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Komplexní řešení internetového připojení 
HOTEL JURYS INN PRAGUE 

 
Jurys Inn Prague je nově otevřený (září 2009) 4* hotel umístěný v centru města (5 minut od 

Staroměstského náměstí). Hotel vlastní 214 prostorných a pohodlných pokojů. Hotelová restaurace 
nabízí kvalitní místní a irskou kuchyni a vína za přijatelnou cenu. Hostům je dále k dispozici bar, 
konferenční prostory pro max. 160 osob a parkoviště pro 40 vozů. 
 

V dnešní době asi netřeba zdůrazňovat jakého významu dosáhl internet. Již dávno je pryč 
doba, kdy slušnému hotelu stačilo mít v každém pokoji TV se světovými kanály, a hosté byli 
spokojeni. Nyní téměř každý potřebuje čas od času si prověřit email, zkontrolovat účet online banky 
či zůstat v kontaktu s kamarády přes sociální sítě. Což si uvědomuje každý seriózní hotel a ani irský síť 
hotelů Jurys INN, který pro svoje další rozšíření vybralo Prahu, nebyl výjimkou. 
 
 
VÝZVA 

Požadavek byl zavést bezdrátové připojení k internetu ve společných prostorách a také 
pevnou síť v každém hotelovém pokoji. Samozřejmostí bylo zabezpečení cenných dat hostů, tak aby 
nebyli vystavováni všem dalším spoluúčastníkům sítě. A současně využít připojení k informování 
hostů o novinkách a k marketingovým účelům. 
 
 
REALIZACE PŘIPOJENÍ S POUŽITÍM ŘEŠENÍ OD FIRMY ZYXEL 

Vedení hotelu Jurys Inns se rozhodlo realizací internetového připojení pověřit firmu DWC 
s.r.o. Firma DWC si vybrala jako dodavatele společnost ZyXEL a její technologie.  
 
VÝHODY ŘEŠENÍ ZYXEL: 
1.Kromě předchozích dobrých zkušeností to byl hlavně fakt, že firma DWC chtěla nasadit kompletní 
řešení od jednoho výrobce. A právě takové ZyXEL nabízí: kromě hardwaru (switche, přístupové body, 
brána, firewall) má i kompletně zpracovaný billing a systém tarifikace.  
2.Systém je jednoduchý na nasazení, na údržbu – a především na obsluhu (ovládání přes 3 tlačítka 
zvládne jakákoli recepční). Odpadají tak skryté náklady v podobě dodatečných školení personálu.  
3.Systém je bezpečný – hosté jsou odděleni vzájemně i chráněni před útokem z internetu. 
4.ZyXEL navíc bezplatně zapůjčil svá zařízení pro testování. 
5.Systém je spolehlivý – firma DWC drží na celé řešení záruku 5 let  
6.Systém je levný – díky projektové ceně Zyxel 
 
POUŽITÁ ZAŘÍZENI 

Na základě požadavků zadavatele a po konzultacích se specialisty společnosti ZyXEL bylo 
rozhodnuto, že základem systému se stane přístupový bod - HotSpot ZyAIR G-4100 v2, který může 
obsloužit až sto uživatelů současně a který obsahuje bránu s webovým rozhraním pro přístup na 
internet přes definované stránky. Součástí přístupového bodu je i termotiskárna, která obsluze 
umožňuje tisknout přístupové kódy nebo doklady o zaplacení. Tři přístupové body (Access Points)  
pokryly společenské a kongresové prostory hotelu. Vše je propojeno Zyxel switchi. 
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Obr.: Diagram sítě 

 
 
 
SHRNUTÍ 

Použitím technologie od firmy ZyXEL jsme v relativně krátké době dokázali efektivně a účinně 
splnit požadavky klienta a to jak zavedení bezdrátové sítě ve společných prostorách tak i propojení 
internetem pokoje. Připojení funguje bez problémů od prvního okamžiku a poskytuje tak 
konkurenční výhodu zvláště pro kongresovou turistiku. Hosté přistupují na internet přes stránky 
hotelu, které se využívají k marketingovým účelům. 

 
 
 

 


