
Možnosti Internetového připojení v BDR 

Možností připojení ke dni 24.4.2019 dle informací z webu poskytovatelů. Aktuální rychlosti a tarify získáte u jednotlivých poskytovatelů. Pečlivě prozkoumejte nabídky (např. půjčovné, výpovědní podmínky). 

Poskytovatel 
Připojení a hodnocení 

hvězdičkou 
Využití a možnosti 

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST 
dle vybraného tarifu 

Poznámka 

KPE spol. s r.o 
 

Optickým kabelem do 
bytu/ 
FTTH 
***** 

Nahrávání a stahování velkých 
souborů 

Hraní her proGaeming 
IP TV 

ON Line streaming 
VOIP 

YOUTUBE 
Internet 
E-mail 

Symetrické připojení 
Propůjčení ONU oproti záloze 

300 Mb/s 
obousměrně 

download i upload 
NGA již v nejnižším 

tarifu  
latence do internetu 

2-3Ms 
 

Nutné nové stavební provedení instalace 
ethernetové zásuvky a wifi routeru v bytě, 

provrtání vstupu pro milimetrový optický kabel a 
to dle dispozice bytu a individuálních požadavků 

na umístění nebo vedení kabelu. 
Prostup v bytě: 

1+KK a 1KK+M  v předsíni 
2 KK a 2 KK+M v předsíni nebo kuchyni 
3 KK a 3 KK+M v předsíni nebo v pokoji 

sousedícím s chodbou. 

UPC 

Optickým kabelem do 
domu a koaxiálním 
kabelem do bytu 

**** 

Stahování velkých souborů 
IP TV / Kabelová televize 

VOIP 
YOUTUBE 
Internet 
E-mail 

Pronájem modemu 

500 Mb/s download 
30 Mb/s upload 

Vyústění v bytě – stávající televizní zásuvka (STA) 

KPE spol. s r.o 

Optickým kabelem do 
domu a koaxiálním 
kabelem do bytu 

**** 

Nahrávání a stahování velkých 
souborů 
IP TV / 

ON Line streaming 
VOIP 

YOUTUBE 
Internet 
E-mail 

 
200 Mb/s 

obousměrně 
download i upload 

Varianta pouze pro stávající zákazníky KPE (po 
přepojení zákazníků na vlákno bude kabelová 

technologie odpojena) 
 

Vyústění v bytě – stávající televizní zásuvka (STA) 

O2 (T-mobile, 
Vodafone) 

Telefonní „pevnou“ 
linkou (ADSL) 

*** 

VOIP 
YOUTUBE 
Internet 
E-mail 

20 Mb/s Vyústění v bytě -  stávající telefonní zásuvkou 

Alternativní wifi 
poskytovatel 

WIFI 
**- 

Není známa dostupnost 
Není známa 
dostupnost 

Bez účasti BDR – nutnost instalace antény- není 
možné svévolně umístit na fasádu 

O2 (T-mobile, 
Vodafone) 

Mobilní připojení (WDSL, 
4G, LTE, GPRS, 

HOTSPOT) 
* 

Internet 
E-mail 

do 20 Mb/s 

Bez účasti BDR – některé technologie vyžadují 
vlastní anténu – není možné svévolně umístit na 

fasádu. U některých technologií stačí mobilní 
telefon nebo malý modem. 

 


