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Mistrovství světa v mikrotrubičkování – 7.ročník 
 
Dne 15.3.2012 během odborného semináře Sítě FTTx v roce 2012 proběhl sedmý ročník tradiční 
soutěže montážních skupin v instalaci vláken a zafukování do mikrotrubiček. 

Na start se registrovala tři družstva, tři montážní skupiny firem EPLcond s.r.o., Fibre Optics 
Service s.r.o. a SUPTel a.s. Shodou okolností, všechny tři jsou plzeňské firmy. S trochou nadsázky 
lze proto říci, že letošní mistrovství světa v mikrotrubičkování bylo záležitostí plzeňského kraje. 
Jednotlivé týmy využily příležitosti prezentovat své dovednosti před ostatními účastníky semináře. 
Ostatní účastníci semináře tak měli naopak příležitost prakticky vidět, jak instalace FTTH – Fiber To 
The Home přípojky probíhá. 

Na simulované trase, soutěžním polygonu, který odpovídal reálné přípojce FTTH, byla cítit zdravá 
soutěživost mezi skupinami společně s odborností a loajalitou techniků v oboru. 

Při montáži FTTH přípojky se soutěžilo se v následujících disciplínách: 

 Příprava trasy, naspojkování mikrotrubiček  
 Zafukování kabelu MiDiaBreeze do mikrotrubiček  
 Zakončení vlákna v FTTH boxu zásuvce, přivaření pigtailů a optická montáž. 

Hodnoceny byly nejenom časy, ale i kvalita montáže a také optické parametry přípojky FTTH. 

Více informací o podmínkách soutěže, zapojení trasy při mistrovství světa v mikrotrubičkování najdete 

v původní prezentaci ze semináře Sítě FTTx v roce 2012 umístěné zde. 

Soutěž proběhla pod dohledem zkušeného arbitra Prof. Ing. Miloslava Filky, CSc, který ve spolupráci 

s týmem rozhodčích posuzoval a hodnotil jednotlivé disciplíny. Kontrolu optických parametrů provedl 
PROFiber Networking formou akceptačního měření. 

Podrobné výsledky jsou k dispozici jako výsledková listina k nahlédnutí zde. Výsledky a bodové 

hodnocení byly u všech třech týmů velmi vyrovnané. Stejně tak časy, kvalita montáže a dosažené 
body. To svědčí vysoké profesionalitě všech soutěžících. Není divu, všechny tři týmy byly složeny 

z techniků a montážních pracovníků s bohatou zkušeností z optických montáží. 

V těsném pořadí se za sebou umístily týmy firem: 
1. EPLcond s.r.o.  
2. SUPTel a.s 
3. Fibre Optics Service s.r.o. 

Diplomy jsou dostupné ke stažení zde. 
Gratulujeme a přejeme zdar všem soutěžícím. 

Pořádáno pod záštitou AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ®. Akci 
organizovala společnost PROFiber Networking CZ s.r.o. ve spolupráci s partnery. Mediální podporu 
poskytl odborný nezávislý on-line magazín Netguru. 

Mistrovství se konalo za odborné, technické a materiální podpory partnerů OFA s.r.o., SUPTel a.s a 
rovněž DURA-LINE CT s.r.o., MICOS spol s r.o., PLUMETOP s.r.o.  Soutěž i seminář se již 
tradičně uskutečnily na Střední škole informatiky a spojů v Brně.  

Program a pozvánka semináře Sítě FTTx v roce 2012 ke stažení zde. 

Fotografie ze semináře Sítě FTTx v roce 2012 ke stažení zde. 

Přednášky ze semináře Sítě FTTx v roce 2012 ke stažení zde. 
 

Další ročník tohoto oblíbeného semináře Sítě FTTx v roce 2013 a Mistrovství světa v mikrotrubičkování 
se uskuteční 14.-15.3.2013 na Střední škole informatiky a spojů v Brně, bližší informace budou 
zveřejněny na webových stránkách www.profiber.eu. 

http://www.profiber.eu/files/15.3.2012%20Mistrovstv%C3%AD%20sv%C4%9Bta%20v%20mikrotrubi%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD.pdf
http://www.profiber.eu/Pruvodce-Mistrovstvim-sveta-v-mikrotrubickovani-2012/
http://www.profiber.eu/Pruvodce-Mistrovstvim-sveta-v-mikrotrubickovani-2012/
http://www.profiber.eu/files/Pozvanka_seminar_Site_FTTx_2012.pdf
http://profiber.eu/files/FTTx_v_roce_2012.rar
http://www.profiber.eu/Prednasky-1/
http://www.profiber.eu/

