
ČESKÁ ELEKTROTECHNICKÁ  SPOLEČNOST, z. s.  (ČES z. s.) 

Pobočka ČES Tábor 

HOTEL DVOŘÁK TÁBOR 

Vás zvou na seminář a výstavu

MĚŘENÍ  A  ÚDRŽBA  
SDĚLOVACÍCH  KABELŮ 

XLVI. 
18. – 19. 5. 2015 

Tábor 

Hotel DVOŘÁK Tábor 



Seminář je zaměřen na poskytování informací o sdělovacích kabelech, 
kabelových souborech (garniturách) pro sdělovací kabely, aplikacích, měřících 
metodách a přístrojích pro výstavbu, provoz a údržbu sdělovacích kabelů a sítí 

pro přenos informací. 

Je určen pro pracovníky ICT, rozvoje, projekce, výstavby, provozu a údržby 
sdělovacích kabelů a sítí. 

Datum a místo konání semináře : 

18. a 19. května 2015  
Tábor – Hotel DVOŘÁK**** Tábor 
GPS 49°24´42.33°N, 14°39´24.99°E       

Pondělí 18. května 2015 
11.00 až 12.00  Registrace účastníků semináře, instalace výstavky 
12.00 až 15.00  Zahájení, odborné přednášky, diskuze 
15.00 až 15.15  Přestávka 
15.15 až 18.00  Odborné přednášky, diskuze 

Úterý 19. května 2015 
09.00 až 13.00  Odborné přednášky, krátká sdělení, firemní prezentace 

Hlavní referáty (abecedně podle autorů)

Jan Brouček 
Jak prokazovat kvalitu optických tras – na jakém hřišti to hrajeme ? 

Pavel Černý 
Optické vlákno jako teplotní čidlo 

Ivo David 
Efektivita měření optických sítí 

Pavel Dubský 
Postřehy z FTTH konference ve Varšavě v konfrontaci s plánovanou výstavbou NGA sítí u nás. 

Miroslav Filka 
FEKT VUT v Brně – Ústav telekomunikací – OPTOLAB 

Josef Flašar 
25 let firmy MICOS 



Pavel Kosour 
IOLM – oboustranné měření optické trasy z jednoho konce  

Jana Lingrová  
20 let s konektory Diamond 

Jozef Pallo 
Telekomunikačné káble s dynamickým systémom ochrany proti šíreniu vlhkosti, ich vlastnosti a 
skúsenosti z aplikácie v sieti ST 

Pavel Pospíchal 
Vícevláknové konektory – problematika měření  

Patrick Stibor 
Nové optické kabely OFS 

Ekaterina Verteletskaya 
Pasivní optické LAN sítě – Pasivní optické podnikové sítě – budoucnost nebo realita ? 

Jiří Vodrážka 
Potenciál gigabitových metalických přípojek v kontextu NGA 
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