
ZděchovNET – aktuální informace
Před měsícem byla naše síť po delší době čekání připojena ke 
kvalitnímu vysokorychlostnímu internetu. Díky tomu jsme tak 
konečně získali plnohodnotné připojení k internetu, které je 
dokonce díky neziskovosti naší sítě na poměry naší obce 
finančně velmi výhodné.

Do sítě je nyní připojeno 35 domácností což je v přepočtu 
téměř jedna pětina všech občanů naší obce. 
Podíl jednotlivých členů na společném zařízení se nyní 
pohybuje od 600 – 5000 Kč podle náročnosti napojení.
Měsíční poplatek za údržbu sítě se nyní pohybuje 30 - 60 Kč. 
Pro ty co využívají společný internet navíc měsíční poplatek v 
rozmezí 300 - 500 Kč podle aktuálního počtu členů sítě a 
celkového poplatku za společný internetu.
Pokrytí signálem je odhadem asi 75% obydlené plochy obce. 



Srovnání internetu v naší síti s ADSL

Zde je uveden pro srovnání nejnižší tarif Internet Expres 
Impuls. Je zřejmé, že u něj v součtu platíte mnohem více. 
Navíc ADSL není v naší obci dostupné.
Naše síť ovšem během měsíce přechází na dvojnásobnou 
rychlost a to 1024/1024 kbit/s a to stále za cenu 
do 500 Kč/měsíc.

Parametr ADSL
512 512
512 128

Sdílení linky 1:28 1:50

Omezení přenesených dat Bez omezení

Využití celé kapacity sítě ANO Pouze internet
Měsíční cena s DPH [Kč] 379 475
Měsíčně za přípojku s DPH [Kč] 40 355
Měsíčně celkem [Kč] 419 830

ZděchovNET
Příchozí rychlost [kbit/s]
Odchozí rychlost [kbit/s]

FUP (rychlost 64/64 
po stažení 1 GB)



Ovšem připojení do naší komunitní sítě ZděchovNET 
neumožňuje pouze přístup na internet. Síť nabízí mnoho 
dalších informačních služeb:
– - sdílení souborů (audio, video, fotky, dokumenty)
– - komunikace (audio, video, text)
– - hraní počítačových her
– - aktuality, online jídelníček, e-mail, aj.

- audio, video, foto archív událostí v obci

Na závěr již stačí dodat, že síť je nezisková a její financování 
je průhledné. To je řešeno formou tzv. přímého podílnictví, což 
v praxi znamená, že podíl na zařízení stejně jako měsíční 
poplatek sítě klesá s rostoucím počtem členů.

V případě zájmu mě kontaktujte na čísle 737785792.
Jiří Hajda, správce sítě


