
INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ 
 
Návod na použití 
 
UTP kabel: 

- do každého bytu je zaveden oživený přívodní datový UTP kabel, který umístěný ve 
slaboproudém rozvaděči u vstupu do bytu a nebude nutné jej dále oživovat.  

- Pozor: Pokud by tento kabel klient přímo připojil do zařízení využívající internet, zařízení by 
se mu připojilo k internetu. Pozor: Přímo zapojená zařízení na přívod, i kdyby se jednalo o 
připojení prostřednictvím switche se budou chovat jako jedna velká síť v objektu. Z důvodu 
bezpečnosti toto důrazně nedoporučujeme. 
 

Internet: 
- zdarma připojení Vodafone sdílené s ostatními nájemci s následujícími parametry: 
- Download – maximální rychlost 1000 Mbps/obvyklá 600 Mbps/minimální 300 Mbps 
- Upload – maximální rychlost 50 Mbps/obvyklá 30 Mbps/minimální 15 Mbps.  
- K připojení nebude třeba žádné heslo.  
- V případě dotazů k internetu zdarma se obracejte na správu Rezidence Staropramenná: 

spravce@rezidencestaropramenna.cz. 
 
Router / wifi router: 

- pokud bude nájemce chtít využívat volný internet poskytnutý pronajímatelem, zajistí si 
k němu sám vlastní router nebo wifi router v kvalitě a kompatibilitě (musí mít vstupní 
konektor RJ-45), seznam doporučených routerů následuje  

- tento router umístěte do rozvaděče, kde jej připojíte k datovému kabelu s označením čísla 
bytu-1 (např. 301-1, 506-1). takto funguje router jako wifi pro celý byt. 

- Pokud chcete internet dovést i do datových zásuvek v místnostech, zapojte do routeru 
následně kabel odpovídající místnosti - DATA-1 (obývák), DATA-2 (ložnice) atd, takto se 
datové zásuvky oživí.  

 
Objekt je připojen i k síti 02 metalickým kabelem TCEPKFLE XN0,5 s kapacitou 100párů, které 
umožňují připojení ADSL či VDSL. K dispozici je 100 linek, na kterých může běžet internet či O2 TV. 
Smlouvu si budou muset nájemci zajistit u O2 sami buď přes web nebo osobně na jakékoliv pobočce 
O2.  
 
 

 
Služby jiných poskytovatelů 
Pokud bude chtít nájemce využít nabídky placených služeb jiných poskytovatelů internetu, respektive 
TV (Vodafone nebo O2), bude muset použít zařízení doporučené tímto poskytovatelem, který obvykle 
zajišťuje rovněž zprovoznění služby.  

 
Vodafone:  
Pro konzultace ohledně nabídky placených služeb Vodafone se prosím obracejte na zástupce 

Vodafone  Ing. Filipa Šulce:  
Ing. Filip Šulc, New Build Specialist Senior, +420 773 920 333, filip.sulc2@vodafone.com 

 

O2:  
Pro konzultace ohledně nabídky placených služeb a zařízení O2 se prosím obracejte na www.o2.cz 

 


