
 

HLAVNÍ TÉMA 
ČLEN NEBO ZÁKAZNÍK?? 
dále: 

• OPRAVDU NEPLATÍTE?? 
• SKYPE 
• ROZHOVOR S J. SPILKOU 
• CO MOŽNÁ NEVÍTE O SÍTI 
DOBNET 

 

AKTUALITY 
• VALNÁ HROMADA 
• HLEDÁME SPECIALISTY 

 
Zprávy pro členy DOBNET, 
o.s.:  
1. Hledáme technika na pozici 
SPECIALISTY PRO 

PLÁNOVÁNÍ RADIOVÉ 
SÍTĚ 

Náplní práce je mj. analýza 
a kontrola radiového 
spektra v jednotlivých 
lokalitách, 
znalosti a zkušenosti radio-
amatéra vítány. 
 
 2. Otevřená je též pozice 

WEBDESIGNÉRA 
pro realizaci změn na 
portále  www.dobnet.cz 
  
Bližší informace na tel. čísle 
775 362 680 nebo e-mailem na 
adrese 
bohumil.ruml@dobnet.cz. 
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ZÁKAZNÍK NEBO ČLEN, co 
je pro mě výhodnější? 

Od března loňského roku jsou noví i 
stávající uživatelé internetové sítě 
DOBNET stavěni před rozhodnutí, zda 
se stanou zákazníky nebo členy 
občanského sdružení DOBNET, o.s., 
které tuto síť provozuje. 
Jde o to, co sami chtějí od sdružení 
DOBNET, o.s., ale zároveň i o to, co 
mohou občanskému sdružení po-
skytnout. Psychologové radí si 
v takových případech namalovat dva 
sloupečky a vzájemně porovnávat 
výhody a nevýhody obou alternativ. 
Pojďme si namalovat totéž: 

        (Pokračování na straně 2) 

A je tu květnové číslo DOBNET 
zpravodaje. Chceme Vás mimo jiné 
informovat o volné pracovní pozici na 
místo specialisty pro plánování radiové 
sítě pro člena DOBNET, o.s. 
Pokračujeme v seriálu článků o 
neplatičích a důsledku jejich konání 
upraveném v občanském a v trestním 
zákoníku ČR. 
 

Dále bychom vám chtěli vysvětlit, ve 
kterých případech je pro vás výrazně 
výhodnější být zákazníkem, a ne pouze 
členem sdružení. 
Zahájili jsme také sérii rozhovorů na 
pokračování s aktivními členy DOBNET, 
o.s. Dnes začínáme s jedním ze skalních 
členů a zakladatelů sítě DOBNET, panem 
Jindřichem Spilkou. 
Za celou redakci Vám přeji příjemnou 
chvíli při čtení našeho zpravodaje.  

Barbora Tesařová 

POTŘEBUJEME SE SLYŠET? 
aneb pár slov o SKYPE… 

Elektronická pošta je úžasný nástroj 
komunikace. Těch pár vět, které chceme 
někomu sdělit si můžeme v klidu 
rozmyslet, příjemce nevidí naše 
momentální fyzické či psychické 
rozpoložení. Pravda, text můžeme 
proložit smějícími nebo mračícími se 
smajlíky, ale vždy je možné zůstat 
v určitém odstupu, někdy i anonymitě. 
 
Přicházejí však situace, kdy tyto výhody 
rádi vyměníme za poněkud přímější 
kontakt s osobou, se kterou chceme 
prohodit pár slov. Jednoduše se 
potřebujeme rychle domluvit. Pravda, 
někdy chceme povídat déle, ale pokud si 
přímo nelebedíme v dlouhých mono-
lozích, uvítáme možnost okamžité 
odpovědi nebo reakce. Toto nám email 
prostě nenabídne. 
 
Pro tyto případy existuje v současné 
době poměrně mnoho různých nástrojů, 
které ve spojení s Internetovým 
připojením můžeme použít. Protože 
v takovém případě je náš hlas přenášen 
datovými linkami, hovoříme o IP 
telefonii (neboli VoIP – Voice over 
Internet Protocol). 
                     (Pokračování na straně 4) 

OPRAVDU NEPLATÍTE? CO 
VÁS ČEKÁ? 

V minulém čísle jsme poměrně obsáhle 
rozebírali problematiku platební morálky 
některých našich členů. Podívali jsme se 
zblízka i na důvody, proč někteří členové 
neplatí a také jsme vysvětlili, že 
nepoužívat připojení k Internetu 
neznamená automaticky zproštění plateb 
členských příspěvků. 
 
Co vás tedy skutečně čeká, pokud 
pravidelná měsíční částka nebude připsána 
na bankovní účet sdružení? V první řadě je 
třeba říci, že nebudeme rozlišovat, jestli 
neplatí člen nebo uživatel.  

         (Pokračování na straně 3) 

 

VŠEM ČLENŮM 
PŘIPOMÍNÁME 
KONÁNÍ VALNÉ 

HROMADY 
OBČANSKÉHO 

SDRUŽENÍ DOBNET, 
o.s. DNE 14.5. v 17 

HODIN V SÁLE 
OBECNÍHO ÚŘADU 
LETY „U KAFKŮ“. 

 



 

ČLEN NEBO ZÁKAZNÍK??   (pokračování ze strany 1) 

 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Takže v jakých případech je 
výrazně výhodnější být 
zákazníkem, a ne pouze členem 
sdružení? 
Pokud chcete využívat 
internetových služeb a nemáte 
jinak času nazbyt, nechcete 
přebírat žádnou zodpovědnost 
z činnosti pro druhé a zaobírat se 
diskusemi, jak organizovat chod 
sdružení, je pro vaše účely lépe 
být spokojeným zákazníkem, se 
všemi výhodami, co tento statut 
obnáší. Když vyhodnotíte, že 
máte nějaký ten volný čas, který 
hodláte věnovat něčemu 
užitečnému, chcete se přitom 
ledacos přiučit, nejen po 
technické stránce, ale i 

 
např. v komunikaci s lidmi nebo 
ve stylistice atd., a máte i co ze 
svých znalostí nabídnout, pak se 
staňte členem občanského 

sdružení DOBNET, o.s. Takové 
aktivní členy potřebujeme. 
Jestliže jste dospěli k závěru, že 
potřebujete udělat změnu ve 
svém postavení ve vztahu 
k DOBNET, o.s., není nic 
jednoduššího než navštívit naši 
kancelář a požadovanou změnu 
na místě provést. Paní Radka 
Beránková, jejíž bonmot 
„Poskytovatel poskytuje a 
uživatel (si) užívá“ je s jejím 
dovolením využit pro účely tohoto 
článku v nadpise, Vám ráda 
poradí, co máte k dosažení svého 
záměru udělat. 

             Barbora Tesařová

 

 
ZAJÍMAVOSTI O SÍTI DOBNET 
 
Přístupové body sítě (Access 
Points – AP): 
Nejstarší – DOB01 samozřejmě, 
začalo vysílat na jaře 2003 
mimochodem, až donedávna se 
jmenovalo DOBGW. 
Nejnovější – LHO-01 a VSE-06, 
ty byly zhruba stejně a jsou 
poslední – pokud budeme brát 
jako přístupový bod i bytovky, 
pak poslední jsou bytové domy 
v Dobřichovicích za „Jednotou“. 
Nejvyšší – REV05 EKOS 

Nejproblémovější - zatím 
CHL01 a SKP01, tam máme 
problém s přímou viditelností je 
to daleko, pravděpodobně bude 
nutné dát tam jinou anténu, ale 
spíš 5 GHz 
Město s nejvyšším počtem 
našich AP - Všenory a Řevnice 5 
kousků, pokud se počítají i bytové 
domy za AP, pak vedou 
Dobřichovice s 10 přístupovými 
body. 
 
 

Spoj mezi AP: 
Nejdelší - REV05 - VSR01, cca 
8,3 km (EKOS - OÚ Všeradice) 
Nejkratší - DOB01 - DOB06, 
zhruba 400m (Dobřichovice škola 
- hotel Na vinici) 
Posílený - jako první byl posílen 
REV01 -TRE01 zhruba 3,5 km 
Nejméně problémový - všechny 
:-), určitě všechny 5GHz spoje 
jsou bez problémů a ty 
ostatní skoro taky... 

Bohumil Ruml
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Budu člen: 
• Podám žádost o členství ve sdružení 
• Budu platit členské příspěvky 
• Budu se řídit stanovami sdružení, aha, to znamená 

také něco aktivně dělat, hm, musím si na to ale 
najít čas. Mám vlastně někdy volno? Co tomu 
řekne manželka? V horším případě nadává, 
v lepším je ráda, že mám nějakého jiného koníčka 
než holky a hospodu… 

• Budu se řídit Provozním řádem 
• Budu muset chodit na valnou hromadu? Je to jen 

jednou za rok. Je to vlastně mé právo, ne 
povinnost. Ale přeci jen, musím tam jít připraven 
a prostudovat si k tomu nějaké dokumenty… 

• Taky na sebe přebírám určitou zodpovědnost, co 
když ta síť, co provozují, nepoběží, co když 
sousedi nebudou spokojení a oni přece budou 
vědět, že jsem člen DOBNETu… 

Jsem na straně jak uživatele, tak i poskytovatele 
 

Budu zákazník: 
• Podepíšu smlouvu o poskytování služeb 
• Budu platit poplatek dle využívaných 

produktů a služeb 
• Budu se řídit Provozním řádem a 

Všeobecnými podmínkami 
• Budu využívat všech produktů dle 

smlouvy 
• Nikdo po mě nebude chtít nic jiného, než 

abych dodržoval výše zmíněná pravidla a 
platil za odebírané služby, takže žádná 
valná hromada, žádná zodpovědnost  

• Když Internet poběží, budu si jen 
užívat, budu zákazník 

• Kdykoli problém, můžu se obrátit 
na poskytovatele, ať to vyřeší, nic 
nechci řešit sám, nemám na to čas 

 



 

AKTUÁLNĚ 
 
OPRAVDU NEPLATÍTE? 
CO VÁS ČEKÁ? 

 (pokračování ze strany 1) 
 

Každému připojenému k síti 
DOBNET je na začátku aktuálního 
měsíce automatizovaně e-mailem 
generován doklad, na základě 
kterého by platba měla být na účtu 
sdružení nejpozději do 15.dne 
aktuálního měsíce. Důležité je, aby 
převodní příkaz byl zadán několik 
dní v předstihu, aby vznikl prostor 
na mezibankovní převod. Při 
zadávání platebního příkazu je nutné 
zadat nejen správně číslo účtu 
sdružení (pro pořádek uvádíme na 
závěr tohoto článku), ale také 
variabilní symbol. Variabilní symbol 
je v našem případě pouze a jedině 
členské nebo zákaznické číslo. 
Jakákoli jiná čísla jako jsou rodná 
čísla, data narození, číslo faktury 
nebo dokladu na příspěvek, čísla bot 
dětí nebo obvod hrudníku přítelkyně 
☺ jsou ekonomickým systémem 
vyhodnocována na neidenti-
fikovatelné platby. 

Pokud platba není připsána na 
bankovní účet sdružení do 
posledního kalendářního dne 
aktuálního měsíce, obdrží připojený 
v období mezi 1. a 5. kalendářním 
dnem následujícího měsíce 
elektronickou 
upomínku.

 
Pokud platba není připsána na 
bankovní účet sdružení do 15. dne 
následujícího měsíce (pro vysvětlení 
30 dnů po splatnosti), připojení k síti 
DOBNET bude omezeno nebo 
odpojeno. V případě, že ani tento 
zásah nepřiměje dlužníka k platbě 
do posledního kalendářního dne 
následujícího měsíce (45 dnů po 
splatnosti), bude celý případ předán 
našemu právnímu zástupci, který 
obratem zasílá předžalobní 
upomínku. Další postup je již v režii 

zmíněného právníka, nicméně lze 
říci, že od sdružení dostává v tento 
moment plnou moc spolu 
s potřebnou dokumentací a případný 
soudní spor je proto pouhou 
formalitou. 
 
Sdružení DOBNET, o.s. eviduje ke 
dnešnímu dni jistou skupinu 
„notorických“ neplatičů, které dle 
uzavřené dohody převezme právní 
zástupce k řešení výše uvedeným 
způsobem nejpozději do konce 
června t.r.. 
 
Informační údaje pro platby 
 
Název banky: Raiffeisen BANK, a.s. 
Číslo účtu:     1031024544/5500 
Variabilní symbol: ČLENSKÉ nebo 
ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO (na každém 
dokladu) 
Konstantní symbol: 0308 
(není nutné používat) 
 
Platbu lze složit bez poplatku též 
v úředních hodinách v informační 
kanceláři sdružení v Dobřichovicích. 

Michal Nešpor 
 

 
 

ROZHOVOR 

 
V sérii krátkých rozhovorů, které najdete 
v našem zpravodaji, bychom rádi 
představili ty členy sdružení, kteří se stali 
jeho neodmyslitelnou součástí a stále 
svou aktivitou a energií přispívají 
k fungování internetové sítě DOBNET. 
První osobností je pan Ing. Jindřich 
Spilka. 
 
Patříš k zakládajícím členům 
sdružení DOBNET, o.s. Jak vznik-la 
myšlenka postavit síť připojenou k 
Internetu v našem regionu? 
WiFi síť vznikla zcela přirozenou cestou 
v duchu hesla „udělej si sám“. Na podzim 
2002 jsem pracoval jako učitel v SPŠE 
Ječná a žena jako zástupkyně ředitele ZŠ 
Dobřichovice. A jak jsme se tak doma 
bavili o škole, dozvěděl jsem se, že pan 
ředitel chce pro školu pořídit paušální 
připojení k internetu, kde nebude záležet 
na množství přenesených dat. Napadlo 
mne, že v době, kdy nejsou ve škole žáci, 
bude toto připojení nevyužité. Požádal 
jsem pana ředitele, zda by mu nevadilo, 
kdyby se několik rodičů a přátel školy 
připojilo prostřednictvím WiFi na školní 
internetové připojení. Dostal jsem od 
něho souhlas a krátce na to i od obecního 
úřadu.  
Postavil jsem na střeše školy stožár, Jirka 
Tesař  připravil linuxový router a 15.2.03  
Začal vysílat náš prvý vysílač DOB01.  

 
 
Zprvu bylo připojeno jen asi pět 
bytů, ale jejich počet se rychle 
zvyšoval. Telecom totiž nabízel 
pouze drahé připojení ISDN. 
Kontrola z ČTÚ nám ukázala, že nic 
není tak jednoduché, jak se zprvu 
zdá, a pokud nechceme platit velkou 
pokutu, musíme založit občanské 
sdružení a požádat  ČTÚ o povolení 
na poskytování internetového připo-
jení. Na jedné z prvých schůzek jsme 
se dohodli, že budeme přispívat ne-
jen vlastní prací, ale i finanční 
částkou 300,- Kč měsíčně. Síť tedy 
vznikala hlavně proto, že v našem 
regionu nebyla žádná možnost 
připojit se na levný a rychlý internet. 

     
Sdružení i vlastní síti věnuješ, 
jak to tak vypadá, svůj veškerý 
nejen volný čas, jak na to rea-
guje Tvé nejbližší okolí? 
 
V životě jsem měl tři koníčky, 
kterým jsem věnoval všechen svůj 
volný čas. Elektroniku, fotografování 
a internet. Moje žena mi všechny  

 
 
tyto koníčky ráda tolerovala, protože 
věděla, že jsou i jiné mužské záliby 
jako např. kouření, alkohol a děv…… 
 
Na svůj věk máš úžasnou 
fyzickou kondici. Jak to děláš, že 
ještě můžeš běhat po střechách, 
vybíhat spoustu schodů na půdy 
domů, zdolávat po žebříku stožár 
na EKOSu? 
Můj věk mi skutečně zatím moc 
nepřekáží. Snažím se nepřibírat příliš 
na váze. A hlavně, když něco dělám 
rád, jde to snadno a lehce. 
 
Prozradíš, jaké AP sítě DOBNET 
je nejvyšší, nejstarší, nejmo-
dernější, a které máš nejraději? 
O nejstarším AP DOB01 jsem se už 
zmínil. Na kovové lávce na komíně 
byl nejprve jen jeden starý počítač. 
Později čtyři počítače a záložní zdroj. 
Dnešní vybavení serverovny by se 
nevešlo ani na tři takové lávky. 
Nejmodernější AP je zatím jen 
v mých snech. Nejvyšší AP je REV05 
na skládce EKOS v Řevnicích. Toto 
AP mám také nejraději, protože na 
vrcholu stožáru je možné zažít nej-
rozmanitější pocity. Počínaje poci-
tem štěstí a pohody v klidném 
slunečním letním dni, kdy je nád-
herný výhled do okolí, až po pocit 
hrůzy a strachu v zimní vánici za sil-
ného větru. Je to skutečně takový 
hukot, který jsem předtím v životě 
ještě nezažil.                         (bt)
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TECHNICKÉ 
info 
 
POTŘEBUJEME SE 
SLYŠET? aneb pár slov 
o SKYPE… 
(pokračování ze strany 1) 
  
V tomto článku budeme hovořit 
čistě o hlasové komunikaci. 
Přenosy pohybujících se 
rozcuchaných hlav ponecháme na 
rozšiřujících funkcích aplikací pro 
VoIP, či programech určených 
speciálně pro videotelefonii. Inter-
netovou IP telefonii můžeme 
zjednodušeně rozdělit na telefono-
vání pomocí telefonních ústředen a 
telefonování využívající přímého 
přenosu dat mezi oběma účastníky 
hovoru.  
V prvním případě nejsme 
principiálně až tak příliš vzdáleni 
od klasického spojení přes pevné 
linky nebo mobilní operátory. 
Zjednodušeně: k sestavení spojení 
– prakticky k realizaci procesu 
vytočení čísla a rozeznění zvonku 
na straně volaného – využíváme 
softwarové ústředny. Může se 
jednat o počítač, se kterým se 
domlouváme určitým protokolem. 
Typickými představiteli těchto 
protokolů je H.323, SIP a IAX. 
V současné době má navrch SIP, 
na trhu je velké množství SIP 
telefonů, které mohou vypadat 
velmi podobně jako klasické 
telefonní přístroje. Skupina 
protokolů, zkráceně nazývaná jako 
H.323, má stále uplatnění přede-

vším v podnikových sítích. 
Podstatnou výhodou protokolu IAX 
je jeho snadné nasazení mezi 
sítěmi, které jsou chráněny 
firewally. IAX snadno prochází přes 
NAT (překlad adresy z privátního 
rozsahu - v našem případě 
z adresy začínající 10.95. nebo 
10.96. – do adresy používané ve 
veřejném Internetu), protože pro 
svoji komunikaci vyžaduje pouze 
jeden konkrétní UDP (User 
Datagram Protocol) port.  

V kontrastu se systémy postave-
nými na hlasových ústřednách 
existuje několik systémů založe-
ných na přímé komunikaci obou 
účastníků hovoru. Nejznámější je 
jistě program Skype. Tento se 
zrodil na kontroverzní službě 
výměny dat typu Peer-To-Peer 
(P2P) Kazaa. Služby P2P mají 
typicky velký potenciál v uživatel-
ské přístupnosti, na druhé straně 
ne vždy kontrolujeme, co se v na-
šem počítači zrovna přesně děje. 
Skype lze snadno nainstalovat a po 
instalaci je pouze nutná jedno-
duchá registrace. Zde vyplníme 
několik políček svého profilu. Jak 
se chceme jmenovat, pod jakým 
pohlavím chceme vystupovat, 
přidáme vhodnou fotografii, 
kontaktní email, heslo a jsme 
hotovi. Pokud vyplněné jméno 
nebo email odpovídá realitě, může 
nás kdokoliv vyhledat, přidat si nás 

do svých kontaktů, případně se 
pokusit o spojení. Skype disponuje 
funkcí autorizace kontaktů. Přidání 
kontaktu do seznamu musí vlastník 
daného kontaktu povolit. Teprve 
po oboustranné autorizaci je 
možné zahájit telefonní spojení. 
Protože spojení realizovaná přes 
Skype nemusí jít nutně přímo mezi 
počítači obou komunikujících, ale 
na principu sítě P2P, může 
procházet ještě přes cizí počítač 
v Internetu, je komunikace šifrová-
na – takto je chráněna proti odpo-
slechu. Protože Skype se vylíhl 
v líhni autorů programu Kazaa, 
není překvapením, že má 
integrovanou funkci snadného 
přenosu souborů. Dalšími zajíma-
vými vlastnostmi je jistě chat, 
který lze efektivně využít pro 
poslání zprávy, i když příjemce ne-
ní zrovna na sítí. A pro někoho je 
zde zajímavá video-telefonie. Ov-
šem zde je potřeba počítat s tím, 
že pro kvalitní přenos obrazu je 
potřeba řádové vyšší kapacity 
datových linek… 
Obecně lze říci, že zprovoznění SIP 
nebo IAX telefonu je trošku 
složitější oproti snadné instalaci, 
registraci a volání pomocí prog-
ramu Skype. Ovšem lze také 
konstatovat, že klasická IP telefo-
nie (kam lze spojení pomocí proto-
kolů SIP nebo IAX jistě řadit) má 
po správném nastavení lepší 
přenosové parametry než komuni-
kace založená na systému k výmě-
ně dat typu Peer-To-Peer. To, proč 
je nestandardní hlasová komunika-
ce programu Skype tolik úspěšná, 
je jistě dáno jeho jednoduchou 
ovladatelností a bezproblémovým a 
rychlým nasazením i v chráněných 
sítích.              Jiří Tesař 

 

     
 
 

KVÍZ 
KDO NEBO CO JE BOBO? 
(více správných odpovědí) 

 
1) zcela volně žijící kmen divochů v oblasti Amazonských pralesů, 
který nikdo nikdy neviděl 
2) slavný DJ vlastním jménem Peter René Baumann 
3) zkratka pro Brdskou Ojedinělou Bojovou Organizaci 
4) přezdívka našeho velkého dobrého místopředsedy a správce sítě 
 
Správnou odpověď najdete v každé dobré encyklopedii a také na 
emailové adrese bobo@dobnet.cz. 
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