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UPOZORNĚNÍ: Bezdrátové sítě routerů jsou provozovány v nelicencovaných 
frekvenčních pásmech. Použití technologie v těchto pásmech podléhá v ČR 
Všeobecnému oprávnění ČTU č. VO-R/12/09.2010-12. 
 
 
Nastavení frekvence vysílání při použití routeru Mikrotik RB951/RB751 
 

Základní konfigurace námi dodaného routeru zahrnuje nastavení vysílací frekvence na 

frekvenčním kanálu, který byl v době instalace nejvhodnější, nebo v případě osobního odběru 

routeru na naší provozovně je přednastaven náhodný frekvenční kanál (1-11). 

V závislosti na koncentraci okolních bezdrátových sítí se ovšem v průběhu používání Vaší 

bezdrátové sítě může vyskytnout rušení stávající nastavené vysílací frekvence routeru. 

Projevem tohoto rušení bývá nejčastěji odpojování bezdrátových zařízení od routeru, popř. 

zpomalení bezdrátového připojení (Internetu), a to buď náhodně, nebo v určitou denní 
dobu, kdy je zvýšené okolní vysílání jiných routerů, nebo bezdrátových zařízení. 

V tomto případě je nutné manuální přenastavení frekvence, na které je nyní vysílaná Vaše 

bezdrátová síť. 

 

 

Postup nastavení frekvence 
 
Pro změnu kanálu je nutné se přihlásit do administrace routeru. 

Na předávacím protokolu, který jste obdrželi k routeru, naleznete IP adresu – kolonka „IP 
adresa“ v „Síťové nastavení LAN“, kterou následně zadáte do Vašeho internetového 

prohlížeče. 

 

 

  
 

 

Do formuláře, který se objeví, zadáte „přístupové údaje na router“ z předávacího protokolu 

k routeru. 
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V prostředí administrace routeru zvolte v levém panelu „Wireless“… 

 

 
 

 

 

 

…a následně poklikejte na název „WiFi“ 
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Pod označním „Frequency“ máte uvedenu frekvenci, na které router aktuálně vysílá. Pro jeho 

změnu rozbalte roletkové menu a vyberte libovolnou jinou frekvenci. 
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Volbu potvrďte kliknutím na tlačítko „OK“. 

 

 

V případě přetrvávajících potíži postup opakujte s nastavením odlišného frekvenčního 

kanálu. 


