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Proč je náš internet mnohem výhodn ější než VDSL nebo 
ADSL nebo internet od mobilních operátor ů?!  

 
VELICE JEDNODUCHÁ A 

JEDNOZNAČNÁ ODPOVĚĎ: 
JSME RYCHLEJŠÍ A LEVN ĚJŠÍ! 

 
 
Důkaz:  Vždy máme nejraději férové srovnání, proto jsme použili poslední vydaný 
srovnávací test nezávislého měřiče DSL.cz, kde figurují i pevné telefonní (ADSL a 
VDSL) linky a to za měsíc únor 2015. Pokud si chcete článek přečíst sami, uvádíme 
zde odkaz na něj: 
 
http://www.rmol.cz/novinky/namerene-rychlosti-internetu-na-dslcz-za-unor-2015 
 
Předpokládáme, že pod stejným odkazem pouze se změnou měsíce budou 
informace publikovány i dále. 
 
Srovnání je doplněno tabulkami, které zde uvádíme: 
 

 
CO Z TABULKY xDSL VYPLÝVÁ?  

 

 
 
 
 

RYCHLOST DOWNLOAD  - FINTA „AŽ“ 
Kouzelné slovíčko „až“, které nalezneme ve všech nabídkách ADSL a VDSL – říká – 
i když Vám internet pojede mnohem pomaleji, máte od nás až 40Mb (VDSL) nebo až 
20Mb (ADSL). Navíc tyto rychlosti dostanete většinou za cenu kolem 500Kč vč. DPH 
měsíčně. A jaká rychlost je ve skute čnosti? Dle srovnání výsledk ů z měřiče 
DSL.CZ za únor 2015 je to pr ůměrně zhruba 14,9 Mb u VDSL a 5,5 Mb u ADSL a 
to je tedy hodn ě daleko od uvád ěných 40Mb nebo 20Mb. Více si přečtěte vespod. 
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RYCHLOST UPLOAD  – VELMI NÍZKÁ  
Rychlost uploadu ve většině nabídek ADSL a VDSL na první stránce nenajdete, ono 
se totiž není čím chlubit. Tato rychlost je totiž žalostných 0,25 až 2Mb!  V dnešní 
době je stále častější využívat internet nejen ke stahování, ale také k videopřenosům 
(Skype atd.), kde například pro solidní webovou kameru je standardní průtok pro 
celoobrazovkový režim 3Mb, u xDSL si tedy z důvodu slabého uploadu můžete 
nechat o kvalitním obraze jen zdát. Rovněž pokud přes FTP posíláte nějaké fotky 
nebo dokonce videa na internet, je to u xDSL extrémně zdlouhavé, než UPLOAD 
proběhne. Dnes je již mnoho uživatelů, kteří si domů pořídili NAS (datové uložiště) a 
využívat tak data z domova i jinde (v práci, u známých nebo kdekoliv) a v tomto je 
také rychlý UPLOAD velice důležitý. Zkrátka je důležitá i rychlost do internetu. 
Všimn ěte si, že u nás je mnohem vyšší rychlost UPLOADu ne ž u xDSL!  
 

 
JAK JE TO U MOBILNÍHO INTERNETU?  
 

 
 
 
Musíme uznat, že spojení přes mobil se díky nové technologii 3G a v mnoha místech 
i LTE stálo použitelným. Bohužel je tu jedno obrovské „ale“. Jsou zde stále datové 
limity  (FUP - Fair User Policy),  kdy při překročení určitého množství dat se internet 
buďto natolik zpomalí, že se stane téměř nepoužitelným nebo zaplatíte více. Takže 
s daty u mobilního připojení je potřeba velice šetřit. Pro domácí použití je tedy toto 
připojení nevyužitelné, protože to, co standardn ě přes počítač průměrný uživatel 
stáhne za 1 den, je u mobilního p řipojení datovým limitem pro celý m ěsíc ����.  
To se Vám u nás nem ůže stát, u nás je internet zcela neomezený ☺☺☺☺.  
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A JAK  JE TO FINANČNĚ?  
 
 

INSTALACE INTERNETU ZDARMA! 
 

 

 
NAVÍC DÍKY STÁLÝM INVESTICÍM  

DO NOVÝCH TECHNOLOGIÍ MÁME JIŽ 
VÍCE NEŽ 60% KLIENTŮ NA AIRMAXU! 

 
VŠECHNY NAŠE VÝZNAMNÉ VYSÍLACÍ 

BODY JSOU PŘIPOJENY SPOJI 
V PÁSMECH 10GHz, 11GHz, 17GHz a 

24GHz COŽ ZARUČUJE SILNOU A 
STABILNÍ PÁTE ŘNÍ SÍŤ.  

 
SNAŽÍME SE O MAXIMÁLNÍ 

SPOKOJENOST NAŠICH KLIENT Ů. 


