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1) Poskytování robustního systému RouterOS s HW Mikrotik pro školy

2) Analýza a instalace počítačových sítí nejen ve školách

3) Technická podpora RouterOS - kompletní nastavení na míru

4) Školení systému RouterOS určené pro správce sítě a učitele informatiky

Okruhy působnosti i4wifi



Systému RouterOS s HW Mikrotik 
pro školy

- Cenově dostupný HW
- Software vyvíjený přes dvacet let v EU - Lotyšsku
- Bezpečnost
- Obrovské možnosti nastavení směrování
- Reference
- Spolupráce s AARTCOM



Analýza a instalace počítačových 
sítí nejen ve školách

- Instalace provádějí zkušení technici
- V souběhu s výukou i mimo
- Různě složité instalace
- Kontrola systému pro vysoké zabezpečení z pohledu nařízení plynoucích z 

GDPR
- Provoz katalogu ISP – BezdratovePripojeni.cz (1500 lokálních ISP, filtrování 

tarifů

- 



Technická podpora RouterOS - 
kompletní nastavení na míru

- 15-leté zkušenosti
- Dosud jsme nenarazili na problém, který bychom nevyřešili nebo nebyli 

schopni nastavit
- Vysoce sofistikované technické řešení
- Více SSID dle připojeného uživatele s různými pravidly (učitel/student)
- Filtrování provozu
- VLAN, VPN…
- Aplikace Czech Wi-Fi Pass (radius ověřování, roaming,..)



Školení systému RouterOS (nejen)

- Když umíme, tak i naučíme
- od roku 2006 jsem naučili 7000 IT specialistů
- 8 typů kurzů s různou náročností + 3 kurzy na optické sítě GPON
- Výborné reference a zaplněné kurzy
- Vhodné pro správce sítě a učitele informatiky
- Vede lektor s mnohaletými zkušenostmi z reálné praxe



Instalace bezpečné Wi-Fi sítě na GMVV

- 240 studentů s možnou kapacitou až 480 studentů v 
obou objektech. 

- Nutnost 100% kvalitní technologie, které pomáhají k 
dosažení výukových cílů.

- Zadání
- Pokrýt všechny učebny, kabinety, sborovnu a hlavně 

učebny bezpečnou Wi-Fi sítí. 
- Provést analýzu stávající metalické a Wi-Fi sítě. 
- Pokud možno využít případnou vyhovující 

infrastrukturu
- Vytvořit dvě oddělené Wi-Fi sítě. 
- Ke stávající volné Wi-Fi síti pro studenty nastavit 

bezpečností pravidla tak, aby nebylo možné se 
dostat do vnitřní sítě, 

- Přidat bezpečnou Wi-Fi síť pro učitele a k použití pro 
konkrétní výuku. 

- Provést analýzu stávající konektivity do Internetu a 
navrhnout optimalizaci jak kvality, tak nákladů

- navrhnout vhodný NGN Firewall s vysokým 
zabezpečení i z pohledu nařízení GDPR.



Postup implementace

- V rámci první prohlídky objektu byly identifikované potřeby hardwaru a odhad nákladů na 
nastavení a instalaci sítě. 

- Ze stávající infrastruktury byly indentifikované pouze vedení UTP kabelu jako využitelné.
- Stávající WiFi AP nebylo pro zadání možné použít a bezdrátová síť byla instalována za 

stávající infrastrukturu . 
- V rámci domluvených dnů určených pro instalaci na místě bylo provedena montáž 

metalického vedení v místech, kde chybělo a lištování. 
- Dále instalace samotných Wi-Fi hotspotů a nového NGN Firewallu. 
- V mezičase instalací probíhalo nastavování použitého systému RouterOS Mikrotik v 

jednotlivých zařízeních. 
- Stávající konektivita byla vyhodnocena jako nevyhovující doporučen místní poskytovatel 

připojení dle informací z katalogu ISP na www.bezdratovepripojeni.cz.



Popis provedeného nastavení

- Do stávající infrastruktury školy, byla přidána nová Wi-Fi síť. 
- Tato síť byla přidána odděleně tak, aby se z ní nebylo možné dostat do vnitřní sítě. 
- Celý Wi-Fi systém je postaven na manageru CAPsMAN, který centrálně řídí všechny 

připojené AP. 
- Kromě toho také zajišťuje roaming připojených klientů v rámci celé budovy. 
- Wi-Fi síť má dvě oddělené SSID – „žáci“ a „učitelé“. 
- Sítě jsou oddělené pomocí firewallu a jednotlivý uživatelé pomocí zakázaného forwardu v 

rámci daného subnetu. 
- Pro síť „žáci“ je nastavený max. limit, aby nedošlo k přetížení linky. 
- Sledování dostupnosti jednotlivých zařízení je realizováno přes software DUDE, který se 

dodává zdarma k použitému HW MIkrotik a dokáže kompletně monitorovat celou síť.



Náklady

Použitá zařízení (HW Mikrotik a příslušenství):    
    

Položka Počet Cena za ks 
s DPH

Celkem

Cloud Core Router CCR1009, 7x Gbit LAN, 1x LAN/SFP 1 9 427 Kč  9 427 Kč 

Cloud Router Switch CRS112, 8x Gbit PoE LAN, 4x SFP, vč. L5 2 3 637 Kč   7 275 Kč 

Cloud Router Switch CRS326, 24x Gbit LAN, 2x SFP+ port, vč. L5 3 3 778 Kč 11 333 Kč 

Konektor RJ45, UTP 8p8c, Cat 5e, drát 20 3 Kč     51 Kč 

RB260GSP nastavitelný 5-portový gigabit switch, SFP port, PoE 2 1 110 Kč   2 219 Kč 

cAP ac AP/Hotspot 2,4 GHz, 5 GHz 802.11b/g/n/a/ac, 2x Gbit 16 1 333 Kč 21 335 Kč 

UTP kabel Cat5E, drát, PVC - šedý 60 8 Kč   501 Kč 

Kabel patch UTP c5e 0,5 m žlutý 4 14 Kč 55 Kč 

Celkem hardware   52 195 Kč 
    

Nastavení systému 7 990 Kč 6 930 Kč 
Instalace sítě (2 technici, tři dny) 48 790 Kč 37 920 Kč 

    
Celkové náklady   97 045 Kč 



Děkuji za 
pozornost

Martin Simandl simandl@i4wifi.cz 774271931

mailto:simandl@i4wifi.cz
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