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Seminář Sítě FTTX v roce 2011  

Motto: PON sítě v ČR 
 
Ve dnech 10.-11.03.2011 uspořádala v Brně společnost PROFiber Networking CZ s.r.o. 
společně s  partnery v pořadí již 6. ročník odborného semináře Sítě FTTx v roce 2011. 
Letošní ročník se konal pod záštitou AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ. 
Nedílnou součástí semináře byla soutěž montážních skupin nazvaná Mistrovství světa 
v Mikrotrubičkování. Seminář se zaměřuje na problematiku optických přístupových sítí 
FTTx a také letos se setkal s velkým ohlasem, zúčastnilo se ho bezmála 250 lidí z oboru. 
Celkový počet osob, kteří navštívili některý z ročníků tak letos přesáhl počet 2 000 
návštěvníků. 
 
Stejně jako v předchozích ročnících i letos se akce konala na půdě Střední školy 
informatiky a spojů v Brně, která dala k dispozici své prostory a polygon sitě FTTx. 
Mediální podporu poskytnul odborný nezávislý on-line magazín Netguru. 
 
Během prvního dne měli účastníci možnost vyslechnout přehledové přednášky a 
informace o hlavních trendech z oboru. Seznámit se s FTTH projekty a 
technologiemi (jak pro pasivní část sítě, tak s aktivními prvky), poznat novou měřící 
techniku pro FTTH a metro sítě a v neposlední řadě jim byly představeny i další prvky 
pro optickou distribuční síť FTTH. Tento pestrý program se skládal z 16 přednášek 
specialistů a odborníků týmu PROFiber Networking a jejich partnerů, které jsou k dispozici na 
webových stránkách společnosti PROFiber Networking www.profiber.eu. 
 
Souběžně s přednáškovými bloky probíhalo během prvního dne Mistrovství světa 
v mikrotrubičkování. Jedná se o soutěž montážních skupin v  zafukování vláken do 
mikrotrubiček a i v instalaci FTTH přípojky. Možnosti představit svou techniku a činnost 
instalace naživo odborné veřejnosti využily montážní skupiny společnosti S com s. r. o. a 
SUPTel, a. s.. 
 
Druhý den probíhal workshop umožňující podělit se s partnery o praktické zkušenosti. 
Praktická témata se zaměřovala na oblast provozu a měření pasivních optických sítí 
PON, sítí Ethernetu, sítí Triple Play i bezdrátových přístupových sítí SAE a LTE. 
Tato tématika wireless – bezdrát a optika byla rozvedena v 9 přednáškách, které jsou 
taktéž zveřejněny na webových stránkách společnosti PROFiber Networking www.profiber 
.eu.  
 
Další ročník semináře Sítě FTTx v roce 2012 se uskuteční ve dnech 15. -16.03.2012, 
bližší informace budou zveřejněny na www.profiber.eu.. 
 
V samostatném bloku přednášek byla představena nová měřicí platforma pro metropolitní a 
přístupové sítě EXFO FTB-1. Pro řadu zájemců je 30.03.2011 připravena v prostorách naší 
společnosti PROFiber Networking CZ s.r.o. podrobná produktová prezentace FTB-1 
workshop, více na našich webových stránkách www.profiber.eu. 
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