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Nová učebna FTTH 
  
 

Přijďte si prakticky změřit parametry optické sítě 
a otestovat Triple Play služby 

 
Praha, Česká republika, 13. června 2012 - Společnost PROFiber Networking CZ s.r.o., poskytovatel 
výrobků a služeb v oblasti vláknové optiky, dnešním dnem představuje novou FTTH učebnu a testovací 

polygon pro měření a diagnostiku optické přístupové sítě a verifikaci distribuovaných ETHERNET služeb. Tato 

učebna se nachází na Střední škole informatiky a spojů Brno.  
Výuková učebna vznikla díky úzké spolupráci komerčního a vzdělávacího sektoru. Na výstavbě se podílelo 

několik dodavatelských firem a partnerů školy. Unikátní místnost bude kromě studentů střední školy 
využívána i pro výukové kurzy AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ® s možností 

praktických ukázek měření, jak fyzické vrstvy optických linek, tak i testování kvality Triple Play služeb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFiber Networking s.r.o.:  Střední škola informatiky a spojů Brno 

Společnost PROFiber Networking s.r.o. je 
společnost, která působí v České republice a na 
Slovensku. Dodává měřicí techniku pro optické a IP 
sítě, svářečky a aktivní prvky v oblasti optických 
přístupových sítí FTTx, HFC, RFoG.  
V rámci cyklu Akademie vláknové optiky a optických 
komunikací klade velký důraz na vzdělávání a 
předávání zkušeností, pořádá široké spektrum kurzů 
a seminářů. Na základě odborných dovedností 
kvalifikovaných techniků, know-how a technického 
vybavení zajišťuje technickou podporu řady 
projektů informačních a komunikačních technologií 
ICT v České republice a na Slovensku. Technická 
podpora má formu expertních činností, poradenství, 
akceptačních testů, provozních měření, diagnostiky 
poruch na síti. Většinu oprav a servisních zásahů 
dodaných zařízení provádí společnost lokálně jako 
autorizované servisní centrum. 
Poskytuje jak krátkodobé zápůjčky, tak dlouhodobé 
pronájmy měřicích a servisních přístrojů. Jako 
doplňkovou službu je možné si u ní objednat 
zpracování výsledků do formy měřicích protokolů. 
 
 
    Více o společnosti zde. 
 
 

 Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 
23 je střední odbornou školou s více než 60. letou 
historií. Ve škole studuje přes 1000 
žáků v oborech zaměřených na informační a 
komunikační technologie, telematiku v dopravě, 
bankovnictví a pojišťovnictví, poštovnictví 

a logistiku. Výuku v teoretickém a praktickém 

vyučování zajišťuje cca 95 pedagogických 
pracovníků. Škola spolupracuje s celou řadou 

firemních partnerů v rámci přípravy žáků na 

povolání nebo při vzdělávání dospělých a firemních 
kurzech. Partneři školy se podílejí na inovaci profilu 

absolventa, na tvorbě kurzů dalšího vzdělávání, 
jsou nápomocni při zajišťování praxí žáků i 

pedagogických pracovníků či materiálně technickým 
zajištěním výuky. Příkladem mohou být kurzy a 

technologie využívané ve firemním prostřední České 

pošty, s.p., CISCO Systems s.r.o., IBM Česká 
republika, spol. s r.o. atd. 

 
 

 

 
 

    Více o střední škole zde. 
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