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Abstrakt 

 

Práce pojednává o problematice datové infrastruktury firmy Instalační materiál - 

Herman s.r.o., která se zabývá prodejem a komplexními službami v oblasti 

instalatérství. Současný stav počítačové sítě je celkově nevyhovující, kombinuje 

současné a starší technologie, což má za následek problémy s funkčností systému 

prodeje. Proto se firma rozhodla investovat do modernizace IT. Cílem práce je 

zhodnotit současný stav a navrhnout rozsah optimalizace v takovém rozsahu, který 

splňuje kritéria firmy jako zákazníka.  

 

Klí čová slova 

 

Počítačová síť, návrh sítě, LAN, strukturovaná kabeláž, WiFi, RJ45, datový rozvaděč, 

kamerový systém 

 

Abstract 

 

The thesis discusses the problems of data infrastructure in the company 

Instalační materiál – Herman s.r.o., which dealing with sale and comlex services in 

plumbing. The current state of computer networks is generally poor, combines current 

and older technologies, resulting in problems with the functionality of the sale 

system. Therefore the company decided to invest in upgrading IT. The goal is to 

evaluate the current situation and propose a range of optimization to an extent that 

meets the criteria of the company as a customer. 

 

Keywords 

 

Computer network, network design, LAN, structured cabling, WiFi, RJ45, data cabinet, 

camera system 
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1. Úvod 

 

V dnešní době se téměř kdekoliv setkáváme s výpočetní technikou. Pro spoustu lidí 

se stal počítač nástrojem, bez kterého se při výkonu práce neobejdou. V pracovním 

procesu využívají různé speciální aplikace. Pro podniky je dnes na trhu celá řada 

informačních a ekonomických systémů, které mohou usnadnit každodenní práci a nabízí 

nepřeberné množství individuálních uzpůsobení. Tyto systémy procházejí aktualizacemi 

ať už z legislativních důvodů nebo z jiných. To může mít za následek změnu API 

(aplikačního rozhraní - vzhledu) nebo způsob obsluhy, které může uživatelům 

znepříjemnit práci 

V této práci provedu analýzu současného stavu a navrhnu optimalizaci podnikové 

infrastruktury tak, aby byl proces změn v „uživatelském prostředí“ minimální a přitom 

byly nasazeny moderní technologie.  

 

 

 

2. Vymezení problému a cíle práce 

 

Cílem práce je vytvořit prováděcí projekt, jehož obsahem bude návrh nové 

počítačové sítě a aplikačního prostředí, které bude následně realizováno. Návrh 

zohledňuje využití a stav stávajícího počítačového vybavení, kabeláže a v neposlední 

řadě spíše přání zadavatele.  

V práci se zaměřím na výběr kabelážního systému, aktivních prvků, WiFi řešení, 

výběr vhodného informačního systému a bezpečnostní politiky. 

Celkové řešení bude podpořeno finanční rozvahou za nakupovaný materiál 

a přepokládané časové nároky na práci bez režijních poplatků. 
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3. Analýza současného stavu 

 

3.1  Informace o firmě 

 

Historie společnosti Instalační materiál - Herman s.r.o. sahá k počátku roku 1990, 

kdy Stanislav Herman působil jako montážník v oboru vodovody, topení, plyn. 

V květnu 1992 zahájil prodej instalačního materiálu. V roce 1995 se firma byla zapsána 

firma jako s.r.o. a nastěhovala se do nové budovy. Od roku 1996 firma dováží sanitární 

keramiku a distribuuje po celé České republice. 

V současné době je hlavním oborem činností firmy velkoobchod i maloobchod 

s instalačním materiálem (voda, topení, plyn, koupelny, železářství) a solární technikou. 

Mimo prodej firma také zajišťuje montáže pro vodu, topení a plyn, solární techniku, 

rekuperace, stavební práce a návrhy plynových otopných systémů včetně výpočtů 

tepelných úbytků v radiátorech či podlahových topeních. 

 

 

 

Výpis z obchodního rejstříku: 

 

Datum zápisu: 28.dubna 1995 

 
Obchodní firma: 

 
INSTALAČNÍ MATERIÁL - HERMAN, s.r.o.  
Zapsáno: 28.dubna 1995 

 
Sídlo: 

 
Vyškov, Masarykovo nám. 35, PSČ 682 01 
Zapsáno: 28.dubna 1995  
Vymazáno: 6.května 2008 
 
Vyškov, Masarykovo nám. 391/44, PSČ 682 01 
Zapsáno: 6.května 2008 

 
Identifika ční číslo: 

 
607 43 468 
Zapsáno: 28.dubna 1995 

 
Právní forma: 

 
Společnost s ručením omezeným  
Zapsáno: 28.dubna 1995 
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Předmět podnikání: 
 

-  koupě a prodej potravinářského a nepotravinářského (spotřebního a průmyslového) 
zboží včetně instalačního materiálu a železářských potřeb v rozsahu nevyžadujícím 
zvláštní povolení 
Zapsáno: 28.dubna 1995 
 
-  silniční motorová doprava nákladní 
Zapsáno: 25.června 1997 
 
-  vodoinstalatérství 
Zapsáno: 27.září 1999 
 
-  topenářství 
Zapsáno: 27.září 1999 

 
 
 
 
Statutární orgán: 

 

 
Jednatel: 

 
Stanislav Herman, r.č. 580513/1046 
Ivanovice na Hané, Osvoboditelů 789 
Zapsáno: 28.dubna 1995 

Způsob zastupování: 
za společnost jedná a podepisuje jednatel 
Zapsáno: 28.dubna 1995 

 
Společníci: 

Stanislav Herman, r.č. 580513/1046 
Ivanovice na Hané, Osvoboditelů 789, PSČ 683 23 
Vklad: 50 000,- Kč 
Splaceno: 50 000,- Kč 
Obchodní podíl: 50% 
Zapsáno: 6.května 2008 

Marie Hermanová, r.č. 625601/0035 
Ivanovice na Hané, Osvoboditelů 789, PSČ 683 23 
Vklad: 50 000,- Kč 
Splaceno: 50 000,- Kč 
Obchodní podíl: 50% 
Zapsáno: 6.května 2008 
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3.2 Analýza datových rozvodů a hardware 

 

Kabelážní systém: 

 

 Datové kabely jsou UTP kategorie 5 a rozvod je v budově realizován pomocí 

PVC trubek LPE Monoflex („husí krk“). V místnosti 1.3 dle přílohy č.1 je vyústění 8 

datových kabelů, ty nejsou popsány a nikdo neví, který kabel kam vede. V dokumentaci 

elektroinstalace domu nejsou tyto kabely zaznamenány. Při hlubším prozkoumání 

budovy bylo objeveno 5 vyústění UTP kabelu ze zdi či na zásuvce, z nichž pouze 2 byly 

změřeny jako průchozí do kanceláře 1.3. Pokusy o vytažení staré kabeláže z PVC trubek 

bylo neúspěšné. 

 

Hardware a software: 

 

V příloze 1 je obsaženo půdorysné schéma objektu 

 

 Místnost 1.1 – Prodejna 

 

Na prodejně je umístěno 1 PC, které slouží jako pokladna. Je na něm využíván program 

PC KASA 2000, která umí vytvářet pouze pokladní doklady. Denní přehledy a pokladní 

uzávěrky se vytváření pomocí datové uzávěrky, která se následně manuálně importuje 

do účetního programu na jiném PC. Tento pokladní program je nevyhovující v tom, že 

neumí používat importované PLU o více znacích než 4 nebo s použitím písmen. 

Spotřeba pásky do tiskárny je cca. 2ks/měsíc 

 

Procesor Intel Pentium III 733MHz 

Operační paměť 64MB 

Pevný disk 8GB 

Ethernet PCI karta Edimax Fast Ethernet 

Operační systém Windows 98 

Preferovaná aplikace PC KASA 2000 

Periferie Jehličková tiskárna Epson TM200 

Tab. 1 – PC prodejna  
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 Místnost 1.3 – Kancelář 

 

V kanceláři se nachází PC s účetní programem Money S3. Na této pracovní stanici se 

především vytvářejí faktury a účetně přijímá materiál. Spotřeba toneru je cca 2ks/rok. 

 

Procesor AMD Athlon 64 3400+  

Operační paměť 1024 MB 

Pevný disk 160 GB 

Ethernet Realtek Gigabit integrovaný 

Operační systém Windows XP 

Preferovaná aplikace Money S3 

Periferie Laserová tiskárna OKI B4400 

Tab. 2 – PC kancelář 

 

 

 

 Místnost 2.3 – Kancelář 2 

 

Tato místnost je určena k jakékoliv formě obchodního styku. Je vybavena pracovní 

stanicí s připojením na Internet, faxem a multifunkčním zařízením. Mimo jiné jsou zde 

také prostory k občerstvení a relaxaci pro obchodní partnery. 

 

Procesor AMD Athlon 64 3400+  

Operační paměť 1024 MB 

Pevný disk 160 GB 

Ethernet Realtek Gigabit integrovaný 

Operační systém Windows XP 

Preferovaná aplikace Money S3 

Periferie Multifunkce Canon MX350 

Tab. 3 – PC kancelář 2 
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 Místnost 2.8 – Kancelář účetní 

 

Tato místnost je určena k jakékoliv formě obchodního styku. Je vybavena pracovní 

stanicí s připojením na Internet, faxem a multifunkčním zařízením. Mimo jiné jsou zde 

také prostory k občerstvení a relaxaci pro obchodní partnery. 

 

Procesor Intel Pentium III 733MHz 

Operační paměť 128MB 

Pevný disk 20GB 

Ethernet není 

Operační systém Windows 98 

Preferovaná aplikace Účto2000 

Periferie Epson LQ-100 

Tab. 4 – PC kancelář účetní 

 

 

 

3.3 Požadavky uživatele 

 

 Majitel firmy, Stanislav Herman, by chtěl rozšířit prodejní kapacity na prodejně, 

zavést příjmové a výdejní místo ve skladu a dle svých slov: „nějakým způsobem 

automatizovat předávání informací v počítačích.“ 

 

Souhrn požadavků na funkčnost nové informační infrastruktury dle majitele: 

• Modernizovat informační infrastrukturu, tak aby byla funkční minimálně 10 let 

• Rozšířit počet pokladen na prodejně na 3 

• Jeden prodejní terminál bude přenosný na dvůr i do skladu 

• Zavést centrální účetní systém přístupný z Internetu 

• Možnost připojení k Internetu na prodejně 

• Podniková síť bude jinak oddělena od Internetu 

• Možnost fakturace montáží u zákazníka 

• Nainstalovat kamerový systém 

• Při kabelových rozvodech minimálně zasahovat do budovy 

• Pokud to bude možné, ponechat prostředí, na které je uživatel zvyklý 
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4. Teoretická východiska řešení 

 

4.1  Počítačové sítě 

 

Pro lepší porozumění problematiky je vhodné se seznámit s principy síťových 

topologií. Sítě můžeme rozdělit dle jejich rozsahu: 

 

• LAN - Local area networks (místní) 

• MAN - Metropolitan area network (městská) 

• WAN - Wide area networks (rozsáhlá) 

 

4.1.1 Topologie sítí 

 

4.1.1.1 Sběrnicová topologie 

 

Sběrnicová topologie je také známa jako lineární sběrnice. Jde o nejjednodušší a 

nejčastější způsob zapojení počítačů do sítě. Skládá se z jediného kabelu nazývaného 

hlavní kabel (také páteř nebo segment), který v jedné řadě propojuje všechny počítače v 

síti. 

 

 

 

 

 

Obr. 1- Sběrnicová topologie 

 

Komunikace ve sběrnicové topologii: 

Počítače v síti se sběrnicovou topologií komunikují tak, že adresují data konkrétnímu 

počítači a posílají tato data po kabelu ve formě elektrických signálů. Pro pochopení, jak 

počítače ve sběrnicové topologii komunikují, je třeba se seznámit se třemi pojmy: 

- posílání signálu 

- vracející se signál 

- terminátor 
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Posílání signálu 

 

Data v síti ve formě elektrických signálů jsou posílána všem počítačům v síti, 

nicméně informaci přijme pouze ten počítač, jehož adresa odpovídá adrese zakódované 

v počátečním signálu. V daný okamžik může zprávy odesílat vždy pouze jeden počítač. 

Protože ve sběrnicové síti může v daném okamžiku data posílat vždy pouze jeden 

počítač, závisí výkon sítě na počtu počítačů připojených ke sběrnici. Čím více počítačů 

je ke sběrnici připojených, tím více počítačů bude čekat, aby mohly poslat data po 

sběrnici, a tím bude síť pomalejší. 

Velikost zpomalení sítě nesouvisí pouze s počtem počítačů v síti. Závisí na 

mnoha faktorech, včetně: 

- možností hardwarového vybavení počítačů v síti, 

- počtu přenosů dat počítači v síti, 

- druhů aplikací používaných v síti, 

- typů kabelu používaných v síti, 

- vzdálenost mezi počítači v síti. 

Sběrnicová topologie je pasivní topologií. Počítače ve sběrnicové síti pouze 

„poslouchají“, zda jsou v síti posílána nějaká data. Neodpovídají na přesun dat z 

jednoho počítače na druhý. Pokud jeden počítač selže, neovlivní to zbytek sítě. V 

aktivní topologii počítače obnovují signály a přesunují data dále po síti. 

 

4.1.1.2 Hvězdicová topologie (strom)  

 

 Ve hvězdicové topologii jsou počítače propojeny pomocí kabelových segmentů 

k centrálnímu prvku sítě, nazývanému rozbočovač (HUB). Signály se přenáší z 

vysílacího počítače přes rozbočovače do všech počítačů v síti. Tato topologie pochází z 

počátků používání výpočetní techniky, kdy bývaly počítače připojeny k centrálnímu 

počítači mainframe. Mezi každými dvěma stanicemi musí existovat jen jedna cesta. 
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Obr. 2 - Hvězdicová topologie 

 

 Hvězdicová topologie nabízí centralizované zdroje a správu. Protože jsou však 

všechny počítače připojeny k centrálnímu bodu, vyžaduje tato topologie při instalaci 

velké sítě velké množství kabelů. Selhání hubu ve hvězdicové topologii způsobí 

„spadnutí“ sítě u stanic k němu připojených. Je proto vhodné ho chránit před výpadkem 

elektrického proudu zdrojem UPS. 

 Pokud ve hvězdicové síti selže jeden počítač nebo kabel, který ho připojuje k 

rozbočovači, pouze tento nefunkční počítač nebude moci posílat nebo přijímat data ze 

sítě. Zbývající část sítě bude i nadále fungovat normálně. 

 

 

4.1.1.3 Prstencová topologie (kruh) 

 

 Prstencová topologie propojuje počítače pomocí kabelu v jediném okruhu. 

Neexistují žádné zakončené konce. Signál postupuje po smyčce v jednom směru a 

prochází všemi počítači. Na rozdíl od pasivní sběrnicové topologie funguje každý 

počítač jako opakovač, tzn. že zesiluje signál a posílá ho do dalšího počítače. Protože 

signál prochází všemi počítači, může mít selhání jednoho počítače dopad na celou síť.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 - Prstencová topologie

 

 Jeden způsob přenosu dat po kruhu se nazývá „p

(token) se posílá z jednoho po

data k odeslání. Vysílající po

a pošle ji dál po okruhu. 

 Data procházejí všemi po

odpovídá jim přiřazené adrese. 

 Přijímací počítač

ověření vytvoří vysílací po

 Může se zdát, že ob

přibližně rychlostí světla. Známka prob

sekundu. 

 

 

 

4.1.2 Model ISO/OSI

 

Popis OSI modelu

síťové technologie, tak nebyl nikdy p

u kterého můžeme říci, že vychází z OSI modelu, ale upravuje jej, aby byl více 

flexibilní. Podle OSI modelu

pod. A všechny vrstvy musí být v komunikaci obsaženy, což v 
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Prstencová topologie 

sob přenosu dat po kruhu se nazývá „předávání známky“. Známka 

(token) se posílá z jednoho počítače na druhý, dokud se nedostane do po

data k odeslání. Vysílající počítač známku pozmění, přiřadí datům elektronickou adresu 

a pošle ji dál po okruhu.  

Data procházejí všemi počítači, dokud nenaleznou počítač

azené adrese.  

čítač vrátí vysílacímu počítači zprávu, že data byla p

í vysílací počítač novou známku a uvolní ji do sítě. 

že se zdát, že oběh známky trvá dlouho, ale ve skute

ětla. Známka proběhne kruhem o průměru 200m asi 10

Model ISO/OSI 

modelu vznikl již před řadou let a přesto, že se považuje za základ pro 

ové technologie, tak nebyl nikdy přesně realizován. Obdobou OSI modelu je 

říci, že vychází z OSI modelu, ale upravuje jej, aby byl více 

I modelu je vždy možno komunikovat pouze s vrstvou nad nebo 

pod. A všechny vrstvy musí být v komunikaci obsaženy, což v řadě

edávání známky“. Známka 

e na druhý, dokud se nedostane do počítače, který má 

m elektronickou adresu 

čítač s adresou, která 

i zprávu, že data byla přijata. Po 

h známky trvá dlouho, ale ve skutečnosti se přenáší 

ru 200m asi 10 000 × za 

esto, že se považuje za základ pro 

 realizován. Obdobou OSI modelu je TCP/IP, 

íci, že vychází z OSI modelu, ale upravuje jej, aby byl více 

je vždy možno komunikovat pouze s vrstvou nad nebo 

řadě praktických úloh 
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přináší zbytečnou zátěž (časovou i datovou). Přesto je OSI model dobrý pro výklad a 

teoretický popis sítí. 

 

 Tab. 5 – OSI model 
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4.1.3 TCP/IP model 

 

Klasický čtyřvrstvý TCP/IP model, někdy zvaný také Internet Reference Model, 

vychází z OSI modelu, ale více se blíží praxi. 

 

Tab. 6 – TCP/IP model 

 

Někdy se nejnižší vrstva rozděluje na dvě části. Na vrstvu fyzickou (Physical 

Layer) a vrstvu linkovou (Data link). 

 

 

4.2  Metalická kabeláž 

 

UTP - Unshield Twisted Pair (nestíněný kabel) 

 

Nejběžnějším mediem pro přenos dat je v současné době kabel, který obsahuje 

čtyři samostatně kroucené páry vodičů. Tímto typem kabeláže se provádějí vnitřní 

horizontální rozvody v objektu, kde není požadovaná odolnost proti silnému okolnímu 

rušení, které se vyskytuje například v továrních nebo výrobních halách. 

 

F/STP - Shield Twisted Pair (stíněný kabel) 
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Tento typ kabeláže se používá všude tam, kde je předpoklad vysokého okolního 

rušení, jako jsou třeba továrny, letiště, rentgenové laboratoře a nemocnice nebo i tam, 

kde se datová vedení kříží se silovým. 

Kabel se sestává opět ze čtyř samostatně kroucených párů, které jsou navíc 

umístěny v kovovém stínění. V případě použití kabelových rozvodů ve verzi STP je 

nutné zajistit uzemnění a vzájemné spojení  všech komponent, ze kterých se systém 

skládá. 

Typickým zapojením, běžným v EU je zapojení dle normy TIA/EIA 568B. 

Zapojení jednotlivých žil kroucené dvojlinky má svá pravidla, která se musí dodržet. 

Obr. 4 – Zapojení RJ-45 

 

 

Kategorie strukturované kabeláže dle výkonnosti: 

V případě hodnocení prvků strukturované kabeláže se nejčastěji hovoří o dělení 

na tzv. kategorie. Těch dnes existuje několik a každá z nich je definována ve 

standardech. Základní rozdělení prvků strukturované kabeláže je tedy následující: 

 

Kategorie 3 (Cat. 3) - je nejnižší kategorií. U prvních sítí se komponenty kategorie 3 

používaly pro přenos hlasu i dat. Dnes se již prvky kategorie 3 ve většině případů 

používají pouze pro telefonní rozvody (např. propojovací ISDN panely, kabely k 

telefonní ústředně či propojovací šňůry k telefonnímu přístroji). Maximální přenosová 
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rychlost, které bylo možné dosahovat na kabelážích kategorie 3, byla 10 Mb/s (protokol 

10Base-T). 

 

Kategorie 4 (Cat. 4) - tato kategorie se již téměř nepoužívá. Byla spojována především 

se společností IBM a jejími prvky pro sítě Token Ring. Kategorie 4 byla silně 

zastoupená především v USA, v evropských standardech nebyla nikdy zmíněna. 

 

Kategorie 5 (Cat. 5) – Pracuje v šířce pásma do 100 MHz. Rozvody pro počítačové sítě 

s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s, resp. 1 Gbit/s v případě využití všech 8 vláken. 

Využíván u 100 Mbit/s TPDDI a 155 Mbit/s ATM. Z důvodu cenové dostupnosti je v 

této chvíli kategorie 5 stále nejrozšířenější kategorií ve strukturované kabeláži. 

Komponenty kategorie 5 umí přenést i Gigabit Ethernet v podání protokolu 1000BaseT. 

Nicméně přenosová rychlost 1 Gb/s je limitní rychlostí pro všechny komponenty 

kategorie 5.  

 

Kategorie 6 (Cat. 6) - tato kategorie byla schválena v roce 2002. Pracuje s 

dvojnásobnou šířkou pásma než kategorie 5 (tj. až 250 MHz). Vyšší kvalita komponent 

s větší šířkou pásma zajišťuje vynikající spolehlivost přenosu Gigabit Ethernetu (1Gb/s) 

u kabelážních systémů kategorie 6 ve srovnání s kategorií 5 a zároveň i podporu dalších 

protokolů (např. kromě již zmíněného 1000Base-T i 1000Base-TX nebo částečně i 

nového protokolu 10GBase-T). 

 

Kategorie 6A (Cat. 6A) – toto je nejnovější kategorie, která vznikla v dubnu 2008. V 

této chvíli je plně specifikována pouze v americké normě ANSI/TIA/EIA 568B.2-10. S 

kategorií 6A se počítá především pro plnohodnotný přenos protokolu 10GBase-T na 

všechny vzdálenosti (rychlost 10 Gb/s), které jsou v metalické kabeláži běžné. Oproti 

kategorii 6 pracují komponenty kategorie 6A s dvojnásobnou šířkou pásma – tj. 500 

MHz, která poskytuje komponentům této nové kategorie již zmíněnou vyšší datovou 

propustnost. Kompletní schválení těchto nových prvků i v ostatních standardech (tj. 

ISO/IEC a CENELEC) se očekává ve druhé polovině roku 2009. I když se zpočátku 

počítalo s nasazením kategorie 6A především v páteřních spojích nebo datových 

centrech, mnozí výrobci (např. Solarix, Signamax či RiT) nabízí svá 10G řešení i pro 

kabeláže běžných LAN sítí – tj. až k uživateli na stůl. 
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Kategorie 7 (Cat. 7) - tato kategorie byla poprvé zmíněna již v roce 1997, nicméně 
schválení se dočkala až v roce 2002, a to navíc pouze pro kabel a nikoli pro spojovací 
hardware (tj. zásuvky, patch panely atd.). Pracovní frekvence kategorie 7 je nyní 600 
MHz. 

 

Kategorie 7A (Cat. 7A) - vznikne poté, co bude plně schválena kategorie 6A i v 

evropské a celosvětové normě. Současná kategorie 7 totiž bude z důvodu velké 

„blízkosti“ šířky pásma s kategorií 6A (500 MHz vs. 600 MHz) změněna na kategorii s 

dvojnásobnou šířkou pásma 1000 MHz a s označením 7A. 

 

 

4.3  Aktivní prvky  

 

Rozbočovače (Huby) 

 

Rozbočovače se používají v sítích, které nejsou příliš rozsáhlé nebo tam, kde je 

třeba rozšířit stávající možný počet připojených stanic. Každý rozbočovač lze srovnat se 

segmentem koaxiální sítě, tzn. že hub je sdílen všemi stanicemi sítě. V jednom 

okamžiku je přenos signálu zprostředkován pouze pro jeden počítač vysílající a jeden 

přijímající. Ostatní stanice čekají na uvolnění přenosového kanálu. Rozbočovač tedy 

tvoří kolizní doménu, stejně jako segment koaxiální kabeláže. Teoretická průměrná 

průchodnost informací přes rozbočovač je tedy dána rychlostí přenosu dělenému 

počtem připojených stanic, např. u 24portového rozbočovače 10 Mbps je 10 Mbps/24, 

tzn. cca. 0,4 Mbps. 

Vzhledem k uvedeným principům je tedy zřejmé, že uplatnění rozbočovačů je 

v takových sítích, kde nedochází příliš často k velkému zatížení sítě, které by přinášelo 

zvýšení počtu kolizí až zahlcení sítě. Tomuto určení odpovídá i jejich cena, která je 

typicky třetinová oproti přepínačům. Rozbočovače používají protokoly Ethernet a Fast 

Ethernet. 
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Přepínače (Switche) 

  

Přepínače se používají v sítích, ve kterých dochází k relativně vyššímu zatížení 

sítě s větším počtem stanic. Využívají se zejména přepínače nesymetrické, které 

disponují např. 24 porty 100 Mbps a jedním nebo dvěma porty 1000 Mbps. Do 

pomalejších portů se zapojují stanice nebo rozbočovače, do rychlejších portů servery 

nebo páteřní vedení. V praxi totiž naprostá většina komunikace prochází po trase 

stanice-server nebo server-stanice, takže rychlost sítě je tedy dána rychlostí kanálu 

vedoucího na server. 

Princip přepínače je v tom, že vnitřní logika přepínače kontroluje adresy 

odesílatele a příjemce obsažené v přenášené informaci a na základě těchto adres provádí 

přepínání daného paketu pouze na port přepínače, kde se stanice nebo server s danou 

cílovou adresou nachází. Tím dochází k odlehčení zatížení ostatních portů přepínače, 

které jsou volné pro současnou komunikaci jiných dvou účastníků sítě. Přepínač tedy 

tvoří broadcastovou doménu. Přepínače jsou typicky určeny do topologií jedné lokální 

sítě. Přepínače používají protokoly Ethernet, Fast Ethernet a Gigabit Ethernet. 

V poslední době nacházejí stále vyšší uplatnění přepínače na třetí vrstvě 

síťového modelu OSI, které v sobě slučují funkci přepínačů a směrovačů (viz níže). 

Toto řešení využívá podstatně rychlejšího hardwarového řešení přepínače ke směrování 

paketů a proto vytlačuje standardní směrovače hlavně v lokálních sítích. 

 

Směrovače (Routery) 

 

Směrovače pracují podobně jako přepínače na základě vnitřní logiky přepínání 

paketů. Toto přepínání se však děje ne na úrovni jedné sítě a fyzických hardwarových 

síťových adres jako v případě přepínačů, ale na úrovni směrování paketů mezi 

jednotlivými sítěmi. Směrovač je tedy prvek pro spojení jednotlivých sítí mezi sebou 

s definovanými vlastnostmi předávání. Směrovač tedy tvoří rozhraní mezi 

broadcastovými doménami. V současné době je největší využití směrovačů 

v celosvětové síti Internet, která je vlastně tvořena jednotlivými sítěmi spojenými 

směrovači. Vzhledem k tomu, že se většinou přenášejí informace z jedné rozsáhlé sítě 

do jiné, jsou využívány rychlé protokoly jako ATM, Gigabit Ethernet a Fast Ethernet. 

 



26 

 

4.4  Normy ČSN 

 

ČSN EN 50173-1, edice 2 

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy. 

Část 1: Všeobecné požadavky 

Norma definuje strukturu a nejmenší rozsah univerzálního kabelážního systému, 

požadavky na realizaci a výkonnostní požadavky na jednotlivé části kabeláže a jejich 

prvky. 

 

ČSN EN 50174 – 1, edice 2 

Informační technologie - Instalace kabelových rozvod 

Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality 

Norma specifikuje základní požadavky na plánování, realizaci a provoz 

kabelových rozvodů informační techniky používající symetrické měděné kabelové 

rozvody a kabelové rozvody z optických vláken 

 

ČSN EN 50174-2, edice 2 

Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů 

Část 2: Instalace kabelových rozvodů 

Norma obsahuje podrobné požadavky a návod vztahující se k plánování 

instalace a postupům v budovách a je určena pro techniky, kteří se přímo účastní 

plánování instalací kabelových rozvodů informační techniky. 

 

ČSN EN 50174-3  

Informační technologie – Kabelová vedení 

Část 3: Projektová příprava a instalace vně budov 

Norma obsahuje podrobné požadavky a návod vztahující se k projektové 

přípravě a výstavbě vně budov a je určena pro techniky, kteří se přímo účastní 

projektové přípravy výstavby kabelových vedení informačních technologií. 
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4.5  WiFi 

 

4.5.1 Charakteristika WiFi 

 

Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi,wi-fi, wifi) je standard pro lokální 

bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. 

Původním cílem Wi-Fi sítí bylo zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných 

zařízení a dále jejich připojování na lokální (např. firemní) sítě LAN. S postupem času 

začala být využívána i k bezdrátovému připojení do sítě Internet v rámci rozsáhlejších 

lokalit a tzv. hotspotů. Wi-Fi zařízení jsou dnes prakticky ve všech přenosných 

počítačích a i v některých mobilních telefonech. Úspěch Wi-Fi přineslo využívání 

bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného 

frekvenčního spektra a dále častých bezpečnostních incidentů. 

Bezdrátová síť může být vybudována různými způsoby v závislosti na 

požadované funkci. Ve všech případech hraje klíčovou roli identifikátor SSID (Service 

Set Identifier), což je řetězec až 32 ASCII znaků, kterými se jednotlivé sítě rozlišují. 

SSID identifikátor je v pravidelných intervalech vysílán jako broadcast, takže všichni 

potenciální klienti si mohou snadno zobrazit dostupné bezdrátové sítě, ke kterým je 

možné se připojit (tzv. asociovat se s přístupovým bodem). 

 

4.5.2 Ad-hoc síť 

 

V ad-hoc síti se navzájem spojují dva klienti, kteří jsou v rovnocenné pozici 

(peer-to-peer). Vzájemná identifikace probíhá pomocí SSID. Obě strany musí být v 

přímém rádiovém dosahu, což je typické pro malou síť nebo příležitostné spojení, kdy 

jsou počítače ve vzdálenosti několika metrů. 

 

4.5.3 Infrastrukturní sí ť 

 

Typická infrastrukturní bezdrátová síť obsahuje jeden nebo více přístupových 

bodů (AP – Access Point), které vysílají své SSID. Klient si podle názvů sítí vybere, ke 

které se připojí. Několik přístupových bodů může mít stejný SSID identifikátor a je plně 
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záležitostí klienta, ke kterému se připojí. Může se například přepojovat v závislosti na 

síle signálu a umožňovat tak klientovi volný pohyb ve větší síti (tzv. roaming). 

 

4.5.4 Bezpečnost bezdrátových sítí 

 

Problém bezpečnosti bezdrátových sítí vyplývá zejména z toho, že jejich signál 

se šíří i mimo zabezpečený prostor bez ohledu na zdi budov, což si mnoho uživatelů 

neuvědomuje. Dalším problémem je fakt, že bezdrátová zařízení se prodávají s 

nastavením bez jakéhokoliv zabezpečení, aby po zakoupení fungovala ihned po 

zapojení do zásuvky. Nezvaný host se může snadno připojit i do velmi vzdálené 

bezdrátové sítě jen s pomocí směrové antény, i když druhá strana výkonnou anténu 

nemá. Navíc většina nejčastěji používaných zabezpečení bezdrátových sítí má jen 

omezenou účinnost a dá se snadno obejít. Různé typy zabezpečení se vyvíjely postupně, 

a proto starší zařízení poskytují jen omezené nebo žádné možnosti zabezpečení 

bezdrátové sítě. Právě kvůli starším zařízením jsou bezdrátové sítě někdy zabezpečeny 

jen málo. V takových případech je vhodné použít zabezpečení na vyšší síťové vrstvě, 

například virtuální privátní síť. 

 

4.5.4.1 Zablokování vysílání SSID 

 

Zablokování vysílání SSID sice porušuje standard, ale je nejjednodušším 

zabezpečením bezdrátové sítě pomocí jejího zdánlivého skrytí. Klienti síť nezobrazí v 

seznamu dostupných bezdrátových sítí, protože nepřijímají broadcasty se SSID. 

Bohužel při připojování klienta k přípojnému bodu je SSID přenášen v otevřené podobě 

a lze ho tak snadno zachytit. Při zachytávání SSID při asociaci klienta s přípojným 

bodem se používá i provokací, kdy útočník do bezdrátové sítě vysílá rámce, které 

přinutí klienty, aby se znovu asociovali. 

 

4.5.4.2 Kontrola MAC adres 

 

Přípojný bod bezdrátové sítě má k dispozici seznam MAC adres klientů, kterým je 

dovoleno se připojit. Útočník se může vydávat za stanici, která je již do bezdrátové sítě 

připojena pomocí nastavení stejné MAC adresy (pokud je na AP tato funkce aktivní). 
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4.5.4.3 802.1X 

 

Přístupový bod vyžaduje autentizaci pomocí protokolu IEEE 802.1X. Pro ověření je 

používán na straně klienta program, který nazýváme prosebník (suplikant), kterému 

přístupový bod zprostředkuje komunikaci s třetí stranou, která ověření provede 

(například RADIUS server). Za pomoci 802.1X lze odstranit nedostatky zabezpečení 

pomocí WEP klíčů. 

 

4.5.4.4 WEP 

 

Šifrování komunikace pomocí statických WEP klíčů (Wired Equivalent Privacy) 

symetrické šifry, které jsou ručně nastaveny na obou stranách bezdrátového spojení. 

Díky nedostatkům v protokolu lze zachycením specifických rámců a jejich analýzou 

klíč relativně snadno získat. Pro získání klíčů existují specializované programy. 

 

4.5.4.5 WPA 

 

Kvůli zpětné kompatibilitě využívá WPA (Wi-Fi Protected Access) WEP klíče, 

které jsou ale dynamicky bezpečným způsobem měněny. K tomu slouží speciální 

doprovodný program, který nazýváme prosebník (suplikant). Z tohoto důvodu je možné 

i starší zařízení WPA vybavit. 

Autentizace přístupu do WPA sítě je prováděno pomocí PSK (Pre-Shared Key – 

obě strany používají stejnou dostatečně dlouhou heslovou frázi) nebo RADIUS server 

(ověřování přihlašovacím jménem a heslem). 

 

    

4.5.4.6 WPA2 

 

Novější WPA2 přináší kvalitnější šifrování (šifra AES), která však vyžaduje 

větší výpočetní výkon a kompatibilní síťové adaptéry, proto nelze WPA2 používat na 

starších zařízeních. 
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4.5.5 IEEE 802.11g 

 

Je nejpoužívanější WiFi standard rozšiřující IEEE 802.11b a je zpětně 

kompatibilní. Vysílá ve stejném frekvenčním pásmu 2400 - 2485 MHz, ale maximální 

nominální rychlost je 54 Mbit/s, což odpovídá přenosům přibližně o rychlosti 25 Mbit/s. 

Použité modulační schéma je OFDM pro rychlosti 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 a 54 

Mbit/s, přičemž pro rychlosti 1, 2, 5.5 a 11 Mbit/s je použito stejné schéma jako ve 

standardu IEEE 802.11b. 

 

4.6  Standard IEEE 802.3af – PoE 

 

PoE (Power over Ethernet) je napájení po datovém síťovém kabelu, bez nutnosti 

přivést napájecí napětí k přístroji dalším samostatným kabelem. Smyslem tohoto 

standardu je zjednodušit připojování přístrojů; zapojuje se jen 1 datový konektor místo 

2 (data+napájení). Může mít také funkci zajištění zálohovaného napájení - při výpadku 

napájecí sítě v okolí přístroje, centrální zdroj PoE je obvykle napájen zálohovaně. 

 

4.6.1 Způsoby PoE 

 

Pro PoE se využívá v zásadě dvou možných řešení: 

- Napájení po volných nevyužitých párech v datovém kabelu (režim B). Napájecí páry 

jsou 4,5 a 7,8. 

- Napájení „fantómovým“ napětím mezi dvojicí aktivních párů vodičů, po kterých se 

současně přenášejí i data (režim A). Napájecí (a datové) páry jsou zde 1,2 a 3,6. 

 

4.6.2 Vlastnosti, praktické řešení 

 

Jelikož u zatím nejpoužívanějších standardů 10Base-T a 100Base-TX ethernetu 

jsou využívány jen 4 vodiče z celkových osmi, zbývající čtyři vodiče se dají použít pro 

napájení. Tento způsob je použitelný jak u aktivních prvků (síťové přepínače) tak u 

pasivních injektorů a napájecích panelů v rozvaděčích. 

Druhý způsob vyžaduje složitější uspořádání na straně zdroje a je častější v 

přepínačích, jejichž cena se možností dodávky napájecího výkonu z portů výrazně 
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zvyšuje. Protože současná perspektivní rychlost ethernetu, odpovídající definici 

1000Base-T, již využívá všech čtyř párů v datovém kabelu strukturované kabeláže, 

pozbývá zvolna první způsob s volnými páry na významu. 

 

4.6.3 Normy, třídy PoE 

 

Způsob napájení, který podléhá mezinárodně uznávanému standardu, má 

označení IEEE 802.3af. Tento typ se v detailech (polarita) liší od návrhu firmy Cisco. 

Řada současných přístrojů dovoluje napájení podle obou standardů, 802.3af i firemního 

Cisco. Druhý z uvedených je však podporován jen z důvodů zpětné slučitelnosti a v 

současnosti je zastaralý, protože 802.3af ho plně nahrazuje. Standard kombinuje obě 

popsané metody (volné páry nebo datové páry). Používá se napětí 48 V a max. 

proudový odběr jednoho přístroje je 400 mA. 

 

Norma dělí spotřebiče napájené přes PoE do tříd 1 až 4 podle požadovaného příkonu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7 – Třídy zařízení PoE 

 

Třídu lze na zdroji (např. přepínači) nastavit ručně nebo si ji napájený přístroj 

sám dynamicky dohodne s napájecím zařízením. 

 

Pro úplnost je vhodné dodat, že existuje už i návrh standardu IEEE 802.3at. 
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5. Návrh řešení 

 

5.1  Obecný popis nového řešení 

 

V příloze č. 1 je obsaženo půdorysné schéma objektu. 

Navrhovaný způsob řešení včetně nejmenších detailů byl zvolen s ohledem na 

cenu, potřebnou kvalitu a hlavně budoucí použití.  

 V budově bude realizován nový rozvod strukturované kabeláže, který bude 

uložen do plochých plastových žlabů. Pro zkrácení metráže strukturované kabeláže 

bude pro vedení kabelů využit prostor pod stropními podhledy. Kabelové trasy se kříží 

se silovými rozvody budovy, proto bude zvolen stíněný kabel FTP. 

 Do kanceláře 1.3 umístíme server, switch, UPS a WiFi AP.  

 Prodejnu 1.1 vybavíme 2ks PC a dvěma notebooky, z nichž jeden bude určen 

jako pracoviště pro vnější komunikaci a druhý jako přenosný terminál. Také zde 

umístíme termální pokladní tiskárnu, kterou snížíme náklady na tisk pokladních 

dokladů, a tiskárnu A4 pro tisk faktur. 

 Kancelář 2.3 dovybavíme WiFi routerem s firewallem, který bude poskytovat 

internetové připojení na prodejnu, server a samozřejmě na PC kanceláře 2.8. 

Sklad mimo hlavní budovu vybavíme WiFi AP, který bude bezdrátové poskytovat 

připojení pro mobilní terminál a zároveň bude spojen s WiFi AP v kanceláři 1.3. 

 Místnost účetní 2.8 bude vybavena novou multifunkční tiskárnou a pracovní 

stanicí, která se bude bezdrátově připojovat k WiFi AP v kanceláři 1.3. 

 Počítačová síť je navržena pro komunikace s terminálovým serverem a pro 

obsloužení kamerového systému. Proto je zvolen i s ohledem na budoucnost standard 

Gigabit Ethernet -  1000Base-T. 

 SW bude obsluhovat na PC stanicích MS Windows XP a na serveru MS 

Windows Server 2008 a SQL Server Express, který je potřebný pro běh informačního 

systému Money S4.  

 Kamerový systém bude realizován v rámci nové datové infrastruktury. Zvolené 

IP kamery budou zaznamenávat obraz z prodejny, skladu, předního i zadního vchodu, 

brány a dvoru. Veškeré záznamy budou uloženy na serveru a budou se cyklicky mazat 

po 14-ti dnech. 
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5.2  Kabelážní systém 

 

5.2.1 Strukturovaná kabeláž 

  

 Standard 1000Base-T, Gigabitový ethernet, je tvořen kříženou dvojlinkou 

minimálně kategorie 5. Pro účely instalace ve firmě Instalační materiál – Herman s.r.o. 

je zvolen kabel kategorie 5 od firmy Belden v provedení typu drát a stínění FTP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 – Kabel Belden 

 

Belden FTP drát Cat 5E, 305m, AWG 24, LSZH, šedý 

Barva: Šedá 

Provedení: vnitřní, LSZH (Low Smoke Zero Halogen) 

Kategorie: 5 

Typ stínění: FTP 

Průřez: AWG 24 

Délka: 305 m 

Provedení kabelu: Drát 
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5.2.2 Vedení a přípojná místa 

 

 V druhém nadzemním podlaží bude pouze 1 zásuvka. Protože se jedná o 

„obytnou“ část, je dimenzování počtů zásuvek dostatečné a má pouze 2 účely – bude 

přes ni spojen server k internetu a připojen VoIP telefon. V případě budoucích potřeb je 

možné vzniklým prostupem protáhnout optický fiber a přivést sem linku 

několikanásobně rychlejší. Do kanceláře účetní nebudeme vést datovou kabeláž, 

abychom příliš nezasahovali do budovy, PC bude do sítě připojeno bezdrátově. 

 Přízemní část je více pracovně využita, proto se skoro všechna infrastruktura 

bude nacházet zde. Zásuvkami budou zakončeny všechny datové vodiče. Aktivní a 

pasivní číst datové infrastruktury tak bude oboustranně oddělena konektorem RJ-45, na 

jedné straně zásuvkou, na druhé straně patch panelem v rackovém rozvaděči.  

 

 

5.2.2.1 Zásuvky RJ-45 

 

 

 Zásuvkou pro datové kabely s konektorem RJ-45 je zvoleno řešení od firmy 

ABB, v provedení s oblými rohy, Tango. Jedná se o jednu z nejvíce rozšířených variant 

v česku. Dokonce ji používá Armáda ČR ve svých mobilních pracovištích, protože 

splňuje přísné normy ISO 11801 obsažené v ČSN EN 50173. Je tedy 

profesionální montážní zásuvkou pro budování počítačové sítě pomocí kroucené 

dvojlinky kategorie 6. Obsahuje dvě úhlové zdířky pro RJ-45 konektory, které jsou 

osazeny konektory Panduit. Osazuje se na omítku a pro snadnou a rychlou montáž 

kabelu je vybavena samořeznými kontakty. 
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Obr. 6 – Zásuvka ABB Tango 

 

ABB Tango zásuvka - 2x RJ45 Cat.5E, FTP 

- CAT 5E 

- šikmý vývod 

- narážecí svorky 

- stíněná 

- na omítku (není třeba krabičky) 

- certifikace EIA TIA 568 a ISO IEC 11801/EN 50173  

- barva bílá 

 

 

5.2.2.2 Přípojná místa a značení 

  

 Přípojná místa jsem dimenzoval stávajícím potřebám osazení místností 

výpočetní technikou a představě způsobu práce s ní. Jejich rozmístění je uvedeno na 

schematickém obrázku 8. Dané stávající využití jsem v místnostech zdvojnásobil, aby 

zde bylo možné časem využít více zařízení umožňující sítový provoz. Značení portů 

síťových zásuvek je popsáno níže, značení portů na patch panelu bude korespondovat se 

zásuvkami. Kabely budou taktéž označeny na obou koncích dle značení zásuvek. 
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A            1.3             B C            1.3             D 

CAM 1.2 - A 

WiFi 1.3 

A            1.1             B 

E             1.1             F 

C            1.1             D 

 Kancelář 1.3 – 4+1 přípojné místo 

 

 V této místnosti se nachází 1 pracovní stanice a síťová tiskárna. To odpovídá 2 

přípojným bodům. Rezerva v tomto ohledu činí další 2 zásuvky. Jednotlivé porty budou 

označeny následovně: 

 

 

 

 

 Dále zde bude umístěn rozvaděč, ve kterém bude na patch panelu zakončení 

všech zásuvek. Zapojení WiFi AP bude realizováno přímo z rozvaděče přes zásuvku 

s jedním portem a označením: 

 

 

 

 

 Sklad 1.2 – 1 přípojné místo 

 

 Ve skladě bude připojena pouze kamera. Místo pro jakoukoliv výpočetní 

techniku zde opravdu není. Zásuvka zde bude pouze 1 s označením: 

 

 

 

  

 Prodejna 1.1 – 6+2 přípojná místa 

 

 Na prodejně budou stacionárně umístěné 2 PC, 1 VoIP telefon a 2 notebooky, ty 

se budou připojovat přes WiFi. Zásuvky budou tedy 3 o celkovém počtu 6 portů, 

označení bude následující: 
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CAM 1.1 - A CAM 1.1 - B 

Serv        2.3      VoIP 

CAM 1.7 - A 

CAM DVUR - A CAM DVUR - B 

Na prodejně také budou 2 kamery, připojení bude přes 2 zásuvky s následujícím 

označením: 

 

 

 

 

 Kancelář 2.8 – 2 přípojná místa 

 

 V kanceláři v prvním patře je autonomně fungující PC. Připojení k Internetu 

bude rozdělenou routerem mezi PC a zásuvku k serveru. Druhý port zásuvky bude 

vyhrazen pro VoIP telefon. Zásuvka tedy bude jedna dvouportová s následujícím 

označením: 

  

 

 

  

 Vchod 1.6 – 1 zásuvka 

 

 Ve vchodě 1.7 bude 1 zásuvka pod stropem pro připojení kamery. Označena 

bude takto: 

 

 

 

 Dvůr – 2 připojené místa 

 

 Ve dvoře budou nainstalovány 2 kamery bez zásuvky. Datový kabel bude 

zaveden přímo do zařízení, v patch panelu bude ovšem označen stejně jako bude 

nálepka na kameře: 
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5.2.2.3 Vkládací lišty a trasy 

 

Pro vedení datové kabeláže bude využito instalačních lišt. Jejich výbornou vlastností je 

možnost pozdějšího uložení kabelů a snadná montáž. Bude využito lišt různých rozměrů 

- 70x40mm pro vedení z rozvaděče, 40x20mm po rozvětvení a 15x10mm pro malá 

vedení. Rozpočet metráží lišt bude uveden v tabulce celkové kalkulace. Rozkreslení 

jednotlivých tras a přípojných míst je na obrázku 8. 

 

 

 

Obr. 7 – Vkládací lišta 

 

Trasa 1 – Vede z datového rozvaděče v kanceláři 1.3 na prodejnu 1.1. Ve vkládací liště 

 bude uloženo 17 kabelů. Bude použita lišta 70x40mm. 

Trasa 2 – Vede z datového rozvaděče v kanceláři 1.3 k venkovním kamerám. Ve 

 vkládací liště budou uloženy 2 kabely. Bude použita lišta 15x10mm. 

Trasa 3 – Vede z rozbočení Trasy 1 na prodejně 1.1 k místu montáže kamer ve vchodě 

 1.6 a na prodejně. Ve vkládací liště bude uložen 1 kabel. Lišta bude 15x10mm. 

Trasa 4 – Vede z rozbočení Trasy 1 na prodejně 1.1 do kanceláře 2.3. Ve vkládací liště 

 budou uloženy 2 kabely. Bude použita lišta 15x10mm. 

Trasa 5 – Vede z rozbočení Trasy 1 na prodejně 1.1 k místu montáže zásuvek. Ve 

 vkládací liště bude uloženo 6 kabelů. Bude použita lišta 40x20mm. 

Trasa 6 – Vede z rozbočení Trasy 1 na prodejně 1.1 k místu montáže kamery na 

 prodejně v rohu. Ve vkládací liště bude uloženo po 1 kabelu. Lišta 15x10mm. 

Trasa 7 – Vede z rozbočení Trasy 1 ve skladě 1.2 k místu montáže kamery ve skladě. 

 Ve vkládací liště bude uložen 1 kabel. Bude použita lišta 15x10mm. 

Trasa 8 – Vede z rozvaděče v kanceláři 1.3 k zásuvkám v kanceláři 1.3. Ve vkládací 

 liště bude uloženo 5 kabelů. Bude použita lišta 40x20mm.  

Trasa 9 – Vede od ukončení Trasy 8 zásuvkami. Pro rozvod k zásuvce pro WiFi. Bude 

 použita lišta 15x10mm s 1 kabelem. 

 

Veškeré trasy jsou v souladu s normou ČSN EN 50174-2, edice 2  



 

Obr. 8 – Kabelové trasy a rozmíst

 

 

 

 

Trasa 5 

Trasa 4 
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abelové trasy a rozmístění zařízení 

 

Trasa 3 

Trasa 1 

Trasa 7 
Trasa 6 

Trasa 9 

Trasa 2 

Trasa 8 
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5.3  Datový rozvaděč 

 

5.3.1 Racková skříň 

 

Výběr vhodného datového rozvaděče je v tomto případě složité a zásadní. Pokud 

zvolíme malý rozvaděč a budeme chtít všechny stěžejní komponenty umístit do tohoto 

rozvaděče, může se v budoucnu stát, že se potkáme s problémem nedostatku místa. 

Malý rozvaděč je ovšem zásadně levnější oproti velkému a není tak prostorově náročný. 

Nedostatečný počet U v rozvaděči ale nijak rozšířit nejde. 

Pro tuto infrastrukturu jsem tedy zvolil řešení, kdy všechny komponenty nutné 

pro běh sítě budou umístěny v racku. Zvolil jsem rackovou skříň od výrobce 

BESPECO, který se specializuje na rackové skříně pro muzikanty, kteří osazují skříně 

výkonnými tepelně náročnými komponenty. Tuto skříň zavěsíme na konzolové držáky 

pod strop do severozápadního rohu kanceláře 1.3. Odstup zadní stěny skříně od zdi bude 

činit cca. 10cm, abychom docílili lepší odvod tepla a také proto, abychom do skříně 

umístili server. Mezera bude zakryta děrovaným plechem ze zdrojů uživatele. Místnost 

je uzamykatelná a přístup do ní mají pouze některé osoby, proto bude skříň otevřená a 

to bez přední stěny. 

 

BESPECO STRK12 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 – Racková skříň  

Kovový rack pro studia 12U 19" 

• výška: 64 cm 

• šířka: 56 cm 

• použitelná hloubka: 63 cm 

• hmotnost: 17,5 cm 

• maximální nosnost: 100 Kg 
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5.3.2 Osazení datového rozvaděče 

 

 Osazení datového rozvaděče bylo navrhnuto s ohledem stávající funkční potřebu 

firmy. Veškerá zařízení potřebná pro běh sítě budou v tomto rozvaděči umístěny, lze 

tedy teoreticky říci, že pokud tento rozvaděč umístíte do jiné budovy, přestěhujete 

podstatu informační infrastruktury podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 – Datový rozvaděč 

 

5.3.2.1 Patch panel 

  

 Patch panel Solarix s označením SX24-5E-STP-BK je stíněný panel kategorie 5, 

který je osazen 24 porty RJ45 a IDC svorkovnicí Krone. Kontakty jsou na svorkovnici 

odlišeny barvami podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. 

Tento panel z produktové řady Solarix – CAT 5E bez problémů splňuje a rovněž 

převyšuje požadavky definované v mezinárodních standardech TIA/EIA 568, EN 50173 

a ISO 11801 včetně všech nejnovějších dodatků pro tuto kategorii. Panel je navrhnut 

tak, aby byl robustní, spolehlivý, poskytoval maximální výkon a umožňoval 

jednoduchou instalaci. Součástí těla panelu je vyvazovací lišta, která umožňuje pevné 

uchycení a přehledné uspořádání datového kabelu. Barva stíněného patch panelu Solarix 

CAT 5E je černá, velikost v datovém rozvaděči je 1U. 

Patch panel 

Switch 

UPS 

Server 



 

Obr. 11 – Patch panel Solarix

 

5.3.2.2 Server

 

 Server HP ProLiant DL120 G6 je nový nízkonákladový model základní 

určený pro použití v racku.

v rackové skříni. Server DL120 G6 podporuje 

 

 

 

 

Obr. 12 – Server HP 

 

Parametry serveru: 

Processor: 

 Intel® Xeon® processor X3450 (2.67GHz, 95W, 8MB, 1333, Turbo 1/1/4/4).

Chipset: 

Intel® 3420 Chipset. 

Memory:  

4GB (2x2GB) PC3-10600R DDR3 Registered (RDIMM) ECC

Network Controller: 

Integrovaný NC107i PCI Express Gigabit Server Adapt

Storage Controller: 

HP Smart Array P212/256MB Controller (RAID 0, 1, 5).
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Patch panel Solarix 

Server 

ProLiant DL120 G6 je nový nízkonákladový model základní 

ený pro použití v racku. Je kompaktních rozměrů – 1U, což nezabere p

. Server DL120 G6 podporuje čtyřjádrové procesory Intel® Xeon®

Intel® Xeon® processor X3450 (2.67GHz, 95W, 8MB, 1333, Turbo 1/1/4/4).

10600R DDR3 Registered (RDIMM) ECC 

Integrovaný NC107i PCI Express Gigabit Server Adapter. 

HP Smart Array P212/256MB Controller (RAID 0, 1, 5). 

 

ProLiant DL120 G6 je nový nízkonákladový model základní řady 

což nezabere příliš místa 

procesory Intel® Xeon® 

Intel® Xeon® processor X3450 (2.67GHz, 95W, 8MB, 1333, Turbo 1/1/4/4). 
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Hard Drives: 

2 x hot plug SATA II – 320GB 3,5“  HDD. 

Optical Drive:  

HP dvd556s 

Vzdálená správa: 

Lights-Out 100i. 

Graphics:  

64MB shared, až 1600 x 1200, 16bpp, 75Hz. 

Power Supply:  

Auto-sensing 400-Watt PFC Power Supply, CE Mark Compliant 

 

 

5.3.2.3 UPS 

 

 Inteligentní záložní zdroj APC Smart-UPS Rack-mount 1000VA navržený pro 

servery a síťová zařízení v černém provedení. Je určen pro montáž do racků o velikosti 

19 palců s výškou pozice 2U. Disponuje sériovým a USB komunikačním rozhraním. 

Je vybaven softwarem PowerChute, line-interaktivní technologií, šachtou SmartSlot a 

přehlednou audiovizuální notifikací. Zálohovací doba je 9,1 minut při maximálním 

zatížení 670 wattů. Pohodlný a spolehlivý provoz zajistí bezúdržbové olověné 

akumulátory měnitelné za provozu a zvukový alarm, který Vás 

upozorní na výrazné vybití baterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 – UPS APC 
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Parametry a specifikace: 

Vstup: 

Nominální napětí: 230 V   

Frekvence: 50/ 60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce)   

Napěťový rozsah pro hlavní provoz: 160 - 286 V   

Napěťový regulovatelný rozsah pro hlavní provoz: 151 - 302 V 

Výstup: 

Kapacita: 670 W/1000 VA   

Nominální napětí: 230 V   

Napěťové zkreslení: <5% při plném zatížení 

Frekvence: 47 - 53 Hz pro 50 Hz nominální, 57 - 63 Hz pro 60 Hz nominální   

Koeficient amplitudy: až 5 : 1   

Typ napětí: sinusové   

Baterie: 

Doba nabíjení: cca 3 hodiny 

Zálohovací doba s polovičním zatížením: 31,6 minut (335 W) 

Zálohovací doba s plným zatížením: 9,1 minut (670 W) 

Typ: olověné bezúdržbové akumulátory uživatelem vyměnitelné za provozu - RBC22 

Hmotnost: 

21,82 kg  

 

5.3.2.4 Switch 

 

 Gigabitový inteligentní přepínač Netgear ProSafe GS724TP zajistí dostatečnou 

konektivitu a datovou propustnost pro všechny zařízení, které v síti poběží. Pomocí 

vestavěného PoE u všech 24 portů zajistí napájení pro kamery a při budoucím rozšíření 

dalším switchem je tato funkce obsažena v tomto switchi, další ji mít nemusí, což 

snižuje budoucí náklady. 

 

 

 

Obr. 14 – Switch Netgear 
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KLÍ ČOVÉ VLASTNOSTI: 

- 24 portů 10/100/1000, které podporují PoE standardu 802.3af 

- 2 SFP zásuvky pro volitelné optické připojení 

- Intuitivní webové rozhraní s automatickou konfigurací 

- Pokročilé zabezpečení, QoS, upřednostnění a řízení provozu 

- Plně funkčně vybavené flexibilní napájení přes ethernet (PoE) 

 

 S celkovou spotřebou energie 192 W si může uživatel vybrat, zda do sítě zapojí 

až 24 IP zařízení standardu 802.3af. Napájení přes ethernet (PoE) optimalizuje instalaci 

a správu napájení síťových zařízení, jako jsou bezdrátové přístupové body, VoIP 

telefony a pozorovací IP kamery. Možnosti napájení přes ethernet (IEEE 802.3af) 

snižují dobu a náklady potřebné pro instalaci u mnoha síťových zařízení. 

 Přepínače GS724TP také nabízí pokročilé funkce, které poskytují robustní 

zabezpečení, jako např. autentizaci podle standardu 802.1x a filtrování ACL pro 

povolení nebo odepření provozu na základě MAC adres (fyzických adres). 

 

 Obsluha front Priority queuing zaručuje, že se provoz s vysokou prioritou vyřídí 

účinně a přepínač GS724TP také nabízí rozšířenou sadu funkcí kvality služby (QoS), 

zahrnující upřednostnění podle 802.1p, upřednostnění na bázi vrstvy 3 a 4. 

Přepínače má také SNMP (verze 1, 2c a 3) pro správu všech síťových zařízení, 

sledování dat a snazší vynucené kritické ovládání a zásady pro IT oddělení. 

 Gigabitové inteligentní přepínače ProSafe s napájením přes ethernet GS724TP 

má doživotní záruku.  

 

 

5.4 WiFi 

 

 Bezdrátové připojení k Internetu bude realizováno pomocí WiFi routeru, který 

bude umístěn v kanceláři 2.3, protože zde je umístěna zásuvka pro připojení k Internetu 

od poskytovatele. Tento router bude poskytovat internetové připojení pro PC 

v kanceláři 2.3, pro server a pro notebook na prodejně. 
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 Nastavení routeru bude běžné, WiFi bude nastaveno zabezpečení s WPA2 

a MAC filterem pouze pro notebook. Jedinou speciální záležitostí bude oboustranná 

blokace všech portů kromě 3389 na IP serveru. Na portu 3389 bude nastavena služba 

Virtual server (port forwarding), která bude veškerou vnější komunikaci na tomto portu 

směrovat na server. 

 

 Bezdrátové připojení prodejního terminálu bude realizováno pomocí WiFi AP 

v režimu WDS. V obou skladech bude umístěno AP s externí všesměrovou anténou 

o zisku 8dBi. Nastavení AP bude běžné, SSID bude skryto a MAC filter bude nastaven 

tak, aby povolil připojení pouze prodejního terminálu. Způsob fungování je znázorněn 

na obrázku č. X. 

 

 

Obr. 15 – WiFi WDS 
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WiFi router pro sdílení Internetu – Linksys WRT54GL  

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 – router Linksys 

 

WRT54GL kombinuje rychlý 10/100Mbit switch, WiFi AP a kvalitní router 

s firewallem, jeho nejběžnější použití bude připojení domácí a firemní sítě (a to i 

bezdrátové) k síti Internet. 

Router je spojen se 4-portovým switchem. Bezpečnost přístupu do internetu 

zvyšují funkce: SPI (Stateful Packet Inspection) firewall, WEP, WPA, WPA2, IP a Mac 

filtr, filtr portů, blokování www adres, omezení přístupu v daném čase a také NAT 

technologie. Dále pak umožňuje VPN - s podporou IPSec a PPTP Pass-Through, 

DDNS, Static a Dynamic routing (RIP1 a 2), DMZ hosting. 

 

WiFi AP pro terminál – ASUS WL320gE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 – AP Asus 
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Jedná se o univerzální multifunkční WiFi přístupový bod s funkcemi Repeater, 

Bridge, Klient, Gateway a Access Point. Produkt podporuje funkci „Extended Range 

(BroadRange)“ neboli vyšší citlivost na signál a zvýšení rozsahu pokrytí až na 300 % ve 

srovnání s běžnými 802.11g zařízeními. BroadRange ve spojení s 8 dBi anténou a 

regulací výstupního výkonu umožňuje dosah signálu až 850 m ve volném prostoru. 

Přístupový bod podporuje komunikační rychlost až 125 Mbit/s. Využívá 

unikátní technologii Afterburner, která umožňuje přenášet data touto rychlostí mezi 

kompatibilními zařízeními, navíc podporuje standardy 802.11b/g pro komunikaci 

rychlostí 11 Mbit/s a 54 Mbit/s. BroadRange technologie využívá pokročilé zpracování 

digitálního signálu a zvyšuje citlivost přijímače a tím i rozsah pokrytí. Součástí je 

i pokročilá webová správa a konfigurace a podpora WEP, WPA, WPA 2 

a WDS šifrování.  

 

 

5.5 Kamerový systém 

 

Kamerový systém je určen pro záznam pohybu na prodejně a v prostorách firmy. 

Sestává se z šesti kamer, dvou venkovních a čtyř vnitřních. Všechny kamery jsou 

napájeny přes ethernet ze switche (PoE - 802.3af), nemusí se tedy nacházet poblíž 

elektrického rozvodu. Veškeré záznamy jsou pořizovány a uchovávány na serveru, pro 

úsporu místa na pevných discích bude pořizován záznam jen při detekovaném pohybu. 

Pro tuto aplikaci jsem navrhnul řešení od výrobce AXIS pro 10 kamer. 

 

Vnit řní kamera AXIS 209FD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 – Vnitřní kamera Axis 
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Axis - 209 FD je vnitřní dome IP kamera. Kamera je osazena 1/4" čipem 

Progressive Scan RGB CMOS VGA. Výstupní stream má volitelně kompresi MJPEG, 

nebo MPEG4, rozlišení až 640x480 pixelů při 30 snímcích za sekundu. Kamera má 

vestavěné detekce podhybu v obraze, alarmové vstupy a výstupy a pokročilou správu 

událostí. Při detekované události může kamera automaticky odesílat obrázky na email, 

nebo ftp. 

 

Venkovní kamera AXIS P3343 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 – Venkovní kamera AXIS 

 

Axis P3343-VE je venkovní antivandal FixDome IP kamera se vyšším SVGA 

rozlišením (800x600 bodů). Kamera je osazena 1/4" CMOS s progresivním 

skenováním. Výstupní stream má volitelně kompresi MJPEG, MPEG4 a H.264. Model 

P3343 lze použít i pro náročné venkovní aplikace díky podpoře funkcí Den/Noc 

(objektiv s automaticky řízenou clonou, automatický IR cut filrt = citlivost na IR světlo) 

a antivandal provedení. Kamera má vestavěné detekce podhybu v obraze, detekce z 

audia, alarmové vstupy a výstupy a pokročilou správu událostí. Při detekované události 

může kamera automaticky odesílat obrázky na email, nebo ftp. 
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Software kamerovému systému – AXIS Camera station base pack 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 – SW kamerového systému 

 

Monitorovací software pro 10 síťových IP kamer nabízí úplný přehled 

sledovaných míst a umožňuje tak účinnou ochranu majetku. Pomocí funkce multi-view 

je možné sledovat i nahrávat z více kamer současně. Záznamy je možné tisknout, poslat 

emailem nebo zazipovat a uchovat tak pro pozdější použití. K dispozici je také několik 

prohledávacích funkcí pro zaznamenané události, prohledávat lze také nahrané záběry 

s pohybem pouze ve vybrané oblasti záběru. Propracované uživatelské rozhraní 

poskytuje několik užitečných nastavení jako je výběr zobrazení, kontrola I/O nebo logy 

událostí. 

  



 

 Pokrytí perimetru kamerami:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 – Pokrytí kamerovým systémem
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Pokrytí perimetru kamerami:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend

Kamera

 

Snímaný prostor

 

 

 

Pokrytí kamerovým systémem 
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5.6 Aplika ční Software – Money S4 

 

S potencionálním růstem firmy může být kladem důraz na sofistikovanější SW 

pro správu podniku, prodej, účtování i skladové hospodářství. V souladu s požadavkem 

zachování původního rozhraní jsem volil ERP systém pro střední podniky opět od 

Cígler Software – Money S4. Jde o lite verzi robustního ERP systému Money S5, který 

využívá výhod technologie SQL. Společnost CSW je schopna optimalizovat grafické 

rozhraní, funkčnost systému přímo dle požadavků zadavatele. Také je schopná přes 

zabudovaný VNC server provádět interaktivní školení nebo třeba údržbu či opravy 

systému. Další výhodou je rychlé nasazení a bezproblémový import stávajících údajů 

z Money S3, který je v současné době používán. 

Nákup a úpravy systému musí firma Instalační materiál – Herman s.r.o. 

projednat s firmou CSW autonomně z důvodu optimalizace systému dle potřeb 

uživatele. Z toho důvody nebudou položky týkající se systému ve finanční rozvaze.  

 Money S4 představuje řešení na pomezí účetních a informačních (ERP) 

systémů. Předností je jednoduché uživatelské rozhraní a snadnost obsluhy, mezi další 

vlastnosti patří škálovatelnost, bezpečnost, otevřenost a funkčnost. 

 Je nabízen v podobě kompletů obsahujících všechny potřebné moduly: 

Účetnictví, Adresář, Fakturaci, Mzdy, Majetek a pomocné evidence Sklady 

a Objednávky. Komplety lze navíc rozšiřovat dokoupením dalších řešení modulů, jako 

je například aplikace pro tvorbu webových prezentací či systém řízení lidských zdrojů. 

Cena systému se pohybuje v desítkách tisíc korun 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 – Money S4 
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5.7 Kalkulace 

 

No Popis položky Umístění Počet 
Měrná 

jednotka 

Cena za 

jednotku 

v Kč bez 

DPH 

Cena 

celkem 

v Kč bez 

DPH 

1 PC HP Compaq 500B vč. periferií 
Prodejna, 

účetní 
3 Ks 17200,- 51600,- 

2 Pokladní tisk. OKPRINT 085 Prodejna 1 Ks 5979,- 5979,- 
3 Canon i-SENSYS LBP6300dn Prodejna 1 Ks 6086,- 6086,- 
4 Samsung SCX-4824FN Účetní 1 Ks 5432,- 5432,- 
5 WiFi TP-LINK TL-WN951N Účetní 1 Ks 508,- 508,- 
6 Notebook Asus K50ID-SX047V Prodejna 1 Ks 12380,- 12380,- 

7 
Notebook Asus Eee PC 1005HA 

+ Windows 7 Professional 
Prodejna 1 Ks 9050,- 9050,- 

8 Linksys WRT54GL Kanc. 2 1 Ks 1362,- 1362,- 

9 Asus WL-320gE 
Kancelář, 

Sklad 
2 Ks 1255,- 2510,- 

10 Anténa TP-Link TL-ANT2409A  
Kancelář, 

Sklad 
2 Ks 452,- 904,- 

11 Kabel Belden SFTP Cat 5E, 305m  1 Ks 2204,- 2204,- 
12 ABB Tango 2x RJ45  6 Ks 371,- 2226,- 
13 ABB Tango  1x RJ45  5 Ks 308,- 1540,- 
14 BESPECO STRK12 vč. mřížek Kanc. 1.3 1 Ks 3600,- 3600,- 
15 Solarix SX24-5E-STP-BK Kanc. 1.3 1 Ks 2560,- 2560,- 
16 Netgear ProSafe GS724TP Kanc. 1.3 1 Ks 13769,- 13769,- 
17 APC Smart-UPS 1000I rack Kanc. 1.3 1 Ks 10241,- 10241,- 
18 HP ProLiant DL120 Kanc. 1.3 1 Ks 22699,- 22699,- 
19 HP Win 2008 Server Std.1-4 CPU  Kanc. 1.3 1 Ks 13900,- 25900,- 
20 Kamera AXIS 209FD  4 Ks 10500,- 42000,- 
21 Kamera AXIS P3343  2 Ks 21500,- 43000,- 
22 AXIS Camera station base 10 Kanc. 1.3 1 Ks 23562,- 23562,- 
23 Vkládací lišta 70x40mm   14 m 85,- 1190,- 
24 Vkládací lišta 40x20mm   18 m 43,- 774,- 
25 Vkládací lišta 15x10mm  80 m 22,- 1760,- 
26 Drobný montážní materiál    2000,- 2000,- 
27 Montážnické práce – odhad  50 hod 260,-  
28 Instalace a nastavení SW - odhad  10 hod 500,-  
       
 Cena celkem za materiál     282836,- 

 

Tab. 8 - Kalkulace 
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6. Závěr 

 

 Cílem práce bylo vytvořit prováděcí projekt, jehož podstatou je optimalizace 

informační infrastruktury podniku. Současný stav kabelážního systému a výpočetní 

techniky ve firmě Instalační materiál – Herman s.r.o. je nevyhovující současným a už 

vůbec ne budoucím trendům v oblasti IT. Proto je vytvořen nový funkční model, který 

odpovídá současným trendům a normám ČSN, vychází z požadavků zadavatele a je 

v budoucnu snadno rozšiřitelný. 

 Po realizaci tohoto návrhu na optimalizaci se očekává celkové zvýšení 

produktivity firmy a také eliminace krádeží. Zaměstnanci nebudou muset řešit 

počítačové výpadky či prodlevy a budou se moci plně věnovat pracovní činnosti.  

 Celková částka může být na první pohled poněkud vyšší, ale odpovídá dodané 

technologii. Ony vysoké pořizovací náklady jsou kompenzovány následnými velmi 

nízkými náklady na údržbu a také ekonomicky příznivými náklady na potencionální 

rozšíření. Předpoklad investice je na období minimálně dalších 5 let u výpočetní 

techniky, u kamerového systému minimálně dvojnásobek. 
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9. Seznam zkratek 

 

IT – Information Technology (informační technologie) 

 

WiFi – Wireless Fidelity (bezdrátová síť) 

 

LAN – Local Area Network (lokální síť)  

 

Rack – datový rozvaděč  

 

RJ-45 – Registered Jack (registrovaná koncovka typu 45) 

 

VoIP – Voice over Internet Protocol (protokol přenosu digitalizovaného hlasu pomocí 

protokolu IP) 

 

UTP – Unshielded Twisted Pair (nestíněná kroucená dvojlinka) 

 

F/STP – Shielded Twisted Pair (stíněná kroucená dvojlinka) 

 

Cat. – Category (kategorie) 

 

UPS – Uninterruptible Power Supply (záložní zdroj napájení) 

 

U – jednotka udávající montážní výšku datových rozvaděčů (Unit) 
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1/3    Příloha č. 1 – Půdorys přízemí 
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2/3    Příloha č. 1 – Půdorys 1. Patro 
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3/3   Příloha č. 1 – Půdorysné schéma objektu 

 

 


