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Nezamyslice na Prostějovsku

Tato případová studie má za cíl dokázat, že i menší společnost jako BurgNet z menšího regionu jako Nezamyslice může postavit 
kvalitní optickou síť. Společnost BurgNet začala s budováním optické sítě již v roce 2008. Reagovala tak na časté problémy s ruše-
ním ve stávající bezdrátové síti i na sílící konkurenční prostředí. Optickou síť se rozhodla vybudovat kvalitně, bez kompromisů…

Tým profesionálů jako předpoklad úspěchu
Na úplném začátku ale měli lidé z BurgNet o optice 
minimální znalosti. Takže si museli najít vhodné 
partnery. Nejprve oslovili Zlín Net, a.s. a později 
MULTINET s.r.o., kteří si vzali na starost projektové 
práce. Poté získali kontakt na MICOS TELCOM s.r.o., 
dodavatele pasivních prvků, a PROFIcomms s.r.o., 
dodavatele aktivních prvků. Tento tým měl pomoci 
vybudovat moderní optickou síť. 

Role Micos Telcom 
Lidé z Micos Telcom pod vedením pana Ing. Titze
- vysvětlili, jak fungují optické sítě, 
- předali best practices při jejich budování, 
- doporučili nejvhodnější produkty pro danou síť,  
-  provedli školení, jak instalovat a vystrojovat  

doporučené produkty,
-  pomohli vytvořit seznam, co je potřeba udělat 

a nakoupit,
- předali kontakty na prověřené dodavatele, 
-  zoptimalizovali umístění jednotlivých prvků v síti, například, aby pilíře byly chráněné polohou a splynuly s okolním 

prostředím – obr. 2.

Obr. 2 – Optimalizované umístění pilířového rozvaděče

Obr. 1 – Nezamyslice
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KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES * 1:250

LEGENDA:

Několik údajů o síti
Počet zapojených obcí: 11 
Počet přípojek: 800 
Z toho bezdrátová technologie (Wi-Fi): 600 přípojek 
Z toho optická síť: 200 přípojek 
Poskytované služby: TriplePlay (Internet, Televize, Telefon) 
Celkové investice: 2 mil. Kč

Minimálně v části obce dostupná optika

Optika v rozpracovaném stavu v části 
obce, ale zatím bez možnosti ji spustit 
Wi-Fi

Obr. 3 – Projektová dokumentace

Obr. 4 – Zapojené obce
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Charakteristika optické sítě
Optická síť vznikla na FTTH jako point-to-point bez 
splitteru. Technologie pro GPON se vyhodnotila jako 
příliš drahá. V síti se totiž neplánovaly žádné větší 
bytové domy. 

Konektivitu společnost do sítě dostává díky Gb 
bezdrátovému spoji na 80 GHz na věž kostela 
(z centrálního uzlu). Technologie ve věži kostela je 
pak přímo napojená na optickou síť (obr. 5 a 6). 

V jednotlivých bytových objektech je optika 
zakončena v Media boxu, ve kterém je umístěn 
mediakonvertor. Ten je dálkově napájený z CO 9V 
adaptérem. Mediakonvertory napájené 5V adaptéry 
totiž způsobovaly problémy při napájení pasivními 
PoE, kvůli úbytku napětí na UTP. 

S tím, že

-  v bytových jednotkách do 12 bytů se přivádí 
trubička, ve které je zafouknutý kabel 12F, 
provařená do jednotlivých bytů (FTTH – obr. 7 a 8)  
a

-  ve větších bytových jednotkách se používá switch, 
síť se rozbočuje a dále se pokračuje metalikou na 
zásuvku (FTTB – obr. 9 až 11). 

Síť je postavena především na mikrotrubičkách 
7 mm.

Obr. 5–6 – Technologie ve věži kostela

Obr. 7–8 – Koncový rozvaděč v objektu zákazníka s aktivním prvkem (s mediakonvertorem)

Obr. 9–11 – Domovní rozvaděče
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Hlavní serverovna je umístěna v budově, kterou dříve obec používala jako sklad rakví (obr. 12 až 14)!

Obr. 12–14 – Central office

První výkopové práce
Do země se poprvé koplo už v roce 2008. Společnost 
většinu prací spojila s dalšími dlouhodobě plánovanými 
akcemi jako předlažďování chodníků. Do země se položily 
trubičky, které v některých případech čekaly i několik 
let na dobudování sítě umožňující připojení prvních 
domácností. První domácnosti se připojily v roce 2012.

Obr. 15–16 – Pokládka kabelů (výkopy s MT a HDPE)
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Důraz na použití gasblocků, správné vystrojování pilířů a pravidelnou údržbu
Micos Telcom důrazně doporučila zakončovat trubičky v rozvaděčích gasblocky pro zajištění rizika vniknutí plynu / vody do 
trubičkového systému a následné exploze / zatopení v objektech. 

Na mikrotrubičkách 7 mm jsou použité spojky, koncovky a redukce. V pilířových rozvaděčích jsou mikrotrubičky před průchodem vývodkou 
vložené do vrapované trubky, zakončené na výstupu trubky pryžovým uzávěrem. Ten umožňuje utěsnění proti vnikání vlhkosti. 

Micos Telcom také doporučila zatmelení pomocí tmelu RESIN PACK (při aktivaci tekutý stav), jako jednu z možností používanou 
v rozvaděčích při průchodu svazkem mikrotrubiček. 

Rozvaděče se také pravidelně čistí od nečistot, například much, které se do nich mohou dostat mikroventilačním okruhem ve střeše 
a dveřích. 

Prvky SMART v projektu
Nejzajímavější na celém projektu je zakomponování prvků SMART – napojení obecních kamer –, které bylo vyvinuto ve spolupráci 
s Micos Telcom.

Kamery jsou na sloupech propojené s optickou sítí díky trubičce vedené ze spodní části sloupu a zakončené v rozvaděči SNM 8 (obr. 20 až 22).

Toto řešení lze použít dále na řízení semaforu, obecního rozhlasu či měření rychlosti. Místo kamer by došlo jen k napojení semaforů, 
amplionů či radarů. 

Obr. 17–19 – Pilířové rozvaděče

Obr. 20–22 – Kamera na sloupu (SMART řešení)
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A co o Micos Telcom říká Zbyněk Burget, majitel společnosti BurgNet?
„S produkty Micos Telcom pracuji přes 10 let hned od začátku budování optické sítě. Vím, že existují levnější i dražší alternativy, ale co do kvality 
a použitelnosti bych neměnil. Řadu konkurenčních produktů jsem viděl a měl možnost „osahat“ na různých veletrzích, ale podle mě to není šetření 
na správném místě. S produkty Micos Telcom si kupuji hotová řešení do posledního detailu, která jsou funkční a dobře se s nimi pracuje. A s jejich 
produkty zároveň stoupá i hodnota celé sítě.“

Dokumentace u každého klíčového prvku
Ke každému klíčovému prvku sítě je přiložená dokumentace popisující síť v tomto prvku. Takto vedená dokumentace může pomoci 
s rychlým řešením problémů, které se mohou čas od času objevit. 

Plány do budoucna
Největším plánem do budoucna je dostat do sítě konektivitu napřímo, a to optickým vláknem pod zemí vybudováním protlaku pod 
řekou Haná (obr. 23). Dojde tak k přemístění současného Gb centrálního uzlu do hlavní serverovny a ke zrušení jejího bezdrátového 
napájení. 

Z důvodu přenosu technologie do hlavní serverovny bude třeba zakoupit automaticky startovaný generátor a klimatizaci s disperzí, 
která by topila při teplotě pod 10 °C a chladila při teplotě nad 30 °C.

Bude také docházet k pokládce kabelů v místech, kde se budou dělat nové chodníky.

5 závěrečných rad pro ty, kteří chtějí 
vybudovat ve svém regionu optickou síť
-  Obrnit se trpělivostí (domluva s obcí, majiteli 

pozemků, správou silnic, …).

-  Dobře si vše spočítat a nepočítat s žádnou dotací.

-  Všichni dobře slyší na závazek vše uvést do 
původního stavu včetně úklidu a vysetí trávy.

-  Porozumět projektům a naučit se lehčí věci 
projektovat sám.

-  Mít dobré dodavatele jak pasivních, tak aktivních 
prvků i samotné konektivity.

Obr. 23 – Schématický nákres protlaku pod řekou Haná
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Používané servisní přístroje

Používané produkty

Vybavení serverovny

Stojanový datový 
rozvaděč MSS  

(výška 42U,  
půdorys 800 × 800)

Optické vany včetně kazet

ORMPV 1U ORMPV 2U

Optická 
bižuterie 

postavená 
na SC/UPC 
konektory

Mikrotrubičky, HDPE trubky
HDPE 40

Pilířové optické rozvaděče

ORU 1 SIS

EXFO FOT-920 OTDR HP E600B Červený laser Svářečka FITEL Zafukovačka MicroJet

Nástěnné optické rozvaděče Optické zásuvky

ORM 1
ORM 2

Media box (kovový  
i plastový s IP54 
používaný do vlhčích 
prostor)

ORM 3 SL 12S

ORM 5

MTeH UNI

SNM 8  
(SMART řešení)

https://www.micostelcom.cz

