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Technik optických sítí 

Definice jednotky práce, 

 souvisejících typových pozic, 

 jejich vzájemných interakcí a 
ekonomické rozvahy 

JP: Technik optických sítí 
úroveň kvalifikace: 4 

TP:  Montér  
optických kabelů 

úroveň kvalifikace: 3  
 vzhledem k jiné úrovni kvalifikace bude zpracováno jako samostatná 

jednotka práce (logicky sem ale patří) 

 

TP:  Servisní technik 
optických sítí 

úroveň kvalifikace: 4 

TP:  Montér 

 optických sítí 
úroveň kvalifikace: 4 
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Vzájemné interakce JP a TP 

Technik 
optických sítí 

(management, 
kontrola) 

Montér 
optických 

kabelů 

(příprava) 

Servisní technik 
optických sítí 

(údržba) 

Montér 
optických sítí 

(realizace) 

Ekonomické uspořádání TP vycházející 
z množství požadovaných kompetencí 

Technik optických sítí 

Servisní 
technik 

optických sítí 

Montér 
optických sítí 

Montér 
optických 

kabelů 
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Montér optických kabelů 

Příprava optického kabelu k montáži 

Instalace optických kabelů zafukováním, zatahováním 

Instalace závěsných optických kabelů 

Příprava optických vláken ke svařování, spojování 

Spojování optických vláken mechanickými spojkami vč. 
okamžité kontroly kvality jednotlivých spojení 

Spojování optických vláken konektory, čištění a inspekce 
kvality spojení 

Optická montáž pasivních a aktivních součástek do trasy 
z optických vláken. 

Montér optických sítí 
Sváření optických 

vláken vč. okamžité 
kontroly kvality 

jednotlivých svárů 

Spojování optických 
vláken konektory, 
čištění a inspekce 

kvality spojení 

Identifikace vláken ve 
svazcích, optických spojkách 

a rozvaděčích, jak podle 
dokumentace, tak pomocí 
základních diagnostických 

metod 

Základní měření a 
kvalifikace 

parametrů optické 
kabelové trasy. 

Příprava trasy pro 
nasazení optického 

přenosového 
systému 

Diagnostika a 
lokalizace poruch na 
trasách z optických 

vláken a kabelů 

Opravy optických kabelů, 
optických spojek a 
rozvaděčů a dalších 

součástí optické 
kabelové trasy. 

Nastavení optického 
přenosového systému, 

jeho konfigurace 
(telekomunikační/datako

munikační/analogový 
přenos) 

Nasazení optického 
přenosového systému 

(telekomunikační/datakomun
ikační/analogový přenos) na 

optickou trasu známých 
parametrů, uvedení systému 

do provozu. 

Akceptační testy/testy 
kvality přenosu 

optického přenosového 
systému v provozu. 

Lokalizace poruchy 
optického přenosového 

řetězce.  
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Servisní technik optických sítí  

Servis, údržba a opravy 
optických kabelů 

 

Servis, údržba a opravy 
optických přenosových 
systémů (kabelových i 

bezdrátových) 
 

Měření a diagnostika 
přenosového řetězce 

 


