1 007,00 800,00 600,00 550,00 400,00 500,00 

Cena 1Mbit/s (Kč) 62,94 40,00 75,00 68,75 100,00 500,00 

Naměřený průměr (Mbit/s) 6,33 8,21 5,11 6,68 2,03 0,68 

Dosažený poměr (%) 39,56 41,05 63,88 83,50 50,75 68,00 

ry
ch

le
jš

í t
ar

if 

Reálná cena 1Mbit/s (Kč) 159,08 97,44 117,42 82,34 197,04 735,29 

Tabulka č. 2: Srovnání nabídek konkurence a reálných rychlostí. Zdroj: Reklamní materiály jednotlivých 
firem a statistiky serveru rychlost.cz. 

Nejlépe působí v obou případech nabídka UPC. Nabízí nejen nejvyšší rychlosti, ale 

také nejlepší cenu 1Mbit/s. Při „ocenění“ naměřených hodnot svou pozici sice ztrácí, ale je 

jasné, že se jedná o významného hráče. 

Naproti tomu Telefónica O2 hlavně díky navýšení ceny o měsíční paušál spojený 

s provozem pevné telefonní linky statisticky poněkud ztrácí. Reálně se situace ovšem liší, 

což lze přisuzovat dlouhodobému působení na trhu, vytrvalé marketingové kampani a 

obecně známé snaze firmy jednou získaného klienta neztratit takřka za žádnou cenu. 

Jedním z důkazů takového chování může být např. výrazné zvýhodňování kontraktů 

uzavřených na dobu delší než jeden rok. Klient pak pod hrozbou vysokých sankcí smlouvu 

nevypoví, ani když kvalita připojení nedosahuje takových hodnot, jakých by podle nabídky 

měla. 

Zástupci dvou menších firem (BaroNet a OpavaNet) nabízí v obou případech 

v podstatě totožné produkty. Odpovídají si navzájem cenou, rychlostí i měřeným poměrem. 

Pravděpodobně je to výsledek vzájemného vlivu a svědčí o tom, že oba bedlivě sledují 

dění na trhu. 

Minoritní operátoři jsou pak svými nabídkami již v podstatě mimo relevantní 

konkurenční soupeření. Nedostatečné rychlosti v kombinaci s velmi vysokými cenami 

dávají poměr, který činí jejich nabídku nezajímavou a dá se předpokládat, že ani sebelepší 

marketingová strategie by jejich atraktivitu citelnějším způsobem nezvýšila. 
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Trh celkově vykazuje značnou dynamiku a takřka každý měsíc dojde aspoň u jednoho 

z operátorů k úpravě tarifů. Díky tomu je dlouhodobé sledování jakékoliv cenové hladiny 

relativně nespolehlivé. Pro orientační doplnění podkladů však postačí. Jasným trendem 

poskytovatelů, jejichž technologie a prostředky to dovolují, je neustálé zrychlování. 

Domácí připojení v Bruntále s cenou kolem 500Kč dosahovalo před třemi lety rychlostí 

max. kolem 1Mbit/s a to ještě s citelnou agregací. Dnes UPC nabízí desetinásobek.  

Taková politika má za cíl mj. i úplně eliminovat slabé konkurenty a převzít jejich 

klientelu. Firmy se z pohledu složení zisku zaměřují už spíše na kvantitu klientů, protože 

vysoký tlak okolí postupně sráží marži až na minimální hodnoty. A tak zatímco prodejní 

cena služby stagnuje, nebo dokonce mírně klesá, rychlosti letí vzhůru. 

Takřka nikdy však nedojde ke splnění reklamních slibů a reálná rychlost ve výši 40% 

nominální není výjimkou. Tento nedostatek způsobený nejčastěji nedostatečnými 

kapacitami technologií či vysokým poměrem agregace bývá nahrazen dravým 

marketingem. 

Paradoxně působí nabídka společnosti Wlanet. Fakt, že jejich klienti jsou ochotni 

platit měsíčně takřka stejnou částku jako u konkurenčního OpavaNetu za osminásobnou 

rychlost, svědčí do jisté míry o nízké informovanosti veřejnosti.  

2.7 SWOT analýza 

2.7.1 Silné stránky 

Použití moderních technologií – jednotliví pracovníci firmy se zajímají o prostředky, se 

kterými pracují a o rozvoj v oblasti informačních technologií obecně. Z toho důvodu je 

firma otevřená vůči zavádění moderních prvků a postupů do sítě. Limity zde klade v 

podstatě jen vysoká pořizovací cena, která často bývá vysoko nad možnostmi firmy a 

zabraňuje tak nákupu daného zařízení a získání zkušeností v práci s ním. 

Minimální zadluženost – v současnosti jediným závazkem MX-NETu vůči okolí je 

debetní úvěr ve výši 60 tisíc Kč, které firma občas využívá pro pokrytí okamžitých potřeb, 

pokud jí nestačí prostředky vlastní. Bývá však splacen během několika týdnů. Veškeré 

ostatní vybavení je hrazeno z vlastních zdrojů. Tento přístup zvyšuje firmě bonitu v její 

domácí bance a nabízí tak možnost využití výhodnějšího úvěru ve chvíli, kdy to bude 

skutečně potřeba. 



25 

Dlouhodobá důvěra klientů a dobré jméno – obojí je vybudováno dlouhodobě 

pozitivním přístupem zaměstnanců k práci a hlavně ke klientům. Případné výpadky jsou 

řešeny v nejkratším možném čase a klient je v případě zájmu pravidelně informován o 

průběhu odstraňování závady. Každý člen firmy, který je v kontaktu s klienty, dbá na 

slušnou komunikaci a vstřícný přístup k požadavkům. 

Dobré vztahy s okolím – ať už s úřady, bytovými družstvy nebo některými poskytovateli 

v blízkém okolí. Tato pozice usnadňuje jednání v případě žádosti o různá povolení, či 

domlouvání případné spolupráce a vzájemné výpomoci. Pozitivního vnímání firmy z této 

strany bylo dosaženo opět korektním jednáním a striktním dodržením domluvených 

pravidel i za cenu krátkodobě nevýhodnější pozice. 

Flexibilita – firma se nebrání nestandardním postupům a řešením, ať už je to v rámci 

interních záležitostí nebo při plnění požadavků klienta. Výjimkou nejsou netradiční tarify, 

unikátní technická řešení nebo zprostředkování služby, jíž se MX-NET přímo nezabývá. 

Kvalifikovaný a zkušený personál – který se permanentně zajímá o dění ve firmě i 

v jejím okolí. Protože jsou všichni čtyři společníci aktivní ve firmě od jejího počátku a je 

výhradně jejich vlastním majetkem, znají celou strukturu i fungování naprosto dokonale a 

cítí potřebu neustálého zlepšování. Rozumí své práci a dělají ji pečlivě a svědomitě. 

Rychlý přírůstek klientely – je mj. důsledkem i faktorů výše popsaných. Tento vliv 

umožňuje trvalé zvyšování obratu a tím dává prostor jednak ke zvyšování zisku, dále ke 

zvyšování hodnoty firmy a také k využívání drahých technologií. Roste goodwill i pozice 

na trhu. 

2.7.2 Slabé stránky 

Technické problémy v některých částech sítě – vyžadují nadbytečné servisní zásahy, 

jsou zdrojem vzrůstající nespokojenosti dotčených klientů a jejich odstranění bude pro 

firmu znamenat vznik nákladů, které přímo nepovedou k navýšení zisku. V nejkritičtějších 

úsecích sítě firma dosáhla technologického maxima současného řešení a bude proto 

potřeba nalezení nových způsobů zajištění přenosu dat. 

Nízká kapitálová základna – vyplývající z pozdního nástupu na trh a pomalého rozvoje 

firmy v prvních dvou letech existence. V té době byla možnost relativně snadného získání 

klientů – trh byl téměř prázdný a poptávka vysoká. Firmě však chyběl počáteční kapitál 

k pokrytí dostatečně velké lokality, a tak zájemce připojila konkurence. Toto zpoždění se 
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vzhledem k trvalému charakteru plateb každého klienta negativně projevuje ještě i dnes 

a firma jej může překonat jen připojením dostatečného počtu klientů. 

Chybějící služby z balíčku TriplePlay  – primárním účelem připojení zájemce je jeho 

požadavek přístupu k internetu. Ten je tedy dostupný 100% klientů. Doplňková telefonní 

linka může být s přihlédnutím k technickým možnostem sítě nabídnuta asi 80% klientů. 

Zcela však chybí možnost nabídnutí dnes stále populárnější kabelové televize, neboť 

rozvody ani většina páteřních spojů není na přenosy o takovém objemu stavěna. 

2.7.3 Příležitosti 

Pokrytí nových trhů – především vesnic a měst v blízkém okolí, kde nejsou dostupné 

služby na úrovni Bruntálu a kde je minimální či nulové působení konkurence. Nabízí se tak 

možnost rychlého a relativně jednoduchého vybudování monopolního postavení, které 

dokáže alespoň částečně mírnit ztráty způsobené soupeřením na zaplněném bruntálském 

trhu. 

Volný potenciál trhu – ani v samotném Bruntále není ve srovnání se zbytkem republiky 

trh úplně nasycen a při mezinárodním srovnání se západními zeměmi má ještě i Česko co 

dohánět. To slibuje možnost dalšího přírůstku klientů i v samotném Bruntále. 

Silný partner – dodavatel konektivity, České Radiokomunikace a.s., může při vhodně 

sestavené vzájemné dohodě nabídnout k využití svou infrastrukturu v okolí zahrnující 

dálkové optické trasy, vysílače, strategicky výhodné budovy apod. Bude-li MX-NET i 

nadále řádně platit své závazky plynoucí ze vztahu nebo dokonce navyšovat objem 

odebíraných služeb (což je téměř jisté), získává velmi výhodnou pozici pro případné 

vyjednávání o využití těchto výhod. 

2.7.4 Ohrožení 

Posilování pozic konkurence – zejména té celostátní (tedy UPC a Telefónica O2). 

V poslední době je citelné přiostřování vzájemného soupeření a tvorba čím dál lákavějších 

nabídek. Většina firem se snaží přilákat nové zákazníky, dokud ještě existují nerozhodnutí 

zájemci. Jakmile půjde již jen o vzájemné odlákávání klientů, bude šance na zvýšení zisku 

o poznání vyšší. 

Narůstající požadavky klientů – jsou zcela jednoznačně ovlivněny dvěma faktory – 

nárůstem objemu dat přístupných na internetu a vzájemnému soupeření poskytovatelů. 

Pokud nepříliš loajální klient uvidí lákavější nabídku konkurence, vytváří tlak na svého 
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současného poskytovatele s cílem dosáhnout minimálně stejně výhodných podmínek. 

V případě nesplnění požadavku pak hrozí ukončením vztahu. Tento proces má za následek 

nárůst vytížení infrastruktury Poslední míle a snižování marže. 

Neinformovanost veřejnosti – v případě neexistence obecného povědomí o možnostech 

kvantitativního i kvalitativního ohodnocení služby připojení k internetu bývá zájemce často 

ovlivněn neúplnou či dokonce klamavou reklamou. Zvažuje pak pouze hodnoty nabízené 

v reklamních prospektech a není schopen ověření reálného plnění. Své pomýlení si pak 

v některých případech uvědomí až po podepsání závazného dlouhodobého kontraktu a 

stává se tak pro ostatní poskytovatele nedostupným. 

2.8 Vyhodnocení analýzy 

Pokud si tedy shrneme všechny zmiňované komplikace a výsledky průzkumu názoru 

klientů, hledáme vhodné propojení dvou bodů s přímou viditelností na vzdálenost cca 980 

metrů vzdušnou čarou. Kvůli rušení vylučujeme použití jakýchkoliv technologií na pásmu 

5GHz. Páteřní spoj i vnitřní infrastruktura v dané lokalitě musí poskytovat dostatečné 

kapacitní rezervy jednak pro uspokojení současných nároků, dále pro plošné navýšení 

rychlostí u všech tarifů či nabídnutí tarifů zcela nových a v neposlední řadě také pro 

zvažované zavedení služeb balíčku TriplePlay. Proto požadujeme přenosovou kapacitu na 

všech trasách minimálně 80Mbit/s při zachování latence do 10ms. 

Budování nového spojení nesmí přesáhnout délku několika týdnů a musí odpovídat 

finančním, personálním a technickým dispozicím firmy. 
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3 Teoretická východiska řešení 

3.1 Vysv ětlení použitých pojm ů 

Download – přenos dat směrem z internetu, nejčastěji do klientského počítače. 

Upload – přenos dat směrem do internetu. 

Provider, Internet Service Provider, ISP – poskytovatel připojení k internetu. 

TriplePlay  - jedná se o současnou nabídku vysokorychlostního připojení k internetu, 

kabelové televize (IPTV) a pevné telefonní linky (VoIP). Z pohledu zákazníka jde o 

výhodné řešení, protože mu domů vede jediný kabel na tři služby, platí jednomu 

poskytovateli a ten mu ještě v rámci nejrůznějších balíčků nastaví výhodnou cenu. Hlavně 

díky IPTV se jedná o natolik složitou a technicky i finančně náročnou záležitost, že bývá 

nabízeno jen velkými a silnými firmami. 

FUP - zkratka tzv. Fair User Policy – politiky férového uživatele. Jde o limit přenesených 

dat. Někdy celkově, většinou však jen na downloadu. Pokud uživatel za dané období 

(nejčastěji měsíc) přesáhne tento limit, je mu rychlost výrazně snížena až do konce 

zúčtovacího období. Jde o ochranu před notorickými „stahovači“ sloužící k ušetření 

přenášené konektivity v úzkých hrdlech sítí. Primárně šlo o doménu ADSL poskytovatelů, 

napodobili ji však i četní zástupci regionálních a lokálních providerů.  

Fullduplex – linka (spoj), která přenáší data oběma směry. Může jít také o označení 

rychlosti dané linky – 10Mbit/s fullduplex znamená 10Mbit/s současně přenášených oběma 

směry. 

Halfduplex – linka (spoj), která přenáší data jen jedním směrem. Dva protichůdné 

halfduplexní spoje pak tvoří fullduplexní řešení. 

Asymetrická linka – linka, u níž není stejná rychlost přenosu dat v obou směrech. Protože 

běžného uživatele zajímá především download, u typických domácích přípojek nejčastěji 

několikrát převyšuje upload. 

ADSL - Asymetric Digital Subscriber Line – v současnosti asi nejběžnější způsob 

připojení k internetu. Vyznačuje se asymetričností a v některých lokalitách omezením 

kapacity. Na většině míst Česka je dostupné spolu s telefonní linkou. 

CATV  – kabelová televize; příjem televizního vysílání pomocí koaxiálního vedení. 

Umožňuje příjem širokého spektra kanálů v kvalitě vyšší, než terestrické anténní vysílání. 
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Navíc lze rozvodů po drobných technických úpravách využít i pro vysokorychlostní přenos 

dat po TCP/IP protokolu. 

Point to point, peer to peer, p2p spojení – propojení právě dvou bodů mezi sebou. 

Point to multipoint  – propojení jednoho bodu s více dalšími. 

Poslední míle – označuje infrastrukturu, na jejímž konci je již uživatel připojení 

k internetu. Zahrnuje tak rozvody v rámci města, sídliště či domu. Její budování a 

provozování v rámci jednoho či několika měst je často primárním předmětem činnosti 

lokálních poskytovatelů. 

3.2 Přehled použitelných řešení 
Pro přenos dat na protokolu TCP/IP s vysokou mírou spolehlivosti lze nasadit 

v podstatě dva typy řešení. Prvním z nich jsou bezdrátová zařízení, druhým je pak 

propojení obou bodů pomocí kabeláže. 

3.2.1 Bezdrátová za řízení 

Využívají principů elektromagnetického záření o frekvenci v řádu jednotek až desítek 

gigahertzů a na krátké vzdálenosti (do jednotek kilometrů) umožňují v některých případech 

přenos až v řádu stovek megabitů. Jejich největší slabinou je možnost negativního rušení 

ostatními spoji v okolí a v drtivé většině případů i nutnost přímé viditelnosti mezi oběma 

spojovanými body. 

Výhodu pak představuje relativně snadná instalace, která až na potřebu přesného 

zaměření nevyžaduje náročnějších úkonů či speciálních povolení. Samotný provoz spojů 

může a nemusí být regulován státní autoritou. V prvním případě je jejich použití 

podmíněno získáním a pravidelným placením zvláštní licence, která zaručuje exkluzivitu 

využívání některého z dostupných kanálů v dané lokalitě. Tím je zamezeno překrývání 

kanálů a snižování jejich propustnosti. Neregulovaná varianta spojů pak umožňuje použití 

zcela volné. Od pásma 5GHz výše jsou na trhu k dispozici pouze úzce směrové (point-to-

point) spoje, čímž se opět omezuje případné vzájemné překrývání spojů. 

V Česku lze realizovat provoz na mnoha kmitočtech. U pásem, která bývají běžně 

využita poskytovateli našeho typu, jsem vyznačil symbol hvězdičky *. Jedná se o 

následující frekvence: 

• 2,4GHz* – je "volné" pásmo, určené pro datové spoje point-to-point a point-to-

multipoint, pracující v režimu tzv. rozprostřeného spektra. Z důvodu masového 
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nasazení těchto pojítek se zvláště ve velkých aglomeracích již projevují velké 

potíže se vzájemnou interferencí pojítek. [6] 

• 3,5GHz*– je regulované pásmo, určené pro datové a telekomunikační spoje 

převážně point-to-multipoint (lze ale i point-to-point), toto pásmo je z větší části 

rozděleno mezi několik velkých poskytovatelů veřejných telekomunikačních služeb 

s celorepublikovou působností (FWA – Fixed Wireless Access), kteří si samostatně 

v rámci své části pásma regulují kanálové využití. Omezeně lze část tohoto pásma 

přidělovat individuálně pro menší lokální soustavy. Podmínkou přidělení kmitočtů 

je poskytování veřejných telekomunikačních služeb. [6] 

• 5GHz* – je "volné" pásmo určené pro datová pojítka point-to-point a point-to-

multipoint, pracující v režimu tzv. rozprostřeného spektra, v tomto pásmu lze 

provozovat pojítka Wi-Fi a je vhodné převážně pro interiérové aplikace, možné 

jsou i externí aplikace. Ve větších městech je situace v tomto pásmu obdobná jako 

v pásmu 2,4GHz. [6] 

• 6GHz – je regulované pásmo, určené pro RR spoje point-to-point zvláště 

s vysokými přenosovými kapacitami a na dlouhé vzdálenosti. Ve srovnání 

s ostatními regulovanými pásmy jsou v tomto pásmu nízké provozní poplatky ČTÚ. 

[6] 

• 7GHz – je regulované pásmo, určené pro RR spoje point-to-point a to zvláště na 

velké vzdálenosti, z hlediska obsazení kanálů zde vzniká technické omezení pro 

realizaci spojů s vysokou přenosovou kapacitou. [6] 

• 10GHz* – je "volné" pásmo, určené pro RR spoje point-to-point na krátké i dlouhé 

vzdálenosti, vysílací výkon je zde omezen na max. 2 mW, dalším omezením je 

maximální šířka obsazeného kanálu 28 MHz. S masovým nasazením těchto pojítek 

pro distribuci internetu se již objevují ve velkých metropolích lokality, ve kterých 

je z důvodu vzájemného rušení budování dalších spojů problematické. Byť se jedná 

o "volné" pásmo seriozní dodavatelská firma provede vždy před montáží nového 

spoje proměření radiového pozadí na propojovaných lokalitách a na základě 

výsledků měření navrhne vhodný kmitočtový pár pro budoucí spoj. [6] 

• 11GHz* – je regulované pásmo pro RR spoje point-to-point na střední a delší 

vzdálenosti a pro vyšší přenosové kapacity. Ve srovnání s ostatními regulovanými 

pásmy jsou v tomto pásmu nízké provozní poplatky ČTÚ. [6] 
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• 13GHz – je regulované "univerzální" pásmo, určené pro RR spoje point-to-point. 

[6] 

• 15GHz – bývalo regulovaným "univerzálním" pásmem pro RR spoje, v současné 

době se vyklízí a nepřiděluje, v budoucnu bude využito výhradně pro vojenské 

účely. [6] 

• 18GHz* – je regulované "univerzální" pásmo, určené pro RR spoje point-to-point. 

[6] 

• 23GHz – je regulované pásmo, určené pro RR spoje point-to-point a vhodné na 

střední a kratší vzdálenosti a vyšší přenosové kapacity [6] 

• 24GHz* - je "volné" pásmo, určené pro různé aplikace monitorování, dálkového 

ovládání apod., lze využít i pro datové přenosy point-to-point velmi krátkého 

dosahu [6] 

• 26GHz – je regulované pásmo, určené pro datové a telekomunikační spoje 

převážně point-to-multipoint (lze ale i point-to-point). Toto pásmo je z větší části 

rozděleno mezi několik velkých poskytovatelů veřejných telekomunikačních služeb 

s celorepublikovou působností (WLL – Wireless Local Loop), kteří si budou 

samostatně regulovat kmitočtové příděly. Malá část pásma je k dispozici i pro RR 

spoje point-to-point pro kratší vzdálenosti. [6] 

• 38GHz* – je regulované pásmo, určené pro RR spoje point-to-point, vhodné 

zvláště pro kratší spoje např. v rámci města a pro vysokokapacitní spoje [6] 

• 40GHz – je regulované pásmo, určené převážně pro point-to-multipoint spoje 

s širokými možnostmi uplatnění (univerzální pásmo – Multimedia Wireless 

Systems MWS) pro datové, telekomunikační, video a smíšené aplikace. [6] 

• 80GHz* – je "volné" pásmo, určené pro point-to-point spoje pro vzdálenosti do 2 

km a velmi vysoké přenosové kapacity. Výkon vyzářený anténou je zde omezen na 

max. 45 dBW. [6] 

Zvláštní kategorii představují laserové spoje, které pracují principu laserového 

paprsku úzce soustředěného pomocí specifické kombinace optických čoček na obou 

stranách. Jedná se však o řešení citlivé na fyzické přerušení paprsku a tak vážným 

problémem mohou být i banality typu hustý déšť, mlha nebo poletující listí. 
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3.2.2 Kabelové propojení bod ů 

Představuje realizaci celé trasy pomocí optických či metalických vodičů. Prvně 

jmenované mají výborné přenosové schopnosti (dle použitého typu a hardwaru běžně 

jednotky i desítky gigabitů) a jsou při splnění určitých podmínek použitelné na téměř 

neomezeně dlouhé spoje. Proto jsou nejčastěji využívány na páteřní dálkové trasy, u 

kterých se předpokládá požadavek velkokapacitního přenosu. 

Struktura a složení vláken tvořících funkční jádro kabelu však činí vodič náchylný na 

mechanický ohyb s malým poloměrem (pod 20cm) a nešetrné zacházení obecně. Proto 

bývají nejčastěji uloženy ve výkopech a kryté speciální chráničkou zamezující působení 

půdní vlhkosti či fyzickému kontaktu ostrých úlomků s kabelem. Jejich cena převyšuje 

cenu běžné kabeláže, a proto bývají využívány spíše většími firmami. 

Naproti tomu metalické vedení je využitelné jen pro lokální rozvody v domech, neboť 

jejich maximální použitelná délka dosahuje 100 metrů. Nevyžadují sice tak šetrné 

zacházení a jsou několikanásobně levnější, avšak jejich nejvyšší teoretická přenosová 

kapacita nepřesahuje 1 gigabit. Navíc jsou náchylné k reakcím na zvýšené 

elektromagnetické pole v okolí (nejčastěji blesk) v podobě indukování zvýšeného napětí, 

které v některých případech může poškodit zařízení připojená na obou koncích. 

3.3 Krytí náklad ů 

V případě potřeby vyšších finančních prostředků, než kterými subjekt (soukromá osoba, 

firma, obec atp.) momentálně disponuje lze využít některé z nabídek bank či podobných 

institucí. Ty primárně nabízí dva typy produktů tohoto určení: 

3.3.1 Úvěr  

Je formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, 

na principu návratnosti, dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo v 

průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok ve formě peněžité prémie. Kredit vzniklý 

bankovním úvěrem tvoří kolem 95 % oběživa Prvního světa. (10) 

Poskytování úvěrů je jednou ze základních činností bank a tvoří nejdůležitější 

položku aktiv, jež zajišťují příjem banky. Mohou být podmíněné účelem (tzn. sloužit na 

pořízení pouze konkrétní věci, služby apod.). Úvěrový vztah mezi bankou (či jiným 

věřitelem) a klientem vzniká podepsáním úvěrové smlouvy. Podmínky bývají 

standardizované, banky úvěry poskytují zcela běžně a mají tedy stanoveny detaily vztahu 
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tak, aby byly výhodné pro obě strany. Získání úvěru je administrativně jednodušší pro 

soukromé osoby, u kterých převládá větší množství relativně nízkých půjčovaných částek. 

Naopak u firem či jiných větších subjektů jsou poskytované částky řádově vyšší a banka 

tak vyžaduje důkladnější prověření každého konkrétního případu. Proto si o klientovi 

zjišťuje bližší údaje a jeho finanční situaci; u právnických osob pak analyzuje podíl 

vlastního a cizího kapitálu ve firmě a také podíl krátkodobých, střednědobých a 

dlouhodobých zdrojů. Nakonec je proveden tzv. přepočet bonity – tzn. přepočtení ostatních 

analýz (likvidity, bonit, rentability apod.) a ten se srovná s ostatními výsledky. Na základě 

toho pak věřitel rozhodne o poskytnutí úvěru. Proces schvalování probíhá ve výboru a jsou 

při něm zohledňovány ještě i další kritéria jako je např. teritoriální příslušnost žadatele. 

Banky mohou a nemusejí vyžadovat tzv. zajištění – tzn. záruku, že v případě 

problematického splácení dostane své peníze zpět. Tato alternativa s sebou jako výhodu 

pro klienta zpravidla přináší nižší úrok, neboť znamená pro banku nižší riziko. Ručení 

může být akcesorické (tedy majetkové) nebo abstraktní (např. směnkou). Banka také pro 

minimalizaci rizika může stanovit úvěrové limity. 

U úvěru s délkou splácení pod jeden rok se nejčastěji používá jednoduché úročení – 

poskytnutá částka je tedy jednorázově navýšena o úrok a ten je pak klientovi zahrnut do 

pravidelných splátek. Pokud je doba trvání delší než jeden rok, používá se úročení složené, 

kdy se na konci každého jednotkového období (roku) úrok přidá k základu a v příštím 

období se úročí i spolu s ním.  

Po sepsání smlouvy je klientovi umožněno čerpání (využití) dle smluvených 

podmínek. Banka pak po celou dobu trvání úvěru průběžně plnění těchto podmínek 

monitoruje. Splácení probíhá v drtivé většině formou tzv. anuitních splátek, kdy výše 

splátek při shodné úrokové míře v čase zůstává konstantní a mění se pouze poměr mezi 

splátkou úroku a jistiny (půjčené částky). 

Dle požadavků klienta lze úvěrování provést buď jednorázovým poskytnutím 

prostředků, kontokorentem (klient dostane k dispozici „prostor“ který může a nemusí 

využít až do výše limitu) anebo revolvingem (kdy klient při splnění určitých podmínek 

může úvěr využít opakovaného čerpání až do výše úvěrového limitu). 
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Úvěry můžeme rozdělit také podle formy poskytnutí na tři základní skupiny: 

- Peněžní – čerpání tedy probíhá ve formě peněz, nejčastěji v bezhotovostní 

podobě. Typickými zástupci jsou kontokorent, provozní úvěr, investiční 

úvěr nebo hypotéční úvěr. 

- Závazkové úvěry a závazky – jejich podstatou je poskytnutí dobrého 

jména banky a zaručení se za jeho závazky. Z toho logicky vyplývá, že jsou 

poskytovány spíše výjimečně a jen dobrým klientům. Patří sem akceptační 

a avalový úvěr a bankovní záruka. 

- Alternativní formy financování  – u kterých je pro čerpání nutné splnění 

některých specifických podmínek. Jsou nejčastější v obchodním styku a 

opět nejsou poskytovány zcela běžně. Jednotlivé varianty jsou faktoring, 

forfaiting a leasing. 

3.3.2 Leasing 

Slovo leasing je převzato z angličtiny a v překladu znamená pronájem. Jedná se 

o obchodní operaci, kdy leasingový pronajímatel umožní pořízení majetkové hodnoty 

podle potřeb a požadavků leasingového nájemce. Leasingový nájemce potom za úplatu 

tuto hodnotu užívá s možností jejího přechodu do vlastnictví nájemce po ukončení doby 

trvání leasingové smlouvy. [8] 

Leasing je možné podle majetkových vztahů na začátku a konci smlouvy rozdělit na: 

 

Finanční leasing - jedná se o obchodní operace leasingového pronajímatele a 

leasingového nájemce, které zajišťují pořízení předmětu leasingu dle potřeb a požadavků 

nájemce. Součástí smlouvy je stanovené předkupní právo nájemce po řádném ukončení 

leasingové operace, kterou může, ale nemusí nájemce využít. Je-li nájemce 

podnikatelským subjektem, musí dodržet znění zákona o dani z příjmu včetně všech 

novelizovaných ustanovení. Pakliže by se tak nestalo, nemohl by využívat daňového 

zvýhodnění, které finanční leasing přináší.[8] 

 

Operativní leasing - jde o obchodní vztah ujednaný mezi leasingovým pronajímatelem, 

leasingovou společností a leasingovým nájemcem. Uzavírá s na relativně krátkou dobu 

pronájmu, která je podstatně kratší, než je doba životnosti a doba odepisování předmětu 

podle platné legislativy. Leasingová společnost zakoupí předmět leasingu, který 
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katalogizuje a zájemce má tak možnost si z takového katalogu vybrat. Pouze ojediněle 

kupuje společnost předmět podle přání zákazníka. Doba pronájmu bývá sjednána dle 

požadavků zákazníka. Ukončením řádné doby leasingu zůstává předmět leasingu dále ve 

vlastnictví pronajímatele.[8] 

 

Zpětný leasing - jedná se o specifický typ leasingu z pohledu změny majetkových práv 

k předmětu leasingu (PL). Předpokládá se, že majitelem ještě před započetím leasingové 

operace je zpravidla podnikatel nebo soukromá osoba, která si PL koupí od výrobce nebo 

dodavatele. Z různých důvodů (dostání se do finančních problémů, využívání daňových 

výhod leasingu), mohou žádat leasingovou společnost o ZL. Leasingová společnost (LS) 

od zájemce o leasing na začátku ZL předmět odkoupí a připojí mu finanční prostředky za 

koupi. Odhad ceny se řídí soudním znaleckým posudkem. Leasingová operace probíhá tak, 

že leasingový nájemce platí nájemné v řádných splátkách a účtuje je pouze v případě, když 

jde o podnikatele a to do nákladových položek svého účetnictví (rovnoměrně nebo i 

zrychleně). Ukončením leasingové smlouvy pronajímatel odprodá PL nájemci za 

zůstatkovou nebo smluvní cenu.[8]  

3.4 Marketingový pr ůzkum  

je systematické shromažďování a vyhodnocování informací, které vedou k 

pochopení požadavků trhu. Hledá odpovědi na otázky týkající se nákupního chování 

zákazníků, kvality distribuce výrobků, účinnosti reklamy, vnitro a vně podnikové činnosti, 

cen a dalších prvků systému marketingového řízení.  

3.4.1 Základní p řístupy marketingového výzkumu: 

Kvalitativní výzkum - hledá odpovědi na otázky: „ Proč?“ a „ Jak?“. Zjišťuje tedy důvody 

a příčiny chování lidí. Klade důraz na podrobné prozkoumání názorů vybraných 

představitelů cílové skupiny a na zkoumaný problém.  Mezi hlavní metody kvalitativního 

průzkumu patří: individuální hloubkové rozhovory, skupinové rozhovory a projekční 

techniky. 

Kvantitativní výzkum - hledá odpovědi na otázky typu „Co?“, „Kolik?“ a „Jak často?“. 

Zkoumá tak především postoje, názory a přístup zákazníka ke konkrétním výrobkům nebo 

službám. Bývá zpravidla prováděn na větším počtu respondentů. Hlavními metodami 



36 

kvantitativního průzkumu jsou: osobní, telefonické, písemné a elektronické dotazování a 

pozorování. 

3.4.2 Funkce marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum: 

- pomáhá identifikovat příležitosti a problémy spojené s prodejem, 

- vytváří metody pro sběr informací, 

- řídí a uskutečňuje proces sběru dat, 

- analyzuje výsledky prodeje, 

- analyzuje nákupní chování spotřebitelů, 

- sděluje zjištěné poznatky a jejich důsledky, 

- poskytuje zpětnou vazbu managementu a pracovníkům, 

- umožňuje kontakt s kupujícím, 

- poskytuje informace o budoucím vývoji na trhu, 

- poskytuje informace o potřebách, preferencích a chování zákazníků, 

- poskytuje informace o konkurenci, 

- dává managementu informace, které pomáhají při tvorbě reklamních a 

marketingových strategií, volbě cílů a řízení podniku, 

- odstraňuje rizika z podnikání, 

3.4.3 Postup p ři marketingovém výzkumu 

1. Definování problému – nejdříve je třeba určit, v jakém rozsahu a do jaké hloubky 

bude průzkum prováděn a co je jeho cílem. Zadání by mělo obsahovat: 

– Jaké informace chci získat. 

– Kde je budu získávat a od koho. 

– Kdo je bude získávat. 

– Pomocí jakých metod a forem je budu získávat. 

– Výše nákladů. 

– Personální zajištění (vlastní režie, agentura). 

– Materiálně-technické zajištění. 

2. Plán výzkumu (situační analýza) – druhým krokem je vytvořit prováděcí plán, 

zvolit správnou metodiku výzkumu, zvolit representativní vzorek respondentů a 

vytvořit podklady pro vlastní výzkum. 
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3. Sběr informací  - fáze realizace dotazování, pozorování a zkoumaní. 

4. Zpracování, analýza a vyhodnocení údajů – kompletace, klasifikace, kódování, 

třídění, analýza a vyhodnocení výsledků výzkumu. 

5. Závěry a doporučení a přijetí marketingových opatření – na základě výsledků se 

vytvoří postupy, směrnice a další marketingové strategie, které povedou k zlepšení 

situace. 

3.4.4 Kdy provád ět marketingový výzkum? 

– když se mění produktové portfolio, nebo když uvádíte nový výrobek na trh, 

– když potřebujete znát potřeby a reakce trhu na novou službu, 

– když dochází k nějaké inovaci, 

– když klesá tržní podíl firmy, 

– když klesají tržby, 

– když chcete znát pozici vaší značky v podvědomí spotřebitelů, 
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4 Návrh řešení 

4.1 Průzkum názor ů klient ů 
Abych mohlo být řešení co nejefektivnější, bylo třeba prozkoumat postoje klientů 

k provozu na síti, jejich stížnosti a požadavky. Jde tedy o klasický kvantitativní přístup. 

Primárním účelem je zjistit, zda pociťují kolísání kvality připojení během provozní špičky 

a nakolik to v nich vzbuzuje pocit nespokojenosti. Při té příležitosti jsou ale položeny i 

další otázky – tedy jestli jsou spokojeni s nabídkou služeb, zda sledují nabídky konkurence 

a zda je tyto nějak zaujaly. Následně je pak monitorován zájem o nové, rychlejší tarify a o 

doplňkové služby z balíčku TriplePlay. Tato část dotazníku má za úkol rámcově určit 

strategii firmy v blízké budoucnosti – ať už co se týče rozsahu služeb, objemu každé z nich 

anebo zaměření na cílové skupiny.  

Jako komunikační kanál pro tento účel se osvědčil interní online systém firmy. Slouží 

mimo jiné i klientům, jímž umožňuje přehled historie vlastních plateb, modifikování 

odebíraných služeb nebo komunikaci s pracovníky firmy. Mimo jiné ale také umožňuje 

zveřejnění jednoduchého hlasování (ankety), a to i cíleně např. podle tarifu, platební 

morálky nebo lokality. Toho jsem využil a položil devět otázek, jejichž seznam i 

s volenými možnostmi jsou obsahem Přílohy č. 4. Odpovědi se mi dostalo během 14 dnů 

od necelé třetiny klientů (31,7%), což je statistický vzorek zaručující dostatečnou 

věrohodnost celého průzkumu. 

Výsledky vypadají takto: 

 

 
Graf č. 5: Poměr klientů podle reakce na sníženou kvalitu služeb. Zdroj: (Vlastní zdroj) 
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Na prvním grafu je vidět, nakolik klienti zpozorovali komplikace v síti, resp. nakolik 

je nestandardní situace obtěžuje. Více než pětina z nich považuje výpadky a poklesy 

rychlostí za závažné a objevují se první známky nespokojenosti. Bude-li situace přetrvávat 

i nadále, je očekávatelné, že minimálně část z nich bude zvažovat změnu svého operátora a 

hrozí tak nejen odliv příjmů (a s tím související posílení konkurence), ale také poškození 

dobrého jména firmy. 

Další více než třetina si sice uvědomuje, že se jim nedostává služeb v řádné kvalitě, 

nicméně jsou ještě dočasně ochotni tuto skutečnost tolerovat. Komplikace však musí být 

v krátké době odstraněny. Poslední a zatím největší skupinu tvoří uživatelé, kteří změnu 

nepocítili. S největší pravděpodobností je to způsobeno jejich marginálním zájmem 

o využívání připojení k internet, který zřejmě berou spíše jen jako doplněk své práce 

(zábavy, komunikace…). 

Celkově tedy z grafu vyplývá, že jen každý pátý klient zasažený poruchami v síti 

vnímá současný stav skutečně negativně. V horizontu maximálně několika týdnů lze ale 

racionálně očekávat změnu poměru a přeliv od v současnosti větších skupin k těm, které 

jsou zatím výrazně slabší. 

 

 
Graf č. 6: Využití služeb nejvíce poznamenaných nekvalitou přenosu. Zdroj: (Vlastní zdroj) 

Touto otázkou je analyzováno využití služeb, které jsou velmi citlivé na změnu 

kvality přenosu dat a především na odezvy. Respondenti tentokrát mohli zvolit více 

možností a tak je pochopitelné, že celkový součet všech naměřených údajů převyšuje 

obligátní hodnotu sta procent. 
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Dnes velmi populární přenos živého hlasu či obrazu (první dvě položky v grafu) 

reagují na zhoršené podmínky zkreslením zvuku, obrazu či úplným přerušením. Tím se 

znemožňuje tento způsob komunikace, klient přichází o svůj komfort a chce-li konverzaci 

dokončit, je odkázán na textovou formu dorozumívání. 

Další sloupec zahrnuje hraní her. Online hraní je doménou především náctiletých 

chlapců, ale výjimkou nejsou ani lidé o něco starší, či dívky a ženy. Dle druhu hry je 

vyžadována především nízká latence a při jejím nedosažení se obraz pohybuje trhaně 

a spojení se opět může i přerušit. 

Při vzálené správě je komunikace s ovládaným PC nepohodlná, uživatel dlouho čeká 

na odezvu a je narušena plynulost práce. U VPN pak závisí na službě, která je využita; jsou 

však jednoznačně zpomaleny přenosy dat i reakce protistrany. 

Živé přenosy (tzv. streaming) při snížené kvalitě komunikace také ztrácejí svou 

plynulost, působí trhaně a pokud je na vysílací straně použito variabilní měnění datového 

toku, u klienta klesá kvalita obrazu i zvuku. V extrémních situacích může dojít opět 

i k celkovému přerušení spojení. 

 

 
Graf č. 7: Míra využití nezávislých měřičů rychlosti připojení k internetu. Zdroj: (Vlastní zdroj) 

Správná interpretace výsledků položení tohoto dotazu říká především dvě věci. 

Jednak ukazuje, že celých 81% dotčených uživatelů je schopno kvantitativně definovat 

zhoršení služeb, což pak vede k negativním postojům při zkoumání poměru slibované a 

skutečné rychlosti a nabídek konkurence. Druhým důsledkem je zhoršování statistik na 

měřících serverech. Pokud téměř dvě třetiny dotázaných zanáší do dlouhodobých statistik 
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jen výsledky při nízkých rychlostech (tedy při problémech), poškozují tím dobré jméno a 

důvěryhodnost firmy. 

 

Graf č. 8: Míra známosti konkurenčních značek mezi klientelou MX-NETu. Zdroj: (Vlastní zdroj) 

Tento graf zobrazuje sílu jednotlivých značek na Bruntálském trhu. Opět bylo 

zvolitelných více možností a tak celkový součet všech procentuálních hodnot ve 

výsledcích jistě přesahuje stovku. 

Vede jednoznačně Telefónica O2, jejíž jméno bylo povědomé téměř všem dotázaným 

a chybějící tři procenta by klidně mohla odpovídat statistické chybě. O UPC věděla zhruba 

polovina respondentů a evidentně je v lokalitě dosud známé spíše jako dodavatel kabelové 

televize. O něco známější pak byla místní síť BaroNet a jako čtvrtý skončil opavský 

poskytovatel. Zbývající dvě společnosti pak zabírají už jen okrajovou část a jejich vliv na 

klienty je v podstatě zanedbatelný. 

 
Graf č. 9: Hrozba účinku konkurenčního marketingu na klienty MX-NETu. Zdroj: (Vlastní zdroj) 
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Záměrem položení této otázky bylo aspoň přibližné změření marketingového 

působení konkurenčního okolí MX-NETu. Výsledky totiž ukazují nejen rozsah a záběr 

reklamních kampaní jednotlivých firem, ale také výhodnost jejich nabídek a ochotu klientů 

se nějakým srovnáním vůbec zabývat. 

U celkem 59% respondentů přichází snahy jiných poskytovatelů vniveč a klienti MX-

NETu jsou vůči nim v podstatě imunní. To může být způsobeno jejich spokojeností se 

současným stavem anebo vcelku běžným znechucením z reklamy. Za zmínku pak stojí 

ještě výsledek firmy UPC Internet, který v kombinaci s hodnotou u téhož operátora 

v předešlém grafu zřejmě naznačuje posilování pozice v Bruntále. 

 
Graf č. 10: Dostupnost nadstandardních televizních kanálů. Zdroj: (Vlastní zdroj) 

Protože trendem poskytovatelů se v rámci technických možností stává zavádění 

služeb skupiny TriplePlay, je žádoucí zjistit, nakolik jsou jednotlivé její složky poptávané a 

jaký tedy nabízejí potenciál. Těsně nadpoloviční většina dotázaných využívá společné 

televizní antény v domě, která jim nabízí příjem šesti běžných, volně šířených kanálů 

veřejnoprávní i soukromých televizních společností. 27%ní část je ale náročnější a již 

zvolilo něktérou z variant placeného příjmu nadstandardních televizních stanic. 

Mezi nimi je i 8% z celkového počtu uživatelů, kteří již dříve navázali obchodní styky 

se společností UPC a je téměř jisté, že již byli nebo v blízké budoucnosti budou touto 

firmou osloveni s nabídkou k odebírání i dalších služeb. Představují tedy pro MX-NET 

rizikovou skupinu, u které může hrozit migrace. Oněch 27% ale také znamená, že více než 

čtvrtina klientů je ochotna platit za internet i televizi. Pokud by dostali nabídku ve formě 

balíčku, který by jejich celkové náklady snížil, je reálné, aby nabídku přijali.  
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Graf č. 11: Zájem o služby balíčku TriplePlay. Zdroj: (Vlastní zdroj) 

Tato otázka mířila cíleněji na požadavky trhu. Výsledky ukazují relativně vysokou 

míru konzervativismu a neochotu měnit zaběhnuté – více než polovina dotázaných je se 

současně odebíranou kombinací služeb spokojená. Částečně by to mohlo být způsobeno 

vyčkáváním, co během několika měsíců přinese plánovaná celostátní digitalizace 

televizního vysílání a příležitost domácností dostat se k neobvyklým programům zdarma. 

Zcela jistě však uvnitř této skupiny existují i klienti, kteří si díky bohaté nabídce 

různých poskytovatelů (ať už telefonu, TV nebo internetu) prostě vybrali a v tuto chvíli 

jsou spokojeni. 

 
Graf č. 12: Priority klientů při odběru služby připojení k internetu. Zdroj: (Vlastní zdroj) 

Výsledky předposledního dotazu byly celkem očekávatelné, nicméně přínosem je 

poměr jednotlivých složek. Skoro čtyři klienti z deseti klientů se při výběru dodavatele 
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připojení k internetu zaměřují hlavně na výhodnost jeho nabídky – tedy cena linky 

vydělená rychlostí. Jsou však i uživatelé, kteří preferují vysokou rychlost a cena je pro ně 

podřadnějším parametrem. Jsou zastoupeni čtrnácti procenty a mohli by se stát cílovou 

skupinou nabídky dražších tarifů, u kterých dodavateli roste zisk. 

Naproti tomu pro téměř pětinu uživatelů je hlavním údajem cena a jsou ochotni při 

nižších cenách akceptovat malou rychlost. V této skupině jsou zasoupeni jednak lidé 

sociálně slabší a jednak ti, kteří přístup k internetu využívají jen zřídkakdy. Zajímavým 

údajem je ještě více než desetina klientů, kteří za své peníze požadují především kvalitní 

péči a vstřícnost při řešení problémů. 

 
Graf č. 13: Zájem o dražší tarify. Zdroj: (Vlastní zdroj) 

Závěrečný dotaz zjišťoval ochotu klientely využívat dražších služeb a výsledky jsou 

poměrně překvapivé. Když byl dotazník podobného charakteru využit asi před dvěma lety, 

odpověděla nadpoloviční většina dotázaných, že jsou se svou rychlostí spokojeni a že ani 

v případě zvýšení nejsou ochotni připlácet. Dnes je jich necelá třetina. Naopak těch, kteří 

by lepší nabídku přivítali, je téměř polovina a to otevírá prostor pro vytvoření nové 

nabídky, která bude myslet i na náročnější klientelu. 

 

4.2 Výběr technologie 
Pro výběr varianty, která bude pro firmu skutečně optimální je třeba zvažovat hned 

několik parametrů o nestejné váze (důležitosti). Rozhodl jsem se zohledňovat pět 
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parametrů a každému z nich jsem přidělil procentuelní váhu. Čím vyšší procento, tím 

důležitější daný parametr je. 

Vlastnosti jednotlivých variant posléze ohodnotím body od 1 do 10, kdy jednička 

bude znamenat velmi nevhodnou hodnotu a desítka ideální. Pomocí maticových výpočtů 

získám variantu s nejvyšším bodovým ohodnocením. Ta pak bude požadavkům firmy 

vyhovovat nejlépe. 

Zkoumaná kritéria jsou následující: 

Kapacita (25%) – jedná se o propustnost spoje v Mbit/s. Zvažovat budeme pouze hodnoty 

naměřené v reálném provozu, a to ve fullduplexním režimu. Uvažována bude maximální 

hodnota, u níž je zachována odezva 3 ms a méně. 

Rezervy (25%) – možnost relativně jednoduché upgradovatelnosti spoje. V tuto chvíli sice 

poptáváme řešení pro přenos „pouhých“ 80Mbit/s, nicméně pokud by technologie 

umožňovala za přijatelných podmínek výrazné rozšíření možností, bylo by to určitě 

přínosem. Není v zájmu firmy v následujících letech celý proces modernizace opakovat. 

Cena bez DPH (20%) – finanční vyjádření nákladů potřebných pro uvedení dané varianty 

do kompletního provozu. U některých variant bude nutno zvažovat i pravidelné náklady, 

které nejsou přímo spojeny s pořízením zařízení. 

Náročnost instalace a údržby (15%) – každá z variant bude vyžadovat určité vyškolení 

pracovníků MX-NETu v oboru. Dále však taky bude rozhodovat nutnost dalších instalací 

(speciální stožáry, nezbytná elektroinstalace apod.) či pravidelné kontroly a údržba. 

Riziko nefunkčnosti (15%) – je zvažován goodwill výrobce a nabízený servis, záruka, 

monitoring i možné narušení spoje. 

Všechny tyto parametry jsem pak u jednotlivých variant ohodnotil body podle tabulky 

uvedené v Příloze č. 1. Čím více bodů, tím lépe a zvítězí řešení, které po přepočtu 

vážených koeficientů bude dosahovat nejvyšší hodnoty. U číselných intervalů (cena, 

kapacita…) jsem zvažované pole rozdělil rovnoměrně na deset stejných úseků. Pro 

přehlednější zobrazení jsem ještě body doplnil desetistupňovou barevnou škálou v rozsahu 

od sytě červené (1 bod – nevyhovující) až po sytě zelenou (10 bodů – maximálně 

vyhovující). 
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4.2.1 Bezdrátová za řízení pro p řenos dat: levné a jednoduché řešení 

V této oblasti lze dnes nalézt poměrně široké spektrum možností s velice rozdílnými 

cenami i přenosovými kapacitami. Bezdrátová varianta budování tras je mezi poskytovateli 

populární pro svou jednoduchost a nízkou cenu. Toho jsou si vědomi nejen obchodníci, ale 

i někteří dodavatelé velkoobchodní konektivity, kteří k určitému objemu odebíraných 

služeb ochotně nabídnou i zvýhodněnou nákupní cenu některého z této skupiny řešení. 

ČRa mezi ně však bohužel nepatří a přechod k jinému dodavateli v současnosti nepřichází 

pro MX-NET v úvahu. 

V posledních dvou letech se na trhu objevily i prodejci hardwaru nabízející leasingové 

splácení bezdrátových spojů s možností jejich následného odkupu za zbytkovou cenu 

(navracení zařízení po ukončení nájemního vztahu je v těchto případech nevhodné; 

provozní životnost produktu je vzhledem k minimálnímu opotřebení i pomalém zastarávání 

dlouhá). Během celé doby splácení bývá v ceně zahrnut i dohled a nezbytný servis (služba 

SLA); po případném odkupu lze službu za nevysokou úplatu odebírat i nadále. 

Především tento doplněk tvoří citelnou výhodu specializovaných prodejců podobného 

typu oproti univerzálním leasingovým společnostem. Pronájem zařízení u jedné 

společnosti a odebírání SLA u druhé by spoj zbytečně prodražily. Univerzální společnosti 

navíc díky jedinečnosti produktu nejsou schopny vystihnout své náklady a rizika z celého 

kontraktu tak přesně jako ty specializované, takže lze předpokládat lepší krytí z jejich 

strany promítnuté do vyšší ceny. Z těchto důvodů tedy vylučuji i využití této varianty. 

Licencovaná pásma 11GHz, 18GHz, 38GHz: kvalitní a bez rušení 

Jejich nespornou výhodou je minimální rušení pásma a tedy i vysoký standard 

přenosu. To je však logicky vykoupeno jednak vysokou pořizovací cenou a jednak nutností 

platit povinné licence Českého telekomunikačního úřadu ve výši řádově desítek tisíc Kč 

ročně. 

Řešení má jistě své využití v oblastech, kde jsou již ostatní pásma nepoužitelná, 

a placený pronájem vyhrazeného kanálu představuje jedinou možnost. S tím se však ještě 

bruntálští provozovatelé bezdrátových spojů potýkat nemusejí. Navíc u prvních dvou 

pásem dosahují stanovených požadavků v oblasti rychlosti jen nejdražší zařízení (často 

navíc ještě neprodávaná v Česku) a jejich použití tedy není příliš vhodné. 
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Nelicencované pásmo - 10GHz: snadné a dostupné 

V této kategorii připadají v úvahu celkem tři dodavatelé řešení. Celkem jich lze na 

českém trhu najít více, ale jedná se buď o malé „garážové“ firmy bez potřebných 

zkušeností a technologií anebo o firmy, které se primárně zabývají jiným typem 

bezdrátových přenosů (např. průmyslové CCTV kamery, spoje pro přenos hlasu apod.) a 

není u nich jistota požadované vysoké kvality dodaných spojů. 

Proto byli osloveni jen ti výrobci, kteří se dlouhodobě specializují přímo na 

inkriminovaný obor vysokokapacitního přenosu dat. Všichni byli osloveni e-mailem a byl 

u nich poptáván spoj přesně na míru podle požadavků firmy. Z nabídek a referencí 

některých firem pak byl sestaven následující přehled. 

Prvním, a asi i nejznámějším výrobcem tohoto typu bezdrátových spojů, je Alcoma. 

Její jednotky s označením AL10D MPEL90 by pokryly požadavky, co se týče kapacity, 

s desetiprocentní rezervou, tedy 88Mbit/s v reálném provozu. Instalují se jako kompletní 

venkovní zařízení, jen s nutným připojením ke zdroji elektrické energie a ethernetu. Dále 

v úvahu připadá i varianta nabízející reálných 155Mbit/s. Ta je nazvána AL10F. 

Dodavatel nabízí i nonstop vzdálený dohled a servis do 24 hodin v pracovních dnech 

během dvouleté záruky zdarma a poté za paušál ve výši 1800Kč měsíčně. Instalace by 

proběhla po zaškolení v režii MX-NETu a samotný provoz je již specifikován jako 

bezúdržbový. Cena levnější varianty byla stanovena na 105 tisíc Kč, u dražší jde o 191 500 

Kč. Zmíněné ceny jsou bez DPH a včetně nezbytného příslušenství. Bohužel, parametry 

spoje jsou v otázce propustnosti definitivní a jednoduché navyšování bez nutnosti 

vysokých nákladů nepřipadá v úvahu. 

Alcoma má na trhu dlouhodobě výborné jméno a leckdy bývá používána jako 

synonymum pro vysokokapacitní bezdrátový spoj. Firmy využívající jejich produktů se 

v drtivé většině případů shodnou na tvrzení, že se jedná z pohledu sítě o 

„neviditelný“ prvek, tedy že se v podstatě jedná o ekvivalent kabelového vedení (mimo 

samotné propustnosti samozřejmě). Ve shrnutí níže platí první údaj pro levnější variantu, 

druhý pro dražší: 
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ALCOMA AL10D MPEL90  hodnota body 

Cena v Kč 105.000 8 

Kapacita v Mbps 88 2 

Cena za 1Mbps 1.193 5 

Rezervy v procentech vlastní kapacity 0 1 

Náročnost velmi nízká 8 

Riziko nízké 7 

 
ALCOMA AL10F hodnota body 

Cena v Kč 191.000 4 

Kapacita v Mbps 155 6 

Cena za 1Mbps 1.232 5 

Rezervy v procentech vlastní kapacity 0 1 

Náročnost velmi nízká 8 

Riziko nízké 7 

 

Druhý dodavatel se jmenuje Summit Development. Jedná se o přímého konkurenta 

Alcomy. Z jeho nabídky by potřeby MX-NETu pokryl model QAM10G/100 s avizovanou 

propustností 100Mbit/s, kdy 2Mbit/s jsou vyhrazeny pro režii zařízení a na samotný provoz 

tak zůstává reálných 98Mbit/s. Instalace probíhá opět po proškolení v režii zákazníka, 

avšak pod dohledem zástupce dodavatele. 

Toto řešení je bezpečnější, neboť spoj je po nainstalování prověřen odborníkem a jeho 

stoprocentní funkčnost potvrzena předávacím protokolem. Navíc se také sníží komplikace 

při správném směrování, uchycení atp. Slabší goodwill firmy je nahrazen výrazně lepším 

servisem, kdy je spoj na požádání opět nonstop monitorován a odstranění závady proběhne 

do šesti hodin od nahlášení v režimu 24 / 7 / 365. Navíc není-li technik schopen závadu na 

místě odstranit, vymění celou jednotku za novou a oprava pak probíhá až v servisním 

centru dodavatele. 

Tím se značnou měrou eliminují negativní dopady eventuálního výpadku. Ačkoliv je 

jednotka schopná softwarového upgradu propustnosti, je 100Mbit/s horní hranicí jejích 
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schopností a pro MX-NET se tak tato výhoda stává irelevantní. Cena byla stanovena na 

119.199Kč bez DPH a je do ní zahrnuto i veškeré nezbytné příslušenství. 

SUMMIT QAM10G/100  hodnota Body 

Cena v Kč 119.199 4 

Kapacita v Mbps 98 6 

Cena za 1Mbps 1.216 5 

Rezervy v procentech vlastní kapacity 0 1 

Náročnost velmi nízká 8 

Riziko nízké 7 

Trojlístek nejznámějších výrobců pak doplňuje firma Orcave. V rozmezí požadavků 

firmy jsou varianty 85 a 105 Mbit/s, které jsou však softwarově (po zakoupení klíče) 

rozšířitelné až na 155 a 200Mbit/s. V nabídce se vyskytují hodnoty po odečtení nutného 

servisního kanálu; tyto hodnoty tedy lze považovat za reálné. Instalaci lze provést jak bez 

dohledu po proškolení, tak i za cenu 12 tisíc Kč na klíč. 

Z důvodu objektivity při srovnávání s konkurencí budu do tabulky uvádět cenu při 

instalaci ve vlastní režii. Dodavatel nabízí i nonstop dohled a servis do šesti hodin 365 dní 

v roce při podepsání servisního kontraktu za paušál ve výši 1.960Kč měsíčně. Při délce 23 

měsíců trvání tohoto kontraktu je nabízena odborná montáž spoje zdarma. 

Celý vysílací komplet se skládá z tzv. IDU a ODU (indoor unit a outdoor unit – 

vnitřní jednotka a venkovní jednotka). Tyto dva prvky musí být propojeny speciálním 

vedením a náročnost instalace je proto o něco vyšší. Někteří uživatelé technologie si také 

stěžují na nízkou odolnost IDU vůči nízkým teplotám.  Ceny byly stanoveny na 111 tisíc a 

134 tisíc Kč včetně příslušenství a bez DPH. 

 

Orcave 85Mbit/s hodnota body 

Cena v Kč 111.000 8 

Kapacita v Mbps 85 2 

Cena za 1Mbps 1.294 5 

Rezervy v procentech kapacity >100 10 

Náročnost střední 5 

Riziko nízké 7 
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Orcave 105Mbit/s hodnota body 

Cena v Kč 134.000 7 

Kapacita v Mbps 105 3 

Cena za 1Mbps 1.276 5 

Rezervy v procentech vlastní kapacity <100 9 

Náročnost střední 5 

Riziko nízké 7 

 
Nelicencované pásmo - 24GHz: vysoká kapacita za vysokou cenu 

Vyšší frekvence znamená vyšší propustnost, ale také náročnost na instalaci a cenu. Je 

třeba dodat, že v kategorii pojítek na pásmech bez nutnosti pronájmu licence existuje i celá 

řada dalších výrobců a produktů. Nejznámější jsou jména jako Trango, GigaBeam, 

Ceragon, DragonWave či Alvarion. Tito výrobci již představují technologickou špičku 

v odvětví a jejich produkty dosahují na krátkých vzdálenostech (do 2km) přenosových 

rychlostí i 800Mbit/s. Nicméně jejich běžná cena se již pohybuje mimo rámec možností 

MX-NETu. Často se lze setkat s částkami kolem půlmilionu korun bez DPH za spoj, 

výjimkou pak nejsou ani zařízení v hodnotě 900 tisíc Kč bez DPH. 

 

24 GHz obecně hodnota body 

Cena v Kč 700.000 1 

Kapacita v Mbps 1Gbps+ 10 

Cena za 1Mbps 1,5 10 

Rezervy v procentech vlastní kapacity 0 1 

Náročnost vyšší 4 

Riziko vysoké 3 

 

Zvláštní podkategorii pak tvoří laserové spoje. Jejich kapacita se sice v některých 

případech pohybuje i nad 1Gbps, nicméně překážkou je kromě vysoké ceny a nízkého 

dosahu levnějších variant (ve stovkách metrů) i fakt, že kvalita přenosu přes laserový 

paprsek je velice citlivá na vnější podmínky. A tak hustá mlha, sněžení či prudký déšť (v 

podhůří Jeseníků není ani jedno nijak neobvyklé) mohou zapříčinit dočasné úplné 

přerušení spoje či zhoršení jeho parametrů pod přípustnou mez. 
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Vyšší frekvence: mimo možnosti 

Technologie dnes dovoluje využití i kmitočtů kolem 70 a 80GHz, kde přenosové 

rychlosti bez problémů dosahují hodnoty v řádku stovek megabitů. Náklady na jejich 

pořízení se však opět pohybují vysoko nad finančními možnostmi MX-NETu a i v případě 

obstarání potřebných prostředků by jejich nákup zvyšoval zátěž rozpočtu a riziko ohrožení 

existence firmy by vzrostlo natolik, že jejich pořízení pro tentokrát není bezpečné. 

4.2.2 Vlastní okruh FTTx: nejrychlejší a nejdražší zároveň 

Technicky jednoznačně nejnáročnější varianta. Znamenala by uložení vlastního 

optického vedení po celé trase do země. Po dokončení by však umožňovala takřka 

bezúdržbový provoz při velmi vysoké kapacitě i v řádu gigabitů za sekundu. Délka trasy 

byla předběžným odhadem stanovena na 2300 metrů s nutností překonat několik cest a 

chodníků. Velkým zdržením by mohla být komunikace s úřady, společnostmi 

provozujícími inženýrské sítě (v Bruntále jich je celkem šest) a majiteli dotčených 

pozemků. 

Před zahájením takového druhu prací je totiž potřeba územní rozhodnutí a následně 

stavební povolení. Další náklady by znamenalo vypracování projektu, který by byl 

předložen příslušnému stavebnímu úřadu a musel by být odsouhlasen výše zmíněnými 

účastníky. Na jeho zhotovení totiž MX-NET vlastními silami nestačí a neúspěšné pokusy 

by znamenaly jen další neúnosné prodlužování celé akce. 

Další variantou patřící do této podkapitoly je i pronájem či odkup dnes již částečně 

nepoužívaných teplovodů. Jde o podzemní betonové šachty, které byly dříve využívány 

k rozvodům tepla z centrálních tepláren do jednotlivých panelových domů. Jsou 

vybudovány do pomyslné hvězdicové struktury, kdy existuje jedna centrální stanice, z ní 

vede několik větví do lokálních stanic v jednotlivých částech města a z těch pak šachty 

vedou trasami podél všech zásobovaných budov. To znamená, že jsou fyzicky propojitelné 

v podstatě kterékoliv dva body napojené na síť. 

Celá infrastruktura je v majetku a správě akciové společnosti Teplo Bruntál, jejímž 

jediným a stoprocentním vlastníkem je Město Bruntál. Tato skutečnost by mohla být 

částečným příslibem korektního a stabilního smluvního vztahu, který by byl jen minimálně 

ovlivňován jakýmikoliv tržními změnami či snahou pronajímatele / prodejce 

maximalizovat zisk za každou cenu. Při předběžném nezávazném poptávání takové formy 

spolupráce přímo u kompetentních osob společnosti Teplo Bruntál a.s. byl návrh přijat 
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pozitivně, avšak byl vyloučen pronájem. Naproti tomu u prodeje by byla akceptována jak 

jednorázová platba, tak i několikaletý prodej na splátky s minimálním navýšením. 

Nespornou výhodou oproti pokládání vlastní kabeláže do výkopů je tak samozřejmě 

úspora nákladů a odpadnuvší povinnost žádat o stavební povolení, souhlas společností 

obstarávajících bruntálské podzemní rozvody kanalizace, vodovodů, sítí elektrické energie, 

telekomunikací atd. Protože jsou šachty dostatečně rozměrné i pro fyzický přístup člověka, 

byla by montáž i údržba relativně jednoduchá. 

Naproti tomu nevýhody jsou dvě. První vyplývá z již zmiňované hvězdicové 

topologie, která by několikanásobně zvýšila potřebné množství optického vlákna 

rozvedeného do jednotlivých pokrytých budov. Druhá komplikace je následkem 

dlouhodobého zanedbávání těch částí, které již byly nahrazeny novými a jsou dnes 

nepoužívané. Nepodléhají totiž tak přísnému dohledu ze strany současného majitele a 

jejich stav již není zcela ideální. Tento fakt by mohl vést v lepším případě např. 

k propadnutí stropu v některé části a tím i k přerušení vedení, v horším pak např. ke 

zranění hrajících si dětí, jež by překonaly jen minimální zabezpečení bránící fyzickému 

přístupu. 

Obě dvě situace (stejně jako i další plynoucí ze zmiňovaného stavu) přinášejí natolik 

velké riziko, že jej firma není ochotna postoupit, i když tím přijde o na první pohled 

výhodnou možnost. 

 

Vlastní okruh FTTx hodnota body 

Cena v Kč cca 2 mil. 1 

Kapacita v Mbps 1Gbit+ 10 

Cena za 1Mbps 2000 3 

Rezervy v procentech vlastní kapacity >100 10 

Náročnost extrémní 1 

Riziko zanedbatelné 9 

4.2.3 Pronájem okruhu FTTx: maximum výkonu s minimá lními náklady 

Při poptávání jednotlivých řešení se firmě naskytla i zcela unikátní přiležitost. Jediný 

její dodavatel konektivity České Radiokomunikace a.s. nabídl díky dlouhodobě dobrým 

vztahům možnost propojení obou požadovaných bodů pronájmem optických vláken na 

jeho vlastní trase. Ve spolupráci se společností UPC totiž instaloval vedení po několika 
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okruzích ve městě a jeden z nich by pohodlně uspokojil potřeby firmy. Šlo by o dvě 

nenasvícená vlákna s tím, že aktivní prvky by MX-NET instaloval ve vlastní režii. 

Cena zřízení byla stanovena na 30 tisíc Kč, měsíční pronájem pak na 15.740 Kč (obě 

dvě ceny včetně DPH). MX-NET by pak jednorázově musel investovat dalších cca 45 tisíc 

Kč do nezbytné elektroinstalace, optických převodníků apod. na koncovém bodu Květná 

40. Obrovská výhoda optických vedení byla popsána výše. Zde by byla poměrně snadno 

dostupná kapacita 1Gbit/s, což je řádově výše, než ostatní uvažované varianty při 

zachování přijatelné pořizovací ceny. 

Při výměně optických převodníků (což je i přes náklady poměrně jednoduchá 

záležitost) se můžeme dostat ještě o jeden řád výše, a to skýtá dostatečné rezervy pro 

takřka jakoukoliv činnost v budoucnosti. 

Odpadly by i náklady spojené se samotnou fyzickou instalací vedení – tedy zajištění 

výkopů, úřední povolení pro ně, souhlasy majitelů pozemků apod. Navíc by se prostředky 

ušetřené za pořízení daly investovat do modernizace interních rozvodů, resp.  nahrazní 

bezdrátových spojů optickým vedením. Opět by rapidně narostla propustnost do 

jednotlivých větví oblasti, zvýšila by se stabilita spojení a navíc by se již nepotřebný 

bezdrátový hardware dal opět použít v jiných lokalitách. To by znamenalo další úsporu 

nákladů v budoucnosti a tím v podstatě i snížení pořizovacích nákladů. 

Jedinou zřejmou nevýhodou je, že vedení zůstává v cizím vlastnictví a MX-NETu tak 

přibude trvalá položka mezi fixními náklady. Její výše je však i se srovnání se splátkami 

nízká a neměla by výrazným způsobem ovlivnit celkový rozpočet firmy. Pokud se navíc 

díky této možnosti podaří zprovoznit a nabízet např. IPTV, znamená to, že tato nově 

vzniklá položka bude snadno eliminována přírustkem klientů. 

 

Pronájem okruhu FTTx hodnota body 

Cena v Kč 75.000 + 13.000 10 

Kapacita v Mbps 1Gbit+ 10 

Cena za 1Mbps 12 10 

Rezervy v procentech vlastní kapacity >100 10 

Náročnost velmi nízká 8 

Riziko zanedbatelné 9 
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4.3 Volba varianty 
Všechna data jsem seřadil do jedné tabulky. Uváděl jsem jak bodové hodnoty, tak i 

jejich vážené přepočty (počet bodů x procentuelní váha). Záměrně jsem ignoroval původně 

počítanou cenu za 1Mbit/s – tento údaj se již díky zahrnutí obou dvou parametrů 

zohledňuje a další kalkulace s ním by celkový výsledek zkreslovaly.  Celkové výsledky 

jsou zobrazeny červeně. 

 

  parametr Cena Kapacita Rezervy Náročnost Riziko CELKEM  Pořadí 

Varianta koeficient 20% 25% 25% 15% 15%   

ALCOMA AL10D MPEL90  body 8 2 1 8 7 26  

  vážené body 1,6 0,5 0,25 1,2 1,05 4,6 7. 

ALCOMA AL10F body 4 6 1 8 7 26  

  vážené body 0,8 1,5 0,25 1,2 1,05 4,8 5.-6. 

SUMMIT QAM10G/100  body 4 6 1 8 7 26  

  vážené body 0,8 1,5 0,25 1,2 1,05 4,8 5.-6. 

Orcave 85Mbit/s body 8 2 10 5 7 32  

  vážené body 1,6 0,5 2,5 0,75 1,05 6,4 3. 

Orcave 105Mbit/s body 7 3 9 5 7 31  

  vážené body 1,4 0,75 2,25 0,75 1,05 6,2 4. 

24 GHz body 1 10 1 4 3 19  

  vážené body 0,2 2,5 0,25 0,6 0,45 4 8. 

Vlastní okruh FTTx body 1 10 10 1 9 31  

  vážené body 0,2 2,5 2,5 0,15 1,35 6,7 2. 

Pronájem okruhu FTTx body 10 10 10 8 9 47  

  vážené body 2 2,5 2,5 1,2 1,35 9,55 1. 

Tabulka č. 3: Srovnání variant. Zdroj: (Vlastní zdroje) 

Jde vidět, že vítězná varianta (Pronájem okruhu FTTx) pohodlně vede jak 

v absolutním, tak i v relativním bodování. Její náskok oproti druhé variantě je dokonce 

přibližně třetinový. Tímto přesvědčivým výsledkem jsem ujištěn o tom, že řešení bude mít 

pro firmu skutečně největší přínos s minimem negativ. Další možnosti tedy již 

neuvažujeme. 

4.4 Plánovací fáze realizace 

Již několik týdnů před samotným výběrem řešení problematického spoje na Květnou 

existoval předpoklad, že modernizace bude mimořádně nákladná a časově náročná. Proto 

firma omezila své aktivity v oblasti výstavby, šetřila prostředky a snažila se maximalizovat 

rezervy jak finanční, tak i materiálové. Díky tomu se podařilo shromáždit volných cca 110 
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tisíc Kč na bankovním účtu a dalších 40 tisíc Kč v materiálu (univerzální elektroinstalační 

prvky, metalická kabeláž apod.). 

Při orientačním poptávání úvěru v bance byla tato ochotna přislíbit cca 270 tisíc. Při 

požadavku vyšší částky by již úvěrová angažovanost přesáhla 300 tisíc Kč, což by vyústilo 

v podmínku banky zahrnující soupis majetku a podepsanou bianko směnku. To představuje 

zbytečné administrativní náklady s tím spojené a i určité riziko pro firmu plynoucí 

z existence směnky na její vrub. K dispozici tak má firma maximálně 420 tisíc Kč s tím, že 

se však nepočítá s využitím celého tohoto potenciálu. 

Díky volbě pronájmu okruhu však odpadl problém extrémně vysokých nákladů. 

Firma tak mohla nejen realizovat řešení čistě z vlastních dispozic, ale navíc i nahromaděný 

kapitál investovat do podpůrných modernizací, které ještě zvýší efekt celé akce. Tím je 

jednoznačně pokrytí sídliště Květná optickým kabelem, čímž dojde k navýšení kapacit 

v oblasti a eliminaci nežádoucího rušení bezdrátového provozu odstraněním zbytečných 

spojů. Na následujícím obrázku vidíme sedm lokálních bezdrátových spojů (červená barva), 

které mohou být nahrazeny optickým vedením (zelená barva). Další čtyři spoje z téhož 

bodu (Květná 40) nejsou zobrazeny – slouží pro připojení vzdálenějších objektů, nelze je 

nahradit a jejich zobrazení by bylo tedy zbytečně matoucí. 

Jednotlivé bloky jsou budovy panelových domů s více vchody. Jejich vzájemná 

poloha na schématu přibližně odpovídá i reálné geografické situaci. Mezi inkriminovanými 

uzly jsou ještě i další pokryté budovy. Jsou však součástí již existující trasy a tak v nich 

budou stávající kabelová vedení pouze nahrazena či doplněna optickými vodiči. Z tohoto 

důvodu ani není podstatné jejich zobrazení. 
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Schéma č. 2: Nahrazení starých bezdrátových spojů novými optickými. Zdroj: (Vlastní zdroj) 

Akce bude provedena najednou, za provozu a zabere několik dní. Aby samotná 

fyzická instalace proběhla pokud možno bez problémů, bude jí předcházet období příprav 

a podpůrných procesů. Byl proveden předběžný hrubý odhad nákladů, který usnadní 

kalkulace a umožní předběžná jednání s bankou o vyřízení úvěru. Náklady by měly činit 

cca 220 tisíc Kč s tím, že polovinou již firma disponuje ve vlastních zdrojích. 

Dalším pozitivem je fakt, že bezdrátový hardware, který bude nahrazen, může být 

znova použit. Jeho prodejní cena je díky známkám opotřebení minimální, avšak užitná 

hodnota zůstává relativně vysoká a opětovné použití bude znamenat úsporu nákladů 

v budoucnu. 

Pro samotné naplánování průběhu bylo počítáno s několika omezujícími faktory. Tím 

prvním je osmihodinový pracovní den pro všechny zúčastněné pracovníky. Druhým 

prvkem, se kterým je třeba počítat, je fakt, že ke zprovoznění optického kabelu bude 

potřeba použít speciální svářečky, což je zařízení, kterým firma nedisponuje, ale je možno 

jej zapůjčit u dodavatele optických kabelů po absolvování příslušného školení. 
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Při montáži vodičů bude často zapotřebí vrtání a podobných hlučných prácí. Abych 

eliminoval případné stížnosti obyvatel dotčených domů, naplánoval jsem montáž na všední 

dny od 8:00 do 17:00. S cílem minimalizovat její celkovou délku budou přizváni na pomoc 

ještě dva externí brigádníci, kteří budou spolupracovat vždy s jedním z členů MX-NETu. 

Akce na sebe budou plynule navazovat a zahájení jedné bude často podmíněno 

úspěšným dokončením některé předcházející. Pro maximální zkrácení celé realizace a pro 

rovnoměrné rozložení pracovních sil byl stanoven přesný harmonogram činností. Tím 

předejdu zbytečným organizačním komplikacím a zdržením. 

Samotní stálí zaměstnanci (Jan, Tomáš, Luděk a Lukáš) budou zapojeni do procesu 

dle schopností a funkce, kterou v běžném provozu vykonávají. Již z charakteru plánované 

činnosti vyplývá, že budou stanoveny pracovní týmy. Dle zkušeností s danou prací jsem 

v každém týmu stanovit „vedoucího“, který bude mít v případě neshod rozhodující slovo 

a který ponese zodpovědnost za odvedenou práci vůči firmě. Ve schématu níže je tento 

vždy označen podtržením. 

Z výše uvedeného vyplývá, že akce musí začít v pondělí, skončit v pátek, přes víkend 

se nesmějí provádět rozsáhlejší hlučné práce a svařování konektorů bude probíhat v pátek, 

sobotu a v neděli. 

Abych neohrozil chod firmy a zabránil časovým ztrátám z prostojů (z důvodu 

chybějícího nářadí, materiálu apod.), uvolnil jsem každý den někoho ze čtyř zaměstnanců 

firmy tak, aby v případě potřeby mohl sloužit jako podpora na dopravu potřebných věcí, 

příp. dočasnou výpomoc. Tento člověk se také zároveň se mnou bude podílet na běžných 

procesech ve firmě, které jsou pro její chod i po omezení činnosti nezbytné (komunikace 

s klienty, řešení případných akutních výpadků, přebírání zboží apod.). 

Pro splnění potřebných norem je nezbytně nutná revize elektroinstalace po jejím 

vybudování. Z toho důvodu jsem naplánoval postupnou kontrolu všech změněných či nově 

vybudovaných uzlů kontrolu externím revizním technikem. Ten byl dokonce ochotný 

provést akci přes víkend, což plánování do jisté míry usnadnilo. 

4.5 Fáze příprav realizace 

11 dní před začátkem 

Tomáš: Je potřeba zajistit nezbytná povolení týkající se umístění zařízení v objektu. 

Celkem se jedná o 31 dotčených „vchodů“ panelových domů. Velkou výhodou je fakt, že 
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14 z nich je v majetku města Bruntál, s nímž má MX-NET již z dřívějška generální 

smlouvu na umístění zařízení ve všech objektech města. Stačí tedy doručit projektovou 

dokumentaci popisující instalaci. Dalších 9 vchodů spadá pod správu Okresního 

stavebního bytového družstva Krnov, s nímž má MX-NET navázán podobný vztah;  je 

potřeba jen opatřit podepsané souhlasy domovníků v každém z nich. Posledních 8 vchodů 

má samosprávu vlastní, což vyžaduje navíc i vyhotovení smlouvy a její schválení 

domovníkem (či představenstvem samosprávy). Na nástěnku všech těchto domů bude 

umístěno oznámení o termínu, délce, druhu a rozsahu plánovaných prací tak, aby se 

obyvatelé mohli dostatečně připravit. 

Posledním objektem, na který bude přivedeno optické vlákno, je hotel Slezan. Ten je 

nedávno modernizovaný a na technické zásahy daleko vhodnější než klasické bytové domy. 

Na instalaci postačí ústní souhlas majitele. Zároveň bude nezbytné připravit dohody 

o provedení práce pro dva externí brigádníky. 

S pronajímatelem optického okruhu domluví podmínky kontraktu dle nabídky, uzavře 

písemnou smlouvu a zajistí spuštění služby nejpozději den před dokončením samotné 

výstavby na sídlišti Květná. 

Lukáš: Připraví kompletní projekt pro interní potřeby firmy včetně seznamu potřebného 

zboží a materiálu a souvisejícího rozpočtu. Porovná položky s aktuálními skladovými 

zásobami a v seznamu vyznačí položky, které je třeba objednat. Vybere nejvhodnější 

hardware a u důvěryhodných zdrojů pokud možno ověří jejich vhodnost pro náš konkrétní 

účel. 

Jan: Vybere dva vhodné brigádníky pro akci a zaškolí je. Podmínkou bude zkušenost práce 

s elektroinstalacemi a manuální zručnost. V rámci možností kandidáty i částečně otestuje 

na reálných situacích. 

7 dní před začátkem 

Tomáš: Dle již přesných požadavků zajistí úvěr v bance. Ten je již předběžně dohodnutý, 

takže k čerpání by mělo dojít během maximálně dvou dní. Dohodne s domovníky 

dotčených objektů přístup na střechu, do strojovny výtahu a případně i ostatních běžně 

nepřístupných částí domu, které budou k instalaci využity. Tím se eliminuje riziko prostojů 

během samotné montáže. 
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Luděk a Lukáš: Na základě Lukášova seznamu objednají potřebné zboží a materiál 

a dojednají s dodavateli přesné podmínky a termíny dodání. Zajistí zapůjčení svářečky na 

víkend před spuštěním optické sítě. 

1 den před začátkem 

Luděk a Lukáš: připraví a nastaví aktivní prvky, prověří funkčnost všech zařízení a 

v případě potřeby je otestují. 

Jan: připraví spotřební materiál a nářadí. V případě nedostatku vyhotoví seznam, podle 

kterého bude v následujících dnech průběžně dokupováno. 

4.6 Fáze výstavby 

Den 1. - pondělí 

Jan: s pomocí prvního brigádníka zahájí práce na Okružní. Dle projektové dokumentace 

postupně zavěsí a ukotví potřebnou kabeláž, rozvedou ji po objektech do stávajících 

rozvaděčů atd. Činnost bude provádět v koordinaci s Luďkem, který se dle potřeby bude 

s druhým brigádníkem věnovat téže činnosti nebo budou budovat a upravovat potřebnou 

elektroinstalaci. 

Časový fond výkonných pracovníků ve výši 32 hodin by měl být dostačující na 

provedení všech činností v této lokalitě; nedávno budovaná infrastruktura většinou plně 

dostačuje novým požadavkům a změny nebudou takového rozsahu. Propojování budov 

v této lokalitě je usnadněno tím, že jednotlivé domy spolu těsně sousedí a není tedy 

zapotřebí překonávat široké mezery. 

I přesto jsou ale v případě potřeby k dispozici ještě Tomáš s Lukášem, což by přineslo 

dalších až 16 hodin časového fondu. 

Tomáš: vzhledem k náročnosti celé operace bude ladit jednotlivé činnosti podle aktuálního 

vývoje a provádět vhodné operativní změny. Pokud by nastaly komplikace, zúčastní se 

samotné instalace (viz výše). 

Den 2. - úterý 

Jan a Luděk: s oběma brigádníky instalují další vedení, tentokrát na domech Květná 23+25 

a Květná 27+29. Zároveň modernizují potřebnou místní elektroinstalaci a osazují aktivní 

prvky. 
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Tomáš: koordinuje a provádí dohled. Při výskytu komplikací může opět i s Lukášem 

zasáhnout přímo při instalacích. 

Den 3. - středa 

Jan a Luděk: probíhá druhá půlka instalace na dvojici budov Květná 23+25 a Květná 

27+29. Pomáhají oba brigádníci. 

Tomáš: viz předchozí dny. 

Lukáš: v časných ranních hodinách odjíždí do Prahy pro svářečku a absolvuje školení. 

Den 4. - čtvrtek 

Jan a Luděk: s brigádníky provádějí instalaci na budově, která vyžaduje největší 

modernizaci (Květná 17, 19 a 21), a připojují hotel Slezan, coby konečný bod nejdelší 

větve nového vedení. Budova je na zásah již připravena z dřívějška, takže její instalace 

kompenzuje zdržení způsobené náročností modernizace popsané výše. 

Lukáš: večer se vrací z Prahy. 

Den 5. - pátek 

Jan a Luděk: dokončují s pomocí brigádníků trasu mezi Květnou 17,19, 21 a Slezanem 

a rozvody v obou budovách. 

Lukáš a Tomáš: začínají na již hotových objektech svařovat a testovat umístěná optická 

vedení. Připravují každý bod tak, aby mohl být ihned po provedení revize spuštěn. Zároveň 

provedou poslední vizuální kontrolu celé instalace a případně vyhotoví seznam vad, které 

sice nemají bezprostřední vliv na funkčnost systému, ale musí být odstraněny (zdi 

poškozené vrtáním, neutěsněné průrazy, neesteticky vedené kabely apod.). Tyto potom 

oznámí příslušným domovníkům. 

Den 6. - sobota 

Lukáš a Jan: pokračují ve svařování spojů a konektorů na optických vláknech a dokončují 

vizuální kontrolu celé instalace. 

Tomáš: spolu s externím revizním technikem prochází znova všechny upravené body sítě a 

na každém z nich kontrolují plnění bezpečnostních norem. Po schválení revizního technika 

dochází k prvním skutečnému „oživení“ daného bodu. 
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Den 7. - neděle 

Tomáš: dokončuje kontrolu bodů s revizním technikem a spouštění aktivních prvků. To je 

v centru celé větve (Květná 40) průběžně kontrolováno a potvrzováno Lukášem. 

Lukáš, Luděk, Jan: na Květné 40 provádí instalaci centrálního bodu – zde se setkávají 

všechny nově rozvedené kabely, provádí se jejich zapojení do zbytku datové sítě. Je 

provedena instalace záložních zdrojů elektrické energie pro případ výpadku proudu, 

smontován stojanový rozvaděč pro nezbytná zařízení a vzdáleně ověřován fyzický stav 

všech nových částí – ať už převodníků, konektorů, kabelů, přepínačů atd. 

Den 8. - pondělí 

Lukáš: otestuje pomocí specializovaných aplikací propustnost a stabilitu nových spojů 

s maximální důsledností a citlivostí na odchylky. Doladí případné drobné nesrovnalosti či 

nahlásí komplikace většího rozsahu tak, aby mohly být okamžitě odstraněny. Pokud bude 

vše v pořádku, připraví síť na spuštění ostrého provozu. To proběhne v noci, aby možný 

výpadek postihl co nejméně uživatelů. 

Tomáš: jede do Prahy vrátit svářečku s příslušenstvím a cívky s nevyužitou kabeláží. 

Den 9. - úterý 

V brzkých ranních hodinách proběhne spuštění ostrého provozu. 

Lukáš a Luděk: po dobu následujících minimálně 72 hodin budou provádět detailní 

a maximálně kritický monitoring. Pokud to situace dovolí, proběhnou další testy 

propustnosti a stability. Odstraní případné nedostatky. 

Jan: se svým spolupracovníkem – brigádníkem postupně odstraní nyní již nepotřebný 

bezdrátový hardware z jednotlivých bodů, provedou jeho očištění a fyzickou kontrolu a 

uloží je do skladu pro další využití pro interní potřeby firmy. 

4.7 Náklady a jejich pokrytí 

Po pečlivém rozpočítání byly stanoveny náklady na úpravu jednotlivých uzlů a jejich 

propojení. V ceně jsou vždy započítána potřebná zařízení a spotřební materiál. Částky jsem 

zaokrouhloval vždy nahoru na celé stovky. 

Květná 40 – centrální uzel celé nově budované větve sítě. Bude zde modernizován 

centrální počítač (vyměněn procesor, přidán pevný disk a rozšířena RAM), přidán záložní 

zdroj elektrické energie a nainstalovány nezbytné převodníky pro optická vedení. 
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Samozřejmostí jsou přepěťové ochrany proti negativním vlivům z elektrické sítě či 

elektromagnetického pole generovaného bleskem. To vše bude uzamčeno ve stojanové 

skříni se standardizovanou šířkou 19“. Náklady celkem 47.400Kč. 

Okružní 30, 32, 34 – stávající rozvaděče budou vyměněny za větší a doplněny o 

potřebnou podpůrnou instalaci pro optickou kabeláž. Přepínače (switche) budou vyměněny 

za kvalitnější modely a doplněny o přepěťové ochrany. Celkem 15.200Kč. 

Okružní 22, 24, 26 – tato část sítě je v podstatě ve stejném stavu jako předešlá (byly 

budovány souběžně) a bude vyžadovat i stejné úpravy. Proto se jejich cena nebude 

významně lišit. Opět tedy 15.200Kč. 

Květná 27, 29 – na tomto úseku se modernizace dotkne jak síťových prvků, tak i podpůrné 

elektroinstalace.  Budou měněny mj. jističe, kabeláž a dokonce i některé vnitřní rozvody 

v domě. Odhadem 17.300Kč. 

Květná 23, 25 – opět je situace podobná jako na předešlém objektu. Body jsou ve stejném 

stavu a vyžadují takřka identické zásahy. Proto 17.300Kč. 

Květná 17, 19, 21 – u tohoto objektu uběhlo nejdelší časové období od poslední výraznější 

rekonstrukce či. Kromě obligátní modernizace síťových prvků dojde ke kompletní 

restauraci elektroinstalace tak, aby vyhovovala požadavkům i do budoucna. Navíc zde bylo 

před nedávnem zjištěno částečné mechanické poškození stávajících ethernetových vodičů, 

takže i ty budou v rámci akce vyměněny. Náklady přibližně 22.700Kč. 

Slezan – tento bod, který tvoří konečnou stanici celé větve, byl před nedávnem 

modernizován kvůli zvýšené poptávce služeb. Již v tu dobu bylo očekáváno nové řešení a 

tak byly úpravy prováděny i s ohledem na něj. Náklady zde budou tvořit jen některé 

pasivní prvky a spotřební elektroinstalační materiál. Celkem za 2.500Kč. 

Společné náklady – tedy prostředky, které nesouvisí přímo s vylepšením jednotlivých 

bodů, ale jsou nezbytné pro úspěšně provedení akce. 

Optický kabel (12 vláken) – o celkové délce 800 metrů. Jeho dodání proběhne pomocí 

přepravní služby na cívce zapůjčené od dodavatele. Tuto je zapotřebí po skončení akce 

vrátit zpět (do Prahy). Z důvodu úspory nákladů ji zpět doručí člověk, který pojede vrátit 

zapůjčenou svářečku optických kabelů (viz níže) - 33.300Kč včetně dodání. 
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Optický kabel (24 vláken) – toho bude potřeba zhruba 600 metrů. Cívka s ním bude 

dodána i vrácena stejným způsobem a stejnému dodavateli, jako předchozí položka. Cenu 

prodejce stanovil na 15.000Kč. 

Ocelové lanko – nezbytné pro uchycení závěsného optického vlákna. Bude ho potřeba cca 

1.000 metrů a jeho dodání obstará místní dodavatel elektroinstalačního materiálu. Celkové 

náklady budou přibližně 4.400Kč. 

Půjčovné svářečky – zařízení nezbytné pro napojení konektorů na optickou kabeláž a na 

spojení dvou kabelů dohromady. Prodejní cena tohoto přístroje se na trhu pohybuje od 300 

tisíc Kč výše a firma vlastním kusem nedisponuje. Proto bylo dohodnuto jeho zapůjčení od 

dodavatele optických vláken. Dodavatel si účtuje jen pracovní dny, avšak díky dobrým 

vztahům je ochoten zapůjčit ho i přes víkend za podmínky, že v pondělí ho bude mít zpět 

do desáté hodiny dopolední. Domluvenou podmínkou zápůjčky je absolvování placeného 

školení obsluhy (viz níže) a pojištění proti ztracení, krádeži a poškození. Celkem tato 

položka činí 4.600Kč. 

2x cesta do Prahy, ubytování, školení – při první cestě pracovník firmy absolvuje nutné 

jednodenní školení práce se svářečkou optických kabelů, vyzvedne toto zařízení a dopraví 

ho do Bruntálu. Abychom eliminovali riziko problémů spojených s řízením pod vlivem 

únavy, zůstane pracovník v Praze přes noc. Při druhé cestě pak dojde k navrácení cívek 

s nevyužitými optickými kabely a navrácení přístroje.  V součtu bude cena těchto cest asi 

4.000Kč. 

Revize – pro zajištění řádného provozu všech rekonstruovaných zařízení a splnění tomu 

příslušných zákonných norem byl domluven revizní technik, který během dvou dní 

zkontroluje a schválí zásahy provedené na všech 32 dotčených objektech. Náročnost tohoto 

prověření se bude lišit dle rozsahu provedených prací a tak byla smluvena pevná částka 

15.000Kč. 

Mzdy brigádníkům – dva brigádníci, kteří budou asistovat při instalaci vedení všech typů. 

Jejich činnost byla rozvržena na 2 x 40 hodin v první fázi a u jednoho z nich je pak 

očekáváno dalších 16 hodin asistence při následné demontáži starých komponent. Mzdy 

stálých zaměstnanců firmy jsou vypláceny pravidelně bez závislosti na vykonávané 

činnosti. V případě úspěšného průběhu akce ale mohou být vyplaceny prémie např. 

z ušetřených prostředků. Celkem tedy „jen“ 96 hodin po 80Kč - 7.700Kč. 
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Ostatní náklady – objektivně nepředvídatelné položky, jako je dodatečný nákup 

výjimečného spotřebního materiálu, občerstvení, „poděkování“ domovníkům za spolupráci  

atd. Odhadem 10.000Kč. 

 

  Kvě40 Okr30,32,34 Okr 22,24,26 Kvě27,29 Kvě23,25 Kvě17,19,21 Slezan 

Aktivní prvky 31 200 Kč 7 300 Kč 7 300 Kč 7 500 Kč 7 500 Kč 7 500 Kč 0 Kč 

Pasivní prvky 8 800 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 300 Kč 6 300 Kč 7 000 Kč 2 500 Kč 

Elektroinstalace 7 400 Kč 1 900 Kč 1 900 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč 8 200 Kč 0 Kč 

Součet každého bodu 47 400 Kč 15 200 Kč 15 200 Kč 17 300 Kč 17 300 Kč 22 700 Kč 2 500 Kč 

Celkem na bodech 137 600 Kč 

Optický kabel - 12 vláken 33 300 Kč 

Optický kabel - 24 vláken 15 000 Kč 

Ocelové lanko 4 400 Kč 

Půjčovné svářečky 4 600 Kč 

Praha, ubytování, školení 4 000 Kč 

Revize 15 000 Kč 

Mzdy brigádníků 7 700 Kč 

Ostatní 10 000 Kč 

Zřízení okruhu 30 000 Kč 

Celkem 261 600 Kč 

K dispozici (-) -150 000 Kč 

Nutný úvěr 111 600 Kč 

Tabulka č. 4: Sumarizace nákladů. Zdroj: (Vlastní zdroj) 

Jak už bylo řečeno dříve, firma před samotným plánováním konkrétní akce 

nakumulovala kapitál ve výši celkem 150.000Kč (z toho 40.000Kč v univerzálně 

využitelném materiálu). Celkem tedy musí obstarat dalších cca 112.000Kč. O tyto 

prostředky se postará banka ve formě krátkodobého úvěru. U takto nízké částky bude 

ideálním řešením krátkodobá varianta (tzn. na 12 měsíců) u domácí banky, u které je již 

veden běžný účet. Konkurenční banky by neměly moc prostoru pro vytvoření výrazně lepší 

nabídky a poptávání u nich by proces zbytečně prodloužilo. 

Odborným odhadem pracovníka banky byly úvěrové náklady odhadnuty na 3.600Kč 

za roční vedení účtu, jednorázově cca 1.500Kč za jeho zřízení a úrokové náklady 

představují 6.785Kč (bude probíhat postupné umořování jistiny a tím i snížení úročené 

částky; v důsledku toho vypadá úročení velmi příznivě (pod 6%), reálně je však 11%). 

Celkem by tedy vypůjčení 112.000Kč stálo firmu 11.885Kč. 
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4.8 Návratnost investice 

V následující tabulce je zobrazen průběh splácení úvěru včetně úroku i úmoru pro 

jednotlivé měsíce. Tato částka tvoří první důležitou složku vzrůstu pravidelných nákladů, 

které s sebou modernizace nezbytně přinese. 

 

 
Tabulka č. 5: Průběh splácení úvěru. Zdroj: [9] 

Druhou půlku nové zátěže pro měsíční rozpočet firmy pak bude činit samotný 

pronájem okruhu od Českých Radiokomunikací. Ten činí 13.000Kč bez DPH, tedy 15.470 

Kč vč. DPH. Při sečtení této platby s měsíční splátkou úvěru dostaneme částku 25.369 Kč 

navíc, které firma musí v souvislosti s investicí pravidelně vynakládat. 

Pokud bychom ji podělili průměrnou měsíční platbou klienta ve výši 400Kč vč. DPH, 

znamená to, že firma musí na možnosti plynoucí z nově vybudované infrastruktury přilákat 

64 nových klientů, aby se jí nárůst nákladů pokryl. Tím se dostane na bod zvratu a každý 

další platící klient již firmě přináší zisk. Kapacita odebírané konektivity totiž poskytuje 

ještě dostatečné rezervy (průměrný celkový provoz je na úrovni cca 55%, nad 80% nejde 

ani ve špičkách), a tak se mezní náklady v podstatě rovnají nule. 
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Až do určitého okamžiku tak poroste jen efektivita využití celkových možností linky. 

I když se časem s největší pravděpodobností objeví potřeba jejího navýšení, bude to firmě 

přinášet možnosti pro generování dalšího zisku, protože cena neporoste tak rychle jako 

objem. Tím bude každá odebíraná jednotka (včetně těch dosavadních) ještě levnější. 

Za poslední rok činil průměrný přírůstek klientely asi 48 zákazníků měsíčně. I po 

odečtení průměrného úbytku (necelí 2 klienti měsíčně) zůstává tento údaj na přijatelné 

hodnotě; nárůst má zrychlující trend a výkyvy někdy dosáhnou i k číslu 60, takže splnění 

požadavku nebude problémem v průběhu maximálně dvou měsíců. Dá se navíc očekávat, 

že nové tarify a služby přilákají ještě větší počet zájemců a tak by pomyslná křivka 

znázorňující kvantitativní vývoj počtu klientů v čase mohla začít stoupat ještě strměji. 

Po uplynutí jednoho roku bude navíc splacen úvěr a částka do té doby pokrývající 

měsíční splátku přejde do zisku firmy. 

Protože se aplikací řešení firmě naskytnou nové možnosti, proběhne během několika 

týdnů po dokončení marketingová kampaň. V minulosti bylo zjištěno, že reklamní akce 

v obvyklém rozsahu přinese zrychlení přibývání klientů i o 30% a ani po jejím ukončení 

neklesne pod úroveň před jejím vypuknutím. Je očekávatelné, že potenciál bruntálského 

obyvatelstva se zanedlouho vyčerpá, trh se nasytí a penetrace dosáhne úrovně blízké 

maximu. 

Proto je v následujících měsících zapotřebí všemi možnými způsoby zaujmout 

nabídkou a přilákat váhající zájemce či nespokojené klienty konkurence, a to i za cenu 

dočasně ztrátového provozu (způsobeného především rychlou výstavbou). 

4.9 Rizika a jejich minimalizace 

Při provádění modernizace by největší komplikací byly časové prostoje narušující 

hladký harmonogram prací. Mohou být způsobeny následujícími chybami: 

– technickou – jejich minimalizaci lze zajistit použitím osvědčených prvků a postupů, 

případě dokonalým předběžným seznámením se s možnostmi použitými poprvé. 

S metalickou sítí i elektroinstalacemi má firma bohaté zkušenosti z dřívějška, takže 

půjde v podstatě jen o optickou kabeláž a prvky na ně navázané. Odborná diskusní 

fóra, prodejci a partnerské firmy poskytující podobné služby jsou dostatečným 

zdrojem informací i referencí na jednotlivá řešení. Vybráním ideální kombinace 
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bude pověřen kompetentní pracovník MX-NETu dostatečně dlouho před 

podniknutím prvních závazných kroků. 

– ekonomickou – zde nejdůležitější roli hraje samozřejmě řádně stanovený rozpočet 

navázaný na konkrétní projekt a zdroje jeho financování. Firma použije pro tento 

účel předem vytvořené finanční i materiálové rezervy, které tak minimalizují 

nezbytné zadlužení u banky. U každé dílčí části rozpočtu (jednotlivého 

modernizovaného uzlu sítě) bude automaticky přičítána 10%ní rezerva pro 

minimalizaci rizik plynoucích z časového vývoje cen nakupovaného až po 

stanovení plánu a z nepřesného odhadu množství spotřebovaného materiálu. Riziko 

neschopnosti dostát finančním závazkům nově vzniklým z výstavby a provozu 

bude sníženo co nejrychlejším připojením nových klientů tak, aby příjmy z jejich 

odběru pokryly náklady vynakládané na splácení úvěru a pronájem okruhu (tzn. 

dosažení bodu zvratu investice). 

– personální – plynou především ze zapojení cizích pracovníků. Pilíře ochrany firmy 

zde budou tvořit jednak vhodně sepsané dohody, jednak již dříve uzavřené firemní 

pojištění zodpovědnosti za způsobené škody, ale také pečlivý výběr a prověření 

kandidátů (zahrnuto do fáze příprav dostatečně dlouho pře jejich nasazením) a 

dohled nad samotným výkonem jejich činnosti. Proto budou vždy pracovat s někým 

z řádných zaměstnanců firmy. 

– administrativní  – tedy různá povolení a projekty. Akce proto není stanovena 

s přesnými daty a závazné objednávky budou probíhat až ve chvíli, kdy bude tato 

část příprav kompletní. O správnosti rizikových činností (elektroinstalace) bude po 

skončení prací vydáno písemné potvrzení revizního technika, čímž riziko částečně 

přechází na něj. 

– organizační – špatná koordinace činností a personálu by znesnadnila hladký 

průběh akce. Proto je vypracován přesný harmonogram činností, při jehož tvorbě 

bylo přihlíženo ke schopnostem každého jednotlivého účastníka a k náročnosti 

dílčích úkolů. Vždy je počítáno s rezervami jak časovými (úkoly se dají reálně 

stihnout rychleji, než je stanoveno v plánu), tak i s personálními (vždy je 

minimálně jeden člověk „bez práce“ a může tedy v případě komplikací pomoci 

splnit úkol ve stanoveném termínu. 
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Některá další rizika pak automaticky vyplývají i z provozu nových tras a zařízení. 

Výstavba nahradila stávající bezdrátové spoje kabelovými, takže došlo k odstranění 

možnosti rádiového rušení provozu. Navíc rapidně narostla i propustnost sítě v lokalitě, 

takže nehrozí její opětovné přetížení. 

Avšak i kabelové rozvody s sebou nesou svá rizika. Na hlavní přívodní trase 

Pionýrská 1 – Květná 40 přecházejí dle nájemní smlouvy plně na pronajímatele, který je 

povinen zajistit dostupnost služby ve stanoveném rozsahu a případné výpadky řešit 365 dní 

v roce nejpozději do 6 hodin od nahlášení. 

Na interních rozvodech po sídlišti Květná již spadají plně pod MX-NET. Největším 

rizikem je úmyslné či nahodilé fyzické částečné poškození vedení, či jeho kompletní 

přerušení. U metalických kabelů se tato komplikace vyřeší jednoduchým nastavením či 

kompletní výměnou nefunkčního úseku. Veškerým vybavením potřebným pro takový 

zásah firma standardně disponuje. 

Při poškození optických vodičů je již komplikace závažnější – přemostění kritické 

části vyžaduje jednak samotný kabel (rezervy jsou již při instalaci záměrně ponechány na 

každé straně každého úseku; další pak zůstávají ve skladu), jednak konektory (které si 

firma ponechá v materiálových rezervách) a jednak svářečka. Její doprava z Prahy by 

v takové situaci kvůli prostojům byla nevhodná. Proto je ve smlouvě o pronájmu přívodní 

trasy s Českými Radiokomunikacemi klauzule o možnosti požádání výjezdu a zásahu 

technika i v tomto případě, byť by byl zpoplatněný. 

U metalických kabelů samozřejmě přetrvává možnost výpadku spojení způsobená 

poškozením aktivních prvků přepětím indukovaným při blízkém či přímém zásahu 

bleskem. Pro tento případ byla na každou metalickou trasu nainstalována přepěťová 

ochrana. 

V případě jejího selhání jsou pak opět skladem náhradní kusy použitého hardwaru. 

Jednoduchost tohoto zajištění umožňuje záměrná unifikace zařízení tak, aby bylo 

v rezervních skladových zásobách vázáno co nejméně kapitálu. 
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5 Zhodnocení a závěr 

5.1 Shrnutí vy řešeného problému 
Problém nekvalitního bezdrátového přenosu na trase spojující centrum sítě na 

Pionýrské 1 s lokálním uzlem na Květné 40, ze kterého je následně pokryto největší 

sídliště ve městě, znamenal pro firmu vážné ohrožení. Kapacity nedostačovaly rostoucímu 

počtu klientů ani zvyšujícím se nárokům každého z nich. 

Tato komplikace neúnosně snižovala konkurenceschopnost – firmě na jednu stranu 

znemožňovala udělat nabídku lákavější, než měly ostatní firmy v okolí a také hrozil nárůst 

nespokojenosti stávajících klientů. Ti za své peníze nedostávali služby, které očekávali, 

což v kombinaci s poměrně agresívním marketingovým působením jiných providerů mohlo 

způsobit postupný odliv klientů v lokalitě, kde jich firma eviduje nejvíce. 

Pro firmu tak vyvstala velmi akutní potřeba řešit nastalou situaci v horizontu 

maximálně několika týdnů. Protože technické nároky byly již na vysoké úrovni, znamenalo 

to použití některé z dražších technologií, se kterými se firma při svém působení ještě 

nesetkala. Proto bylo potřeba naplánovat nejen obstarání finančních prostředků, ale 

vzhledem k širokému spektru nabízených technologií šlo také o volbu té, která bude 

s nejlepším poměrem cena / výkon splňovat požadavky. 

Realizovaná varianta představuje řešení, který má tento poměr zcela jednoznačně 

nejlepší. Za minimální náklady (ve srovnání s ostatními) disponuje obrovskými kapacitami, 

které skýtají dostatečné rezervy i pro další nárůst nároků očekávaný v budoucnu. Její 

financování je také velmi pohodlné. Outsourcing sice přinese nové trvalé náklady, avšak ty 

jsou příznivé ve srovnání s přínosem, který je očekáván. Pokud by měla firma toto řešení 

splácet z vlastních dispozic splátkami ve výši nájemného, znamenalo by to pro ni zadlužení 

na dobu rozhodně přesahující deset let. 

Volba pronájmu optického okruhu od Českých Radiokomunikací s sebou však 

přinesla ještě dvě výhody: 

1)  Uspořené prostředky mohly být investovány do modernizace vnitřních spojů 

v cílové lokalitě, a tak byly výhody optických okruhů distribuovány až přímo ke 

koncovým spotřebitelům. Tím došlo k dalšímu výraznému posílení kladného efektu 

nového řešení. 
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2) Prohloubila se spolupráce mezi oběma firmami. Tím se MX-NETu posiluje pozice 

pro budoucí vyjednávání o nových službách a hlavně o cenách. 

5.2 Srovnání reálných náklad ů oproti plánu 

Reálné náklady vynaložené pro provedení záměru dosáhly následujících hodnot: 

  Plán Náklady Rozdíl v Kč Rozdíl v % 

Květná 40 37 400 Kč 33 530 Kč -3 870,00 Kč -11,54 

Okružní 30, 32, 34 15 200 Kč 13 980 Kč -1 220,00 Kč -8,73 

Okružní 22, 24, 26 15 200 Kč 14 210 Kč -990,00 Kč -6,97 

Květná 27, 29 17 300 Kč 16 100 Kč -1 200,00 Kč -7,45 

Květná 23, 25 17 300 Kč 15 800 Kč -1 500,00 Kč -9,49 

Květná 17, 19, 21 22 700 Kč 20 050 Kč -2 650,00 Kč -13,22 

Slezan 2 500 Kč 2 280 Kč -220,00 Kč -9,65 

CELKEM 127 600 Kč 115 950 Kč -11 650 Kč -10,05 
Tabulka č. 6: Srovnání plánovaných a reálných nákladů. Zdroj: (Vlastní zdroj) 

První část nákladů tvořily úpravy jednotlivých uzlů. Při stanovování předběžného 

odhadu jejich výše (sloupec Plán) byla automaticky tvořena 10%ní rezerva a hodnoty 

zaokrouhleny vždy nahoru na celé stovky. Vedlejší sloupec Náklady znázorňuje skutečně 

vynaložené prostředky zaokrouhlené na desítky korun. Plán byl vždy o něco vyšší, takže 

v dalším sloupci je možno vidět hodnotu rozdílu v korunách. A jako poslední údaj slouží 

procentuální rozdíl skutečných nákladů vůči plánovaným. Realizace výstavby tak splnila 

předpoklady a žádným způsobem neohrozila stanovený rozpočet. Náklady této části činily 

celkem 115.950 Kč. 

Další složku tvořily náklady např. na pořízení optických vláken, na mzdy 

brigádníkům, na provedení revizí elektroinstalace apod. Tyto výdaje byly předem pevně 

stanoveny a k vychýlení nedošlo ani u jednoho z nich. Optická vlákna, která zbyla 

nepoužita díky záměrnému nadhodnocení plánované spotřeby, zůstanou ve skladu jako 

náhradní pro případ nutných oprav. Celková výše nákladů tedy činila přesně podle plánu 

94.000 Kč. 

Součtem těchto dvou čísel pak dostáváme hodnotu 209.950 Kč, což je o 11.650Kč 

méně, než bylo stanoveno plánem. Odchylka tedy byla zhruba 5,55%, což lze požadovat za 

úspěšný výsledek plánovacího procesu. 
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5.3 Technický p řínos akce 

Hodnocení technického přínosu probíhalo pomocí monitorování sítě při reálném 

provozu a také při syntetických testech propustnosti (tedy provoz byl uměle generován 

počítačem) prováděných několik dní po sobě vždy v časných ranních hodinách tak, aby byl 

omezen co nejmenší počet klientů. Testován byl vždy provoz z centrálního bodu sítě na 

Pionýrské 1, do jednoho z konců nových větví (tedy na Okružní 26, Okružní 30 a na 

nejvzdálenější hotel Slezan). Hodnoty byly ve všech třech případech naměřeny zhruba 

stejně – 330 Mbit/s. 

Tato hodnota však nebyla určena propustností nových tras, ale neschopností 

testovacího stroje vytvořit větší zátěž. Reálná hodnota tak zůstává prozatím neznámá; i 

oněch potvrzených 330 Mbit/s je však hodnota zdaleka převyšující očekávání. Odezvy ve 

všech případech kolísají v rozmezí 1 – 3ms, což je ve srovnání s požadavkem (do 10ms) 

opět velice příznivá hodnota.  

5.4 Zhodnocení organizace 

Samotná výstavba probíhala s drobnějšími výchylkami dle harmonogramu a klíčové 

termíny (tedy zahájení výstavby, modernizace bodů, revize, sváření spojů, spuštění 

provozu na nových větvích i vrácení zapůjčeného zařízení a nevyužitého materiálu) byly 

v pořádku splněny. I po této stránce lze tedy považovat průběh akce za úspěšný. 
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Příloha č. 1 – Tabulka hodnocení zvažovaných kritérií 

cena v Kč >250.000 >230.000 >210.000 >190.000 >170.000 >150.000 >130.000 >110.000 >90.000 <90.000 

kapacita v Mbps 80 <90 <110 <130 <150 <170 <190 <210 <250 >250 

cena za mbit v Kč/Mbps >3.125 >2.556 >1.909 >1.462 >1.133 >882 >684 >524 >360 <360 

rezervy v % <10 <25 <35 <50 <60 <75 <85 <90 <100 >100 

náročnost extrémní velmi vysoká vysoká vyšší střední nižší nízká velmi nízká zanedbatelná nulová 

riziko extrémní velmi vysoké vysoké vyšší střední nižší nízké velmi nízké zanedbatelné nulové 

body 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Příloha č. 2 - Harmonogram činností při plánování, přípravách a realizaci 

 

  -11 dní (čt) - 7 dní (po) - 1 den (ne) Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt 

  společné Okružní Květná 23 - 29 Květná 15 -19, Slezan různé spuštění   

Tomáš povolení, smlouvy, DPP úvěr, klíče  dohled, podpora, organizace svařování revize Praha    

Lukáš projekt, vyběr HW objednávka nastavení   Praha školení svařování květná40 test monitoring, ladění 

Jan výběr brigádníků  materiál kabely svařování květná40  demontáž  

brigádník     kabely    demontáž  

Luděk  objednávka nastavení elektrika + kabely  květná40  monitoring, ladění 

brigádník     elektrika + kabely       
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Příloha č. 3 – Satelitní mapa oblasti s vyznačením bodů 
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Příloha č. 4 – Dotazník průzkumu názoru klientů 

Otázka č. 1: Zpozoroval(a) jste v poslední době výpadky připojení k internetu? 

a) Ano, jsou časté a vadí mi. 

b) Ano, ale zatím je přehlížím. 

c) Nevšiml(a) jsem si. 

Otázka č. 2: Používáte internet pro některou z následujících funkcí? (můžete vybrat více 

možností) 

a) Telefonování. 

b) Videotelefon (Skype). 

c) Hraní her. 

d) Vzdálená správa (VPN). 

e) Sledování živých přenosů (TV). 

Otázka č. 3: Měříte někdy rychlost připojení na nezávislých serverech typu rychlost.cz? 

a) Ano, pravidelně. 

b) Jen když zpozoruji problém. 

c) Neznám tuto funkci. 

Otázka č. 4: Které z těchto poskytovatelů připojení k internetu znáte? (můžete zvolit 

více možností) 

a) Telefónica O2. 

b) UPC Internet. 

c) BaroNet. 

d) OpavaNet (IKV). 

e) BruntálNet. 
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f) Wlanet. 

Otázka č. 5: Nabídka kterého z nich Vás zaujala nejvíce? 

a) Telefónica O2. 

b) UPC Internet. 

c) BaroNet. 

d) OpavaNet (IKV). 

e) BruntálNet. 

f) Wlanet. 

g) Nezaujala mě žádná nabídka. 

h) Nesleduji nabídky. 

Otázka č. 6: Máte doma přístup k nadstandardním televizním kanálům? 

a) Ano, mám UPC. 

b) Ano, mám satelit. 

c) Využívám možnost společné televizní antény. 

d) Nemám. 

e) Nesleduji TV. 

Otázka č. 7: Zvažujete rozšíření Vámi využívaných služeb z kombinace internet – pevná 

telefonní linka – kabelová TV o některou další? 

a) Mám jednu, chci další. 

b) Mám dvě, chci další. 

c) Mám všechny tři. 

d) Nezvažuji rozšíření. 

 



79 

Otázka č. 8: Co je pro Vás prioritou při využívání připojení k internetu? 

a) Cena. 

b) Rychlost. 

c) Poměr rychlosti a ceny. 

d) Kvalita služeb. 

e) Doplňkové služby. 

f) Přístup a servis dodavatele. 

Otázka č. 9: Přivítali byste tarif s vyšší rychlostí za vyšší cenu? 

a) Ano, jednoznačně. 

b) Jen pokud bude nižší cena za jednotku. 

c) Ne, rychlost mi vyhovuje. 

d) Ne, už tak je to dost drahé. 

e) Nesleduji rychlost připojení. 
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