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Abstrakt 

Tato diplomová práce na téma "Studie ICT infrastruktury pro oblast městské zástavby" 

řeší aktuální téma realizace NGA optických sítí. Klade si za cíl popsat základní terminologie 

souvisejících s optickými sítěmi a popsat ucelený postup při projekčních pracích. To je v době 

psaní této diplomové práce na telekomunikačním trhu, z důvodu poptávky po vyšších 

přenosových rychlostí, velmi aktuální téma. 

Rozebírá danou problematiku ze čtyř základních aspektů, tj. z pohledu síťové topologie, 

přenosových technologií pro pasivní optické sítě, platné legislativy v době psaní práce, realizace 

a základních stavebních prvků. Vedle toho byla provedena simulace v softwarovém prostředí 

Optiwave Optisystem nejběžnějších přenosových technologií pro P2M a P2P na navržené optické 

síti v městě Hustopeče u Brna.  

Nakonec jsou zhodnoceny finanční náklady na realizaci pasivní optické infrastruktury. 

Praktickým výstupem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro územní 

řízení a získání pravomocného územního rozhodnutí legitimující investory k realizaci sítě 

elektronických komunikací. 

Klíčová slova 

ICT; NGA; optické sítě; GPON; EPON; 10GEPON; XG-PON; NG-PON2; WDM-PON; 

SEK; Projektová dokumentace; výstavba optické sítě; legislativa SEK;  

  



 

 

 

Abstract 

This diploma thesis on the topic "Study of ICT Infrastructure for Metropolitan Area" 

addresses the topic of implementation of NGA optical networks. It aims to describe the basic 

terminology related to optical networks and describe a comprehensive approach in network 

designing, which is at the time of writing this diploma thesis in the telecommunications market, 

due to the demand for higher transmission speeds, a current topic. 

It analyzes the issue from four basic aspects, from the perspective of network topology, 

transmission protocols for passive optical networks, legislation in force at the time of writing, 

implementation and basic building blocks of optical network. In addition, in diploma thesis is 

simulated the most common transmission protocols for P2M and P2P on the newly designed 

optical network in the city of Hustopeče near Brno. 

Finally, the costs of implementing a passive optical infrastructure are evaluated. The 

practical output of this diploma thesis is the elaboration of project documentation for territorial 

proceedings and obtaining a final territorial decision legitimizing investors in town of Hustopeče 

to implement an electronic communications network. 
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Úvod 

Optické sítě jsou v dnešním světě velmi populární řešení pro vysokorychlostní přenosy 

velkého množství informací a téměř zcela vytlačily dříve používané metalické vedení, zejména 

v dálkových spojích. Jejich výhody pramení z vysoké přenosové kapacity, malého průměru 

samotného optického vlákna, odolnosti vůči elektromagnetickému rušení a vnějším vlivům. 

Optické vlákno se také nedá nijak přímo odposlouchávat, a to díky tomu, že samotné nevyzařuje 

žádné elektromagnetické interference. Jediná nevýhoda plyne ze složitého technologického 

postupu při výrobě, a to zejména s důrazem na čistotu materiálu a geometrickou přesnost 

preformy, ze které je, podle druhu použité technologie, optické vlákno vyráběno. Tato nevýhoda 

je vyvážena velkou poptávkou po optických vláknech což vede k nárůstu kapacity výroby 

a k nasazení nových výrobních technologie.  

Původně bylo optických kabelů využíváno pro realizaci páteřních sítí. V dnešní době se 

však při plánování nových tras uvažuje rostoucí nárok na přenosovou rychlost i samotných 

koncových uživatelů. To vede ke snaze instalovat optická vlákna co nejblíže k připojené skupině 

účastníků či jednotlivcům v závislosti na požadavcích. V těchto případech se používá nejčastěji 

pasivních optických sítí spolu v kombinaci se systémy časového a vlnového dělení (TDM 

a WDM), nebo s výhodou jejich kombinací. 

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi nasazení pasivní optické sítě v městské 

zástavbě. Popisuje technickou a legislativní problematiku a její odraz do finanční stránky, které 

spolu nese projekt zasíťování metropolitních oblastí. Poznatky konkrétně prezentuje na 

projektech výstavby metropolitní sítě Města Hustopeče a Optické sítí Fair-Net z. s. Je provedeno 

srovnání rozdílných požadavků na síť a její topologii a s tím související legislativa. 
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1 Optické přístupové sítě 

Díky velkému rozvoji multimediálních služeb náročných na přenosovou rychlost se 

v poslední době začínají v praxi objevovat řešení přístupových sítí založená částečně nebo zcela 

na optických vláknech. Tyto optické přístupové sítě (dále jen OAN – Optical Access Network) 

nevyužívají pouze optických vláken, ale i bezvláknových optických spojení, rádiových 

mikrovlnných spojů nebo strukturované metalické kabeláže. Tak je možné uživateli zpřístupnit 

různé multimediální služby, nebo zajistit připojení firmy vysokorychlostním připojením k sítím 

internet, nebo intranet. 

OAN tedy řeší problematiku přivedení konektivity tzv. v poslední míli, k uživateli, 

k čemuž využívá zejména – ne však výhradně, optických vláken. Na zavedení konektivity 

k účastníkovi v poslední míli se mohou podílet právě i jiné přístupy, než pouze za pomocí 

optického vlákna. Právě pro zajištění konektivity páteřní optické sítě, tedy ke vstupnímu místu 

OAN, slouží i rádiový spoj. Je možné nasadit rovněž FSO spojení, ale z praxe se ukázalo, že toto 

použití technologie je problematické a je na ústupu. FSO technologie tak našla uplatnění v jiných 

oblastech než P2P pozemní spojení. 

K účastníkům v obytných domech je naopak možné využití mimo optického vlákna 

i strukturovanou kabeláž tvořenou klasickými UTP/FTP (Unshielded twisted pair/foiled twisted 

pair) kabely CAT 5e a vyšší, které stále nabízí dostatečnou přenosovou kapacitu a odolnost při 

jejich instalaci. 

1.1 Dělení optických přístupových sítí 

OAN mohou být děleny podle mnoha aspektů a mohou tvořit vzájemnou kombinací. Tím 

je možné docílit dílčí nezávislost sítě a její variabilitu. Nejčastější charakteristické rysy OAN jsou 

popsány v následujících odstavcích. 

1.1.1 Podle typu spojení 

Jedním s hlavních aspektů, podle kterého je možné dělit OAN, je vzájemný propojovací 

vztah mezi body. 

 P2P (Point-to-Point) 

 P2M (Point to Multipoint) 

 

P2P spojení uskutečněné pomocí oboustranné komunikace dvou zařízení po jednom 

nesdíleném komunikačním médiu. Jeden účastník má tak vyhrazenou přenosovou kapacitu 

s garantovanými parametry. Tento model má široké spektrum použití i v jiných sítích 

uskutečněných jinými než pouze optickými medii. 

P2M spojení, pro které je typická komunikace jednoho centrálního prvku poskytovatele 

služeb a více koncových účastníků. Komunikace probíhá rovněž po jednom mediu oboustranně 

jako tomu je u P2P, avšak z důvodu připojení více než jednoho koncového uživatele nelze 
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vyhradit přenosovou kapacitu celé šíře kanálu a je nutné komunikaci oddělit pomocí některého 

z vícenásobných přístupů k jednomu médiu. Tento model lze rovněž použít i u jiných než 

optických sítí. 

1.1.2 Podle použitého média 

Optické sítě všeobecně nemusí být realizovány pouze za pomoci optických vláken. 

V místech, kde nejsou celoročně příliš špatné povětrnostní podmínky lze využít i technologie pro 

bez vláknový optický přenos FSO (Free space optics). Dělení tedy může být následující: 

 Vláknové spoje (FO) 

 Bezvláknové optické spoje (FSO) 

Vláknové spoje tedy spočívají v připojování jednotlivých bodů v síti pomocí optických 

vláken sdružovaných do optické kabeláže – nejběžněji 6–96 vláken, ale i více. Dále se dělí na 

mnohovidová a jednovidová vlákna. V současné době se pro OAN využívají pouze jednovidová 

provedení, a to pochopitelně kvůli nižšímu vložnému útlumu jednovidoých vláken, ale i jiných 

vlastností, jako je potlačení některých nežádoucích disperzních vlastností mnohavidových vláken. 

Nejběžnější typ jednovidového vlákna pro OAN je vlákno G.657x.[1] 

Bezvláknové spojení je uskutečněno ve dvou bodech s přímou viditelností na místech, 

kde by s pokládkou optického kabelu byly spjaty velké náklady nebo inženýrské komplikace. 

Z důvodu jisté nespolehlivosti tohoto typu spojení, která vychází z otevřeného přenosového 

prostředí, na který mají velký vliv povětrnostní podmínky, je vhodné provést jištění jinou 

technologií přenosu (např. mikrovlnným rádiovým spojem). Mikrovlnné rádiové spoje jsou sice 

rovněž vystaveny vnějším vlivům, nicméně oblast mikrovlnného pásma je v porovnání 

s laserovým zářením více vůči těmto vlivům odolné.[1] 

1.1.3 Podle uskutečnění rozdělení optického signálu 

Pro OAN jsou charakteristické aktivní prvky OLT (Optical link termination), ONU 

(Optical network unit) a ONT (Optical network termination). Toto názvosloví se používá, 

zejména pokud hovoříme v rovině FTTx sítí.[2] Prakticky z pohledu optoelektronických 

součástek se ale jedná o generátor světla (OLT) a detektor světla (ONU/ONT). Obecně ale může 

být OAN dělena na: 

 Aktivní optická přístupová síť AON 

 Pasivní optická přístupová síť PON  

Pokud nejsou mezi OLT a ONU žádné další aktivní prvky, hovoříme o pasivní topologii, 

familiárně nazvané PON. Na trase jsou pouze pasivní součástky, jako jsou optické vlákno, optická 

spojkoviště, optický rozbočovač aj. [2] 

Optický pasivní rozbočovač (splitter), který pracuje obousměrně, tedy slučuje signály od 

účastníků a distribuuje signál účastníkům zároveň. Rozbočovač pouze rozdělí optický signál do 

požadovaného počtu dílčích směrů, neprovádí zesilování ani jiné úpravy optického signálu. 

Každá účastnická ukončující jednotka ONU/ONT obdrží kompletní multiplexovaný signál od 
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OLT a vybere z něj pouze jí příslušející časový nebo vlnový kanál v závislosti na druhu 

mnohanásobného přístupu k přenosovému médiu. [2] 

AON sítě jsou pak takové, kde jsou na trase mezi OLT a ONU, mezi vysílacími stranami, 

další aktivní prvky. Taková síť tvoří základ hybridní sítě, protože na optickou část sítě ve vyšší 

úrovni, realizovanou jako AON, navazuje nižší úroveň tvořená dalšími technologiemi (např. 

PON, radiové technologie nebo i metalická vedení). Hlavní výhoda takové sítě je schopnost 

překlenout velké vzdálenosti a možnosti větších dělících poměrů v distribučních bodech. 

Nevýhodou je však nutnost zajistit dodatečné elektrické napájení všech aktivních prvků na celé 

uvažované trase, což s sebou nese i značně zvýšené náklady na provoz. Rozdělení optického 

signálu v AON se pak zřídka kdy uskutečňuje pomocí pasivních optických rozbočovačů. 

1.2 Struktura optické přístupové sítě 

Tak jako jiné sítě, i PON sítě P2M a P2P se dají realizovat podle známých topologických 

schémat a ty jsou vytvořeny za použití následujících prvků. [2] 

1.2.1 Prvky optické přístupové sítě 

OAN (Optical Acces Network) Optická přístupová síť je mezilehlý prvek, který mezi 

centrálním místem (CO - Central Office) a sdružuje více distribučních sítí. Počet připojených 

distribučních sítí se odvíjí od stupně dělení P2M sítě. Jejím koncovým bodem tedy může být 

místo, kde dochází k dalšímu dělení, nebo koncová jednotka. [2] 

ODN (Optical Distribution Network) Optická distribuční síť vytváří souhrn optických 

transportních prostředků, které se nacházejí mezi OLT a ONU. Do této oblasti zahrnujeme 

spojovací a propojovací prvky – optická vlákna, konektory, spojky, filtry, vlnové filtry 

a rozbočovací prvky (aktivní či pasivní optické rozbočovače a multiplexery). Pokud je touto ODN 

PON, ODN se skládá jen z pasivních prvků. [2] 

OLT (Optical Line Termination) Optické linkové zakončení zajišťuje funkce síťového 

rozhraní mezi sítí přístupovou a sítí zajištující telekomunikační služby. Její činností je správa 

a dohled nad jednotlivými koncovými jednotkami ONT a ONU. [2] 

ONT (Optical Network Termination) Optické síťové zakončení je koncové zařízení na 

rozhraní účastnické a přístupové části sítě, které zprostředkovává funkce mezi těmito rozhraními 

a zajišťuje spojení koncových zařízení účastnické sekce s přístupovou sekcí. [2] 

ONU (Optical Network Unit) Optická síťová jednotka, která zajišťuje přechod mezi 

optickou a metalickou částí sítě. [2] 
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Obrázek 1.1:  Struktura optické přístupové sítě. 

 

NT (Network Termination) Je to obecné síťové zakončení, které se používá 

v telekomunikacích na straně uživatele. Je zde ukončena síť poskytovatele a navazuje síť 

uživatele. Dochází zde také ke změně přenosového protokolu. [2] 

 

Obrázek 1.2:  Rozdíl ONU/ONT. [2] 
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Optický rozbočovač (Optical splitter) Prvek umožňující sdílení optického přenosového 

media většímu počtu účastníků. Jedná se o pasivní prvek, který provádí pouze rozbočování nebo 

slučování optického signálu, bez jakýchkoliv dalších úprav. Podle typu a technologie výroby 

může pracovat buď v předurčených vlnových kanálech napříč spektrem (AWG odbočnice – Array 

waveguide grating) nebo v celé šířce přenášeného pásma 1260–1650 nm – rozbočovač. Pasivních 

rozbočovače nepotřebují žádné řízení ani napájení. [2] 

1.2.2 Topologie optické přístupové sítě 

ODN a OAN se mohou vyskytovat v několika topologiích a uspořádání prvků plyne 

z jejich fyzického pospojování. Tyto prvky tvoří nejčastěji hvězdicové a stromové topologie. 

Podrobnější možnosti aplikace známých topologií v P2M sítích dle [2]. 

 

1.2.3 Směr komunikace 

U P2M duplexní komunikace po jednom vlákně rozlišujeme dva směry komunikace – 

a to Sestupný směr (Downstream) – signál přicházející z jednotky OLT na vstup rozbočovače je 

rozdělen do požadovaného počtu dílčích signálů, které jsou dále přes výstupní porty distribuovány 

k jednotlivým ONU a vzestupný směr (Upstream) – tedy směr, kdy rozbočovač slučuje signály 

přicházející z jednotlivých ONU v jeden signál, jenž je dále přiveden k OLT. [2] 

U P2P Duplexní komunikace po jednom vlákně nebo páru a není nutné ji rozlišovat jako 

sestupný nebo vzestupný směr. Směr komunikace je rovnocenný bez dělení. 

1.3 Přípojky FTTx 

FTTx (Fibber To The x) je popis optické přístupové sítě podle způsobu realizace připojení 

uživatele a dle umístění koncového bodu OAN, jež značí x. Dalo by se říci, že toto označení 

popisuje, ve kterém místě OAN je ukončena optická část sítě. Pokud se jednotky ONU nebo ONT 

nacházejí přímo v prostorách koncového uživatele, je celá tato přípojka realizována jako optická.  

Existuje i několik různých řešení FTTx, kdy je uživatel připojen pomocí navazujícího 

metalického vedení nebo pomocí bezdrátového mikrovlnného spoje. Od takového místa v OAN 

dále může být účastník připojen pomocí sítě kabelové televize (CATV) s přenosem po koaxiálních 

kabelech, digitálními přípojkami xDSL, lokální LAN či Wi-Fi a WiMAX. Tyto přípojky se 

označují jako hybridní a jejich cílem je snížení nákladů na vybudování plnohodnotné OAN. [2] 

Společně s dostatečně výkonnými řešeními v přístupové síti se na trhu objevuje nabídka 

nových služeb, které sdružují multimediální, datové a hlasové složky do jednoho balíčku 

nazývaného triple play. Nabídku tvoří typicky telefonní služba často realizovaná pomocí 

technologie VoIP (Voice over IP), vysokorychlostní datové připojení a multimediální služby pro 

distribuci videa ve standardním (SD) či vysokém HD rozlišení (např. IPTV, VoD - Video on 

Demand, HD TV vysílání apod.). [2] 
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Z pohledu umístění koncového bodu optické části přístupové sítě je možné definovat 

několik základních typů přípojek. 

FTTH (Fiber To The Home) optické vlákno přístupové sítě je přivedeno až do objektu 

samotného koncového uživatele. Jedná se o čistě optickou variantu, která umožňuje nabídnout 

nejvyšší přenosové rychlosti od 100 Mbit/s a více. Na druhou stranu je ze všech uvedených variant 

finančně nejnáročnější, a to ne vzhledem k cenám optických vláken, ale zejména k ceně položení 

samostatné přípojky, jejich pokládky a zvýšené náročnosti při instalaci. [2] 

FTTH je určena pro náročné multimediální služby – distribuce TV vysílání, videa ve 

vysokém rozlišení v sestupném směru a vysokorychlostní připojení k internetu. Většinou je 

provozována v nesymetrickém režimu z pohledu přenosových rychlostí download/upload, 

s rychlostí v sestupném směru vyšší než vzestupném. [2] 

FTTO (Fiber To The Office) obdobně jako přípojka FTTH přivádí i tato varianta optické 

vlákno přístupové sítě přímo až ke koncovému uživateli. Na rozdíl od varianty FTTH je však 

primárně určena především pro připojení kancelářských prostor, firemního a průmyslového 

sektoru, úřadů, škol, nemocnic apod. [2] 

Díky tomu jsou u této přípojky předpokládány odlišné přenosové parametry. Vzhledem 

ke zvýšenému požadavku na objem odesílaných dat ve vzestupném směru je varianta FTTO 

uvažována většinou v symetrickém režimu přenosových rychlostí. Jsou na ni kladeny např. vyšší 

nároky na spolehlivost a ochranu proti výpadkům pomocí zálohování sítě, zvýšené nároky na 

rychlost odezvy apod. [2] 

FTTB (Fiber To The Building) představuje první možnou kombinaci optické a navazující 

metalické sítě. Je určena především pro připojení větších budov či obytných komplexů. Optické 

vlákno je přivedeno do suterénu budovy, kde je umístěna vlastní optická síťová jednotka ONU 

a zde je zakončena. Výstup z ONU je realizován typicky na bázi metalického Ethernetu 1 Gbit/s. 

Jednotliví koncoví uživatelé jsou v rámci budovy připojeni lokální datovou sítí pomocí 

strukturované kabeláže UTP/FTP a síť poskytovatele je ukončena pomocí NT, nazývaná někdy 

také jako Brána (Gateway). [2] 

FTTC (Fiber To The Curb) v případě zakončení optické části sítě ve větší vzdálenosti od 

koncových uživatelů – typicky více než 100 m, lze ONU instalovat do venkovního rozvaděče či 

volně stojícího sloupku poblíž skupiny budov. Vzhledem k potřebě překlenout navazující 

metalickou sítí větší vzdálenost než v případě FTTB, využívají se pro připojení koncových 

uživatelů digitální přípojky typu xDSL. Do společného rozvaděče je k optické jednotce ONU 

připojen digitální multiplexor DSLAM (Digital Subsciber Line Access Multiplexer) a jsou využity 

místní metalické rozvody pro připojení vlastních koncových uživatelů. [2] 

FTTN (Fiber To The Node) Vychází z FTTC, jednotka ONU je vzdálená více než 300 m 

od koncových uživatelů. [2] 
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Na obrázku č. 1.3 je vidět názorné zobrazení FTTx přípojek s vyznačením přechodu typu 

média. 

 

Obrázek 1.3:  Charakteristika FTTx přípojek. 

Obrázek převzatý z [2] 
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2 Pasivní optické přístupové sítě 

Jak už bylo popsáno v bodě 1.1.3, pasivní optická přístupová síť (PON) je taková, která 

má svoji ODN, respektive OAN část tvořenou pasivními prvky. Tento druh sítě představuje jeden 

z nejvýznamnějších směrů nasazování optických přístupových sítí. Velkou výhodou jsou nižší 

technologické a provozní náklady způsobené absencí aktivních prvků, které je nezbytné napájet. 

2.1 Princip přenosu  

Signál se od ústředny (OLT) šíří směrem k uživateli spolu s daty ostatních uživatelů po 

jednom vlákně metodou plošného vysílání (broadcastu) v datových rámcích po jedné vlnové 

délce a dochází ke všem uživatelům najednou. Data jsou přijata tou koncovou stanicí uživatele 

(ONU/ONT), kterému náleží.  

K přenosu signálu od uživatele je zapotřebí použít některou z metod mnohonásobného 

přístupu ke komunikačnímu kanálu, například TDMA (Time Division Multi Acces), protože ve 

směru od uživatele k ústředně se vlákna spojují s ostatními vlákny od ostatních koncových bodů 

sítě. Je třeba zajistit, aby v danou chvíli přicházela data pouze od jednoho uživatele, a nedocházelo 

tak ke kolizím jednotlivých příspěvků, protože všechny koncové jednotky vysílají ve stejné síti, 

ve vzestupném směru, na stejné vlnové délce. 

 

 

Obrázek 2.1: TDMA přístup k médiu. 

Obrázek dostupný z http://access.fel.cvut.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2009050003 

 

ONU/ONT leží v různých vzdálenostech od OLT, což znamená, že cesta signálu od 

různých ONU/ONT do OLT trvá různě dlouhou dobu. OLT měří zpoždění jednotlivých tras 

k jednotkám, a na jejich základě vytváří registr. Jakmile je registr vytvořen, OLT může přiřazovat 

jednotlivým ONU tzv. granty. Grant je povolení používat definovaný časový interval pro přenos 

dat ve vzestupném směru. Mapa grantů je přepočítávána dynamicky každých několik milisekund 

na základě potřeb pásma jednotlivých jednotek. Ačkoli lze použít duplexní princip komunikace, 
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tedy jedno vlákno pro sestupný směr a jedno pro vzestupný, používá se téměř výhradně vlákno 

pouze jedno a data se multiplexují pomocí vlnového duplexu (WDD). Nejčastěji používané 

vlnové délky jsou v oblasti 1490 nm pro data směrem k uživateli, oblast 1310 nm pro data směrem 

od uživatele a oblast 1550 nm pro přenos broadcastového televizního vysílání. Tyto vlnové délky 

jsou zvoleny pro jejich nízký měrný útlum a jsou také historicky označovány jako 

telekomunikační okna. 

2.2 Rozdělení pasivních optických sítí  

Rozdělení PON se uskutečňuje zejména podle druhu nasazovaného přenosového 

protokolu, technologie, pomocí které se v dané síti komunikuje a daný přenosový protokol 

označuje i druh dané PON a také podle metody mnohanásobného přístupu k optickému vláknu. 

 

 TDMA 

o APON/BPON 

o EPON 

o GPON 

o 10GEPON 

o XG-PON/XG(S)-PON 

 WDMA 

o WDM-PON 

o CWDM 

o DWDM 

o WDD 

 TWDMA 

o NG-PON2 

2.3 EPON  

V roce 2004 byl schválen standard IEEE 802.3ah označovaný jako optická pasivní síť 

EPON (Ethernet Passive Optical Network), jejíž princip je založen na přenosu Ethernetových 

rámců. Tato PON varianta nabízí symetrické přenosové rychlosti 1,25 Gbit/s v obou směrech a je 

rozdělena do dvou typů 1000BASE-PX10 (typ1) a 1000BASE-PX20(typ2). [2] 

2.3.1 Přenosové parametry 

Maximální překlenutelný útlum je specifikován v každé z variant pouze jednou 

výkonovou třídou. Pro typ 1–20 dB a pro typ 2–24 dB pro směr sestupný. Pro směr vzestupný 

jsou tyto maximální jmenovité hodnoty sníženy o 0,5 dB. Tato korekce je zavedena z důvodu 

vyššího měrného útlumu optického vlákna na vlnových délkách pro vzestupný směr. Maximální 

počet koncových jednotek je 16 až 32. Standard nespecifikuje přesný rozbočovací poměr a při 

nižší překlenutelné vzdálenosti lze pomocí FEC korekce chyb (Forward error code) dosáhnout 
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i vyšší dělící poměr a stejně tak zvýšit překlenutelný útlum. Maximální dosah této sítě je 10–20 

km. [2] 

Používané vlnové délky jsou 1260–1360 nm pro vzestupný směr a 1480–1500 nm pro 

sestupný směr. Jedná se tedy o obousměrný provoz po jednom vlákně s částečným TDMA 

přístupem. Konkrétní výkonové hladiny přenosu jsou uvedeny v tabulkách 2.1 a 2.2. [2] 

 

Tabulka 2.1: Tabulka hodnot vysílacích výkonů EPON. 

 

Výkonová třída 

Hodnoty vysílajícího výkonu [dBm] 

Přenosová 

rychlost 

[Mbit/s] 

OLT ONU/ONT 

Min Max Min Max 

1480–1500 nm 1260–1360 nm 

typ1 -3 +2 -1 +4 
1250 

typ2 +2 +7 -1 +4 

 

Tabulka 2.2: Tabulka hodnot přijímacích výkonů EPON. 

 

Výkonová třída 

Hodnoty přijímacího výkonu [dBm] 

Přenosová 

rychlost 

[Mbit/s] 

OLT ONU/ONT 

Min Max Min Max 

1260–1360 nm 1480–1500 nm 

typ1 -24 -1 -24 -3 
1250 

typ2 -27 -6 -24 -3 

 

V roce 2007 se objevila verze EPON 2 – nebo také Turbo EPON, která umožňovala 

dosáhnout dvojnásobné rychlosti 2,5 Gbit/s, ale kvůli nedostupnosti zařízení se příliš nerozšířila 

a s příchodem 10GEPON, respektive doporučení IEEE 802.3bk byl i původní standard nahrazen. 

[2] 
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2.4 10GEPON  

V roce 2009 byla vyvinuta pasivní přístupová síť 10GEPON (10 Gigabit varianta EPON), 

která byla založena na přenosu Ethernethu a standardizována podle doporučení IEEE 802.3av. 

Později v roce 2013 vyšlo doporučení IEEE 802.bk, které předchozí doplňuje o další výkonovou 

třídu a symetrický přenos. 10G-EPON umožňuje symetrickou přenosovou rychlost 10 Gbit/s ve 

vzestupném i sestupném směru, nebo asymetrickou 1,25/10 Gbit/s ve vzestupném a sestupném 

směru. [2] 

2.4.1 Přenosové parametry 

Maximální překlenutelný útlum byl rozdělen do tří výkonových tříd PR10 – PR30 pro 

symetrickou variantu a PRX10 – PRX30 pro asymetrickou variantu. Varianty rozdělují útlum 

ODN na nízký, střední a vysoký překlenutelný útlum. S překlenutelným útlumem souvisí 

i maximální počet dělení a maximální dosah. Například pro PR10 a PRX10 je při krátké 

vzdálenosti – do 10 km rozbočovací poměr 1:16. U PR20 a PRX20 je při dosahu 10 km 

rozbočovací poměr 1:32. Pokud by se ale vzdálenost zdvojnásobila, klesne poměr zpět na 1:16. 

Je tedy patrné, že s rostoucím dosahem sítě klesá maximální počet koncových uživatelů. [2] 

Používané vlnové délky jsou 1260–1280 nm pro vzestupný směr v symetrické variantě 

1260–1360 nm v asymetrické variantě. Pro sestupný směr pak 1575–1580 nm u obou z variant. 

Jedná se tedy o obousměrný provoz po jednom vlákně s částečným TDMA přístupem. [2] 

V tabulkách 2.3 a 2.4 jsou zaznamenány výkonové hladiny symetrické varianty 

a v tabulkách 2.5 a 2.6 pak asymetrické varianty. 

 

Tabulka 2.3: Tabulka hodnot vysílacích výkonů symetrického 10GEPON 

 

Výkonová 

třída 

Hodnoty vysílajícího výkonu [dBm] 

Přenosová 

rychlost 

[Mbit/s] 

OLT ONU/ONT 

Min Max Min Max 

1575–1580 nm 1260–1280 nm 

PR10 +2 +4 -1 +4 

10000 PR20 +5 +9 -1 +4 

PR30 +2 +5 +4 +9 
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Tabulka 2.4: Tabulka hodnot přijímacích výkonů symetrického 10GEPON 

 

Výkonová 

třída 

Hodnoty přijímacího výkonu [dBm] 
Přenosová 

rychlost 

[Mbit/s] 

OLT ONU/ONT 

Min Max Min Max 

1260–1360 nm 1575–1580 nm 

PR10 -24 -1 -20,5 0 

10000 PR20 -28 -6 -20,5 0 

PR30 -28 -6 -28,5 -10 

 

Tabulka 2.5: Tabulka hodno vysílacích výkonů asymetrického 10GEPON. 

 

Výkonová 

třída 

Hodnoty vysílajícího výkonu [dBm] 
Přenosová 

rychlost 

[Mbit/s] 

OLT ONU/ONT 

Min Max Min Max 

1575–1580 nm 1260–1360 nm 

PRX10 +2 +5 - - 

10000 PRX20 +5 +9 - - 

PRX30 +2 +5 - - 

PRX10 - - -1 +4 

1250 PRX20 - - -1 +4 

PRX30 - - +0,62 +5,62 

 

Tabulka 2.6: Tabulka hodnot přijímacích výkonů asymetrického 10GEPON. 

 

Výkonová třída 

Hodnoty přijímacího výkonu [dBm] 

Přenosová 

rychlost 

[Mbit/s] 

OLT ONU/ONT 

Min Max Min Max 

1260–1360 nm 1575–1580 nm 

PRX10 - - -20,5 0 

10000 PRX20 - - -20,5 0 

PRX30 - - -28,5 -10 

PRX10 -24 -3 - - 

1250 PRX20 -24 -3 - - 

PRX30 -29,78 -9,38 - - 
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Poslední doporučení IEEE 802.3bk také specifikuje další dvě útlumové třídy PR40 

a PRX40 a zvyšuje tak maximální překlenutelný útlum až na 33 dB. 

2.4.2 Koexistence EPON a 10GEPON 

Jelikož sítě EPON a 10GEPON využívají stejných vlnových délek, pracují na bázi 

ethernetových rámců a síť 10GEPON umožňuje jak asymetrický přenos, tak pracovat v režimu 

gigabitové sítě EPON, je možné, aby 10GEPON OLT registrovalo a komunikovalo se staršími 

EPON ONU/ONT. Na obrázku 2.2 je vyobrazen diagram používaných vlnových délek. [8] 

 

Obrázek 2.2: Koexistence EPON a 10GEPON technologií. 

Obrázek dostupný z http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2011030001 

 

Aby bylo možné provozovat současně EPON a 10GEPON, je nutné do nových zařízení 

implementovat dvourychlostní vysílací i přijímací rozhraní a rozlišit tak, kdy se jedná o signál 

1,25 Gbit/s a kdy o 10 Gbit/s.[8] 
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2.5 GPON  

V roce 2003 byla představena verze pasivní optické přístupové sítě GPON 

(Gigabittcapable Passive Optical Networks) podle doporučení ITU-T G. 984. Přenosové rychlosti 

pasivní optické sítě GPON jsou po své poslední aktualizaci asymetrických 1,25 Gbit/s pro 

vzestupný směr a 2,5 Gbit/s v sestupném směru. [5] 

2.5.1 Přenosové parametry 

Maximální překlenutelný útlum byl rozdělen podle tří základních výkonových 

a útlumových tříd. Později byla také specifikována síť GPON s prodlouženým dosahem, která 

specifikovala další dvě útlumové třídy. To zlepšilo celkový překlenutelný útlum a umožnilo 

zvýšení koncových jednotek až na 128 neboť právě zlepšení o 3 dB v C+ výkonové třídě je 

v podstatě rozdíl mezi charakteristickým útlumem rozbočovače 1:64 a 1:128. Dosah sítě je 20 km 

bez použití aktivního prvku. [5] 

Používané vlnové délky byly v původním doporučení 1260–1360 nm pro vzestupný směr, 

ale později s příchodem XG-PON byla vydána aktualizace a pro souběžný provoz těchto sítí byla 

vysílací vlnová délka ve vzestupném směru upravena, šířka vzestupného kanálu zúžena, na 1290–

1330 nm. Pro sestupný směr se používají vlnové délky 1480–1500 nm. [5] 

Přístup k médiu je pomocí TDMA u jednovláknové varianty, ale v původním doporučení 

je specifikována i dvouvláknová varianta, která pozůstala z předchozích APON a BPON sítí pro 

zachování zpětné kompatibility již existujících OAN/ODN. Výkonové hladiny dle jednotlivých 

tříd jsou zaznamenány v tabulce 2.7 a 2.8. [5] 

Tabulka 2.7: Tabulka hodnot vysílacích výkonů GPON. 

 

Výkonová 

třída 

Hodnoty vysílajícího výkonu [dBm] 

Přenosová 

rychlost 

[Mbit/s] 

OLT ONU/ONT 

Min Max Min Max 

1480–1500 nm 
1260–1360 nm (1290–

1330 nm) 

A -4 +1 -2 +3 

1250 

B +1 +6 -2 +3 

B+ - - +0,5 +5 

C +5 +9 +2 +7 

C+ - - +0,5 +5 

A 0 +4 - - 

2500 

B +5 +9 - - 

B+ +1,5 +5 - - 

C +3 +7 - - 

C+ +3 +7 - - 
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Tabulka 2.8: Tabulka hodnot přijímacích výkonů GPON. 

 

Výkonová třída 

Hodnoty přijímacího výkonu [dBm] 

Přenosová 

rychlost 

[Mbit/s] 

OLT ONU/ONT 

Min Max Min Max 

1260–1360 nm (1290–

1330 nm) 
1480–1500 nm 

A -23 -8 -25 -4 

1250 

B -28 -13 -25 -4 

B+ -28 -8 - - 

C -29 -14 -26 -4 

C+ -32 -12 - - 

A - - -21 -1 

2500 

B - - -21 -1 

B+ - - -27 -8 

C - - -28 -8 

C+ - - -30 -8 

 

Z těchto tabulkových hodnot pak lze specifikovat útlumovou třídu dané ODN a zařadit ji 

tak do stejnojmenných útlumových tříd viz tabulka 2.9. 

 

Tabulka 2.9: Tabulka hodnot útlumových tříd ODN pro GPON. 

 

třída PON Rozsah útlumu ODN [dB] 

GPON 

A 5–20 

B 10–25 

B+ 13–28 

C 15–30 

C+ 17–32 

 

 

Z tabulky 2.9 je patrné, že se rozsahy jednotlivých hladin vzájemně překrývají, což je 

důsledek variabilních vysílacích výkonů každé třídy. Minimální a maximální přijímací výkony 

spolu s rezervou lze určit jakési rozhodovací hranice, kterou výkonovou variantu GPON nasadit. 
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2.6 XG-PON/XG(S)-PON 

V roce 2010 byla vydána první pracovní verze nové série doporučení ITU-T G. 987, která 

představila novou pasivní optickou přístupovou síť s názvem "10-Gigabit-capable passive optical 

networks (XG-PON)". Přenosové rychlosti pasivních optických sítí XG-PON jsou nesymetrické, 

kdy je rychlost ve směru vzestupném je 2,5 Gbit/s a rychlost v sestupném směru zůstává na 

hodnotě 10 Gbit/s. [6] 

Později byla dodefinována i symetrická varianta "10-Gigabit-capable symmetric passive 

optical network (XGS-PON)", dříve pracovně označována jako XG-PON2, která mimo zvýšení 

vzestupné rychlosti přináší i zvýšení dosahu sítě až na 60 km. [9] 

2.6.1 Přenosové parametry 

XG-PON ve svých specifikacích fyzické vrstvy dostala mimo normálových režimů 

vysílacího výkonu i rozšířené varianty. Dosah této sítě je díky vyšším výkonům a citlivosti 

transieverů 40 až 60 km a umožňuje dělení 1:256, přičemž je možné oproti GPON i více než 

dvoustupňové dělení. [6] [9] 

Hodnoty vysílacích a přijímacích výkonů pro XG-PON jsou zaznamenány v tabulkách 

2.10 a 2.11. [6] [9] 

 

Tabulka 2.10: Tabulka hodnot vysílacích výkonů XG-PON. 

 

Výkonová 

třída 

Hodnoty vysílajícího výkonu [dBm] 

Přenosová 

rychlost 

[Mbit/s] 

OLT ONU/ONT 

Min Max Min Max 

1575–1580 nm 1260–1280 nm 

N1 +2 +6 - - 

10000 

N2a +4 +8 - - 

N2b +10,5 +12,5 - - 

E1 +6 +10 - - 

E2a +8 +12 - - 

E2b +14,5 +16,5 - - 

N1 - - +2 +7 

2500 
N2 - - +2 +7 

E1 - - +2 +7 

E2 - - +2 +7 
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Tabulka 2.11: Tabulka hodnot přijímacích výkonů XG-PON. 

Výkonová 

třída 

Hodnoty přijímacího výkonu [dBm] 

Přenosová 

rychlost 

[Mbit/s] 

OLT ONU/ONT 

Min Max Min Max 

1260–1280 nm 1575–1580 nm 

N1 - - -28 -8 

10000 

N2a - - -28 -8 

N2b - - -21,5 -3,5 

E1 - - -28 -8 

E2a - - -28 -8 

E2b - - -21,5 -3,5 

N1 -27,5 -7 - - 

2500 
N2 -29,5 -9 - - 

E1 -31,5 -11 - - 

E2 -33,5 -13 - - 

 

Z přenosových maximálních a minimálních výkonů je doporučeno rozdělení ODN do 

těchto útlumových tříd, které jsou uvedeny v tabulce 2.12. 

 

Tabulka 2.12: Tabulka hodnot útlumových tříd ODN pro XG-PON. 

 

 

Jak je patrné z tabulky 2.12, u sítí pro přenosovou technologii XG-PON oproti GPON 

chybí útlumová třída pro jednoduché hvězdicové topologie s nízkým dělením, může nastat 

situace, kdy bude nutné do ODN vložit útlumové články, aby byla garantována útlumová třída 

sítě a zamezilo se poškození jednotlivých zařízení. 

  

N1

N2

E1

E2

XG-PON

14 - 29

16 - 31

18 - 33

20 - 35

Rozsah útlumu ODN [dB]třída PON
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2.6.2 Koexistence GPON a XG(S)-PON 

Na rozdíl od vzájemného provozu EPON a 10GEPON sítí, není vzájemný provoz GPON 

a XG-PON až tak problematický. Obě dvě sítě mohou být bez problému provozovány na jedné 

ODN na základě drobné změny původního doporučení ITU-T G. 684 dodatkem G. 684.5, který 

pro GPON sítě změnil vlnovou délku pro vzestupný směr na 1290–1330 nm, aby mohla nová 

XG-PON využívat uvolněné pásmo vlnové délky. [8] 

 

 

Obrázek 2.3: Koexistence technologií GPON a XG-PON. 

Obrázek dostupný z http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2011030001 

 

Aby nedocházelo k vzájemné interferenci, zvláště od starších GPON zařízení, bylo 

zapotřebí do ODN vložit vlnové filtry, a to jak na stranu OLT, tak na stranu starších ONU/ONT. 

Ty mají za úkol na straně GPON koncových jednotek propouštět nově specifikované vlnové délky 

pro vzestupný směr a původní vlnové délky pro sestupný. U XG-PON koncových jednotek 

obdobně, aby nově vzniklý jednoduchý WDM systém mohl pracovat bez chyb, podle schématu 

na obrázku 2.3. [8] 

2.7 Vlnový multiplex 

Vlnový multiplex WDM je založen na sdružování komunikačních kanálů, které by 

normálně byly přenášeny každý jedním vláknem, do jednoho vlákna na základě vlnového – 

frekvenčního dělení a tím využít větší část celkové šířky pásma poskytnuté uzavřeným 

vlnovodem tvořeným optickým vláknem. 

Vlnový multiplex se dá dále rozdělit z hlediska hustoty jednotlivých vlnových délek 

v rámci celého spektra na: 

 WDD 

 DWDM 

 CWDM 
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WDD (Wavelength Duplex Division) je nejjednoduší variantou vlnového mutliplexu a je 

defakto tou nejrozšířenější, neboť duplexní komunikace po jednom vlákně P2P a P2M je dnes v 

podstatě samozřejmostí. [2] 

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) je takzvaný hustý vlnový multiplex 

s minimálními rozestupy mezi jednotlivými vlnovými kanály od 1,2 do 0,1 nm. Doporučení ITU-

T G.694.1 specifikuje jednotlivé přenosové kanály v oblasti vlnových délek v rozsahu od 1490 nm 

(200,95 THz) do 1620nm (186,00 THz), (tj. S, C a L pásmo viz obrázek 2.5). Šířka jednotlivých 

kanálů se častěji udává ve frekvenční oblasti: 

 200 GHz (1,2 nm)  

 100GHz (0,8 nm)  

 50 GHz (0,4 nm)  

 25 GHz (0,2 nm)  

 12,5 GHz (0,1 nm) 

DWM lze teoreticky používat v celém rozsahu spektra pro SM vlákna a zvýšit tak 

spektrální efektivitu optického vlákna, nicméně využívají se s výhodou vlnové délky 1490–1620 

nm kvůli nízkému měrnému útlumu používaných vláken v oblasti kolem 1550 nm – typicky 0.2 

dB/km a efektivní možnosti zesilování těchto vlnových délek optovláknovými zesilovači. [2] 

 

 

Obrázek 2.4: Zobrazení kanálů DWDM multiplexu. 

 

Teprve zvládnutím výroby přímých optických zesilovačů (EDFA) a vhodných zdrojů 

záření se podařilo zavést DWDM do praxe. Je také nutné vzpomenout chromatickou disperzi 

vláken G. 652 v oblasti 1550 nm, která zhoršuje přenosové vlastnosti pro DWDM. Chromatická 

disperse se tedy buďto musí na velmi dlouhých trasách kompenzovat, signál regenerovat, nebo se 
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pro větší vzdálenost musí použít speciální vlákna s plochou charakteristikou chromatické disperse 

v okolí 1550 nm. [2] 

Zvládnutím chromatické disperze, respektive díky jejímu potlačování, se sice nasazení 

DWDM systému usnadnilo, ale s dalším zvyšováním modulační rychlosti dvoustavových signálů 

OOK modulace (On off keying) se začala více projevovat PMD (Phase mode dispresion), která 

vychází z dvojlomého principu křemičitého vlnovodu. PMD je již oproti chromatické disperzi 

značně nahodilá a její další efektivní potlačování stojí v cestě v nasazení vyšší modulační a tím 

přenosové rychlosti. 

CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) vznikl jako levnější varianta 

DWDM. Je to forma vlnového multiplexu, která využívá větší odstup mezi jednotlivými 

vlnovými délkami. Požadavkem pro CWDM bylo využití laserových diod bez nutnosti chlazení 

s využitím stávajících vlnových délek. Při použití vlákna typu G.652C a jeho lepších variant 

(suchá vlákna) je k dispozici 18 kanálů s rozestupem 20 nm v rozmezí od 1290 do 1610 nm. Při 

použití starších variant tohoto vlákna je zde kanálů pouze 12 z důvodu zvýšeného měrného útlumu 

v oblasti od 1360 do 1450 nm označovaného také jako "water peak". [2] 

 

Obrázek 2.5: Zobrazení kanálů CWDM multiplexu. 

 

2.7.1 Vlnový multiplex v PON 

Předchozí typy pasivních optických sítí využívaly pro připojení více uživatelů TDMA 

technologii (GPON, EPON a jejich varianty) a pro duplexní přenos používaly WDD (Wide 

Division Duplex). Tyto pasivní optické sítě založené na sdílených vlnových délkách a časovém 

přístupu TDMA se již postupně blíží z pohledu přenosové kapacity ke konci. Další generace 
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optických přístupových sítí budou perspektivně využívat přenos pomocí vlnového multiplexování 

WDM (Wavelength Division Multiplex), tedy umístění většího množství oddělených vlnových 

délek do společného vlákna.  

 

Jak bylo řečeno, vlnový multiplex WDM je založen na sdružování optických kanálů, které 

by normálně byly přenášeny každý jedním vláknem, do jednoho vlákna na základě vlnového 

(frekvenčního) dělení. V P2M PON sítích se dá této skutečnosti využít a toto vlnové sdružování 

možné implementovat v principu dvěma základními způsoby: 

 Pevně přidělené vlnové délky 

 Přeladitelné vlnové délky 

 

Použití klasického širokospásmového rozbočovače, který přenáší všechny do vlákna 

navázané vlnové délky směrem ke koncovým jednotkám ONU/ONT. Tyto jednotky jsou pevně 

nastaveny pomocí vlnového filtru tak, aby propustily pouze určené vlnové délky z celého spektra. 

Ve vzestupném směru mají koncové jednotky fixně nastavenou vlnovou délku, kterou používají 

ke komunikaci s OLT jednotkou. Situace je zobrazena na obrázku 2.6. [2] 

 

Obrázek 2.6: Schéma WDM-PON s rozbočovačem. 

 

Rozbočovač v tomto prvním případě je možné nahradit AWG odbočnicí (Arrayed 

Waveguide Grating), která vydělí jednotlivé vlnové délky z příchozího toku do určených směrů 

k určeným koncovým jednotkám. Ve vzestupném směru lze opět používat předem přidělené 

vlnové délky. 
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Výhodou záměny rozbočovače za AWG odbočnici je odstranění WDM filtru v 

přijímacím řetězci koncové jednotky pro oddělení příchozích vlnových kanálů ostatních jednotek, 

což vede, stejně jako menší vložný útlum AWG odbočnice vůči pasivnímu rozbočovači, ke 

snížení výsledného útlumu. Přidělení vlnových délek je stále pevné. Situace je vyobrazena na 

obrázku 2.7. [2] 

 

Obrázek 2.7: Schéma WDM-PON s AWG. 

 

Je možné použít kombinace obou zmíněných zapojení a vytvořit kaskádní zapojení 

rozbočovače a odbočnice, nebo strukturu dále vrstvit přidáním dalších rozbočovačů za AWG 

odbočnice a zavést rozbarvení jednotlivých skupin ONT v každé dílčí ODN. Zavedením 

barevných skupin ONU/ONT je nutné využít i TDMA systému a kombinace se pak nazývá 

TWDM, tedy vzniklo dělení jak ve vlnové oblasti, tak v časové.  

V Klasických WDM-PON systémech je komunikace mezi každou ONT a svou OLT 

uskutečněna pomocí dvou vlnových délek pro sestupný a vzestupný směr. Přidáním časového 

multiplexu je možné počet jednotlivých vlnových kanálu zredukovat nebo je naopak využít pro 

další skupiny jednotek účastníků. 
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Obrázek 2.8: Kaskádní schéma WDM-PON s AWG odbočnicí a rozbočovačem (splitterem). 

 

Situace se mění za předpokladu, že budou použity kompatibilní laditelné jednotky. Pak 

je možné využít vzdálené řízení vzestupné vlnové délky, na které každá jednotka vysílá. Poté je 

možné přiřazovat v jedné OAN různým jednotkám různé vlnové délky dynamicky. Právě 

přeladitelné ONU/ONT jednotky jsou zárukou skutečné variability sítě, co se mnohonásobného 

přístupu k médiu týče, tak využití sítě pro více nezávislých poskytovatelů. 

 

2.8 NG-PON2 

Vlnový multiplex není pouze doména P2P spojů, ale při kombinaci se systémy s časovým 

dělením lze dosáhnout navýšení přenosové kapacity, zlepšení spektrálního využití media a za 

pomocí vydělování a slučování jednotlivých vlnových délek docílit toho, že na jednom vlákně, 

jedné ODN provozovat více vzájemně oddělených PON sítí a přenést problematiku síťové 

virtualizace na nižší vrstvy referenčního modelu. 

Varianta přenosového protokolu pro WDM-PON využívajícího jak vlnový, tak časový 

multiplex se nazývá"40-Gigabit-capable passive optical networks (NG-PON2)" a podle 

doporučení ITU-T G.989 využívá 4 až 8 kanálů na vlnových délkách v oblasti 1524–1542 nm pro 
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vzestupný směr a 1595–1602 nm pro sestupný směr. Podle použitého množství kanálů mají 

kanály určené pro P2M 50, 100 a 200 GHz rozestup. [7] 

Tato přenosová PON technologie také nabízí i tak zvaně tunelovaný P2P WDM přenos, 

a  to pomocí dalších 8 kanálů v 1610–1617 nm a 1617–1623 nm se šířkou kanálu 95 GHz. Přesné 

kanálové rozložení je dostupné v doporučení ITU-T G.989.2 a jednotlivé šířky kanálů a jejich 

přesná vlnová délka se liší podle jednotlivých tabulek, které ITU doporučuje. [7] 

2.8.1 Přenosové parametry 

Technologie NG-PON2 je, jak ze svého úplného názvu vyplývá varianta, která je schopná 

v základu přenést 40/10 Gbit/s v kombinaci 4 kanálů. Standardní jednokanálový přenos, jedna 

vlnová délka pro vzestupný a jedna pro sestupný směr, nabízí u P2M komunikace tyto přenosové 

rychlosti. [7] 

 Basic Rate    9,95/2,49 Gbit/s 

 Rate Option 1  9,95/9,95 Gbit/s 

 Rate Option 1  2,49/2,49 Gbit/s 

Pro P2P jsou přenosové rychlosti rozděleny do tří tříd: 

 Class 1   1,23/1,25 Gbit/s 

 Class 2   2,46/2,66 Gbit/s 

 Class 3   9,83/11,09 Gbit/s 

Přenosová rychlost P2M části vycházejí z předchozí XG-PON, což by mohlo usnadnit 

budoucí rozvoj této technologie. Maximální dosah těchto jednotlivých vlnových přenosových 

kapacit je, v závislosti na počtu dělení, 40 km s možností rozšíření až na 60 km. Konkrétně avšak 

záleží na požadovaném počtu dělení (32–256) a požadovaném dosahu. Podrobné dělení vlnových 

kanálů je zaznamenáno v tabulce 2.13 a 2.14. [7] 

 

Tabulka 2.13: Tabulka vlnových kanálů pro sestupný směr P2M NG-PON2. 

Kanály TWDM PON v sestupném směru 

  100 GHz  100 GHz 

Kanál 
Frekvence 

[THz] 

Vlnová délka 

[nm] 
Kanál 

Frekvence 

[THz] 

Vlnová 

délka [nm] 

1 187,80 1596,34 5 187,40 1599,75 

2 187,70 1597,19 6 187,30 1600,6 

3 187,60 1598,04 7 187,20 1601,46 

4 187,50 1598,89 8 187,10 1602,31 
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Tabulka 2.14: Tabulka vlnových kanálů pro vzestupný směr P2M NG-PON2. 

  
kanály TWDM PON ve vzestupném směru 

50 GHz 100 GHz 200 GHz 

Kanál 

Frekvence 

[THz] 

Vlnová 

délka [nm] 

Frekvence 

[THz] 

Vlnová 

délka [nm] 

Frekvence 

[THz] 

Vlnová 

délka [nm] 

1 195,25 1535,43 195,60 1532,68 196,10 1528,77 

2 195,20 1535,82 195,50 1533,47 195,90 1530,33 

3 195,15 1536,22 195,40 1534,25 195,70 1531,90 

4 195,10 1536,61 195,30 1535,04 195,50 1533,47 

5 195,05 1537,00 195,20 1535,82 195,30 1535,04 

6 195,00 1537,40 195,10 1536,61 195,10 1536,61 

7 194,95 1537,79 195,00 1537,40 194,90 1538,19 

8 194,90 1538,19 194,90 1538,19 194,70 1538,77 

 

 

Hladiny vysílaných a přijímaných výkonů v NG-PON2 pro P2M jsou zaznamenány 

v tabulkách 2.15 a 2.16. [7] 

 

Tabulka 2.14: Tabulka hodnot vysílacích výkonů v NG-PON2. 

Výkonová 

třída 

Hodnoty vysílajícího výkonu [dBm] 

Přenosová 

rychlost 

[Mbit/s] 

OLT ONU/ONT 

Min Max Min Max 

1596–1603 nm 1524–1544 nm 

N1 +3 +7 +4 +9 

10000 
N2 +5 +9 +4 +9 

E1 +7 +11 +4 +9 

E2 9 11 - - 

N1 +0 +2 +4 +9 

2500 
N2 +2 +6 +4 +9 

E1 +4 +8 +4 +9 

E2 +6 +10 +4 +9 
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Tabulka 2.14: Tabulka hodnot přijímacích výkonů v NG-PON2. 

Výkonová třída 

Hodnoty přijímacího výkonu [dBm] 

Přenosová 

rychlost 

[Mbit/s] 

OLT ONU/ONT 

Min Max Min Max 

1524–1544 nm 1596–1603 nm 

N1 -26 -5 -28 -7 

10000 
N2 -28 -7 -28 -7 

E1 -30,5 -9 -28 -7 

E2 - - -28 -9 

N1 -26 -5 -30 -10 

2500 
N2 -28 -7 -30 -10 

E1 -30,5 -9 -30 -10 

E2 -32,5 -11 -30 -10 

 

Na rozdíl od XG-PON, u této varianty není rozdělení na příslušné výkonové podtřídy. 

Také vysílací výkony jsou vyšší než u předchozích variant. Došlo rovněž ke změně 

komunikačních vlnových délek u koncových jednotek. Ty byly posunuty na rozmezí S a L pásma. 

Tento posun do delších vlnových délek přináší přínos menšího měrného útlumu poblíž 

telekomunikačního okna 1550 nm, ale také klade vyšší nároky na vysílací část koncové jednotky. 

Vyšší vlnové délky jsou pak citlivější na makro ohyby, což by mohlo mít v sítích postavených na 

základě starších konvenčních jednovidových vláken dle specifikace G. 652 dopad. Podle tabulek 

2.13 a 2.14 jsou koncové jednotky vůči OLT poměrně dobře výkonově vybaveny, což dovoluje 

jak nasazení na stávající OAN vybavené rozbočovači, tak řeší problematiku dosahu stávajících 

PON technologií. 

Z přenosových maximálních a minimálních výkonů je doporučeno rozdělení ODN do 

těchto útlumových tříd: [7] 

Tabulka 2.15: Tabulka výkonových tříd ODN pro NG-PON2. 

třída PON Rozsah útlumu ODN 

[dB] 

NG-PON2 

N1 14–29 

N2 16–31 

E1 18–33 

E2 20–35 
 

Rozdělení do útlumových tříd je totožné s XG-PON a rovněž zde platí doporučení pro 

jednoduché topologie s nízkým dělením, a to garantovat minimální rozsah útlumu pomocí 

útlumového článku, aby nedošlo k poškození některého ze zařízení. 
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2.9 Srovnání přenosových technologií PON 

Ze srovnání základních přenosových parametrů jednotlivých PON sítí vyplývá, že 

nejvýhodněji se jeví uvažovat XG(S)-PON a NG-PON2. Nabízejí nejlepší poměr dosahu, 

množství výkonových tříd pro široké spektrum útlumů ODN a dostatečné možnosti rozbočování. 

Rovněž varianta GPON je stále aktuální pro svoji robustnost, dosah i možnosti dělení. 

Protiargumentem by mohla být nižší přenosová rychlost, ale vzhledem k úvaze, že LAN sítě na 

účastnické straně nenabídnout obdobnou přenosovou rychlost, nejeví se přenosová rychlost tím 

úzkým místem. Dostupnosti zařízení pro GPON a tím ekonomickou výhodnost, spolu s možností 

koexistence dalších generací GPON sítí, dělá z GPON i přes starší technologii stále aktuální 

variantu. 

 

Tabulka 2.16: Tabulka srovnání základních parametrů technologií pro sítě PON. 

 

 

Technologii NG-PON2 je možné provozovat na stávajících sítích xGPON bez přerušení 

jejich provozu. Vyobrazení všech požíváných vlnových délek na obrázku 2.9. 

 

Obrázek 2.9: Přehled vlnových délek technologií ITU-T. 

Varianta PON EPON GPON XG(S)-PON 10GEPON NG-GPON2

Přenosová rychlost 

(up/down)
1,25/1,25 Gbit/s 1,25/2,5 Gbit/s

2,5/10 Gbit/s 

(10/10 Gbit/s)

1,25/10 Gbit/s 

(10/10 Gbit/s)

2,5/10 Gbit/s 

10/10 Gbit/s

přístup k médiu WDD/TDMA WDD/TDMA WDD/TDMA WDD/TDMA TWDM

Maximální dosah 10 - 20 km 20 km 40 - 60 km 10 - 20 km 40 - 60 km

Maximální počet dělení 16 - 32 64 - 128 256 16 -32 256

0 - 20 5 - 32 dB 14 - 35 dB 5 - 33 dB 14 - 35 dB

2 útlumové 

třídy

5 útlumových 

tříd

6 útlumových 

tříd
4 útlumové třídy 4 útlumové třídy

Rozsah překlenutelného 

útlumu
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3 Základní stavební prvky 

V předcházejících kapitolách byla popsána základní problematika topologie optických 

sítí a přenosových technologií fungujících v takzvané poslední míli, které uskutečňují přenos 

informace k účastníkovi. Všechny sítě elektronických komunikací mají společné jmenovatele, 

a to jsou hlavně optické vlákno a stavební prvky, ze kterých jsou realizovány. 

3.1 Materiál pro výstavbu optické sítě 

Základním ochranným prostředkem optické sítě je plastová infrastruktura, která je 

kladena do výkopů a do které se instaluje optický kabel. Není to ale jediný materiál a jako takový 

by se dal rozlišit do těchto kategorií a to: 

 Krycí 

 Stavební 

 Výstražný 

 Distribuční a spojovací 

Hloubka uložení optické sítě je dána prostorovou normou, tedy nejmenším dovoleným 

krytím dle povrchu, pod který se umisťuje. 

3.1.1 Krycí materiál 

Krycí materiál, jak již bylo naznačeno, slouží pro ochranu samotného optického kabelu 

sítě elektronických komunikací. 

HDPE (High density polyethylen) chránička byla dříve nejběžnější materiál pro pokládku 

optické sítě nebo i jiných kabelových vedení. To bylo dáno robustnější konstrukcí kabelů, které 

se buď do HDPE pomocí výkonných kompresorů zafukovaly, nebo se kladl kabel pro přímou 

pokládku, což bylo převzato z pokládky dřívějších metalických vedení. 

V dnešní době, pokud se pokládá HDPE chránička, tak za účelem zatažení určitého počtu 

menších HDPE mikrotrubiček. Tím je dosažena lepší selekce prostoru poskytnutá HDPE 

chráničkou o průměrech 30-50 mm (obrázek 3.1). Pokud by se do HDPE chráničky zafoukl 

optický kabel například o průměru 5–6 mm, je složité zbývající prostor v chráničce využít dalším 

optickým kabelem, neboť se kabel uvnitř HDPE chráničky otáčí vlivem tvarové paměti tak, jak 

byl uložen na své cívce, ze které byl odmotán. Každá mikrotrubička efektivně vymezí prostor pro 

další optický kabel. Nejběžnější průměr HDPE chrániček je 32–40 mm. 
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Obrázek 3.1: HDPE chránička vyplněná mikrotrubičkami. 

 

Obrázek 3.2: Pokládka prázdné HDPE jako rezervy. 
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HDPE Mikrotrubičky nahradily HDPE chráničky zejména pro jejich menší rozměry 

a váhu. S mikrotrubičkami se lépe manipuluje a hustota navinutí je několikanásobné větší. 

Přibližně 6 km mikrotrubičky je zachyceno na obrázku č. 3.3. 

Mikrotrubičky se standardně vyrábějí ve dvou základních provedeních. V provedení DB 

(Direct burry) a v DI (Direct install) nazývané v praxi též tlustostěnné a tenkostěnné. Do výkopu 

je možné klást přímo trubičky v provedení DB, a pokud není zhoršená kvalita zeminy, nevyžadují 

žádnou dodatečnou ochranu. Mohou tvořit svazek, a tím tak efektivně tvořit zamýšlenou topologii 

bez dalších bodů rozdělení. 

 

 

  

Obrázek 3.3: Cívky mikrotrubiček. 

Dvouplášťová korugovaná chránička se nejčastěji používá pro dodatečnou ochranu 

mikrotrubiček ve výkopu, pokud je zhoršená kvalita zeminy, jako je navážka, sutě, velké a ostré 

kameny. Využívá se také u překopů a protlaků pod komunikacemi. 

Její zdvojené provedení a vrásnění, v praxi nazývaná vrapovaná chránička, poskytuje 

mikrotrubičkám dodatečnou a srovnatelnou ochranu v porovnání s HDPE chráničkou za poloviční 

náklady a snadnější manipulaci. 
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3.1.2 Stavební materiál 

Stavební materiál používaný pro stavbu sítí elektronických komunikací slouží buď 

k dodatečné ochraně nebo snížení odstupové vzdálenosti při samotné pokládce a připokládce 

k jiné inženýrské síti. 

Betonové a plastové žlaby se nejčastěji používají k mechanické a tepelné ochraně 

chrániček a tím snížit minimální vodorovnou odstupovou vzdálenost od NN, VN, VVN, nebo 

teplovodů. 

Pískové lože je kladeno na dno výkopu a po položení je síť v HDPE chráničce nebo 

mikrotrubičce navíc přihrnuta další vrstvou písku. Díky tomu je materiál pro pokládku oddělen 

od méně kvalitní zeminy a spolu s výstražnou fólií se jedná o sekundární znak výskytu inženýrské 

sítě, takže poučený pracovník, který provádí výkop, dbá zvýšené obezřetnosti. Pískové lože se 

také používá jako tepelně dilatační materiál, který dává inženýrským prostor k roztažnosti. 

 

Obrázek 3.4: Použití betonového žlabu. 
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3.1.3 Výstražný materiál 

Jako výstražný materiál se nejčastěji používá oranžová výstražná folie nebo plastové 

desky, které se umísťují nad vedení po částečném zásypu (asi 20 cm nad) a při opětovném 

otevření povrchů značí blízkost inženýrské sítě. Každá inženýrská síť má zavedou vlastní barvu 

fólie nebo síťoviny. Na obrázku 3.5 je zachyceno obnažení sítě České telekomunikační 

infrastruktury – CETIN. 

 

Obrázek 3.5: Použití výstražné fólie a plastové desky. 
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3.1.4 Distribuční a spojovací materiál 

Pro realizaci určených topologii v terénu je zapotřebí distribuční materiál, tedy optické 

rozvaděče a zemní komory, které jsou umístěny na vhodných místech a tvoří tak uzly. Vzniká tak 

fyzická plastová infrastruktura, jejíž topologie umožnuje realizaci samotného logického propojení 

optické sítě.  

Vedle těchto uzlů, realizovanými pomocí rozvaděčů a komor, je možné umísťovat – za 

předpokladu jejich využití, i jednoduché I X a Y zemní spojky HDPE chrániček. Tyto zemní 

spojky, které nejsou volně přístupné po zásypu, umožňují jednoduché větvení do více směrů. 

Dalším, početněji používaným materiálem pro spojování, jsou spojky HDPE 

mikrotrubiček. Tyto malé spojky, které mohou být i v provedení pro přímou pokládku jako je DB 

miktrotrubička, jsou využity v případě, kdy při pokládce dojde k poškození mikrotrubičky nebo 

není možné danou trasu natáhnout a položit v celku. Tato spojka může být i uschována v některé 

variantě zemních HDPE spojek, neboť právě do těchto HDPE chrániček je možné miktrotrubičku 

instalovat po položení HDPE chráničky. 

Optický rozvaděč slouží pro rozdělení optické sítě do více směrů ke koncovým bodům 

sítě, nebo jejich dalším podružným distribučním místům. Může být ve venkovním nebo vnitřním 

provedení a v případě venkovních pak nadzemním nebo podzemním. V optických rozvaděčích 

PON sítí zde může být umístěn optický rozbočovač, nebo pole patch panelu pro snadné spojování 

logické topologie. 

 

 

Obrázek 3.6: A – Nadzemní optický rozvaděč B – Podzemní optický rozvaděč. 
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Vnitřní vystrojení optického rozvaděče může být provedeno pro nerozebíratelná 

spojení – sváry optických vláken pevně na sebe, nebo modulárním ukončením každého kabelu na 

pigtail – vlákno v sekundární ochraně a zakončené konektorem přístupném na patch panelu. 

 

 

Obrázek 3.7: Výstroj optického rozvaděče pro ukončení na konektorech. 

 

Každý způsob instalace optického rozvaděče má své pro i proti. U pevného spojení vlákno 

na vlákno, nebo pevného připojení rozbočovače, se eliminuje množství optických konektorů na 

trase. Naopak se tím ale i znesnadňuje například připojení nových koncových bodů sítě. 

Konektorové spojení zase vnáší variabilitu sítě a možnost připojovat účastníky postupně, 

na druhou stranu konektor je součástka, která vkládá další vložný útlum, zpětný odraz a pro 



 

Základní stavební prvky 

- 48 - 

 

venkovní použití klade vyšší nároky na krytí proti dešti a vlhkosti. Není tak příliš vhodný pro 

uložení do varianty zemního rozvaděče. 

Zemní komory jsou místa, kde dochází k rozvětvování a spojování pasivní infrastruktury 

s větší kapacitou, než jako je tomu u jednoduchých zemních HDPE spojek. Může zde být umístěn 

podzemní optický rozvaděč, kabelová spojka, nebo může sloužit pro uschování rezervy 

mikrotrubiček pro budoucí instalaci a pokračování sítě. 

Zemní komora se také s výhodou využívá pro instalaci optického kabelu do mikrotrubiček 

(zafukování). Není vždy možné optický kabel zafouknout v celé délce trasy a zejména v uzlech, 

kde očekáváme vícero spojení této pasivní infastruktury, je vhodné tuto problematiku řešit volně 

přístupnou zemní komorou. 

V případě porušení trasy je tento krytý prostor vhodný pro umístění optické spojky 

a provedení opravy. 

 

 

Obrázek 3.8: Zemní komora a zemní kabelová spojka. 
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3.1.5 Optický kabel a vlákno 

Optický kabel sdružuje optická vlákna do svazků, poskytuje zevní a tahovou 

mechanickou ochranu. Optické kabely jsou vyráběny v různých provedeních a je možné je dělit 

podle různých kritérií. [1] 

 Použití 

o Vnitřní použití 

o Venkovní použití 

 Závěsné 

 Pro pokládku 

 Počet mikrodutinek v kabelu 

o Multikabel 

o Monotube 

 Voděodolnost 

o Suchá konstrukce 

o Gelová ochrana 

 Způsobu instalace 

o Vhodné pro záfuk do mikrotrubičky 

o Uložení do lišt 

o Univerzální 

 

Optické vlákno, které se v drtivé většině používá pro metropolitní sítě a pro sítě poslední 

míle se někdy označuje jako konvenční jednovidové vlákno dle doporučení ITU-T G.652D nebo 

moderní varianta G.657Ax. Jsou to jednovidová vlákna s nulovou chromatickou disperzí v oblasti 

1310 nm a měrným útlumem cca 0,30–0,32 dB/km pro 1310 nm a 0,19–0,22 dB/km pro 1550 nm. 

[1] 

Vlákna se vyrábějí dle těchto doporučení, výrobek může splňovat i obě výše zmíněná 

doporučení zároveň. To je dáno historicky, kdy s vývojem tohoto typu optického vlákna ve 

specifikaci G.652D došlo k potlačení iontů vody v oblasti zhruba 1370–1420 nm a vlákno se 

začalo označovat jako suché vlákno – nebo-li ZWP (Zero Watterpeak). Optické vlákno G.657Ax 

je zase vlákno se sníženým poloměrem ohybu čímž dochází k menším ztrátám makroohyby při 

instalaci. [1] 

Optické vlákno, které tedy splňuje obě dvě tyto specifikace, může nést obchodní název 

ve smyslu "All wave flex ZWP", což značí, že je použitelné v celém rozsahu jednovidových 

vlnových délek – parametr mezní vlnové délky zůstává a disponuje sníženým minimálním 

poloměrem ohybu. 
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4 Legislativa spojená se sítěmi elektronických 

komunikací a jejich budováním 

Pro budování optických sítí z pohledu platné legislativy ke dni 20. 3. 2019 je nutné 

seznámit se s některými legislativními náležitostmi. 

Optická síť je inženýrská síť elektronických komunikací, která je řešená podle zákonů 

České republiky, zejména podle stavebního zákonu a podle zákonu o elektronických 

komunikacích. Její umísťování do území podléhá také prostorové normě ČSN 73 6005 a dalším 

podzákonným vyhláškám: 

 499/2006 Vyhláška o dokumentaci staveb 

 501/2006 Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 

 503/2006 Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 

a územního opatření 

4.1 SEK z pohledu zákonu o elektronických komunikacích 

Zákon o elektronických komunikacích ve svém platném znění ustanovuje, kdo je 

oprávněn provozovat síť elektronických komunikací za účelem podnikání a poskytování 

telekomunikačních služeb. V této kapitole si vyjmenujeme ty nejvíce podstatné náležitosti tohoto 

zákonu pro budování optických sítí. Celý zákon se týká také provozování sítě, práv a povinností 

podnikatele a zainteresované osoby by se s ním měly podrobně seznámit. 

"§2 Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

… 

g) přiřazenými prostředky přiřazené služby, prostředky fyzické infrastruktury a jiná 

zařízení nebo prvky související se sítí elektronických komunikací nebo službou elektronických 

komunikací, které umožňují nebo podporují poskytování služeb prostřednictvím této sítě nebo 

služby nebo jsou toho schopny, a zahrnují mimo jiné budovy nebo vstupy do budov, kabelové 

rozvody v budovách, antény, věže a jiné podpůrné konstrukce, kabelovody, potrubí, stožáry, 

vstupní šachty a rozvodné skříně, 

h) sítí elektronických komunikací přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo 

směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují 

přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, 

včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, 

sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro 

rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace, 

i) elektronickým komunikačním zařízením technické zařízení pro vysílání, přenos, 

směrování, spojování nebo příjem signálů prostřednictvím elektromagnetických vln, 
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j) veřejnou komunikační sítí síť elektronických komunikací, která slouží zcela nebo 

převážně k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a která 

podporuje přenos informací mezi koncovými body sítě, nebo síť elektronických komunikací, 

jejímž prostřednictvím je poskytovaná služba šíření rozhlasového a televizního vysílání, 

…" [10] 

Z těchto bodů je patrné, co se rozumí sítí elektronických komunikací a že pasivní optická 

síť do této kategorie jednoznačně zapadá. 

Pro provozování veřejné SEK je zapotřebí telekomunikační licence pro provoz 

a podnikání v telekomunikacích vydávanou Českým telekomunikačním úřadem. Co ale zákon 

o elektronických komunikacích nestanovuje, je pojem "neveřejná telekomunikační síť". Zákon 

stanovuje pouze pojem síť elektronických komunikací bez přívlastku, ale dle metodické pomůcky 

"Vztah mezi zákonem č. 127/2005, o elektronických komunikací, zákonem č. 194/2017 Sb., 

o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací) 

a zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon" Ministerstva průmyslu a obchodu lze dovodit, že za 

neveřejnou komunikační síť se považují všechny sítě elektronických komunikací, které nejsou 

veřejnou komunikační sítí a současně platí, že neveřejné sítě staví a provozují osoby, které nemají 

oprávnění k provozování veřejné komunikační sítě dle § 13 ZEK, pro svou soukromou potřebu. 

[12] 

Důležitý je také § 7 a 8, které určují, co je předmětem podnikání v elektronických 

komunikacích. Zejména tedy 

"§ 7 

(1) Komunikačními činnostmi jsou 

a) zajišťování sítí elektronických komunikací, 

b) poskytování služeb elektronických komunikací, 

c) provozování přístrojů (§ 73). 

(2) Zajišťování veřejné komunikační sítě, poskytování veřejně dostupné služby elektronických 

komunikací, zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací podle zákona 

o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 

a zajišťování sítí elektronických komunikací pro účely bezpečnosti státu se uskutečňují ve 

veřejném zájmu." [10] 

Jak se dozvíme dále, toto ustanovení spolu s § 170 Stavebního zákona definuje síť 

elektronických komunikací provozovanou podle § 13 zákonu elektronických komunikací jako 

veřejně prospěšnou stavbu, což je velmi výhodné pro získání povolení k výstavbě. 
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Dále ZEK dle §101 stanovuje: 

"… 

(3) Komunikační vedení veřejné komunikační sítě může křížit energetická, vodovodní, kanalizační 

a jiná vedení, zásobárny přírodních vod, území chráněná podle zvláštních právních předpisů, 

dráhy, pozemní komunikace, vodní a jiná díla a jejich ochranná pásma nebo se jich jinak 

dotknout, a to způsobem přiměřeným ochraně životního prostředí tak, aby byly co nejméně 

dotčeny zájmy zúčastněných vlastníků. Ustanovení zvláštního právního předpisu není tímto 

dotčeno. 

(4) Komunikační vedení veřejné komunikační sítě může být kříženo nebo jinak dotčeno 

energetickými, vodovodními, kanalizačními a jinými vedeními, dráhou nebo pozemní komunikací, 

a to způsobem, který nezpůsobí rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo 

poskytování služeb elektronických komunikací. 

(5) Ustanovení odstavců 3 a 4 platí pro souběh komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

s uvedenými vedeními a jejich ochrannými pásmy obdobně." [10] 

Tento paragraf je poměrně důležitý a zároveň často opomíjený ostatními správci 

technických infrastruktur, zejména pak vodovodních a kanalizačních sítí. Tato problematika dále 

úzce souvisí s prostorovou normou ČSN 73 6005, jak bude dále vylíčeno. 

V §102 o ochranném pásmu je ustanoveno: 

"(1) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu. 

(2) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,0 m po stranách krajního vedení. 

(3) V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno 

a) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce 

nebo terénní úpravy, 

b) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či 

umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, 

c) bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty. 

(4) Činnosti v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly nebo 

podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost 

a spolehlivost jeho provozu, je možné vykonávat jen po předchozím souhlasu vlastníka vedení. 

… 
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(17) Stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení veřejné 

komunikační sítě elektronických komunikací, nese náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku 

vedení sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Náklady 

související s modernizací či zvýšením přenosové kapacity nadzemního nebo podzemního vedení 

sítě elektronických komunikací nese vlastník tohoto vedení 

…" [10] 

Provozovatel má tedy právo se vyjádřit k umístění nové stavby do ochranného pásma své 

SEK. Z praxe se za podmínek ochrany sítě při stavebních pracích ostatní sítě povolují, pokud není 

nutná překládka vedení, jinak je postupováno podle odstavce 17. Ostatní nadzemní stavby nebo 

výsadba stromů často bývá záminkou pro vynucenou překládku. 

4.2 SEK z pohledu z. 183/2006 Sb. Zákonu o územním plánování 

a stavebního řádu 

Jelikož stavební zákon musí zaštitovat různé druhy nadzemních a podzemních staveb, 

budou uvedeny jen ty důležité paragrafy a jejich odstavce, které se týkají sítí elektronických 

komunikací a jejich znění okomentováno. 

"§ 2 Základní pojmy 

(1) V tomto zákoně se rozumí 

… 

k) veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to 

2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení 

technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby 

ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s 

odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě 

a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody a zásobníky 

plynu; 

… 

l) veřejně prospěšnou stavbou stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně 

území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci, 

…" [3] 

Toto vymezení sítě elektronických komunikací jako veřejné stavby je důležité, neboť pro 

stavebníky to přináší usnadnění při projekčních pracích a uzemním řízení. Jak bylo naznačeno, 

dále je toto spojení s veřejnou infrastrukturou rozebráno v § 170. 

Klasifikace druhu stavby, kterou jsou SEK, jsou specifikovány dle § 79 a 103 a tedy: 

"§ 79 Rozhodnutí o umístění stavby 

… 
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(2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují 

… 

j) antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických 

komunikačních zařízení umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách, 

… 

s) výměna vedení technické infrastruktury, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího 

ochranného nebo bezpečnostního pásma, 

…" 

"§ 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani 

ohlášení 

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují 

a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2, 

… 

e) stavby a zařízení, a to 

… 

4. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény 

a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního 

komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických 

komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek, s výjimkou 

budov; 

…" [3] 

A tedy z § 79 a 103 stavebního zákona vyplývá, že pro sítě elektronických komunikací 

postačí územní rozhodnutí, tedy povolování staveb sítí elektronických komunikací podléhá 

náležitostem v §76 Územní rozhodnutí. 

V neposlední řadě pak na tolik odkazovaný § 170 

"§ 170 Účely vyvlastnění 

(1) Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně 

prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané 

územně plánovací dokumentaci a jde-li o 

a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy 

nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, 

…" 
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4.2.1 Územní rozhodnutí pro SEK 

Územní rozhodnutí je rozhodnutí o umístění stavby nebo nějakého zařízení do území 

podle § 92 stavebního zákona, a jak je v § 2 řečeno, SEK se považuje za stavbu. Dále územní 

rozhodnutí rozhoduje o ochranném pásmu, a jak vyplývá ze zákona o elektronických 

komunikacích, veřejné telekomunikační síti vzniká ochranné pásmo automaticky svým 

umístěním a to 1 m na každou stranu vedení. Teoreticky by automaticky nevzniklo ochranné 

pásmo soukromé síti. Praxe je ale taková, že ochranné pásmo je vymezeno i tak, a to právě 

územním rozhodnutím. [3] 

Dále k žádosti o územní rozhodnutí je potřeba doložit: 

 Souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a 

 Závazná stanoviska dotčených orgánů 

 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

 Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí 

 Vyplněnou žádost, popřípadě plnou moc pro zastupování 

 

Souhlas s umístěním stavby legitimuje stavební úřad k vydání územního rozhodnutí 

a stavebníka k provedení stavby Nedodáním souhlasu k umístění stavebního záměru na cizí 

pozemek není nutně podmínka nezahájit územní řízení, vlastník stavbou dotčeného pozemku se 

stává účastníkem řízení. Žadatel se vystavuje ale možným komplikacím, takový subjekt by 

pochopitelně mohl vznést námitku k územnímu řízení, a pokud by žadatel nebyl držitelem 

telekomunikační licence nebo by se nejednalo o veřejné prospěšnou stavbu, řízení by bylo 

zastaveno, neboť by žádost neobsahovala všechny náležitosti.  

Vedle toho se ale i této možnosti nedodáním souhlasů se stavbou před řízením cílené 

využívá úplného znění § 184a, tedy že se souhlas se stavbou nedodává, pokud se jedná o stavbu 

ve veřejném zájmu dle § 2 a § 170 SZ, zejména pokud není dotčeným pozemkem městský nebo 

obecní pozemek – ty je ve zvyku dokládat k řízení. Nedodání souhlasu umožňuje odložit 

majetkoprávní vyrovnání na později, zvláště při řízení s velkým počtem účastníků.  

V případě vydání veřejnoprávního oprávnění – tedy územního rozhodnutí, je pak na 

stavebníkovi, aby si zajistil potřebný soukromoprávní titul, čímž je myšlen souhlas se stavbou. 

Souhlas se stavbou tak žadatel nemusí mít při územním řízení, ale do započetí stavby si je musí 

opatřit. [3] 

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou stanoviska odborů státní správy a místní 

samosprávy. Patří zde orgány, jako je odbor životního prostředí – oddělení péči o zeleň, oddělení 

pro nakládání s odpady, pro ochranu ovzduší, oddělení pro ochranu vod, odbor územního 

plánování atp... Přesný okruh dotčených orgánů jak státní, tak místní správy sdělí místní stavební 

úřad v územně plánovací informaci stejně jako okruh vlastníků veřejné dopravní a technické 

infrastruktury 
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Dokumentace pro vydání územního řízení musí být vypracována podle vyhl. 499/2006 

přílohy č. 2 "Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické 

infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů" a dále může být uloženo 

vypracování dokumentace podle přílohy č. 13 "Projektová dokumentace pro provádění stavby" 

kde je dále řešeno i technické provedení pokládky sítě, použitý materiál a mělo by být možné 

podle ní vypracovat výkaz-výměr. Dokumentace musí být ověřena autorizovanou osobou. [3] 

Také je nutné identifikovat parcely, které mohou být stavbou dotčeny, to jsou například 

všechny sousední parcely v bezprostřední blízkosti (např. do 5 m od vedení). Tito vlastníci parcel 

jsou potom účastníci řízení a jsou obesláni jednotlivě. Pokud jich je více než 30, jsou 

identifikování pouze parcelním číslem a je vydána veřejná vyhláška, která je umístěna na úřední 

desce. [3] 

Územní rozhodnutí má platnost 2 až 5 let a lze jej prodloužit. Dále územní rozhodnutí 

nepozbývá platnosti, pokud byla ve lhůtě stavba započata. Od započetí stavby již žádná lhůta 

k dokončení neběží. [3] 

4.2.2 Územní souhlas pro SEK 

Ve vybraných případech územní rozhodnutí lze nahradit územním souhlasem podle § 96, 

kam sítě elektronických komunikací spadají. Územní rozhodnutí a souhlas jsou rovnocenné 

a jejich výsledkem je oprávnění stavět novou síť elektronických komunikací. Rozdíly jsou 

v územním řízení. [3] 

Územní souhlas lze vydat pouze tehdy, pokud stanoviska dotčených orgánů neobsahují 

podmínky a jsou bez výhrad kladná a stavba je v zastavěné oblasti – intravilánu. [3] 

Dále je k žádosti potřeba doložit souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo 

k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním 

stavebního záměru přímo dotčeno. Pro síť elektronických komunikací, která spadá do § 103, je 

toto omezeno pouze na parcely bližší 2 m od společných hranic pozemků, na které se jinak síť 

umísťuje. To u územního rozhodnutí není potřeba a absence těchto souhlasů je záminka pro 

překlopení řízení do řízení pro standardní územní rozhodnutí. Výklad tohoto § je různý a některé 

stavební úřady pokládají dodání souhlasů sousedních vlastníků v kombinaci s veřejnou 

prospěšností stavby SEK jako za nepotřebné. Přesná litera zákona stanoví v § 96 ods 3 bod d) 

stavebního zákona, že se jedná konkrétně o souhlas s umístěním stavby podle § 184a, čímž by 

měla být vymožitelná i veřejná prospěšnost stavby a souhlasy by neměli být třeba. [3]. To je ale 

z logiky věci poměrně zmatečné a stíralo by to rozdíl mezi ÚR a ÚS. Je na snadě se držet toho, 

že územní souhlas poslouží pro menší sítě v nekomplikovaném území, kde je možné odstup 

2 m od sousedních parcel dodržet. 

Veřejná prospěšnost, ačkoliv to není na první pohled zjevné, je obecně velmi složitý 

právní termín. Ne všechny části sítě elektronických komunikací musí nutně být veřejné a sloužit 

pro poskytování služeb. Nicméně jejich funkce v celkové topologii je klíčová. 
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Tak jako u územního rozhodnutí, před zahájením řízení – při žádosti o Územní souhlas 

by měly být dodány souhlasy vlastníků parcel, na které se síť umísťuje a souhlasy osob, které 

mají k těmto parcelám jiné věcné právo – například mají na těchto parcelách vedenou služebnost 

v podobě soukromé přípojky, nebo právo vstupu atp.  

Tyto souhlasy lze sice podle § 184a vynechat, pokud se jedná o veřejně prospěšnou stavbu 

tak jako u územního rozhodnutí, nicméně je z praxe lepší, je dodat. Je možné argumentovat výše 

uvedeným, ale v případě vlastníků parcel je zvykem majetkoprávní vztah dořešit před podáním 

žádosti o Územní souhlas, protože jednoduchost územního souhlasu je ta, že se týká méně 

účastníků.  

Územní souhlas má platnost 2 roky, v této lhůtě je nutné stavbu realizovat. Nelze jej 

prodlužovat a před jeho vydáním se musí žadatel vypořádat se všemi požadavky dotčených 

orgánů a správců ostatní technické infrastruktury. Dokumentaci pro Územní souhlas, respektive 

postačí popis záměru, nemusí vypracovávat ani ověřovat autorizovaná osoba a lze ji tak s pomocí 

stavebního úřadu pro jednoduché stavby vypracovat svépomoci. 

4.3  Další související zákony a podzákonné vyhlášky 

Mimo předchozích zákonů, které hlavně řeší stavební náležitosti, je nezbytné vést 

povědomí i o těchto níže vypsaných zákonech. 

4.3.1 Zákon o usnadnění výstavby 194/2017 Sb. 

"Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů" který vešel v platnost 

v červnu 2017, změnil několik souvisejících zákonů, aby bylo možné usnadnit výstavbu nových 

SEK, a je zkráceně nazýván zákonem o usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací a jeho 

největší změny jsou níže vypsány. 

V zákonu o správních poplatcích, kdy snížil ceny za Územní rozhodnutí z 20 000 Kč na 

1 000 Kč a za Územní souhlas z 1 000 Kč na 500 Kč.[13] 

V zákonu o elektronických komunikacích změnil šířku ochranného pásma SEK 

ze 1,5 m na 1 m od kraje vedení a také to, že nyní není mezi stavebníkem a oprávněním nutné 

uzavírat výhradně jeden typ smlouvy za účelem majetkoprávního vypořádání se s dotčením 

majetkoprávních práv oprávněného. Je možné uzavírat i jiné typy, jako je smlouva o právu 

provedení stavby, o umístění zařízení nebo může být i součásti smlouvy o poskytnutí služeb. [13] 

Dále zákon definuje pojmy, jako co je pasivní infrastruktura potřebná pro realizaci SEK, 

že se jedná o strukturu určenou pro uložení jiné sítě, aniž by se sama stala vedením – pro účely 

pokládky chrániček před správním řízením naskytla-li se možnost koordinace staveb, ustanovuje 

povinnost umožnit koordinaci staveb z veřejných prostředků, ustanovuje jednotné informační 

místo (ČTÚ) a zejména definuje přenosovou rychlost vysokorychlostních sítí SEK a to na 

nejméně 30 Mbit/s. [13] 
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Jemných nuancí tohoto zákona je mnoho a každý stávající i budoucí provozovatel SEK 

by se s tímto zákonem měl seznámit podrobně. [13] 

4.3.2 Zákon o urychlení výstavby 416/2009 Sb. 

Novelou zákona "o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury" 

v srpnu 2018 vešlo v platnost následující ustanovení: 

"§ 2i Budování infrastruktury elektronických komunikací 

(1) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas podle stavebního zákona nevyžadují přípojky 

elektronických komunikací do délky 100 metrů; to neplatí v případech, kdy je vyžadováno závazné 

stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí16). 

(2) K užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas 

ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne 

zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu 

stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo 

k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci, 

a geometrický plán umístění stavby." [11] 

Odstavec 1 je nápomocný například při budování dokopů od stávajících tras SEK, aniž 

by byla potřeba nějaká forma správního řízení stavebním úřadem, ale dá se využít i pro omezení 

počtu dotčených parcel u staveb povolované na územní rozhodnutí nebo souhlas a tím i snížit 

počet účastníků územního řízení. 

Odstavec 2 jednoznačně stanovuje, že pokud se stavba neodchýlila od ověřené 

dokumentace významným způsobem, není potřeba k jejímu užívání kolaudační souhlas. Pokud 

by ale mělo dojít k odchylkám od ověřené projektové dokumentace, a to zejména dotčením 

pozemku, který nebyl v rámci platného územního rozhodnutí nebo souhlasu, je stavebník povinen 

žádat o změnu územního rozhodnutí nebo souhlasu. 

Jiná další odchýlení od ověřené projektové dokumentace jsou běžná, a to například tehdy, 

kdy je potřeba po vytyčení ostatních inženýrských sítí vůči nim umístit novou síť. Podle 

projektové dokumentace jsou však všechny tyto sítě vyznačeny orientačně a projektant umísťoval 

síť vzhledem k předpokládané poloze ostatních sítí a podle prostorové normy (historicky se však 

často velmi nectila). Je pak na stavebníkovi, aby chránil ostatní sítě od poškození, a tak umístí 

novou síť tam, kde je to vzhledem k situaci v uliční čáře v daném koridoru nejvhodnější. 

 Dříve bylo nutné podle správního řádu stavbu zkolaudovat v terénu s pracovníkem 

stavebního úřadu osobní obhlídkou, což jak je asi patrné, je u podzemních staveb SEK naprosto 

bezpředmětné. Jediným viditelným nadzemním prvkem sítě tak byl rozvaděč, a pokud došlo 

k eventuálnímu nezkolaudování, mohlo to být například kvůli jeho nevhodnému umístění. Cílem 

stavebníka je ale chránit tyto zranitelné prvky sítě i polohou, takže případy byly spíše ojedinělé 

a pokud bylo staveniště uklizené a povrchy v původním stavu, došlo k vydání kolaudačního 

souhlasu a povolení užívání stavby. 
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4.3.3 499/2006 Vyhláška o dokumentaci staveb 

Přílohy k této vyhlášce stanovují náležitosti pro dokumentace staveb. Pro SEK se používá 

příloha č. 2 a příloha č. 13 tj. "Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby 

technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů" – nebo-li DUR 

a "Projektová dokumentace pro provádění stavby" – nebo-li DPS 

Příloha č. 2 stanovuje následující obsah projektové dokumentace pro SEK: 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy 

D Dokumentace objektů 

K dokumentaci se přikládá dokladová část, někdy označovaná podle zvyklostí jako E. 

Zde se dokládají závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska správců ostatní technické 

infrastruktury spolu se situačními, katastrálními situačním, koordinačními situačními výkresy 

stavby a výkresy charakteristických řezů dle bodu C. Všechna tato stanoviska jsou nedílnou 

součástí projektové dokumentace. [14] 

 

Příloha č. 13 stanovuje následující obsah projektové dokumentace pro SEK 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy 

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

K dokumentaci se přikládá dokladová část, která obsahuje pro SEK specifikaci použitého 

materiálu pro výstavbu, rozměry a polohu rozvaděčů a podrobný inženýring, tj. schéma 

mikrotrubiček, jejich zapojení a rozvětvení, poloha v terénu, rozvláknění a popřípadě útlumový 

plán sítě. Podle této projektové dokumentace by mělo být možné vypracování výkazu výměru pro 

danou stavbu. [14] 

Dále na rozdíl od projektové dokumentace podle přílohy č. 2 vyžaduje podrobnější 

technický popis sítě v souhrnné technické zprávě. 

4.3.4 501/2006 Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 

V této vyhlášce se stanovuje pro SEK následující velmi závažné usnesení: 

"§ 24 Zvláštní požadavky na umisťování staveb 

(1) Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území obcí 

umisťují pod zem." [15] 
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To v zastavěném území vylučuje možnost povolení nadzemních sítí, i když se to často 

jeví ekonomicky výhodnější. Lze zažádat o výjimku podle stavebního zákona, anebo řešit stavbu 

jako stavbu dočasnou, s tím že později bude uskutečněna její překládka. 

4.4 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

Umístění jakékoliv nové inženýrské sítě do území by se mělo řídit prostorovou normou 

ČSN 73 6005, která řeší umístění vedení do uličního prostoru, upravuje jejich nejmenší 

odstupovou vzdálenosti mezi sebou a určuje minimální a maximální krytí od povrchu. Tato Česká 

technická norma je pouze doporučující a závaznou se stává ve chvíli, pokud se závazným 

stanoviskem nebo správním rozhodnutím na ni některý z orgánů státní správy odkáže.[16] 

Norma v obecných ustanoveních dělí sítě technického do kategorií: 

 Podle územní působnosti: 

o Dálková vedení 

 1. kategorie: nadřazená – tranzitní a napájecí vedení 

o Místní vedení 

 2. kategorie: hlavní – oblastní a zásobovací 

 3. kategorie: vedlejší – uliční a spotřební 

 4. kategorie: podružná – domovní a přípojková 

 

 Podle účelu: 

o Elektrická silová 

o Sdělovací 

o Vodovodní sítě a přípojky 

o Plynovodní potrubí 

o Tepelné sítě 

o Produktovody a jiná vedení 

o Stokové sítě a kanalizační přípojky 

 Podle výškového uložení 

o Nadzemní vedení 

o Podzemní vedení 

V základních pokynech pro navrhování sítí technického vybavení je popsáno, jaký vztah 

mají jednotlivá vedení technické infrastruktury zaujímat a podle prostorové koordinace jsou 

všechny sítě technického vybavení sloužící veřejným zájmům rovnocenné. [16] 

V bodě 4.4 základních pokynů je doporučeno klást sdělovací vedení výhradně do svého 

přidruženého prostoru, ale také do nezpevněných ploch souběžných s osou místních komunikací 

a to podle 4.2.1 c). [16] 

Z praxe pak uložení nové sítě do přidruženého prostoru není úplně snadné. Nastávají 

situace, kdy ostatní sítě nemají zcela korektní polohu. V přidruženém prostoru není dostatek místa 

pro bezpečnou realizaci vzhledem k provozu na pozemních komunikacích a nastává nutnost 
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řešení zvláštního dopravního značení. Dalším důvodem je, že jsme nuceni se vyhýbat různým 

ochranným pásmům, vzrostlým dřevinám nebo ostatním inženýrským sítím.  

Roli také hraje ekonomika stavby, a to pak náročnost bourání povrchů a jejich 

opětovnému upravení. Je pak lepší novou síť elektronických komunikací klást do míst, kde už se 

podobný druh takové infrastruktury vyskytuje, neboť se sdělovací vedení podle prostorové normy 

mohou klást volně vedle sebe bez většího odstupu. 

Umísťování nové inženýrské sítě k jiné, svou povahou podobné, má vliv i co se týče 

ochrany životního prostředí a trvalého záboru ploch. Umístěním do zeleného povrchu, kde žádná 

jiná síť není, je sice ekonomicky nesmírně výhodné, ale fakticky takovým zásahem znemožňujete 

novu výsadbu dřevin, což není vzhledem k ekologické udržitelnosti rozvoje městské zástavby 

absolutně vhodné a často je to i jeden z důvodů zamítavého stanoviska odboru životního prostředí, 

nebo oddělení správy majetku jako dotčených orgánu. Vedle toho autorizovaná osoba, která 

projektovou dokumentaci ověřila, má klást veřejné zájmy nad zájmy investora. 
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Obrázek 4.1: Zájmová pásma podzemních vedení v přidruženém prostoru 

Zdroj: ČSN 73 6005 Z4 

 

Sítě elektronických komunikací spadají do přidružené oblasti pro sdělovací vedení ke 

kraji obrubníku nebo krajnici vozovky v blízkosti stožárů, například veřejného osvětlení. Protože 

ale NN sítě do 1 kV mají svojí předepsanou polohu právě na druhé straně tohoto prostoru, tak se 

s výhodou sdělovací vedení kladou spolu s kabely VO tak, aby se nemuseli výrazně smyčkovat, 

není výjimkou pokládat SEK spolu s VO. 

Po změně Z4 je možné sdělovací sítě ukládat do vozovky bezvýkopovou frézovací 

technologií do minimální hloubky 8 cm pod povrch. Všechny hodnoty minimálního krytí jsou 

uvedeny v tabulce. 
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4.4.1 Ochranná pásma 

Vedle prostorové normy je dobré znát ochranná pásma ostatních sítí a jejich opěrných bodů. Jak 

bylo poznamenáno, ochranné pásmo SEK je dáno zákonem o elektronických komunikacích. 

Ochranná pásma ostatních sítí jsou také určena souvisejícími zákony a jejich šíře je podle druhu 

uvedena v tabulkách 4.1–4.5. 

Tabulka 4.1: Ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních sítí 

 

 

Tabulka 4.2: Ochranné pásmo plynových sítí 

 

 

Tabulka 4.3: Ochranné pásmo teplovodních sítí 

 

  

Průměr potrubí kanalizační stoky

Ochranné pásmo 

(vzdálenost od vnějšího 

líce kanalizačního potrubí)

Hloubka dna 

kanalizačního potrubí pod 

upraveným terénem

do 500 mm včetně 1,5 m menší než 2,5 m

od 200 do 500 mm včetně 2,5 m větší než 2,5 m

2,5 m menší než 2,5 m

3,5 m větší než 2,5 m
nad 500 mm

Plynárenské zařízení
Ochranné 

pásmo

Hloubka uložení plynovodu v zemi ve 

volném terénu mimo souvislou zástavbu

nízkotlaký plynovod

středotlaký plynovod

plynovodní přípojky v zastavěném území

ostatní plynovody

plynovodní přípojky

technologické stavby 4 m

1 m

4 m

min. 0,8 m

Zařízení pro rozvod tepelné 

energie ochranné pásmo
Hloubka uložení teplovodu v zemi ve 

volném terénu mimo souvislou zástavbu

rozvody tepelné energie 2,5 m min. 0,5 m

výměníkové stanice 2,5 m
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Tabulka 4.4: Ochranné pásmo podzemního energetického vedení. 

 

Existují i ochranná pásma nadzemních energetických vedení a jejich stožárů. Tyto pásma 

nemají nezbytně přímý vliv na pokládanou síť, ale pracovníci pohybující se v těchto pásmech, 

respektive stroje, mohou být vystaveny indukovanému napětí na živých částech. Pásma jsou 

vyobrazena na obrázku č. 4.2. 

 

Obrázek 4.2: Vyobrazení ochranných pásem nadzemního energetického vedení podle 

energetického zákona [3] 

 

Tabulka 1.1: Ochranné pásmo elektrických stanic 

 
  

Napětí vedení Ochranné pásmo

do 110 kV včetně, vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky 1 m

nad 110 kV 3 m

Druh elektrické stanice Ochranné pasmo Poznámka

vestavěná 1 m měřeno od obestavění

kompaktní a zděná s převodem napětí z úrovně nad 1 

kV do 52 kV na úroveň nízkého napětí
2 m

měřeno od vnějšího pláště stanice 

ve všech směrech

stožárová a věžová s venkovním přívodem s 

převodem napětí nad 1 kV do 52 kV na úroveň 

nízkého napětí

7 m
měřeno od vnéjší hrany půdorysu 

stanice ve všech směrech

venkovní stanice s napětím větším než 52 kV v 

budovách
20 m

měřeno od oplocení nebo od 

vnějšího líce obvodového zdiva
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Tato ochranná pásma je nutné respektovat, i když se do nich mohou, jak plyne z § 101 

ZEK, SEK umísťovat. Stanoviska správců veřejné infrastruktury jsou právě stanoviska o tom, za 

jakých podmínek se lze ochranných pásem dotknout, podmínky ochrany těchto sítí jsou nedílnou 

součástí projektové dokumentace. Při návrhu je dobré brát v potaz jejich existenci a zohlednit tak 

například dodatečnou mechanickou nebo tepelnou ochranu sítě. 

Vedle těchto ochranných pásem se můžeme setkat s ochrannými pásmy stromů – 

minimálně 2,5 m od kraje kmenu a ochranného pásma lesa, vodního zdroje pitné vody, 

poddolovaného území a zařízení pro monitorování úniku zemních plynů a jiných. Podrobné 

informace nám vždy poskytne dotčený stavební úřad nebo úřad územního plánování v žádosti 

o územně plánovací informaci k záměru stavby. 

4.5 Postup při zpracování projektové dokumentace 

Projektová dokumentace pro SEK je v zásadě řešena ze dvou pohledů, které spolu nemusí 

vždy úplně souviset.  

Jedná se v první řadě o problematiku řešící umísťování nové sítě nebo stavby do území, 

vzhledem k ostatním stavbám a ostatnímu technologickému vybavení, řešící majetkoprávní 

vztahy dotčené novou stavbou a nároky na ochranu životního prostředí a povrchů, v ideálních 

případech za dodržení stanovených ochranných pásem a dodržení prostorové normy.  

Tyto požadavky se ne vždy dají všechny splnit, ale v tomto ohledu je potřeba se důvěrně 

seznámit s platnou legislativou a řešit problematiku podle nejlepšího vědomí a svědomí. Toto 

slovní spojení se může zdát jako klišé, nicméně je nutné si uvědomit, že podle zákonu 360/1992 

Sb. "o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě" známý také jako autorizační zákon, je osoba, která projekt 

autorizovala, odpovědná za správnost projektové dokumentace. 

Vyhovění všem podmínkám, nedotknout žádné ochranné pásmo, vyhovět prostorové 

normě, nárokům na výstavbu a získat pravomocné územní rozhodnutí, je sice cílem každého 

projektu, ale posléze tím způsobit při zhotovení stavby překážky například umístěním trasy příliš 

blízko obruby, není známka dobrého projektu. Je potřeba pamatovat, že podklady, do kterých je 

nová síť projektována jsou pouze orientační  byť často zaměřené, a je nutné si uvažovanou trasu 

několikrát projít, pozorovat uliční znaky, jako jsou například kanalizační vpusti, betonové žlaby 

a kryty, plynové a vodovodní přípojky. 

Pokud by měl být postup shrnut do dílčích bodů, mohly by to být přibližně tyto: 

 Určení zájmové lokality a rozsah prací 

 Získání územně plánovací informace od místního stavebního úřadu 

 Získání aktuální katastrální mapy z ČUZK 

 Zjištění existence technické digitální mapy dané lokality včetně polohopisu 

 Podle sdělení stavebního úřadu požádat o sdělení existence ostatních sítí 

 Navrhnout trasu, pokud možno v souladu s prostorovou normou, realizovatelnou 

a dotýkající co nejmenší počet parcel soukromých vlastníků 



 

Legislativa spojená se sítěmi elektronických komunikací a jejich budováním 

- 66 - 

 

 Schválení trasy investorem stavby 

 Požádání o závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska správců ostatní techické 

infrastruktury k projektové dokumentaci 

 Podání žádosti o územní rozhodnutí nebo souhlas. Je doporučeno osobní jednání 

a kontrola splnění všech bodů. 

 Získání ÚR/ÚS, nabytí právní moci 

Obsah projektové dokumentaci pro územní řízení je pak dán vyhláškou 499/2006 Sb. 

a tedy obsahuje mimo požadovanou textovou část, tyto výkresy. 

 C1 situační výkres širších vztahů 

 C2 katastrální situační výkres vymezující stavební a dotčené parcely 

 C3 koordinační situační výkres vyobrazující vztah nové sítě ke stávající zástavbě 

a ostatní technické infrastruktuře 

 C4 speciální situační výkresy, tento bod je optimální, někdy je vyžadován například 

vztah vzhledem k některému ochrannému pásmu 

 Výkresy příčných řezů uložení sítě do povrchů, ve složitějších případech i podélných. 

V druhé řadě je řešena samotná problematika topologie sítě, rozvláknění, soupisu 

stavebního materiálu a pokynů pro výstavbu v podrobnostech, které sdělí stavebníkovi všechny 

potřebné informace a podle kterých by mělo být možné vypracovat výkaz výměr a soupis prací. 

Tuto část řeší samostatná dokumentace, dokumentace pro provedení stavby. Tu má stavební od 

roku 2018 povinnost vypracovávat pro stavby sítí elektronických komunikací, ale tento bod se 

čas od času opomene a stavební úřad si ji nevyžádá ani k doplnění.  

Praxe je často taková, že projektant vypracuje pouze stupeň DUR, získá územní 

rozhodnutí nebo souhlas a další stupeň dokumentace DPS řeší investor sám. Kvalitní projekt by 

však měl být řešen komplexně, a to v kombinaci DUR a DPS. 



 

Metropolitní síť Města Hustopeče 

- 67 - 

 

5 Metropolitní síť Města Hustopeče 

V městě Hustopeče vznikl požadavek dvou místních investorů na vybudování dvou 

nových optických sítí. Požadavky kladené na vlastnost těchto sítí jsou rozdílné, nicméně z velké 

části je možné sdílet trasu v území. Nabízí se tak možnost vzájemné koordinace stavebních prací 

pro pokládku pasivní infrastruktury a rozdělení nákladů na výkopové práce a úpravu povrchů. 

Jedním z investorů je Město Hustopeče, jehož záměr je propojení městských veřejných 

budov do své vnitřní sítě. Celá metropolitní síť je rozdělena do tří etap. Jednotlivé trasy všech tří 

etap včetně návrhu topologie vznikly na základě zadání zpracování studie proveditelnosti. V této 

prvotní fázi byla navržena ideální trasa pro propojení všech budov Města, navržena topologie 

mikrotrubiček, rozvláknění, materiál pro realizaci a zpracována základní bilance prací pro oživení 

optické sítě. Po předání této studie bylo investorem zadáno zpracování projektové dokumentace 

pro územní řízení na první dvě etapy, které jsou i předmětem praktické části této diplomové práce, 

avšak topologie je řešena jako celek, včetně odhadu nákladů. Jedná se o soukromou síť 

elektronických komunikací pro potřeby Města a jejich organizací.  
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Obrázek 5.1: Trasa Metropolitní sítě Hustopeče 

 

Nová metropolitní síť po třech etapách má propojovat následující městské budovy: 

 Radnice – Dukelské nám. 2/2 I. etapa 

 Úřad – Dukelské nám. 77/22 I. etapa 

 Městské služby – Nádražní 1169/37 III. etapa 

 Kino – Dukelské nám. 42/15 I. etapa 

 ZŠ Nádražní – Nádražní 4 I. etapa 

 ZŠ Komenského – Komenského 163/2 I. etapa 

2. etapa 

3. etapa 

1. etapa 
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 MŠ Rybičky – Na Sídlišti 960/5 I. etapa 

 MŠ Pastelky – Školní 887/25 I. etapa 

 Budoucí městské byty – Žižkova, pod č. p. 24 II. etapa 

 Poliklinika – Hybešova II. etapa 

 CVČ Pavučina – Šafaříkova 1017/40 II. etapa 

 Knihovna – Nádražní 182/20 III. etapa 

 Ordinace – Dvořákova 427/1 I. etapa 

 Dům – Dobrovského 61/2 I. etapa 

 Dopravní hřiště – Lipová III. etapa 

 Dům u Synků + muzeum – Dukelské nám. 23 I. etapa 

Jedná se tedy celkem o 16 koncových míst a každý z nich je propojen s budovou radnice, 

kde se nachází servery města. Struktura takovéto metropolitní sítě se tedy od obvyklých 

přístupových sítí mírně liší, neboť každý koncový bod nefunguje jen pro připojení se do internetu, 

ale síť tvoří páteř pro rozvoj další infrastruktury, například pro připojení kamerového systému 

ulic, veřejných wi-fi hotspotů, rozhlasu, včasného varování obyvatelstva nebo dalších senzorů 

sítě internetu věcí a smart city obecně. 

5.1.1 Popis struktury metropolitní sítě 

Hlavní myšlenkou je, aby bylo každé koncové místo připojeno k serverům v budově 

radnice samostatně, tedy aby bylo jedno vlákno pro jeden koncový bod. Dále jak je 

z geografického hlediska patrné, některé budovy města jsou přibližně stejným směrem. To na 

první pohled sice s rozvlákněním nesouvisí, ale je možné si hlavní směry označit na kabelové 

úrovni jako trasy 1–5 a tím si budovy uspořádat do logických celků. Poté, když už ve zdánlivě 

nesourodých bodech na mapě vidíme uskupení, je patrné, jakým způsobem je možné body na 

každé trase propojit. Každé nevyužité vlákno pro dílčí bod projde předcházejícím bodem 

s přerušením. Tím sice vložíme velké množství svárů a konektorů na trasu, což přinese 

redundantní útlum spolu s rizikem makroohybů, ale docílíme tím možnosti částečné změny 

topologie, vytvoření více oddělených celků, zakruhování a prostor pro decentralizovanou 

strukturu. Tyto výhody sebou nesou nároky na čistotu instalace v koncových bodech sítě, které 

se tak staly i uzly sítě. 
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5.1.2 Topologie sítě a rozvláknění metropolitní sítě Hustopeče 

Pro potřeby metropolitní sítě Města byly vytvořeny výkresy popisující topologii na úrovni 

mikrotrubiček, kabelů, vláken a jejich barevného dělení a také byla vypočítána předpokládaná 

útlumová bilance. 

 

Obrázek 5.2: Schéma mikrotrubiček 
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Na obrázku 5.2 schéma mikrotrubiček a kabelů je vyobrazeno propojení jednotlivých 

bodů sítě. Je vloženo i několik zemních komor, kde bude docházet k odbočení osamocených bodů 

poblíž trasy. Jak je z grafického znázornění patrné, pro metropolitní síť stačí vždy mezi každým 

bodem dvě mikrotrubičky. Zvýrazněné mikrotrubičky jsou využity ihned po výstavbě, 

nezvýrazněné nevyplněné budou sloužit jako okamžitá rezerva.  

Jako materiál byla navržena zdvojená silnostěnná mikrotrubička DB dura multi 2x14/10 

mm, která je od výroby svázána. Investor zvažuje variantu pokládky HDPE trubky 40 mm, do 

které bude zafouknut různý počet tenkostěnných DI miktrotrubiček. Tato varianta je možná, ale 

technicky náročnější, což může způsobit vícenáklady způsobené jak vícepracemi s montáží 

mikrotrubiček, ale také klade zvýšené nároky na používaný kompresor. 

Na obrázku 5.3 schéma rozvláknění je vyobrazeno, jakým způsobem jsou ukončována 

jednotlivá vlákna v dílčích kabelech. U každého bodu je napsána dvojce barev vlákna daného 

kabelu, která je zde ukončena. Barvy, které nejsou pro daný bod využity, jsou ukončeny a patch 

cordem propojeny dále v topologii. Tímto modulárním přístupem sítě je možné měnit topologii 

metropolitní sítě a využívat mezilehlá vlákna, která by zůstala po odloučení se, tedy po tom, co 

by zajistila konektivitu předchozího bodu v topologii, dále nevyužita. Jako jeden z dalších výhod 

modulárního řešení je decentralizace, a tedy že hlavní server a ostatní aktivní síťové prvky nemusí 

být pouze umístěny v budově radnice na Dukelském náměstí. 
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Obrázek 5.3: Schéma rozvláknění Metropolitní sítě Hustopeče 
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5.1.3 Útlumový plán 

Útlumový plán je grafický náčrt předpokládaných útlumů na trase, který slouží pro lepší 

představu o očekávaném útlumu na trase. Útlumové hodnoty jsou odečítány ze jmenovitých 

hodnot, které jsou zaznamenány v tabulce 5.1, dílčích součástek, jejich produktových listů. Odhad 

pomocí útlumového plánu slouží pro charakterizování očekávaného útlumu na trase a pomáhá při 

výběru vhodného aktivního prvku. 

 

Tabulka 5.1: Tabulka jmenovitých útlumových hodnot. 

Název prvku jmenovitý vložný útlum maximální vložný útlum 

Konektorové spojení 

spojkou 0,15 dB (útlum poloviny) 0,3 dB 

Svár 0,01–0,05 dB 0,1 dB 

Optický patch cord 0,05–0,20 dB 0,3 dB 

Optické vlákno 1310 nm 0,3/km dB 0,35 dB/km 

Optické vlákno 1550 nm 0,2/km dB 0,25 dB/km 

Optický rozbočovač dle dělení 2–128 3–26 dB 

 

 

Obrázek 5.4: Útlumový plán bodů trasy 1 
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Obrázek 5.5: Útlumový plán trasy 2–6 

 

Celkový útlum jednotlivých tras graficky znázorněného útlumového plánu na obrázcích 

5.4 a 5.5 zaznamenaný v tabulce 5.2. Délka trasy a útlum je uvažována z budovy radnice na 

dukelském náměstí a příslušným koncovým místem uvedeným ve sloupci směr. 

Tabulka 5.2: Tabulka jmenovitých útlumových hodnot  

Trasa Směr Útlum Délka 

1 

Úřad Dukelské nám. 0,6 dB 130 m 

Dům u synků 1,2 dB 205 m 

Dům Dobrovského 1,68 dB 410 m 

Kino Dukelské nám. 2,13 dB 565 m 

Záchytné parkoviště 2,895 dB 945 m 

Knihovna Nádražní 3,536 dB 1415 m 

ZŠ Nádražní 4,136 dB 1545 m 

2 
ZŠ Komenského 0,86 dB 1200 m 

Ordinace Dvořákova 1,46 dB 1350 m 

3 
Střední odborné učiliště 1,46 dB 1430 m 

CVČ Pavučina 2,26 dB 2430 m 
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4 
Městské byty 2,24 dB 2030 m 

Poliklinika 3,01 dB 2930 m 

5 Dopravní hřiště 1,46 dB 1620 m 

6 

MŠ Rybičky 1,46 dB 1250 m 

MŠ Pastelky 2,14 dB 1650 m 

Městské služby 2,91 dB 2150 m 

 

Z jednotlivých hodnot vložného útlumu je patrné, že nejvyšší útlum nemá nejdelší trasa 

4 bod Poliklinika, ale bod ZŠ nádražní v trase 1. To je způsobeno velkou členitostí daného vlákna 

– zelená2 a hnědá2 v kabelu trasy 1, jak je patrné na obrázku 5.3. 

5.1.4 Simulace metropolitní sítě Hustopeče pro přenosovou rychlost 10Gbit/s v 

programu Optiwave Optisystem 

Všechny optické trasy pro metropolitní síť Hustopeče jsou typu P2P, tedy není využito 

žádného druhu dělení optického signálu. Pro simulaci metropolitní sítě Města Hustopeče byla 

vybrána nejkratší, nejdelší trasa a trasa s nejvyšším vložným útlumem dle útlumového plánu, tedy 

v trase 1 radnice – dům u Synků měřících necelých 200 m, v trase 4 radnice – poliklinika měřících 

cca 2900 m a v trase 1 radnice – ZŠ Nádražní s délkou cca 1550 m avšak s útlumem přes 4 dB. 

V simulaci byly délky zvětšeny, což simuluje přítomnost kabelové rezervy. Předpokládá se, že 

trasa 4 bude třikrát přerušena, čímž dojde k nahromadění vyvázané rezervy. Nicméně pokud 

pohlédneme na jednotlivé délky, jedná se o řád maximálně jednotek až několik desítek m 

a vezmeme-li v potaz měrný útlum konvenčního jednovidového vlákna 0,32 dB/km na 1310 nm, 

není délka trasy a vlákna ten rozhodující parametr. 

 

Obrázek 5.6: Schéma P2P simulace. 
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V případě P2P přenosu jsme simulovali klasický duplexní přenos pomocí vlnových délek 

1310 a 1550 nm. Simulovaná přenosová rychlost byla nastavena na 10 Gbit/s. Jak strana 

A (1550 nm), tak strana B (1310 nm) měla nastavený vysílací výkon zdroje záření na hodnotu 

0 dBm. Do simulace byl vložen útlumový článek o hodnotě součtu útlumu svárů a konektorů, což 

je ekvivalentem k útlumu jednotlivých konektorů a svárů na jednotlivých trasách. 

Výsledkem simulace, který přenos nejvíce vystihuje je diagram oka. Diagram oka 

zobrazuje přenášenou modulaci v časové doméně, tedy konkrétně výkon přijatého signálu v čase. 

Čím více je oko rozevřené a linie přijímaného výkonu hladší a užší, tím lépe.  

 

Obrázek 5.7: Popis diagramu oka. 

Významné parametry diagramu oka jsou vyobrazeny na obrázku 5.7. Tyto vlastnosti 

shrunují následující parametry, které velmi dobře popisují kvalitu přenosu. Jsou to Q faktor 

a hodnota BER (bitt error rate).  

Čím je hodnota Q faktoru vyšší, tím je oko více otevřené. Q faktor je vlastně vzdálenost 

mezi nejvyšší hodnotou 0 a nejnižší hodnotou 1. Na obrázku 5.7 je Q faktor 12,15, tj. podle 

jednotek y osy hodnota Q faktoru 12,15 µW.  

Hodnota BER udává, jak často dojde ke ztrátě jednoho bitu za stávajících podmínek. 

Hodnota v příkladu je 2,728e-34 tedy že dojde ke ztrátě 2,728e-34 bitu za sekundu. Čím je 

hodnota menší, tím lépe.  
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Poměrně důležitý parametr je jitter. Jitter vlastně značí časovou prodlevu mezi bity. 

Hodnota udává, jak je dlouho potřeba, než je možné rozpoznat hodnotu dalšího bitu. Toto je 

důležité například u přenosů závislých na čase, jako je například telefonní komunikace aj. 

Hodnota jitteru na obrázku 5.7 je přibližně 1/10 periody trvání bitu. 

 

  

Obrázek 5.8: Diagram oka trasy 1 směr Dům u Synků A (1310 nm) a B (1550) 

 

Obrázek 5.9: Diagram oka trasy 1 směr ZŠ Nádražní na straně A (1310 nm) a B (1550) 

 

Obrázek 5.10: Diagram oka trasy 4 směr Poliklinika na straně A (1310 nm) a B (1550) 
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Jak je z diagramů na obrázcích 5.8, 5.9 a 5.10 patrné, oko je plně otevřené a BER je roven 

nule ve všech případech, jak na straně A, tak na straně B. Vzhledem k jednoduché P2P sítě, a ne 

příliš dlouhé trase se jedná o očekávanou hodnotu. 

 

V dalším případě jsme simulovali hypotetickou délku trasy 10 km a dodatečný útlum 

10 dB reprezentovaný atenuátorem, který v zapojení simuluje sváry a konektory pro možné 

smyčkování a zakruhování. Výkon obou laserů byl zvýšen na 3 dBm. 

 

Obrázek 5.11: Diagram oka pro hypotetické smyčkování tras 

 

Z diagramu na obrázku 5.11 je patrné, že je oko stále velmi otevřené a čitelné. BER sice 

vzrostl na hodnotu 2,571e-033, nicméně se jedná stále o velmi nízkou hodnotu blízkou nule. Linka 

10/10 Gbit/s tedy bude pravděpodobně velmi spolehlivá. 

Všechny ostatní simulace tras dle tabulky 5.2, jsou v příloze této diplomové práce. 

5.1.5 Odhadovaný rozpočet 

Odhadovaný rozpočet je rozdělen na cenu materiálu a cenu základních prací pro pokládku 

optické sítě a řeší všechny tři etapy, i když o územní rozhodnutí bylo požádáno pouze na dvě 

z nich. To vzešlo zkrátka z pokynů investora po předání úvodní studie a proto, že první dvě etapy 

byly pro Město Hustopeče nejaktuálnější. 

 Jak je patrné cena materiálu pro zapojení podle schématu miktrotrubiček, kabelů 

a rozvláknění je přibližně 1/5 celkové ceny. Ceny za položku materiálu jsou podle katalogových 

cen wifishop.cz a katalogu cen MICOS telecom na rok 2018. Orientační cena pokládky je 
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přibližně 1000 kč/m. Nelze ji však paušalizovat na všechny regiony. Z praxe jsou známi i případy, 

kdy se cena dala snížit i na cca 500 kč/m. 

Tabulka 6.1: Tabulka jmenovitých útlumových hodnot 

 

Materiál množství J
cena za 

položku
cena popis poznámka

kabel 2vl SM
300 m 6,00 Kč                1 800,00 Kč           

Feather Blow UNI 2vl

kabel 12vl SM
3960 m 16,00 Kč              63 360,00 Kč         

LT MiDia GX 12 vl. AW+, 1x12 vl./trub., OD 5,8 

mm (6 el.), HDPE plášť

kabel 24vl SM

2160 m 22,00 Kč              47 520,00 Kč         

LT MiDia GX 12 vl. AW+, 2x12 vl./trub., OD 5,8 

mm (6 el.), HDPE plášť

kabel 48vl SM

1440 m 32,00 Kč              46 080,00 Kč         

LT MiDia GX 12 vl. AW+, 4x12 vl./trub., OD 5,8 

mm (6 el.), HDPE plášť

Dukelske nám. - ZŠ 

Zeyerova

HDPE dura multi
3928 m 25,00 Kč              98 200,00 Kč         

Svazek HDPE DuraMulti DB 2x14/10 uložení hlavních tras

pigtail SC/APC
600 ks 37,40 Kč              22 440,00 Kč         

Optický pigtail, 9/125, SC/APC, SM, 900µm, 2m

spojka SC/SC SM 

APC simplex 600 ks 13,00 Kč              7 800,00 Kč           

Optická spojka Fiber Arsenal SC/APC - SC/APC, 

SM, simplex
Napojení tras

Pachcord SC/APC-

SC/APC 2m duplex 64 ks 130,00 Kč           8 320,00 Kč           

Optický patchcord, 9/125, SC/APC-SC/APC, SM, 

duplex, 2m

minimum pro základní 

zapojení sítě

zemní šachty bez 

spojek
5 ks 2 000,00 Kč        10 000,00 Kč         

šachta standard

spojení hlavních tras a 

odboček, může se lišit 

dle potřeby

Drobný instalační a 

materiál
1 ks 25 000,00 Kč      25 000,00 Kč         

Folie, semeno pro osev zeleně, písek pro 

úpravu chodníků nebo zemina atp. Cena se 

může lišit dle množství

Spojky 

mikrotrubiček
11 ks 35,00 Kč              385,00 Kč              

Spojka MT 10 mm
nelze odhadnout počet, 

dle manipulace v terénu

Optická vana 2U

2 ks 1 000,00 Kč        2 000,00 Kč           

FA-ODF-RF48-2U .+ochrany sváru

Optická vana 1U
25 ks 900,00 Kč           22 500,00 Kč         

FA-ODF-RS24A .+ochrany sváru 353 605,00 Kč           

Práce množství J
cena za 

položku
cena poznámka

zafouknutí OK do 

trasy. 7560 m 18,00 Kč              136 080,00 Kč      

délka záfuku se může lišit dle skutečného 

provedení a požadované rezervy

protlak neřízený
156 m 900,00 Kč           140 400,00 Kč      

cena může být nižší v místech, kde jsou již 

instalováný kopoflex pod cestou

Výkopové práce
1888 m 500,00 Kč           944 000,00 Kč      

položka se může měnit dle lokálních cen za 

výkopové práce  nebo při použití techniky

meřená vzdálenost 

mimo projekt chodníku

ukončení vlákna
600 ks 200,00 Kč           120 000,00 Kč      

provedení sváru a zajištění na pigtai nebo 

vlákno na vlákno

Instalace spojky v 

šachtách 5 ks 1 000,00 Kč        5 000,00 Kč           
umísění, upravení rezerv, naspojkovaní

Instalace uzlu sítě
18 Ks 1 200,00 Kč        21 600,00 Kč         

Instalace optické přípojky o objektu, umístění 

nové vany nebo racku

pokládka HDPE
3928 m 18,00 Kč              70 704,00 Kč         

pokládka HDPE do výkopu

umístění šachet
5 ks 1 000,00 Kč        5 000,00 Kč           

se zavedením mikrotrubiček a přípravou pro 

ukončení a kabelové včetně rezervy

Náměry trasy, 

čištění, kompletace 1 ks 25 000,00 Kč      25 000,00 Kč         

Včetně vypracování protokolu o měření, 

jednotková cena za hotovou síť

Dokumentace pro 

ÚR dle vyhláška 

č.499/2006Sb. ve 1 ks 137 500,00 Kč   137 500,00 Kč      

Cena se odvíjí od délky trasy na které je 

vydaváno územní rozhodnutí 

Déka trasy pro ÚR je 4000 

m,  odečítá se cena 

studie, bez DPH

Zajištění souhlasů 

vlastníků ks 2 200,00 Kč        

Zajištění souhlasů vlastníků na základě uzavření 

smlouvy o smluvě budoucí
dle počtu smluv

Zatupování při 

územním řízení 1 ks 15 000,00 Kč      15 000,00 Kč         

na základě plné moci zastupování při územním 

řízení

podání dokumentace k 

ÚR, získání vyjádření 

doprava
210 km 12 2 520,00 Kč           

jedna trasa Olomouc - Hustopeče, cena za jednu 

cestu tam a zpět

nelze odhadnout počet 

VICE NEŽ 1
1 622 804,00 Kč              

Cena celkem 1 976 409,00 Kč 
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Ceny prací jsou průměrné celorepublikové ceny uvedeny bez DPH, mohou se však v 

závislosti na regionu značně lišit, a i položky zahrnuty v ceně. Cena spojená se zpracováním 

projektové dokumentace, je cena podle cenové nabídky společnosti VanCo.cz v roce 2018. 
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6 Optická síť Fair-net.cz, z. s. 

Druhým z investorů je místí zapsaný spolek, který sdružuje část místních obyvatel. 

Spolek se orientuje na účely pořádání veřejných akcí, obecnou IT podporu svých členů a také 

pořádá školení pro práci s výpočetní technikou veřejnosti a seniorům. Je to obdoba sousedské 

organizace. Jako jednou z výhod, které spolek poskytuje svým členům, je možnost využití 

internetového připojení. Nejedná se tedy o standardního poskytovatele internetových služeb 

a z toho i plynou některé skutečnosti. Jedná se na venek o soukromou síť elektronických 

komunikací. Jedná se o legitimní stavebníky podle stavebního zákonu, ale nevztahují se na ně 

výhody pramenící ze zákona o elektronických komunikacích. 

 

 

Obrázek 6.1: Trasa optické sítě Fair-Net.cz, z. s. 
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6.1.1 Topologie sítě Fair-net.cz 

Topologie optické sítě Fair-net.cz je ve své podstatě stromová, a to jak z pohledu pasivní 

infastruktury mikrotrubiček, tak z pohledu rozvláknění, což je nejtypičtější případ u P2M 

pasivních optických sítí, kdy spojuje jeden CO (Central Office) více distribučních sítí v jedné 

přístupové síti (OAN/xODN). Pokud by ale byla využita modulární instalace v optických 

rozvaděčích – tedy ukončení vždy všech nepotřebných vláken v patch panelu, je možné využít 

mezilehlá vlákna, která jsou přerušena pro účely rozvaděče v stromové hierarchii níže, pro 

komunikaci mezi rozvaděči vzdálenějšími od CO, nebo například pro přivedení sekundární 

konektivity do sítě, zakruhování, zavedením dílčího stálého měření reflektometrem v apod. 

Mimo možnosti využití mezilehlých vláken bude každý distribuční bod ve větvi pod 

ODF1 připojen jedním vláknem navíc, pokud by bylo nutné navýšit kapacitu, nebo od těchto 

rozvaděčů síť rozšiřovat dále. Rozvláknění je vyobrazeno na obrázku č. 6.5. 

Pro popis základní funkcionality sítě byly vypracovány čtyři výkresy vyobrazující 

prostorovou orientaci v zástavbě, celkovou topologii sítě, rozvláknění v síti a výkresy 

jednotlivých distribučních bodů sítě, kde jsou umístěny rozbočovače a distribuují konektivitu ke 

koncovým bodům označenými čísly popisnými. Celkový počet připojených adresním míst je 90, 

ale uživatelů může být i připojeno více, kvůli několika bytovým domům. 

 

Obrázek 6.2: Grafické znázornění topologie optické sítě v oblasti. 
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Umístění samotného CO není omezeno pouze na distribuční bod 1 jak je z obrázku 6.3 

patrné, ale může být v kterémkoliv jiném distribučním bodě. V tomto případě bude umístěno 

v racku distribučního bodu 1, který bude ve sklepě domu na adrese Masarykovo nám. 166/12, 

Hustopeče.  

 

Obrázek 6.3: Topologie propojení pasivní infrastruktury. 
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Obrázek 6.4: Schéma mikrotrubiček distribučního bodu 4. 

 

 

Obrázek 6.5: Schéma rozvláknění. 
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Veškerá výkresová dokumentace je dostupná jako externí příloha k diplomové práci 

v plné velikosti na formátu A3 a na přiloženém disku CD. 

6.1.2 Útlumový plán sítě Fair-net.cz 

 

Obrázek 6.6: Předpokládaný útlumový plán pro ODF4 a ODF9. 

Po sečtení vyobrazených jmenovitých útlumů na trase k jedné ONU očekáváme hodnotu 

útlumu trasy kolem 22,65 dB. 

Měření útlumu sestavené topologie trasy na 1310 nm probíhalo pomocí dodatečného CW 

laseru o výkonu 0 dBm. Hodnota optického výkonu po odfiltrování sestupného modulovaného 

signálu jednotky OLT byla naměřena - 26,4 a 26,6 dBm pro trasu k distribučnímu bodu 

4 a k distribučnímu bodu 9. 

 

Obrázek 6.7: Útlum trasy 1310 nm pro GPON variantu A-ONU v připojená k ODF4 B-ONU 

připojená k ODF9. 

Nesoulad mezi očekávaným a útlumem a měřeným v simulačním prostředí můžeme 

odůvodnit jako souhrn neočekávaných vložných ztrát funkčních simulačních součástek, jako jsou 

filtry a cirkulátory. Pokud bychom vyobrazený útlumový plán doplnili například o 3 dB rezervu 

na únik – vlivem makroohybů, změnou vlastností optických konektorů a patchcordů, byly 



 

Optická síť Fair-net.cz, z. s. 

- 86 - 

 

bychom velmi blízko změřenému simulovanému útlumu trasy. Průměrný útlum trasy 26,5 dB tak 

zařazuje navržené ODN do útlumové třídy C pro přenosovou technologii GPON.  

Ze změřených hodnot budeme vycházet pro naše další simulace. Vysílané CW výkony 

pro OLT jak pro simulaci GPON tak GEPON budou nastaveny na 7 dBm a pro ONU 5 dBm tedy 

korespondují výkonovou třídou C pro přenos 2,5/1,25 Gbps v GPON sítích. 

6.1.3 Simulace provozu sítě pro GPON 

Prvním simulovanou přenosovou technologií v navržené síti je technologie GPON, tedy 

přenosová rychlost simulace byla nastavena na 2,5Gbit/s pro sestupný směr a 1,25 Gbit/s pro 

vzestupný směr. Modulace byla zvolena dvoustavová bez návratu k nule (NRZ – non return to 

zero). Trasa byla poskládána dle útlumového plánu na obrázku 6.6. 

V síti spolku Fair-net.cz každý distribuční bod připojuje maximálně 17 koncových 

jednotek. Dá se tedy uvažovat, že kapacita děliče v každém distribučním bodu postačí 1:24. 

Protože délka většiny přípojek je v rozsahu od 50 do 150 m a u některých, zejména vzdálenějších 

distribučních bodů sítě, může dojít k budoucí výstavbě, je v simulaci použit dělič 1:32. Mimo jiné 

je dělič 1:24 atypický a rozdíl vložného útlumu není oproti 1:32 tak markantní. Jedná se o rozdíl 

přibližně 1,5–2 dB. Také dostatečná rezerva portů děliče umožní dodatečné připojení k síti, aniž 

by muselo dojít výpadku dané větve distribučního bodu, nebo k nežádoucímu třetímu stupni 

dělení.  

Rovněž je v simulaci použit dělič 1:2, který bude umístěn na straně OLT a ušetří tak 

celkový počet portů. Jeden port OLT obslouží dva distribuční body sítě. Celkové dělení na jedné 

větvi může být až 64 – tedy jeden port obslouží 64 koncových jednotek. Maximální počet 

koncových jednotek na jednom portu může být dle doporučení pro GPON maximálně 128 za 

předpokladu splnění podmínky logického a fyzického dosahu sítě – tj. že celková vzdálenost 

všech přípojek není delší než 20 km a překlenutelný útlum nevzroste tak, aby nebylo možné 

úspěšně přijmout a detekovat signál. Vedle logického a fyzického dosahu je doporučeno, aby 

rozdíl délek přípojek v jedné ODN nebyl příliš velký. 
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Obrázek 6.8: Vyobrazení simulované trasy v topologii sítě. 

Protože síť je poměrné rozsáhlá, jednotlivé simulace proběhly pro trasu distribučního 

bodu 2 do distribučního bodu 1, tedy trasa z CO Fair-net.cz do prvního hlavního uzlu, spojkoviště, 

odkud se topologie větví, do distribučního bodu 4 a 9, tedy jak je načrtnuto do výkresu 

vyobrazující topologii sítě na obrázku č. 6.8. Pracovně byly tyto ODN v simulaci označeny jako 

ODN1 a ODN2. Tato část trasy bude sloužit pro všechny další simulace, protože reprezentuje 

nejlepší a nejhorší možnou variantu útlumu a vzdálenosti v celé OAN. 

 

ODN2 

Trasa D2+D1+D9 

ODN1 

Trasa D2+D1+D4 
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Obrázek 6.9: Schéma simulace GPON v programu Optiwave 15. 

 

Trasa D2 – D1 – D4 měří dohromady 1 km. Trasa D2 – D1 – D9 měří 1,6 km. K oběma 

trasám jsou v simulaci připojeny 3 koncové jednotky, kdy každá z nich vysílá v předem 

definovaném časovém intervalu a tím simulaci přibližuje ke skutečnosti, neboť koncové jednotky 

v sítích GPON využívají TDMA přístupu k médiu. Celkový počet kanálových intervalů je tedy 6. 

OLT jednotka vysílá výkonem 7 dBm na vlnové délce 1490 nm. Externí modulátor Mach 

Zehnderova interferometru snižuje CW výkon laseru přibližně o 3 dBm – tedy o polovinu. Externí 

modulátor je použit proto, že se v moderních přenosových systémech již přímá modulace světla 

pomocí proudu nebo napětí příliš nepoužívá. Docházelo by k rozlazování laseru samotného, což 

by mělo dopad na stabilitu maximálního výkonu. Pokles o polovinu je dán dvoustavovou 

modulací bez návratu nuly. Pokles o 3 dB reprezentuje střední hodnotu výkonu modulovaného 

laserového záření. Maximální výkon signálu ve stavu logická 1 zůstává 7 dBm. Vysílací strana 

OLT je zobrazena na obrázku 6.10 a přijímací na 6.11. 

 

Obrázek 6.10: Schéma vysílací strany OLT. 
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Obrázek 6.11: Příjímací strana OLT. 

ONU jednotky vysílají CW výkonem 5 dBm a jsou rovněž modulovány externím 

modulátorem. ONU pracující na vlnové délce 1290 nm jak vychází z doporučení ITU. Tyto 

jednotky nejsou vhodné pro změření útlumu trasy. Každá z jednotek je nejen že modulována, ale 

její vysílání je omezeno burstem v časové oblasti, jak je patrné na obrázcích 6.13, ve svém 

časovému intervalu a po průchodu měřenou trasou se jednotlivé bursty všech sčítají, jak je 

vyobrazeno na obrázku 6.14. Odečetli bychom tedy střední hodnotu výkonu součtu příspěvků 

6 koncových jednotek a jejich ochranného intervalu. Odečtený výsledek by neodpovídal útlumu 

sítě, a tedy pro tyto účely byl do simulace přidán CW laser na 1310 nm o výkonu 0 dBm, který 

nijak simulaci neovlivňuje. Vysílací i příjímací strana je vyobrazena na obrázku 6.12. 

 

Obrázek 6.12: Přijímací i vysílací strana ONU. 
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Obrázek 6.13: Příchozí bursty od ONU2 a 4 v 2. kanálu a ve 4. kanálu. 

Na obrázku 6.13 je vyobrazená časová oblast příchozího burstu druhého a čtvrtého 

kanálového intervalu ONU2 a 4. Přenosová rychlost každé jednotky je 1/6*1,25Gbit/s. Na 

obrázku 6.14 je již souhrn všech příchozích jednotek z ODN1 a ODN2. Tato situace odpovídá 

situaci, kdy z OLT přiřadilo všem jednotkám pevně dané časové intervaly. 

 

Obrázek 6.14: Souhrn příchozích signálů všech jednotek. 
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Obrázek 6.15: Diagram oka sestupného směru. 

Na obrázku 6.15 je diagram oka zachycený na jedné z účastnických ONU od OLT, tedy 

ve směru sestupném. Diagram oka v sestupném směru pro signál z jednotky OLT je v této 

simulaci pro všechny jednotky téměř totožný. 

 

Obrázek 6.16: Diagram oka vzestupného směru od ONU2 v ODN1 a ONU4 v ODN2. 

Na obrázku 6.16 je diagram oka od ONU2 druhého kanálového intervalu (od nuly) 

a ONU4 čtvrtého kanálového intervalu. 

Chybovost BER se pohybovala od 2,44e-23 do 2,79e-34. Q faktor se pohybuje od 12,15 

do 9,82. Tvar oka ve vzestupném směru z obrázku 6.13 je kostrbatý proto, že z doby trvání celé 

simulace přichází většinu času "šum" a užitečný signál pouze krátkou dobu. Jedná se tedy 

o  nepřesnost simulace a celkový BER a Q faktor bude ve skutečnosti lepší, než na obrázku 6.16. 

Je také nutné vzít v úvahu několikanásobné vícecestné šíření od ostatních jednotek. 
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Jak je patrné z obrázku 6.14 z časového průběhu, tak všechny příchozí bursty ze všech 

jednotek jsou v podstatě shodné, jen každá vysílá v jiném kanálovém intervalu. Jejich diagramy 

oka jsou v podstatě shodné. Mezi bursty byla přidána 1/7 celkového časového okna simulace jako 

ochranný interval mezi bursty a lepší rozlišitelnost. 

6.1.4 Simulace provozu sítě pro GEPON 

Schéma pro simulaci technologií GEPOPN se mírné liší. Změna nastala zejména v OAN, 

kdy nejsou dílčí ODN propojeny děličem 1:2 jako je tomu u simulace GPON. To je dáno tím, že 

v GEPON je na rozdíl od GPON maximální počet jednotek na port 32 namísto 64/128 jednotek 

jako je tomu u GPON. Jednotlivé porty jsou označeny na obrázku OLT1 a OLT2. 

 

Obrázek 6.17: Schéma simulace GEPON v programu Optiwave 15. 

Další drobná změna nastala v koncepci modulaci informace. Byla použita kombinace 

NRZI signálu spolu s 8B10B kódováním. Výkon OLT zůstal 7 dBm a výkon ONU jednotek byl 

nastaven na 4 dBm, což koresponduje s hladinami v GEPON typ2 dle doporučení IEEE jak je 

uvedeno v tabulkách v kapitole 2.3. 
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Obrázek 6.18: Schéma vysílací části OLT. 

Dále byla zachována funkcionalita TDMA přístupu jednotlivých ONUs jako v simulaci 

technologie GPON. Rozdělení kanálových intervalů zůstalo shodné, a tedy i schéma jednotlivých 

ONU jsou principálně až na zavedení invertovaného linkového kódu a 8B10B bitového kódování 

shodné. 

 

Obrázek 6.19: Diagram oka v sestupném směru. 
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Obrázek 6.17: Diagramy oka 2. a 5. kanálu ve vzestupném směru. 

Chybovost BER se pohybovala od 3,56e-73 do 4,7e-143 což je téměř zanedbatelná 

hodnota. Oka jsou podle obrázku 6.16 a 6.17 plně otevřená, parametr Q se pohybuje od 19,25 do 

25,44. Pravděpodobně díky nižší přenosové rychlosti v sestupném směru a dodatečnému 

kódování 8B10B jsou hodnoty lepší než u GPON varianty. U GEPON simulace chybí rozbočovač 

1:2, který je u GPON a to proto, že technologie GEPON standardně podporuje maximální dělení 

pro každou ODN 1:32. 

6.1.5 Simulace technologie NG-PON2 

Jako třetí simulovaná technologie byla vybrána NG-PON2 jako zástupce WDM-PON. To 

je z důvodu uvažovaného nasazování na stávající OAN/ODN sítě, kde může fungovat 

v koexistenci se stávajícími GPON/GEPON technologiemi a po čase zcela nahradit, a to téměř 

bez zásahu do funkčního provozu na stávající síti. 

Jeho výhoda je zejména v tom, že využívá takzvané bezbarvé ONU jednotky, jejichž 

vlnová délka se naladí podle potřeb a aktuálních možností OLT jednotky. Tím není nezbytně 

nutné stávající ONU nijak "rozbarvovat" pomocí AWG odbočnic a implementace do stávajících 

síti není tolik komplikovaná.  

Jak bylo v kapitole 2.8 popsáno, tato technologie v základu obsahuje 4x10 Gbit/s P2M 

a 4x10 Gbit/s P2P přenosové linky. Simulace se zabývá pouze tou P2M částí, která je ve své 

podstatě varianta XG(S)-PON technologie, který je vlnově přeložen do DWDM pásma. 10 Gbit/s 

P2P simulace byly provedeny v předchozí kapitole. To je další důvod, proč byla vybrána tato 

technologie. Celou síť v Hustopečích defakto může obsluhovat jeden subjekt, jedno jediné OLT. 

Samotné schéma pro simulaci NG-PON je shodné se simulací GPON technologie, neboť 

je s variantou GPON v budoucnu v síti Fair-net.cz počítáno, takže je eventuální rozšíření řešeno 

právě na této topologii. 
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Obrázek 6.18: Schéma simulace NG-PON v programu Optiwave 15 

Výkon OLT jednotky pro sestupný směr zůstal opět 7 dBm. Vysílací výkon ONU 

jednotek se pohyboval okolo 3 dBm. Ten není přesně nastaven jako v předchozích simulacích 

a ovlivňuje jej mimo nastavení budícího proudu také výkon dopadajícího světla ladícího laseru 

z OLT jednotky, který je na začátku trasy předzesílen. Předzesílení je uskutečněno proto, že světlo 

z ladících laserů z OLT musí urazit vzdálenost skrze celou OAN tam a zpět. FP laser sice dokáže 

ve svém rezonátoru dopadající světlo mírně zesílit, ale kvůli stabilitě systému je vhodné, aby část 

této práce a ovládání výstupního výkonu ONU zajistila jednotka OLT.  

Hlavní změna oproti předchozím nastala v OLT a ONU jednotkách. OLT jednotka mimo 

vlnových délek pro sestupný směr jednotlivých dílčích XG(S)-PON vysílá svazek ladících laserů, 

které slouží jako zdroj záření pro ONU jednotky. 

 

Obrázek 6.19: Schéma OLT TX. 
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Tento svazek musí být dostatečně zesílen, aby každá dílčí vlnová délka dosáhla určené 

jednotky, správně ji naladila a modulované odražené světlo se čitelně vrátilo zpět do OLT jako 

příspěvkový signál vzestupného směru. Pro správnou manipulaci s ladícím laserem v simulaci 

slouží jednoduchý optický zesilovač. 

 

Obrázek 6.20: Odchozí optické spektrum OLT. 

V oblasti okolo 1530 nm jsou patrné 4 dílčí vlnové délky pro 4 vlnově oddělené kanály. 

V oblasti okolo 1600 nm pak 4 dílčí vlnové délky pro sestupný směr každého vlnově odděleného 

kanálu, tedy pro každou "barvu PONky". Rozestupy kanálů pro sestupný směr jsou 100 GHz, 

tedy 0,8 nm. Pro vzestupný směr bylo použito základní 200 GHz dělení, tedy 1,2 nm. Kanály jsou 

vyobrazeny na obrázku 6.21 z WDM analyzéru. 

 

Obrázek 6.21: WDM analýza odchozích OLT kanálů. 
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ONU jednotka je tvořena dvojicí filtrů pro oddělení signálu pro sestupný směr 

a přeladitelného Fabry-Perotova laseru pro vzestupný směr. FP laser je znám spíše pro své 

multimódové vlastnosti, protože proudem vybuzená kavita FP laseru, podle svých rozměrů, vysílá 

mnoho stejnoměrně oddělených vidů (módů) vlnových délek. Pokud je ale potlačena vlastní 

emise těchto módů a místo toho je do kavity zasvíceno v předurčeném rozsahu vlnových délek – 

ovlivněno rezonančními rozměry kavity, je emise FP laseru vyzářena na téže vlnové délce, jedním 

dominantním módem o téže vlnové délce, jako má příchozí signál a k tomu je tento odchozí, 

odražený a mírně zesílený signál modulován elektrickou částí FP laseru, vytvářející pole a tedy 

současně pracující jako interferometr. Více podrobností o ladění a vlastností FP laseru dle 

literatury [1] [4]. 

 

Obrázek 6.22: Schéma ONU TX/RX. 

Protože technologie NG-PON2 nabízí vyšší překlenutelný útlum ODN, byla použita na 

straně ONU APD fotodioda, která je citlivější ke slabším úrovním dopadajícího světla. Obecně je 

lepší umísťovat prvky náchylnější na teplotu do kontrolovaného prostředí, tedy na stranu OLT. 
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Obrázek 6.23: Vyřazovací spektrum ONU pracující v prvním vlnovém kanálu. 

V NG-PON2 sítích může více ONU vysílat na téže vlnové délce, je potřeba rovněž 

implementovat TDMA přístup k jednotlivým vlnovým kanálům pro ONU jednotky vysílající na 

téže vlnové délce. 

 

Obrázek 6.24: Vyzařovací spektrum všech čtyř vlnových kanálů. 
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Na obrázku 6.24 je vyobrazené vyzařovací spektrum všech ONU jednotek. Poslední 

vlnový kanál ale vlivem chyby Optiwavu nefunguje. Z nějakého důvodu nereagovalo nastavení 

FP laseru korektně na rezonanční rozměry kavity, která určuje šířku vyřazovaného spektra. Čím 

je rozměr kavity menší, tím méně postranních vidů – tedy vyšších harmonických vln, kavita 

vysílá. Chyba spočívala v tom, že byla šířka stále stejná a bohužel nezasahovala do kanálu okolo 

1533 nm. Poslední špička, kde by se měl nacházet poslední kanál je pouze odraz budícího laseru 

z OLT. Součástka FP laseru byla v podstatě na změnu rezonančního rozměru, který by měl mít 

vliv na celkovou vyzařovací charakteristiku laseru, netečná.  

  

Obrázek 6.25: Bursty ONU 1 a 2 vysílající společně na stejné vlnové délce vlevo a bursty ONU 

3 a 4 ve vedlejším vlnovém kanálu. 

Stejně jako u simulací GPON a GEPON simulace skládá jednotlivé kanálové intervaly ve 

stejných vlnových kanálech. Je tedy simulován kompletní TDWDMA přístup k médiu. Na 

obrázku 6.25 je pak vlevo první vlnový kanál s 1. a 2. časovým kanálovým intervalem a vpravo 

pak druhý vlnový kanál s 2. a 4. kanálovým intervalem. Je tedy možné díky vlnovému dělení, aby 

stejný kanálový interval využili dvě ONU v jedné OAN. 
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Na příjímací straně OLT je mimo obvodu pro vydělení příchozího časového a vlnového 

multiplexu použit i SOA zesilovač k zesílení slabých signálů, jejichž zdroj světla urazil trasu 

v dané ODN tam a zpět. 

 

Obrázek 6.26: Přijímací část OLT Rx. 

Příchozí signál charakterizován diagramem oka v prvním vlnovém kanálu druhého 

časového intervalu, tedy vzestupný signál odpovídající ONU 2 je na obrázku 6.27. 

 

Obrázek 6.27: Diagram oka příchozího signálu ve vzestupném směru od ONU2. 
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Protože simulace probíhají v omezeném simulačním čase, byl vymezen třetí vlnový kanál 

pouze pro jednu jednotku ONU 5, aby bylo možné reprezentovat naměřenou chybovost v delším 

časovém intervalu. To je uvedeno na obrázku 6.28. 

 

Obrázek 6.28: Diagram oka příchozího signálu ve vzestupném směru od ONU5. 
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Obrázek 6.29: Diagram oka příchozího signálu v sestupném směru z OLT. 

Chybovost BER se pohybuje v rozmezí od 5,12e-13 do 2.23e-28 což jsou o něco horší 

hodnoty než u GPON nebo GEPON, nicméně stále v relativním pořádku. Můžeme si všimnout 

také, že příchozí signál v sestupném směru má horší hodnotu BER, což je dáno skutečností, že 

signál dopadá na APD fotodiodu a signál z vzestupného směru na straně OLT je zesílen pomocí 

SOA. APD fotodioda je sice poměrně efektivní součástka pro zesílení slabých signálu, ale její 

lavinový efekt ovlivňuje i šumový (dark current) proud a při dopadu světla je i ten zesílen. To je 

patrné na obrázku 6.29, kde je rozptyl logické jedničky značný, což velmi snižuje Q faktor 

a zhoršuje parametr BER. 

6.1.6 Odhadovaný rozpočet 

Odhadovaný rozpočet pro sít Fair-netu je o něco podrobnější než tomu je u rozpočtu pro 

Město Hustopeče, což je dáno vyšší složitost instalace oproti jednodušším P2P sítím jako je 

u metropolitní sítě. Ceny jsou rovněž uvedeny bez DPH pro rok 2018. Jednotková cena za 

pokládku metru optické sítě je přibližně 950 Kč/m, což je srovnatelná hodnota oproti metropolitní 

sítě.  
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Tabulka 6.2: Tabulka jmenovitých útlumových hodnot 

 

Materiál množství J
cena za 

položku
cena popis poznámka

kabel 12vl SM

5500 m 18,00 Kč              99 000,00 Kč         

A-DQ(ZN)2Y HD 5×1,5 max. 60F

2x hlavní trasa včetně 

rezervy, možno 

instalovat jen cca 2500 m

kabel 2vl SM
8000 m 8,00 Kč                64 000,00 Kč         

Optický mikrokabel Feather Blow UNI 2vl 

G.657.A
přípojkový kabel

HDPE 40
4800 30,00 Kč              144 000,00 Kč      

Dvojtá korugovaná 

PE chránička 5100 15,00 Kč              76 500,00 Kč         

mikrotrubička 10/6
6000 m 8,00 Kč                48 000,00 Kč         

Mikrotrubička Mikrohard 10/5,5

mikrotrubička 14/10
5100 m 12,00 Kč              61 200,00 Kč         

DB 2x14/10 uložení hlavních tras

pigtail SC/APC
152 ks 37,40 Kč              5 684,80 Kč           

Optický pigtail, 9/125, SC/APC, SM, 900µm, 2m

spojka SC/SC SM 

APC simplex 82 ks 13,00 Kč              1 066,00 Kč           

Optická spojka Fiber Arsenal SC/APC - SC/APC, 

SM, simplex
spojkování v rozvaděči

Pachcord SC/APC-

SC/APC 2m duplex 35 ks 130,00 Kč           4 550,00 Kč           

Optický patchcord, 9/125, SC/APC-SC/APC, SM, 

duplex, 2m

Spliter 1/32 SM 
11 ks 950,00 Kč           10 450,00 Kč         

PLC PON FTTX splitter 1260-1650nm, 

1x32,vlákna 900µm 1m, G657A1

Spliter 1/2 SM 
2 620,00 Kč           1 240,00 Kč           

PLC PON FTTX splitter 1260-1650nm, 1x2,vlákna 

900µm 1m, G657A1

kabelová komora
6 ks 2 100,00 Kč        12 600,00 Kč         

úschova rezervy trubiček

Rozvaděč
10 ks 25 000,00 Kč      250 000,00 Kč      

ORM 5 SDF SIS
úschova spojek se 

splitery

Vystrojení 

rozvaděče 10 ks 2 500,00 Kč        25 000,00 Kč         
bižuterie pro ostazení rozvaděče

sada pro rozšíření v 

případě potřeby

Gas water block
70 ks 90,00 Kč              6 300,00 Kč           

Spojka 

mikrotrubiček ks 35,00 Kč              -  Kč                     
Spojka MT 14 a 10 mm nelze odhadnout počet

Optická vana 2,5U
1 Ks 1 500,00 Kč        1 500,00 Kč           

Libovolná optická vana s čelem 24-48x SC

Krabička přípojky
70 ks 300,00 Kč           21 000,00 Kč         

MTECH easy

Krycí fólie
2900 m 2,50 Kč                7 250,00 Kč           

330x0,8 mm

Drobný instalační 

materiál 1 ks 10 000,00 Kč      10 000,00 Kč         

Ochrany svárů, materiáln na svazování, 

vyvazování čišténí kabelů
849 340,80 Kč           

Práce množství J
cena za 

položku
cena poznámka

zafouknutí OK do 

mikr. 11100 m 20,00 Kč              222 000,00 Kč      

délka záfuku se může lišit dle skutečného 

provedení a požadované rezervy

protlak neřízený
130 m 800,00 Kč           104 000,00 Kč      

Výkopové práce
2900 m 230,00 Kč           667 000,00 Kč      

Z části jako přípolož k MěH
meřená vzdálenost 

celekm

ukončení vlákna
152 ks 350,00 Kč           53 200,00 Kč         

provedení sváru a zajištění na pigtai nebo 

vlákno na vlákno

odhadovaný počet, bez 

mezilehlých vláken

Instalace kabelové 

komory 6 ks 2 000,00 Kč        12 000,00 Kč         
Vyvázání, upravení rezerv

Umístění komory
70 Ks 1 200,00 Kč        84 000,00 Kč         

Instalace optické přípojky o objektu, průraz za 

první příčku

pokládka 

miktrotrubiček 11100 m 18,00 Kč              199 800,00 Kč      
pokládka mikrotrubiček do výkopu, vypáskování

Instalace PE 

chráničky do 63mm 5100 20,00 Kč              102 000,00 Kč      

Pokládka HDPE 40
4800 60,00 Kč              288 000,00 Kč      

Umístění rozvaděče
10 ks 2 000,00 Kč        20 000,00 Kč         

se zavedením mikrotrubiček a přípravou pro 

ukončení a instalaci

Instalace optického 

rozvaděče 10 2 000,00 Kč        20 000,00 Kč         
Vyvázání, upravení rezerv, instalace vystrojení

umístění výstražné 

fólie 2900 m 1,00 Kč                2 900,00 Kč           

Náměry trasy, 

čištění 152 ks 450,00 Kč           68 400,00 Kč         
Včetně vypracování protokolu o měření

Podle ukončených 

přípojek

Autorský dohled 

stavby
80 h 490,00 Kč           39 200,00 Kč         

Interpelace DPS 

případné úpravy

Dokumentace 

skutečného 

provedení 1 ks 45 000,00 Kč      45 000,00 Kč         

včetně geometrického zaměření

Autorizovaný 

stavební dozor
80 h 490,00 Kč           39 200,00 Kč         

Drobné zemní 

úpravy a montánží 

práce, vytyčení 100 m 250,00 Kč           25 000,00 Kč         

*dokopy do 100m ručně na jednu stavbu

doprava
220 km 12 2 640,00 Kč           

jedna trasa Olomouc - Hustopeče, cena za jednu 

cestu tam a zpět

nelze odhadnout počet 

VICE NEŽ 1
1 994 340,00 Kč              

Cena celkem 2 843 680,80 Kč 
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Závěr 

V první kapitola této diplomové práce byla věnována zejména vysvětlení základního 

názvosloví spojeného s optickými sítěmi. Byly objasněny funkce logických prvků sítě, a jaké 

topologické celky mohou tvořit. Také byly popsány druhy sítí podle dosahu přípojek. Dalším 

zájemcům o problematiku by tak kapitola měla osvětlit názvosloví, které je v odborné veřejnosti 

různé, odkazujíc se na odbornou literaturu. 

V druhé kapitole jsou podrobně rozebírány parametry fyzických vrstev aktuálních 

přenosových technologií používaných v pasivních optických P2M sítích. Jsou seřazeny 

chronologicky dle jejich příchodu a na závěr kapitoly jsou srovnány v tabulce s komentářem. 

Kapitola se rozsáhle věnuje možnostem využití WDM v těchto P2M PON sítích a jako jedním, 

ne však jediným, zástupcem těchto sítí je vybrán nově (2/2019) NG-PON2 jako zástupce 

TWDMA systému. Tato technologie se jeví jako vhodná pro nasazení na stávající sítě běžící na 

GPON/EPON technologiích. 

Třetí kapitola řeší samotnou výstavbu optické sítě. Vyjmenovává a popisuje nejběžněji 

používaný materiál pro výstavbu, jejich funkci a možnosti tak, aby bylo možné z prvků sestavit 

funkční a robustní síť. Je doplněna o autentickou fotodokumentaci autora a snaží se popisovat 

moderní trendy. 

Čtvrtá kapitola si dává za úkol základní popis legislativy spojenou výstavbou optických 

sítí. Vyjmenovává a popisuje funkci zákonů, které jsou s výstavbou sítí elektronických 

komunikací nejvíce, ne však jedině, spjaty. Spojuje téma do právně – technicko – stavebního 

celku. Je rovněž popsán postup při vypracování projektové dokumentace, aby bylo možné získat 

územní rozhodnutí. Výklad všech právních náležitostí a nuancí je velmi složitý, a tak byly 

naznačeny jen základní zákonitosti. 

Pátá kapitola se věnuje konkrétně metropolitní P2P síti elektronických komunikací Města 

Hustopeče. Pro tento subjekt jako jednoho z investorů byla vypracována projektová dokumentace 

na dvě etapy záměru a bylo získáno územní rozhodnutí, které je k datu odevzdání této diplomové 

práce pravomocné. Vedle toho je v této kapitole provedena simulace na základě předpokládaných 

parametrů sítě, které podpořili návrh a funkčnost nově vzniknuvší metropolitní sítě, vycházející 

z úvodní studie proveditelnosti, dostupné z přílohy M. 
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V poslední, ne však méně důležité kapitole, je řešena problematika P2M sítě Fair-net.cz. 

Záměr tohoto investora je vybudovat ve městě Hustopeče pro své členy optickou síť a nabídnout 

výhody členství v podobě vysokorychlostnímu připojení k internetu formou FTTx přípojky. 

Využil tak ostatních stavebních záměrů ve městě a podnikl kroky pro připokládku své sítě 

k metropolitní síti Města Hustopeče. Byla navržena trasa a topologie nové sítě tak, aby bylo 

možno vypracovat projektovou dokumentaci v rozsahu DUR a DPS a zažádat o územní 

rozhodnutí. Mimo to byly podle kapitoly 2 srovnány fyzické vlastnosti přenosových technologií 

GPON/GEPON/NG-PON2 v simulaci programu Optiwave, jejímž výsledkem bylo, že je síť 

vhodná pro všechny tři druhy sítí. 

Bohužel se v době odevzdání této diplomové práce nepodařilo územní rozhodnutí pro 

Fair-Net získat. Důvodem bylo nedořešení majetkoprávních vztahů s Městem Hustopeče před 

podáním žádosti o územní rozhodnutí, což je bohužel z pozice Fair-netu důležité, neboť zapsaný 

spolek není podnikatelem dle ZEK tak, jak je rozebíráno ve čtvrté kapitole.  

Vyjednávání stále pokračují i v roce 2020, a protože je již část sítě, respektive HDPE 

mikrotrubičky, již položena, dojde k podání žádosti o územní rozhodnutí po uzavření smlouvy 

o smlouvě budoucí o uložení služebnosti na pozemky Města, čímž dojde k naplnění § 184a SZ 

a Fair-net.cz z. s. získá souhlas se stavbou pro územní rozhodnutí. 

Na závěr by bylo vhodné konstatovat, že téma výstavby optických sítí je velmi obšírné 

téma a každá samostatná kapitola by vydala na obsáhlý článek. Tato diplomová práce si klade za 

cíl uceleně popsat postup při návrhu, legalizaci a výstavby optické přístupové sítě s přihlédnutím 

na technický aspekt jejího provozu. Její hlavním přínosem je získání pravomocného územního 

rozhodnutí k projektům obou investorů v Hustopečích, dle zadání investorů, což bylo z části 

splněno. 
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Grafická příloha prostorové normy ČSN 736005 

I 

 

Příloha A:   Grafická příloha prostorové normy ČSN 736005 

Tabulka A: Nejmenší dovolené krytí po změně č. 4 

 

  



 

Grafická příloha prostorové normy ČSN 736005 

II 

 

 

  

1 Vzdálenostse měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí a ochranné konstrukce

2

Do této kategorie patří všechny pásy přidruženého prostoru, které neslouží provozu

nebo stání voziel

3

Do této kategorie patří všechny pásy a pruhy pro provoz a stání vozidel. Krytí je nutné

přizpůsobit konstrukci vozidel

4 Mimo souvislou zástavbu

5

Kabely bez ochrany proti mechanickému poškození podle ČSN 34 1050:1970, obrázek

1b

6

Při rekonstrukci elektrorozvodných zařízení na vyšší provozní napětí lze u již uložených

kabelů 3 kV a 6 kV snížit na nezbytnou dobu jejich krytí až na 0,35 m

7 U rychlostních komunikací nejméně 1,20 m

8 Koaxiální kabely

9

Při společné pokládce dálkového a místního optického kabelu (trubek) je minimální

krytí 0,50 m

10

Spojové kabely se kladou navzájem volně vedle sebe. Spojové kabely a kabely DR se

kladou navzájem ve vzdálenosti 70 mm.

11 U rychlostních komunikací a silnic I. třídy je krytí 1,20 m

12

Podle místních podmínek s využitím ustanovení ČSN 75 5401 a ČSN 75 5402 o

závislosti hloubky uložení na tepelně izolačních schopnostech půdy a jmenovité světlosti 

potrubí

13 V odůvodněných případech

14 U povrchových kabelovodů místní sítě možno snížit až na 0,40 m

15

V technicky zdůvodněných případech z důdovu překážky v trase potrubí lze se

souhlaem plynárenského podniku, silničního správního orgánu a správce komunikace

snížit krytí plynovodů do přetlaku 0,3 Mpa, vedených v zastavéném územní měst a obcí

na 0,60 m

16 Pro bezvýkopové technologie platí ZMĚNA Z1 a Z4 této normy

17 Optické kabely položeny bezvýkopovou technologií mají nejmenší dovolené krytí 0.08 m
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Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí 
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V 

 

 

 
  

1

Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, stok, ochranné

konstrukce, nebo kolejnice bližší k vedení

2

Pro nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vysokotlakého plynovodního potrubí a

ostatních sítí technického vybavení platí ČSN 38 6410. Pro vysokotlakou přípojku do

regulační stanice se vzdáleností podle tabulky 5 ČSN 38 6410 zkracují v pol. 2, 3, 4

a 7 na polovinu. Plynovody provedené z IPE – viz technická pravidla COPZ G 702

01.

3 Nechráněné.

4
V technickém kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN 33 3300

5 Až k vnějšímu líci stavební konstrukce.

6 Vzdálenost musí být po dohodě s výrobcem kabelu kontrolována výpočtem.

7

Sdělovací kabel v betonové chráničce zalité asfaltem, délka přesahu chráničky 1500

mm na každé straně od místa ukončení souběhu. Je-li vzdálenost obou souběžných

kabelů větší než 1500 mm, ochranné opatření odpadá.

8

nebezpečné vlivy vedení VN, VVN a ZVN musí být kontrolovány výpočtem podle

ČSN 33 2160.

9 Protikorozní opatření nutno projednat se správcem plynovodu individuálně.

10

Spojové kabely se kladou navzájem volně vedle sebe. Spojové kabely a kabely DR

se kladou navzájem ve vzdálenosti 70 mm.

11

Platí pro souběh tepelně nechráněných kabelů a vodních vedení. Při tepelně

chráněných kabelech možno snížit na 300 mm. Dlouhé souběhy nutno kontrolovat

výpočtem. Pro souběh parních tepelných vedení s tepelně nechráněnými kabely platí 

vzdálenost 2000 mm; při kabelu tepelně chráněném, v souběhu délky do 200 m,

možno snížit na 800 mm.

12

Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 400

mm.

13 Po přešetření teplotních poměrů možno snížit až na 600 mm.

14

Nejsou-li stoky pode dnem kolektoru (podle článku 82 ČSN73 6701:1983) 15) Mezi

trakčními kabely různé polarity musí být vzdálenost nejméně 0,15 m
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Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při křížení podzemních sítí 

 



 

 

VII 

 

 

 

1

Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, stok, ochranné

konstrukce, nebo kolejnice bližší vedení

2

Plynovody provedené z IPE: viz technická pravidla COPZ G 702 01 - Plynovody a

přípojky z polyethylenu. Pro nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vysokotlakého

plynovodního potrubí a ostatních sítí technického vybavení platí ČSN 38 6410. Pro

vysokotlakou přípojku do regulační stanice se vzdálenosti podle ČSN 38 6410

tabulka 5 zkracují v položkách2, 3, 4 a 7 na polovinu

3

Vzdálenosti platí pro vodní tepelná vedení. Pro parní tepelná je nutné vzdálenost

stanovit tak, aby byly splněny podmínky čl.4.7.3. Pro křížení parního tepelného

vedení se sdělovacími kabely se vzdálenost zvětšuje u chráněných kabelů na 250

mm.

4 Nechráněné.

5
V technickém kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN 33 3300.

6

Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu 1000 mm. Pro kabel bez

ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při křížení ntl plynovodu s kabely do

35kV na 400 mm, při křížení stl plynovodu s kabely do 10kV na 1000 mm, s kabely

do 353kV na 1500 mm.

7 Při uložení v chráničce možno přiměřeně snížit.

8 Až k vnějšímu líci stavební konstrukce. 

9 Kabel nižšího napětí uložen v chráničce.

10

Kabely VVN uloženy v chráničce přesahující místo křížení na každou stranu o 2000

mm.

11

Sdělovací kabely uloženy v betonových žlabech apod., zalitých asfaltem v délce

přesahující místo křížení na obě strany minimálně 2000 mm.

12 Vlivy kabelu VVN na sdělovací vedení kontrolovat výpočtem dle ČSN 33 2160

13

Kabely VVN uloženy pod plynovodem v chráničkách zasypaných vrstvou písku

tloušťky nejméně 300 mm a pokrytou 2 vrstvami ochranných krycích desek, v délce

přesahující místo křížení nejméně 1000 mm u ntl plynovodu a 2000 mm u stl

plynovodu. Se správcem plynovodu projednat individuální protikorozní opatření.

14

Spojové kabely navzájem ve vzdálenosti 300 mm, spojové kabely a kabely DR ve

vzdálenosti 700 mm.

15

Je-li tepelné vedení v ochranném tělese se vzduchovou mezerou nebo jde-li o

kabelovod či kolektor, nutno plynovod opatřit chráničkou přesahující druhé vedení na

každou stranu o 1000 mm

16

Křižuje-li plynovod stokové potrubí v menší vzdálenosti než 500 mm minimálně

však 150 mm, opatří se plynovod trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na

každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV.

17

Je-li vodovodní potrubí uloženo pod tepelným vedením, kabelovodem či kolektorem,

musí být opatřeno ochranným krytem. Jinak nejmenší vzdálenost vodovodního

potrubí musí být 350 mm.
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Příloha B:   Simulace GPON 
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Natavení a výběr TDMA kanálu 
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Příloha C:   Simulace GEPON 
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Příloha D:   Simulace NG-PON2 

 

Soubory pro spuštění všech simulací jsou součástí CD 
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Konfigurace FP laseru 
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Příloha E:   Rozpočet metropolitní sítě Hustopeče 

 

  

Materiál množství J
cena za 

položku
cena popis poznámka

kabel 2vl SM
300 m 6,00 Kč                1 800,00 Kč           

Feather Blow UNI 2vl

kabel 12vl SM
3960 m 16,00 Kč              63 360,00 Kč         

LT MiDia GX 12 vl. AW+, 1x12 vl./trub., OD 5,8 

mm (6 el.), HDPE plášť

kabel 24vl SM

2160 m 22,00 Kč              47 520,00 Kč         

LT MiDia GX 12 vl. AW+, 2x12 vl./trub., OD 5,8 

mm (6 el.), HDPE plášť

kabel 48vl SM

1440 m 32,00 Kč              46 080,00 Kč         

LT MiDia GX 12 vl. AW+, 4x12 vl./trub., OD 5,8 

mm (6 el.), HDPE plášť

Dukelske nám. - ZŠ 

Zeyerova

HDPE dura multi
3928 m 25,00 Kč              98 200,00 Kč         

Svazek HDPE DuraMulti DB 2x14/10 uložení hlavních tras

pigtail SC/APC
600 ks 37,40 Kč              22 440,00 Kč         

Optický pigtail, 9/125, SC/APC, SM, 900µm, 2m

spojka SC/SC SM 

APC simplex 600 ks 13,00 Kč              7 800,00 Kč           

Optická spojka Fiber Arsenal SC/APC - SC/APC, 

SM, simplex
Napojení tras

Pachcord SC/APC-

SC/APC 2m duplex 64 ks 130,00 Kč           8 320,00 Kč           

Optický patchcord, 9/125, SC/APC-SC/APC, SM, 

duplex, 2m

minimum pro základní 

zapojení sítě

zemní šachty bez 

spojek
5 ks 2 000,00 Kč        10 000,00 Kč         

šachta standard

spojení hlavních tras a 

odboček, může se lišit 

dle potřeby

Drobný instalační a 

materiál
1 ks 25 000,00 Kč      25 000,00 Kč         

Folie, semeno pro osev zeleně, písek pro 

úpravu chodníků nebo zemina atp. Cena se 

může lišit dle množství

Spojky 

mikrotrubiček
11 ks 35,00 Kč              385,00 Kč              

Spojka MT 10 mm
nelze odhadnout počet, 

dle manipulace v terénu

Optická vana 2U

2 ks 1 000,00 Kč        2 000,00 Kč           

FA-ODF-RF48-2U .+ochrany sváru

Optická vana 1U
25 ks 900,00 Kč           22 500,00 Kč         

FA-ODF-RS24A .+ochrany sváru 353 605,00 Kč           

Práce množství J
cena za 

položku
cena poznámka

zafouknutí OK do 

trasy. 7560 m 18,00 Kč              136 080,00 Kč      

délka záfuku se může lišit dle skutečného 

provedení a požadované rezervy

protlak neřízený
156 m 900,00 Kč           140 400,00 Kč      

cena může být nižší v místech, kde jsou již 

instalováný kopoflex pod cestou

Výkopové práce
1888 m 500,00 Kč           944 000,00 Kč      

položka se může měnit dle lokálních cen za 

výkopové práce  nebo při použití techniky

meřená vzdálenost 

mimo projekt chodníku

ukončení vlákna
600 ks 200,00 Kč           120 000,00 Kč      

provedení sváru a zajištění na pigtai nebo 

vlákno na vlákno

Instalace spojky v 

šachtách 5 ks 1 000,00 Kč        5 000,00 Kč           
umísění, upravení rezerv, naspojkovaní

Instalace uzlu sítě
18 Ks 1 200,00 Kč        21 600,00 Kč         

Instalace optické přípojky o objektu, umístění 

nové vany nebo racku

pokládka HDPE
3928 m 18,00 Kč              70 704,00 Kč         

pokládka HDPE do výkopu

umístění šachet
5 ks 1 000,00 Kč        5 000,00 Kč           

se zavedením mikrotrubiček a přípravou pro 

ukončení a kabelové včetně rezervy

Náměry trasy, 

čištění, kompletace 1 ks 25 000,00 Kč      25 000,00 Kč         

Včetně vypracování protokolu o měření, 

jednotková cena za hotovou síť

Dokumentace pro 

ÚR dle vyhláška 

č.499/2006Sb. ve 1 ks 137 500,00 Kč   137 500,00 Kč      

Cena se odvíjí od délky trasy na které je 

vydaváno územní rozhodnutí 

Déka trasy pro ÚR je 4000 

m,  odečítá se cena 

studie, bez DPH

Zajištění souhlasů 

vlastníků ks 2 200,00 Kč        

Zajištění souhlasů vlastníků na základě uzavření 

smlouvy o smluvě budoucí
dle počtu smluv

Zatupování při 

územním řízení 1 ks 15 000,00 Kč      15 000,00 Kč         

na základě plné moci zastupování při územním 

řízení

podání dokumentace k 

ÚR, získání vyjádření 

doprava
210 km 12 2 520,00 Kč           

jedna trasa Olomouc - Hustopeče, cena za jednu 

cestu tam a zpět

nelze odhadnout počet 

VICE NEŽ 1
1 622 804,00 Kč              

Cena celkem 1 976 409,00 Kč 
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Příloha F:   Rozpočet optické sítě Fair-net z.s. 

 

 

Materiál množství J
cena za 

položku
cena popis poznámka

kabel 12vl SM

5500 m 18,00 Kč              99 000,00 Kč         

A-DQ(ZN)2Y HD 5×1,5 max. 60F

2x hlavní trasa včetně 

rezervy, možno 

instalovat jen cca 2500 m

kabel 2vl SM
8000 m 8,00 Kč                64 000,00 Kč         

Optický mikrokabel Feather Blow UNI 2vl 

G.657.A
přípojkový kabel

HDPE 40
4800 30,00 Kč              144 000,00 Kč      

Dvojtá korugovaná 

PE chránička 5100 15,00 Kč              76 500,00 Kč         

mikrotrubička 10/6
6000 m 8,00 Kč                48 000,00 Kč         

Mikrotrubička Mikrohard 10/5,5

mikrotrubička 14/10
5100 m 12,00 Kč              61 200,00 Kč         

DB 2x14/10 uložení hlavních tras

pigtail SC/APC
152 ks 37,40 Kč              5 684,80 Kč           

Optický pigtail, 9/125, SC/APC, SM, 900µm, 2m

spojka SC/SC SM 

APC simplex 82 ks 13,00 Kč              1 066,00 Kč           

Optická spojka Fiber Arsenal SC/APC - SC/APC, 

SM, simplex
spojkování v rozvaděči

Pachcord SC/APC-

SC/APC 2m duplex 35 ks 130,00 Kč           4 550,00 Kč           

Optický patchcord, 9/125, SC/APC-SC/APC, SM, 

duplex, 2m

Spliter 1/32 SM 
11 ks 950,00 Kč           10 450,00 Kč         

PLC PON FTTX splitter 1260-1650nm, 

1x32,vlákna 900µm 1m, G657A1

Spliter 1/2 SM 
2 620,00 Kč           1 240,00 Kč           

PLC PON FTTX splitter 1260-1650nm, 1x2,vlákna 

900µm 1m, G657A1

kabelová komora
6 ks 2 100,00 Kč        12 600,00 Kč         

úschova rezervy trubiček

Rozvaděč
10 ks 25 000,00 Kč      250 000,00 Kč      

ORM 5 SDF SIS
úschova spojek se 

splitery

Vystrojení 

rozvaděče 10 ks 2 500,00 Kč        25 000,00 Kč         
bižuterie pro ostazení rozvaděče

sada pro rozšíření v 

případě potřeby

Gas water block
70 ks 90,00 Kč              6 300,00 Kč           

Spojka 

mikrotrubiček ks 35,00 Kč              -  Kč                     
Spojka MT 14 a 10 mm nelze odhadnout počet

Optická vana 2,5U
1 Ks 1 500,00 Kč        1 500,00 Kč           

Libovolná optická vana s čelem 24-48x SC

Krabička přípojky
70 ks 300,00 Kč           21 000,00 Kč         

MTECH easy

Krycí fólie
2900 m 2,50 Kč                7 250,00 Kč           

330x0,8 mm

Drobný instalační 

materiál 1 ks 10 000,00 Kč      10 000,00 Kč         

Ochrany svárů, materiáln na svazování, 

vyvazování čišténí kabelů
849 340,80 Kč           

Práce množství J
cena za 

položku
cena poznámka

zafouknutí OK do 

mikr. 11100 m 20,00 Kč              222 000,00 Kč      

délka záfuku se může lišit dle skutečného 

provedení a požadované rezervy

protlak neřízený
130 m 800,00 Kč           104 000,00 Kč      

Výkopové práce
2900 m 230,00 Kč           667 000,00 Kč      

Z části jako přípolož k MěH
meřená vzdálenost 

celekm

ukončení vlákna
152 ks 350,00 Kč           53 200,00 Kč         

provedení sváru a zajištění na pigtai nebo 

vlákno na vlákno

odhadovaný počet, bez 

mezilehlých vláken

Instalace kabelové 

komory 6 ks 2 000,00 Kč        12 000,00 Kč         
Vyvázání, upravení rezerv

Umístění komory
70 Ks 1 200,00 Kč        84 000,00 Kč         

Instalace optické přípojky o objektu, průraz za 

první příčku

pokládka 

miktrotrubiček 11100 m 18,00 Kč              199 800,00 Kč      
pokládka mikrotrubiček do výkopu, vypáskování

Instalace PE 

chráničky do 63mm 5100 20,00 Kč              102 000,00 Kč      

Pokládka HDPE 40
4800 60,00 Kč              288 000,00 Kč      

Umístění rozvaděče
10 ks 2 000,00 Kč        20 000,00 Kč         

se zavedením mikrotrubiček a přípravou pro 

ukončení a instalaci

Instalace optického 

rozvaděče 10 2 000,00 Kč        20 000,00 Kč         
Vyvázání, upravení rezerv, instalace vystrojení

umístění výstražné 

fólie 2900 m 1,00 Kč                2 900,00 Kč           

Náměry trasy, 

čištění 152 ks 450,00 Kč           68 400,00 Kč         
Včetně vypracování protokolu o měření

Podle ukončených 

přípojek

Autorský dohled 

stavby
80 h 490,00 Kč           39 200,00 Kč         

Interpelace DPS 

případné úpravy

Dokumentace 

skutečného 

provedení 1 ks 45 000,00 Kč      45 000,00 Kč         

včetně geometrického zaměření

Autorizovaný 

stavební dozor
80 h 490,00 Kč           39 200,00 Kč         

Drobné zemní 

úpravy a montánží 

práce, vytyčení 100 m 250,00 Kč           25 000,00 Kč         

*dokopy do 100m ručně na jednu stavbu

doprava
220 km 12 2 640,00 Kč           

jedna trasa Olomouc - Hustopeče, cena za jednu 

cestu tam a zpět

nelze odhadnout počet 

VICE NEŽ 1
1 994 340,00 Kč              

Cena celkem 2 843 680,80 Kč 
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