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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje počítačovým sítím. Jejím hlavním cílem je navrhnout nové 

rozšíření počítačové sítě v budově Okresní správy sociálního zabezpečení ve Svitavách 

podle jejich požadovaných parametrů tak, aby co nejlépe splňovala svůj účel a funkci 

při činnosti klienta.  

Abstract 

The bachelor thesis focuses on the computer networks. Its main goal is to design a new 

extension of the computer network in the building of the District Social Security 

Administration in Svitavy according to their required parameters so that it best fulfills 

its purpose and function in the client’s activities.  
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ÚVOD 

Kvalitně postavená počítačová síť je nezbytným předpokladem pro efektivní fungování 

každé moderní firmy. Výpočetní technika se stala neodmyslitelnou součástí našeho 

soukromého a pracovního života a nároky na spolehlivost a rychlost komunikace se tak 

neustále zvyšují. 

Pod pojmem počítačová síť si můžeme představit množství propojených zařízení 

s cílem vzájemné komunikace a výměny dat. Mimo rychlosti a spolehlivosti se do 

popředí zájmu dostává i bezpečnost. Doba, kdy byla citlivá firemní data v podnicích 

uložena na lokálních zařízeních, je již minulostí. V současné době je standardem 

bezpečné uložení dat na serverech s možností jejich okamžitého a neomezeného 

přístupu. Takové řešení vyžaduje kvalitní a moderní infrastrukturu sítě. 

Ve své bakalářské práci se zabývám návrhem počítačové sítě pro organizaci státní 

správy, která se řadí do kritické informační infrastruktury státu. Jsou zde tudíž kladeny 

vysoké nároky na bezpečnost a celá infrastruktura sítě musí odpovídat požadavkům 

zákona o kybernetické bezpečnosti. 

Ke zmíněným požadavkům se přidává rovněž ještě kritérium nejlepšího poměru v rámci 

ceny a kvality. Zejména cena celého řešení je zde jedním z klíčových faktorů pro 

možnost uspět v povinně vypsaném výběrovém řízení ze strany investora. 

Navrhnout počítačovou síť s parametry vysoká rychlost, kvalita, spolehlivost, úroveň 

bezpečnosti a nízká cena představuje značně složitý úkol na jehož počátku musí stát 

kvalitní plán s jasně definovanými cíli, včetně implementace současných standardů 

a norem pro komunikační infrastrukturu.  

Rovněž je třeba uvažovat o tom, že celá síť není statická, nýbrž se bude v průběhu času 

dynamicky rozvíjet. Infrastruktura sítě musí tedy být dostatečně dimenzována na 

budoucí potřeby firmy a také musí být přehledná pro zajištění její efektivní a rychlé 

správy a údržby. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

V této části popíšu cíle závěrečné práce, včetně metod a postupů pro jejich dosažení.  

Cíle práce 

Cílem této práce je navrhnout požadované rozšíření počítačové sítě pro organizaci státní 

správy v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí vybraných částí budovy, ve které subjekt 

sídlí. 

Při návrhu rozšíření infrastruktury sítě si kladu za cíl navrhnout řešení, které bude 

zaměřeno na: 

‒ rychlý a spolehlivý přenos dat, 

‒ soulad se všemi standardy a normami pro komunikační infrastrukturu, 

‒ kvalitní zpracování jednotlivých komponentů, 

‒ budoucí možnost rozšíření a modernizace, 

‒ přehlednou a jednoduchou správu a údržbu. 

Metody a postupy 

V první části bakalářské práce budu analyzovat současný stav a infrastrukturu 

počítačové sítě a definovat požadavky subjektu na její budoucí rozšíření, včetně 

celkového zhodnocení stavu. 

Ve druhé části popíšu teoretická východiska práce pro lepší pochopení celé 

problematiky, včetně popisu komunikační infrastruktury.  

V další části aplikuji teoretické poznatky pro návrh vlastního řešení rozšíření stávající 

infrastruktury sítě. Součástí této kapitoly bude reálný návrh, výběr konkrétních prvků 

sítě včetně zapojení a ekonomické zhodnocení celého projektu. 

Samotné návrhy budu následně konzultovat se zástupci dané organizace pro získání 

zpětné vazby, která bude podkladem pro vypracování výsledného zhodnocení, zda 

se podařilo naplnit cíle bakalářské práce. 



13 

 

1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Následující část je věnována analýze současného stavu budovy Okresní správy 

sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) ve Svitavách. Součástí bude rovněž popis 

budovy a stávající komunikační infrastruktury. 

Při hodnocení současného stavu popisovaného subjektu a síťové infrastruktury primárně 

budu vycházet z interních materiálů poskytnutých organizací, vlastním šetřením 

ve spolupráci se správcem sítě a ředitelem organizace. 

1.1 Základní informace o OSSZ 

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) je organizační složkou státu, která 

je podřízena Ministerstvu práce a sociálních věcí. Jako orgán státní správy vykonává 

činnosti v oblasti sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby. ČSSZ vznikla 

1. 9. 1990 na základě zákona České národní rady č. 114/1990 Sb. a její jednání 

je ve specifických případech jednáním státu (1).  

Územní organizační jednotky ČSSZ jsou Okresní správy sociálního zabezpečení 

(OSSZ) a podílejí se, v rámci svého okruhu působnosti, na plnění úkolů v oblasti 

sociálního pojištění. Jednotlivé OSSZ mají následující organizační útvary: 

• Odbor sociálních věcí 

• Oddělení nemocenského pojištění 

• Oddělení důchodového pojištění 

• Oddělení OSVČ 

• Oddělení registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů 

• Odbor výběru pojistného 

• Oddělení účtárny pojistného a dávek 

• Oddělení vymáhání pojistného a exekučních srážek 

• Oddělení kontroly 

• Oddělení lékařské posudkové služby 

• Oddělení vnitřní správy (2) 
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Každá z OSSZ má svého ředitele, který je jmenován či odvolán ústředním ředitelem 

ČSSZ (1). 

Česká správa sociálního zabezpečení se prezentuje jako „klientsky orientovaná 

instituce, která plně využívá nejmodernější informační a komunikační technologie“ (3). 

V rámci publikovaných Strategických cílů ČSSZ pro období 2014-2020 si klade 

organizace za cíl, mimo jiné, zejména zvýšení kvality služeb integrovaného 

informačního systému, vytvoření moderního programového vybavení a aplikačního 

programového vybavení a dokončení centralizace dat. Vše výše uvedené klade vysoké 

nároky na kvalitu a bezpečnost informační infrastruktury (3).  

1.2 Popis objektu 

Název působící organizace:  Okresní správa sociálního zabezpečení Svitavy 

Vznik objektu:  1996 

Adresa:    Erbenova 205/1, 568 02 Svitavy 

ID datové schránky:  5zfac9s (4) 

1.2.1 Historie objektu 

Objekt byl nově vybudován v roce 1996 a sloužil v prvopočátcích pro potřeby OSSZ 

společně s tehdejší Investiční a poštovní bankou. Již v této době zde byly vytvořeny 

různé typy komunikační infrastruktury pro vlastní potřeby dvou odlišných subjektů. 

Po zániku Investiční a poštovní banky byly tehdejší prostory využívány pro účely 

dalších bankovních institucí, přičemž vždy byla komunikační infrastruktura 

přizpůsobena konkrétním potřebám působícího subjektu (5).  

1.2.2 Dispoziční řešení budovy 

Budova je situována v centru města Svitavy v bezprostřední blízkosti kruhového 

objezdu s vysokou dopravní vytížeností a je tak vystavena nepříznivým vlivům, jejichž 

působení mělo v minulosti za následek poruchy ve statice objektu a nutnost jejich řešení 

(5).  

Budova má celkem čtyři nadzemní podlaží a je bez podsklepení. Vstup do budovy 

je přes vstupní halu a dále jsou zde vstupy do levého a pravého křídla budovy. Levé 



15 

 

křídlo je v současnosti využíváno OSSZ a pravé křídlo je v současnosti bez využití. 

Uprostřed se nachází schodišťový prostor a výtah, které tvoří vstupy do dalších 

nadzemních podlaží (5). 

Levé křídlo druhého nadzemní podlaží je rovněž zcela využito OSSZ. Nachází se zde 

kanceláře, příruční spisovny, sklady a sociální zázemí pro zaměstnance a veřejnost. 

Pravé křídlo druhého podlaží je v současnosti bez využití, kromě speciální místnosti 

vyhrazené pro server (5). 

Levé i pravé křídlo třetího nadzemního podlaží je zcela využito kancelářskými prostory 

OSSZ, sklady, sociálním zázemím a spisovnou. Je zde také umístěna technická místnost 

vzduchotechniky a kotelny (5). 

Čtvrté nadzemní podlaží je tvořeno kancelářskými prostory, sociálním zázemím, 

strojovnou výtahu a nevyužitými prostory půdy (5).  

Tab. 1: Legenda místností pro 1. a 2. nadzemní podlaží (Podle přílohy č. 1) 

1.NP 2.NP 

č. NÁZEV MÍSTNOSTI m² č. NÁZEV MÍSTNOSTI m² 

101 Bez využití 94,60 201 V pronájmu 35,45 

102 Bez využití 15,18 202 Bez využití 18,96 

103 Bez využití 41,10 203 Bez využití 16,83 

104 V pronájmu 36,63 204 Bez využití 32,31 

105 V pronájmu 12,60 205 Bez využití 95,54 

106 V pronájmu 5,64 206 Kuchyňka 14,45 

107 Bez využití 8,47 209 WC zam. 4,73 

108 Bez využití 13,06 210 WC veř. 7,14 

109 Bez využití 4,22 211 Úklid. místnost 2,16 

110 Chodba 24,17 212 Chodba 46,98 

111 V pronájmu 17,94 213 Chodba 93,48 

112 Chodba 4,76 214 Kancelář 22,35 

113 Zádveří 3,74 215 Kancelář 11,42 

114 Bez využití 0,77 216 Kancelář 19,70 

115 WC 3,09 217 Kancelář 15,76 

116 WC 3,29 218 Kancelář 17,80 
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117 Sprcha 3,46 219 Kancelář 17,22 

118 Kuchyňka 11,34 220 Kancelář 25,21 

119 Podatelna 14,55 221 Serverovna 35,90 

120 Inf. centrum 122,82 222 Kancelář 18,34 

121 Příruční spis. 15,73 223 Kancelář 20,25 

122 Kuchyňka 8,00 224 Kancelář 23,63 

123 WC zam. 2,67 225 Kancelář 24,13 

124 Garáž 34,83 226 Kancelář 23,10 

125 Garáž 17,13 227 Šatna 2,77 

126 Vstupní hala 46,90 228 Kancelář 10,10 

127 Údržba 20,39 229 Příruční spis. 14,09 

128 Chodba 10,41 231 WC zam. 3,85 

129 Sklad 3,24 232 WC zam. 7,71 

130 Sprcha 1,54 234 Kuchyňka 14,10 

131 Zádveří 9,72 237 WC zam. 4,27 

132 WC inval. 3,51 238 WC veř. 7,14 

133 WC zam. 2,84 239 Úklid. místnost 2,16 

134 Sklad 2,13 A Příruční spis. 8,07 

135 Schod. prostor 61,94    

CELKEM m² 682,41 CELKEM m² 717,10 

 

Tab. 2: Legenda místností pro 3. a 4. nadzemní podlaží (Podle přílohy č. 1) 

3.NP 4.NP 

č. NÁZEV MÍSTNOSTI m² č. NÁZEV MÍSTNOSTI m² 

301 Kancelář 35,45 41 Spisovna 45,45 

302 Kancelář 18,96 410 WC 16,11 

303 Kancelář 35,28 417 WC invalidé 2,80 

304 Kancelář 25,25 42 Zased. místnost 52,73 

305 Příruční spis. 16,71 43 Tech. místnost 7,39 

307 Vyšetřovna 17,24 44 Kancelář 12,49 

308 Tech. Místnost 17,55 45 Kancelář 12,05 

309 Kotelna 15,10 46 Kancelář 19,88 

310 Kuchyňka 14,45 47 Kancelář 35,56 
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313 WC zam. 4,73 49 Strojovna výtahu 4,41 

314 WC veř. 7,14 CH3 Chodba 47,38 

315 Úklid. místnost 1,24    

317 Chodba 60,66    

318 Kancelář 22,35    

319 Kancelář 11,42    

319A Kancelář 19,70    

320 Kancelář 15,76    

321 Chodba 93,48    

322 Kancelář 17,80    

323 Kancelář 17,22    

324 Kancelář 25,21    

325 Serverovna 17,44    

326 Kancelář 17,84    

327 Kancelář 18,34    

328 Kancelář 20,25    

329 Kancelář 23,63    

330 Kancelář 24,13    

331 Kancelář 23,10    

333 Úklid. místnost 2,98    

334 Pokladna 7,41    

335 Kotelna 16,48    

337 WC zam. 3,85    

338 WC zam. 7,71    

340 Kuchyňka 14,10    

343 WC zam. 4,27    

344 WC veř. 7,14    

345 Příruční spis. 2,16    

S Příruční spis. 8,07    

CELKEM m² 711,60 CELKEM m² 256,25 

 

Podrobné plány jednotlivých nadzemních podlaží budovy jsou obsaženy v příloze 

číslo 1. 



18 

 

1.3 Současný stav 

Současný stav komunikační infrastruktury organizace je podroben nutnosti zajištění 

vysokého stupně ochrany. Komunikační infrastruktura České správy sociálního 

zabezpečení spadá do kategorie kritické informační struktury České republiky (6). 

1.3.1 Popis počítačové sítě 

V objektu jsou umístěny celkem čtyři datové rozvaděče na dvou místech. Hlavní datový 

uzel (uzel A) je umístěn ve druhém nadzemním podlaží a skládá se ze tří datových 

rozvaděčů. Čtvrtý datový rozvaděč (uzel B) je umístěn ve třetím nadzemním podlaží 

a je s uzlem A propojen kabelem UTP (6). 

Uzel A 

K hlavnímu datovému uzlu je připojena levá část prvního, druhého a třetího 

nadzemního podlaží a celé čtvrté nadzemní podlaží. Rozvaděče jsou umístěny 

v klimatizované místnosti. Jedná se o stojanové otevřené rámy bez vlastního chlazení 

(6).  

Dva datové rozvaděče jsou osazeny aktivními prvky. Vzhledem k již zmíněnému faktu 

zařazení komunikační infrastruktury OSSZ do kritické infrastruktury státu se dále 

těmito rozvaděči tato práce nezabývá. Třetí datový rozvaděč je osazen 16 integrovanými 

patch panely po 48 portech (6). 

Horizontální sekce je dále tvořena UTP kabely, které jsou svedeny do lišt a vedou do 

jednotlivých pater objektu k datovým zásuvkám. Podle vlastního standardu OSSZ 

připadá umístění dvou datových zásuvek na jednoho pracovníka. Ve většině případů 

bývají čtyři dvou-zásuvky na jednu kancelář. Jedná se o modulární zásuvku se dvěma 

porty pro konektor RJ-45 (6).  

Pracovní sekce je v každé místnosti řešena individuálně z důvodu častých změn. 

Z každé kanceláře jsou do sítě připojeny počítač, tiskárna a telefon prostřednictvím 

kabelu s konektorem RJ-45 (6). 
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Značení datových zásuvek je shodné se značením na jednotlivých portech patch panelu 

z důvodu lepší orientace. Značení se skládá z čísla zásuvky, portu a čísla podlaží-

například 17 A/2 nebo 17 B/2 (6). 

Uzel B 

K uzlu B je připojena pravá část třetího nadzemního podlaží. Rozvaděč je umístěn 

v místnosti spisovny. Jedná se o stojanovou uzavřenou skříň s vlastním chlazením, 

osazenou 2 modulárními patch panely pod 48 portech. Rovněž se zde nachází i aktivní 

prvky (6). 

Horizontální sekce, pracovní sekce a značení datových zásuvek je stejné jako v případě 

uzlu A (6). 

1.4 Požadavky subjektu 

Vzhledem k tomu, že OSSZ získala celou budovu do svého vlastnictví, bylo rozhodnuto 

o rozšíření a přizpůsobení prostor objektu potřebám organizace (6). 

Dojde ke stavebním úpravám v prostorách prvního podlaží, kde bude nově vybudováno 

klientské centrum. Ve druhém nadzemním podlaží budou nově vybudovány kancelářské 

prostory (6). 

Požadavek subjektu je sjednotit informační infrastrukturu pravého křídla budovy 

s křídlem levým. Pravá část prvního a druhého nadzemního podlaží budovy by měla být 

připojena k uzlu B. Použité prvky komunikační infrastruktury by měly být v souladu 

s vysokými požadavky na kvalitu a bezpečnost při současném tlaku na co nejnižší 

pořizovací cenu (6).  

V prvním nadzemním podlaží budovy bude vedena komunikační infrastruktura zemí ke 

každé přepážce vnikajícího klientského centra. Pod každou přepážkou budou 2 datové 

dvou-zásuvky. Ve druhém nadzemním podlaží budou kabely vedeny lištami, stejně jako 

v případě levé části budovy. Infrastruktura datové sítě bude podporovat technologii 

Gigabit Ethernet (6). 
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Kvůli jednoduššímu osazení je požadavek subjektu na použití modulárních patch panelů 

a datových zásuvek. Systém značení datových zásuvek a jednotlivých portů patch 

panelu má být v souladu se stávajícím stavem uzlu A (6). 

1.5 Vlastní zhodnocení analýzy 

Současný stav komunikační infrastruktury je podřízen kritické informační infrastruktuře 

státu. Je zde požadován vysoký stupeň zabezpečení dat a aplikovány preventivní 

opatření proti úniku dat, spočívající například v absenci technologie wifi nebo v celé 

řadě bezpečnostních opatření, které jsou vyžadovány po zaměstnancích subjektu.  

Ve zmiňované pravé části objektu existuje nekonzistentní komunikační infrastruktura, 

jejíž podoba byla podřízena potřebám jednotlivých bankovních domů, které v průběhu 

let v části budovy působily. Tato infrastruktura je funkčně zastaralá a rovněž není 

zdokumentována. Bude proto nutné ji zcela odstranit a nahradit novými prvky. 

Při návrhu nové komunikační infrastruktury se bude, na přání subjektu, vycházet 

z dosavadní funkčního systému, který je realizován v levé části objektu. Ten byl však 

realizován již v roce 1996. Proto bude celý nový projekt navíc obohacen o současné 

moderní technologie. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole budou popsána základní teoretická východiska, z nichž budeme 

vycházet při návrhu počítačové sítě.  

2.1 Počítačová síť 

Počítačová síť se zpravidla definuje jako propojení dvou a více zařízení tak, aby mohli 

mezi sebou vzájemně komunikovat za účelem sdílení informací. Základní členění 

počítačové sítě může být na síťovou infrastrukturu a koncové uzly, mezi které například 

patří počítače, notebooky, tiskárny, smartphony, telefony a v dnešní době i ledničky, 

pračky, toustovače a jiné spotřebiče. Mezi koncové uzly tedy patří všechna zařízení, 

která mají připojení k síti. V praxi je dnes nejvíce používaná síť, která je založena 

na technologii Ethernet a používá protokoly TCP/IP (7). 

2.1.1 Druhy počítačových sítí podle rozsahu 

Dále budou uvedeny druhy počítačových sítí podle rozsahu. 

Local Area Network – LAN 

LAN neboli lokální počítačová síť je koncipovaná na menší geografické území. 

Počítače jsou propojeny v rámci místností, budov, firem atp. Pro LAN je nejčastěji 

využívaný přepínaný Ethernet nebo WiFi. Infrastruktura lokálních sítí je z většiny 

případů tvořená metalickými kabely a v některých případech s optickou páteří. V dnešní 

době často bývá LAN připojena do internetu neboli WAN sítě, ale může fungovat jako 

samostatná síť, která propojuje řadu zařízení (7).  

Wide Area Network – WAN 

WAN je komunikační síť, která je nerozsáhlejší. Pokrývá rozsáhle území, jako jsou 

například spojení mezi různými státy nebo kontinenty. Wide Area Network slouží 

k propojování jednotlivých LAN sítí, aby byla zajištěna komunikace na velké 

vzdálenosti. Tímto způsobem pracuje i internet (7). 
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Metropolitan Area Network – MAN 

Tato síť slouží k propojování jednotlivých LAN, které se nachází na území 

metropolitních oblastí či měst. Ke spojování se nejčastěji využívají optická vlákna nebo 

bezdrátové spojení. V MAN se zpravidla jedná o spojení několika na sobě nezávislých 

objektů, ale může být vlastněna i jednou organizací k propojování poboček firmy 

v rámci jednoho města. Dříve se používala technologie ATM a FDDI, ale dnes už jsou 

nahrazovány Ethernetem (7). 

Virtual Local Area Network – VLAN 

VLAN neboli virtuální lokální síť je podobná klasické lokální síti s rozdílem, že LAN 

závisí na fyzickém spojení a uspořádání, zatím co VLAN vzniká logicky uvnitř fyzické 

LAN (7). 

Wireless Local Area Network – WLAN 

Ve WLAN jsou jednotlivé prvky propojeny bezdrátově, nikoliv metalickým nebo 

optickým drátem jako je tomu u běžné LAN. Jako přenosové médium je používán 

vzduch, respektive rádiové vlny. Výhodou bezdrátových sítí je připojování mobilních 

zařízení do sítě. Nevýhodou může být horší bezpečnost, případný útočník nemusí získat 

fyzický přístup k datové zásuvce, anebo těžší šíření přenosového signálu (7). 

2.1.2 Druhy počítačových sítí podle typologie 

Následně bude uvedeno rozdělení počítačových sítí podle topologie. 

Sběrnicová topologie (bus topology) 

Sběrnicová topologie se řadí mezi úplně nejstarší. Jednotlivé stanice jsou zapojeny 

na společné pasivní medium. Data jsou posílána všem na dané síti, ale přijme je pouze 

zařízení, jehož adresa je obsažena v hlavičce vysílaných dat. Tato technologie byla 

v devadesátých letech dominantní, ale v dnešní době se prakticky už nepoužívá. Jako 

výhody můžeme brát nízkou cenu, nezávislost jednotlivých zařízení, snadné řešení pro 

všesměrové vysílání a není zde potřeba využití aktivních prvků. Na druhou stranu 

nevýhody jsou, závislost jednotlivých stanic na hlavním vedení, kde při přerušení 
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přenosového media dochází k nefunkčnosti sítě, řešení přístupu k mediu z hlediska dat, 

protože ve stejnou dobu může odesílat data pouze jedno zařízení (8). 

 

 

Obr. 1: Sběrnicová topologie (Zdroj: (9)) 

 

Kruhová topologie (ring topology)  

Kruhová topologie stejně jako sběrnicová nemá centrální uzel. Funguje na principu 

spojování předchozího a následujícího zařízení v síti, mezi ostatními uzly v sítí probíhá 

nepřímá komunikace přes více uzlů. Jelikož zde probíhá komunikace jedním směrem, 

nemusí se řešit žádné směrování toku dat. V kruhové topologii každá stanice funguje 

jako opakovač a zároveň jako bezpečnostní pojistka zabraňující chybným zprávám. 

Výhodou této topologie je proces předávání datových zpráv, protože zde nevznikají 

kolize mezi stanicemi. Na druhou stranu při výpadku některé ze stanic dochází 

k přerušení činnosti sítě. Této nevýhodě ale můžeme předejít zdvojením přenosového 

media a učinit tak topologii obousměrnou (8). 

 

Obr. 2: Kruhová topologie (Zdroj: (9)) 
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Topologie hvězdy (star topology) 

Topologie hvězdy je řízena centrálním uzlem, který má na starost směrování v síti. Díky 

přítomnosti centrálního uzlu se ostatní zařízení v síti o směrování starat nemusí a mohou 

být velmi jednoduché. Hvězdicová topologie se dělí na dvě varianty. První variantou 

je aktivní hvězda, která má ve svém středu opakovač signálu, nebo v některých 

případech zařízení s implementací části protokolu. Druhou variantou je pasivní hvězda, 

která má ve svém středu pouze pasivní zařízení, který má za úkol distribuci signálu 

posílaného jednotlivými stanicemi. Mezi výhody této topologie patří menší náchylnost 

k poruše kabelového vedení, vzniká jen mezi jednotlivým spojením centrálního uzlu 

s koncovým uzlem. Z toho vyplývá, že při poruše vedení je nefunkční jen jeden spoj, 

a ne celá síť. K nevýhodám patří vyšší spotřeba kabelového vedení (8). 

 

Obr. 3: Topologie hvězdy (Zdroj: (9)) 

 

Stromová topologie (tree topology) 

Tato topologie je specifická využitím hierarchickým sdružováním uzlů s použitím 

vícenásobnými větvemi, které jsou tvořeny více sítěmi s topologií hvězda. Komunikace 

v této topologii probíhá od uzlů nižší úrovně s uzly vyšší úrovně, až ke kořenu stromu. 

Kořenový uzel zde má pouze technickou úlohu, protože nijak nezodpovídá 

za komunikaci v síti. Ve stromové topologii chodí zprávy všem uzlům a ty si 

ponechávají jen ty zprávy, které jsou jim adresovány. Tato topologie je vždy jen aktivní, 
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na rozdíl od hvězdy, která může být jak aktivní, tak i pasivní. Výhody a nevýhody jsou 

stejné jako u topologie hvězdy, jelikož strom je jimi tvořený (8). 

 

Obr. 4: Stromová topologie (Zdroj: (9)) 

 

2.2 Referenční model ISO/OSI 

Referenční model ISO byl vyvinut Mezinárodním ústavem pro normalizaci ISO s cílem 

vzájemného propojení různých sítí. Ty byly vyvíjeny různými firmami, avšak chyběla 

jednotná síťová architektura, která by zajistila vzájemnou kompatibilitu (10). 

Model ISO/OSI definuje všeobecné principy síťové architektury pracující na principu 

sedmi vrstev, kde vyšší (nadřízené) vrstvy přejímají jednotlivé úkoly od vrstev nižších 

(podřízených). Podřízená vrstva přijme úkol, který zpracuje a předá jej své nadřízené 

vrstvě (10). 

Zatímco vertikální spolupráce je záležitostí konkrétního výrobce sítě, horizontální 

spolupráce je tímto modelem definována tak, aby byla zajištěna spolupráce mezi dvěma 

stejnými vrstvami různých sítí (11). 

Tento model není v praxi příliš využívaný. Umožňuje však pochopení principů práce 

mezi síťovými prvky, a proto je účelné se jím zde zabývat (11).  

Samotné vrstvy modelu lze rozdělit na dvě skupiny. První skupina je tvořena třemi 

vrstvami, implementovanými v software. Do této skupiny řadíme vrstvu aplikační, 

prezentační a relační. Druhá skupina, zbylých čtyř vrstev, je určena k přenosu informací 

po síti. Tvoří ji vrstva transportní, síťová, linková a fyzická (10). 
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Obr. 5: ISO/OSI model (Zdroj: (12)) 

 

2.2.1 Fyzická vrstva 

Fyzická vrstva, jakožto nejnižší vrstva modelu ISO/OSI, je jedinou vrstvou umožňující 

fyzickou komunikaci mezi uzly. Zabezpečuje přenos bitů po různých přenosových 

cestách jednotným způsobem. Na této vrstvě již nedochází k další adresaci. Propojení 

uzlů je možné různými komunikačními médii, která mají různé specifické nároky 

na přenosovou rychlost, frekvenci signálu atd. Jednotkou přenosu je 1 bit (10). 

2.2.2 Linková vrstva 

Linková vrstva umožňuje přenos údajů po fyzickém médiu. Zajišťuje vytváření, 

udržování a rušení spojení. Jednotkou přenosu je rámec (10). 

V lokálních sítích se rozděluje se na dvě podvrstvy: 

a) LLC – jejím úkolem je řízení linkového procesu – adresace přenosu, zajištění 

spolehlivosti, vyhledávání chyb, tempo přenosu, opakování přenosu (10), 
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b) MAC – úkolem je řídit přístup ke sdílenému médiu – kontrola připojení 

k médiu, okamžik zahájení vysílání, eliminace výskytu kolizí, oprávnění 

k vysílání (10). 

2.2.3 Síťová vrstva 

Úkolem síťové vrstvy je zajištění komunikace mezi uzly jednotlivých sítí, kde 

neexistuje přímé spojení. Zajišťuje směrování (routing) datových paketů při spojení 

a stanovení trasy k libovolnému uzlu na světě (forwarding). Přesné doručení paketu 

zajišťuje složení adresace z adresy sítě a adresy uzlu. Součástí síťové vrstvy je i správa 

datových toků pro zamezení zahlcení a také reporting o problémech s doručením. 

Jednotkou přenosu je paket (11). 

2.2.4 Transportní vrstva 

Jedná se o vrstvu poskytující přenos informací konkrétnímu procesu běžícímu na uzlu 

sítě. Adresace procesů není přímá, nýbrž probíhá prostřednictvím takzvaných portů. Pod 

pojmem port se rozumí adresa úrovni transportní vrstvy neboli adresa služby, která 

je poskytována. Tato adresa je definována číslem v rozsahu 0 – 65 535 (11). 

2.2.5 Relační vrstva 

Relační vrstva slouží k organizaci a synchronizaci komunikace. Navazuje, ukončuje 

a obnovuje relace po přerušení a může rovněž také provádět bezpečnostní inicializaci 

uživatelů (10). 

2.2.6 Prezentační vrstva 

Prezentační vrstva zajišťuje konverzi zpráv mezi koncovými uživateli. Zabývá se 

výhradně strukturou přenášených zpráv bez ohledu na jejich význam. Přenášené zprávy 

z různých sítí mohou totiž být různě kódovány a úkolem prezentační vrstvy je přenášené 

údaje předkládat aplikacím sjednocenou a srozumitelnou formou. Na úrovni této vrstvy 

tedy probíhá formátování dat z vrstvy aplikační pro vrstvu relační (10). 
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2.2.7 Aplikační vrstva 

Slouží k zajištění přístupu uživatelů k síťovým službám pomocí síťových aplikací. 

Jedná se o spolupráci mezi sítí a aplikačními procesy. Aplikační vrstva je jedinou 

z vrstev, ve které mohou funkce provádět, kromě programů, i lidé. Typickými příklady 

je elektronická komunikace, webový prohlížeč nebo vzdálený přístup k tiskárnám (11). 

2.3 TCP/IP architektura 

TCP/IP je anglickou zkratkou pro Transmission Control Protocol/Internet protocol. 

Jedná se o jednu z nejvíce využívaných síťových architektur, která nabyla na významu 

v souvislosti s nárůstem popularity internetu – jedná se o hlavní protokol sítě internet 

(8). 

Stejně jako v případě referenčního modelu ISO/OSI se jedná o vrstvový model síťové 

architektury. Oproti ISO/OSI, která počítá se sedmi vrstvami, model TCP/IP používá 

vrstvy pouze čtyři – vrstvu aplikační, transportní, síťovou a vrstvu síťového rozhraní, 

mezi nimiž probíhá přesně vymezená výměna informací. Jednotkou přenosu je paket 

(8). 

Tato architektura je založena na nespolehlivé a nespojované komunikaci, zároveň však 

umožňuje komunikaci spolehlivou a spojovanou, vzhledem k použití dvou protokolů 

v transportní vrstvě (TCP a UDP) (8). 

 

Obr. 6: Architektura TCP/IP vs. ISO/OSI (Zdroj: (13)) 
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2.3.1 Vrstva síťového rozhraní 

Vrstva síťového rozhraní v protokolu TCP/IP odpovídá vrstvám fyzické a linkové 

v modelu ISO/OSI. Protokoly této vrstvy umožňují přenos dat mezi systémy v přímo 

připojené síti. Řídí specifické přenosové cesty společně s příjmem a vysíláním dat. Tato 

vrstva je specifická pro konkrétní síť a užitou přenosovou technologii (8). 

2.3.2 Síťová vrstva 

Síťová vrstva v protokolu TCP/IP, stejně jako transportní vrstva, odpovídá svojí funkcí 

modelu ISO/OSI (8). 

Základním protokolem této vrstvy je IP protokol, který je nespojitý a nespolehlivý. 

V principu zajišťuje adresaci (routing) v síti a doručování jednotlivých datagramů 

na základě síťových IP adres (8). 

2.3.3 Transportní vrstva 

Transportní vrstva v protokolu TCP/IP odpovídá modelu ISO/OSI a používá protokoly 

TCP (Transmission Control Protocol) a UDP (User Datagram Protocol). TCP protokol 

poskytuje spojitou a spolehlivou transportní službu, zatímco UDP poskytuje transportní 

službu nespojitou a nespolehlivou (8). 

2.3.4 Aplikační vrstva 

Aplikační vrstvu tvoří soubor protokolů, spolupracujících s jednotlivými aplikačními 

programy pro koncové uživatele. Aplikační vrstva v architektuře TCP/IP je sjednocením 

vrstev aplikační, prezentační a relační vrstvy v modelu ISO/OSI (8). 

Mezi nejznámější aplikační protokoly patří: 

1) protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – používá se ke komunikaci 

s www servery, 

2) protokol FTP (File Transfer Protocol) – je určen k přenosu souborů mezi 

stanicemi v počítačové síti, 

3) DNS (Domain Name Server) – slouží k překladu doménových názvů 

na konkrétní IP adresy, 
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4) POP3 (Post Office Protocol) – určený k přenosu elektronické pošty (8). 

2.4 Ethernet 

Pojem Ethernet představuje v současnosti nejrozšířenější LAN standard. Původně byl 

navržen v roce 1976 společností Xerox a díky své jednoduchosti a snadné 

implementovatelnosti se postupně stal nejrozšířenějším typem sítě. V rámci modelu 

ISO/OSI představuje Ethernet fyzickou a linkovou vrstvu a pracuje na principu 

tzv. kolizní přístupové metody CSMA/CD (14). 

CSMA (Carrier Sense Multiple Access) 

Vysílač před vysláním signálu „naslouchá“, zda v síti neprobíhá jiný provoz. 

V momentě, kdy je síť bez provozu, vyšle svá data. Při současné vysílání více stanic zde 

však dochází k vzájemné „kolizi“ a rušení přenosů. V protokolu CSMA nelze 

vzájemným kolizím zcela zabránit, lze se s nimi však vypořádat (14). 

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) 

Jedná se o protokol CSMA s detekcí kolizí. Princip řešení spočívá v tom, že v případě 

kolize dostávají všechny síťové stanice informaci o kolizi a každá stanice pak čeká 

náhodně zvolenou dobu, než opakovaně vyšle signál. V případě opakované kolize poté 

dochází ke zdvojnásobení prodlevy pro opakované vyslání signálu, což se ovšem může 

negativně projevit za snížení rychlosti sítě (11). 

Tab. 3: Kategorie Ethernetu (Zpracováno podle: (14)) 

Norma Typ kabelu 
Přenosová rychlost 

(Mb/s) 

Ethernet 

10BASE-5 Koaxiální kabel (tlustý) 10 

10BASE-2 Koaxiální kabel (tenký) 10 

10BASE-T Kroucená dvojlinka 10 

10BASE-FL Optický kabel 10 
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Fast Ethernet 

100BASE-TX Kroucená dvojlinka 100 

100BASE-FX Optický kabel 100 

Gigabit Ethernet 

1000BASE-X Optický kabel 1000 

1000BASE-T Kroucená dvojlinka 1000 

Nejrychlejší Ethernet současnosti představuje 10Gb Ethernet. Přenos probíhá optickými 

kabely s možností využití pro velké přenosové vzdálenosti (11). 

2.5 Komunikační infrastruktura 

Další kapitola se bude zabývat jednotlivými prvky komunikační infrastruktury. 

2.5.1 Normy 

V souvislosti se stavbou počítačové sítě je nezbytné dodržení technických norem, které 

jsou stanoveny v souladu s požadavky na bezpečnost, kvalitu, ochranu zdraví atd. 

Mezinárodní normy můžeme rozčlenit na dvě hlavní skupiny – americké a evropské. 

Pod evropské normy pak spadají normy národní. V rámci návrhu počítačové sítě 

v praktické části této práce uvádím následující normy (15): 

‒ ČSN EN 50173-1 – Univerzální kabelážní systém – všeobecné požadavky, 

‒ ČSN EN 50173-2 – Univerzální kabelážní systém – kancelářské prostory,  

‒ ČSN EN 50173-3 – Univerzální kabelážní systém – průmyslové prostory,  

‒ ČSN EN 50173-4 – Univerzální kabelážní systém – obytné prostory,  

‒ ČSN EN 50173-5 – Univerzální kabelážní systém – datová centra,  

‒ ČSN EN 50173-6 – Univerzální kabelážní systém – distribuované služby 

v budovách, 

‒ ČSN EN 50174-1 – Instalace kabelových rozvodů – specifikace a zabezpečení 

kvality, 

‒ ČSN EN 50174-2 – Instalace kabelových rozvodů – plánování a postupy 

instalace v budovách, 

‒ ČSN EN 50174-3 – Instalace kabelových rozvodů – projektová příprava 

a výstavba vně budov, 
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‒ EN 50167 – Horizontální sekce – rámcová specifikace pro kabely se společným 

stíněním, 

‒ EN 50168 – Pracovní sekce – rámcová specifikace pro kabely se společným 

stíněním, 

‒ EN 50169 – Páteřní sekce – rámcová specifikace pro kabely se společným 

stíněním (15). 

2.5.2 Linka 

Linka slouží k propojení konektoru v přepojovacím panelu s konektorem v datové 

zásuvce. Maximální délka linky může být 90 metrů elektrického vedení (15). 

2.5.3 Kanál 

Kanál je linka rozšířená o pracovní sekci jak na straně pracoviště, tak na straně 

datového rozvaděče. Jedná se tedy o propojení jednotlivých pracovišť s jednotlivými 

porty aktivních prvků. Maximální délka je omezena na 100 metrů elektrického vedení 

(15). 

2.5.4 Kategorie 

Určuje typ linky a kanálu ve vztahu k použitému materiálu a frekvenčnímu rozsahu. 

V současné době jsou nejpoužívanější kategorie 5, 6 a 6 A (15). 

2.5.5 Třída 

Úroveň třídy je závislá na použití materiálu vedení. V klasifikaci třídy se však zejména 

odráží úroveň celkové instalace sítě, na kterou má zásadní vliv lidský faktor (15). 

2.5.6 Sekce kabelážního systému 

Kabelážní systémy se dělí na tři sekce. 
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Páteřní sekce 

Páteřní sekce propojuje jednotlivé datové rozvaděče. Ty mohou být umístěny v rámci 

jedné nebo i více budov. Podle normy ČSN bývá páteřní sekce vždy v topologii hvězdy 

(15). 

V rámci páteřní sekce se, v případě vyššího požadavku na bezpečnost, navíc realizují 

redundantní trasy, které se rozdělují na přímé a nepřímé (15). 

Podle normy EN 50173 je páteřní sekce tvořena výhradně z optických vedení. 

Metalická vedení se používají jako záložní vedení pro případ havárie a mohou rovněž 

sloužit i pro hlasové služby (15). 

Horizontální sekce 

Horizontální sekce propojuje na jedné straně datový rozvaděč s datovou zásuvkou 

pracovní sekce na straně druhé. V datovém rozvaděči je zakončena na propojovacím 

panelu (tzv. Patch Panel). Tato sekce je, podle normy ČSN EN 50173, realizována vždy 

v topologii hvězdy s možností případného zapojení zařízení do topologie BUS či RING 

v případě potřeby (15). 

Horizontální sekce je tvořena převážně metalickými kabely. Délka jejího elektrického 

vedení je omezena maximálně na 90 metrů (15). 

Pracovní sekce 

Pracovní sekci tvoří propojovací kabely v datovém rozvaděči nebo připojovací kabely 

ke koncovým uzlům sítě. Nemá vlastní topologii, jelikož je prodloužením sekce páteřní 

či horizontální a přizpůsobuje se tak jejich topologii (15). 

Pracovní sekce bývá tvořena převážně metalickými kabely, avšak může zde být použito 

i optických pracovních vedení. Celková délka pracovního vedení v datovém rozvaděči 

a na straně pracoviště nesmí přesáhnout 10 metrů, přičemž délka vedení v datovém 

rozvaděči je maximálně 6 metrů (15). 
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2.5.7 Přenosové prostředí 

Přenosové prostředí je tvořeno prvky pro základní činnost sítě. Je charakterizováno 

různými přenosovými médii, kterými je fyzicky zajištěn přenos signálu. Mezi základní 

typy přenosových médií patří metalické kabely a optické kabely (15). 

Metalické kabely 

Principem fungování je přenos elektrického signálu po vodiči. Do skupiny metalických 

kabelů lze řadit kabely koaxiální a symetrické. Vzhledem k tomu, že se koaxiální kabely 

při návrhu počítačových sítí již nepoužívají, jsou zde dále uvedeny pouze kabely 

symetrické, jinak označované jako kroucená dvojlinka (15). 

Kroucená dvojlinka se skládá z osmi vodičů tvořících čtyři páry a představuje 

v současnosti nejrozšířenější metalický vodič. Aby nedocházelo k rušení přenášeného 

elektrického signálu mezi jednotlivými vodiči, jsou jednotlivé kabely a páry vzájemně 

zkrouceny a střídají tak svoji polohu (15). 

Aby se předešlo úniku elektromagnetického pole do okolního prostředí, používá se 

tzv. stínění, které slouží rovněž opačně proti průniku jiných elektromagnetických polí – 

ochrana před rušením. Stínění bývá zajištěno opletením, popřípadě folií (15). 

Na základě stínění lze kroucenou dvojlinku rozdělit na stíněnou a nestíněnou (15). 

Nestíněný kabel UTP (Unshielded Twisted Pair)  

Nestíněná kroucená dvojlinka umístěná v párech uvnitř izolace (15). 

 

Obr. 7: Nestíněný kabel UTP (Zdroj: (16)) 
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Stíněný kabel FTP (Foiled Shielded Twisted Pair) 

Představuje kroucenou dvojlinku, která je stíněná fólií rovněž s cílem vyšší ochrany 

proti vnějšímu rušení (15). 

 

Obr. 8: Stíněný kabel FTP (Zdroj: (16)) 

 

Stíněný kabel STP (Shielded Twisted Pair)  

Jedná se o kroucenou dvojlinku, která je stíněná kovovým opletením jednotlivých párů 

kabelů nebo pouze samotného pláště. Zajišťuje vyšší ochranu proti vnějšímu rušení 

oproti nestíněné kroucené dvojlince (15). 

 

Obr. 9: Stíněný kabel STP (Zdroj: (17)) 
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Stíněný kabel ISTP (Individual Shielded Twisted Pair)  

Je obdobou kroucené dvojlinky STP. Každý kabel zde má však své vlastní stínění (15). 

 

Obr. 10: Stíněný kabel ISTP (Zdroj: (17)) 

 

Optické kabely 

Přenos informací probíhá na základě nosného světelného paprsku, který prochází 

optickým vláknem. Jádro optického vlákna je tvořeno křemičitým sklem a jeho plášť 

je z čistého skla. Plášť jádra tvoří odraznou vrstvu, ve které je světlo odráženo pod 

různými úhly a dochází tak k přenosu světla, přičemž paprsek je udržován uvnitř vlákna 

(15). 

Výhodou přenosu optickými vlákny je vysoká přenosová rychlost, společně s možností 

velkého objemu přenášených dat (desítky bilionů bitů/s). Dále tato technologie 

umožňuje přenos dat na větší vzdálenosti (až stovky kilometrů) bez rušení, indukce 

a zemnění oproti elektrickému signálu. K nevýhodám přenosu patří útlum světelného 

paprsku a jeho nežádané odrazy (15). 

Optická vlákna můžeme dělit podle více kritérií. Podle přenosového režimu lze optická 

vlákna rozdělit na jedno-vidová a mnoha-vidová (15). 

V jedno-vidovém vlákně je při přenosu signálu velmi malý index lomu světla. Kabelem 

tak prochází pouze jediný paprsek. Výhodou jsou lepší optické vlastnosti a vyšší 

přenosová rychlost na delší vzdálenosti. Nevýhodou je vyšší cena (15). 

V mnoha-vidovém vlákně je index lomu vyšší. Paprsek je rozložen na více částí 

a dochází k součtu jednotlivých částí na straně příjemce. Výhodou je cenová 

dostupnost. Jako nevýhody lze uvést horší optické vlastnosti vlivem optického lomu 

(15). 
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Ochrana optického vlákna 

Ochrana optického vlákna může být následující. 

a) Primární ochrana 

Primární ochranu tvoří speciální lak chránící optické vlákno proti vnějším vlivům 

(např. vlhkost či chemické vlivy) (15). 

b) Těsná sekundární ochrana 

Jedná se o mechanickou ochranu v podobě bužírky, těsně umístěné na primární ochraně. 

Díky těsné sekundární ochraně je zajištěna pevnost, která umožňuje instalaci optického 

konektoru (15). 

c) Volná sekundární ochrana 

Není vhodná pro instalaci optického konektoru, jelikož je zde nebezpečí poškození 

vláken vahou samotného konektoru. Vzhledem k tomu, že je zde použito vyplnění 

volného prostoru mezi vlákny v trubičce gelem, nejsou vlákna dostatečně mechanicky 

odolná (15). 

Typy optických kabelů 

Nyní budou popsány a vyobrazeny jednotlivé typy optických kabelů. 

a) Simplex 

Je typem optického kabelu tvořeným vláknem, které má primární a těsnou sekundární 

ochranu. K tomuto vláknu se vztahuje jak pevnostní výplň, tak i plášť. U Simplexu 

se průměr pláště pohybuje od 1,8mm do 3 mm (15). 

 

Obr. 11: Optický kabel Simplex (Zdroj: (18)) 
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b) Duplex 

Duplex se skládá ze dvou simplexních kabelů, svařených do dvojlinky. I zde má každé 

vlákno vlastní pevnostní výplň a plášť. Průměr vnějšího pláště je stejný jako v případě 

Simplexu (15). 

 

Obr. 12: Optický kabel Duplex (Zdroj: (18)) 

 

c) Breakout 

Tvoří daný počet segmentů, které mají uprostřed centrální tahový prvek a jsou k sobě 

staženy nylonovou nebo polyesterovou páskou. Svazek je obalen vnějším pláštěm. 

Počet segmentů je obvykle od 2 do 24 (15). 

 

Obr. 13: Optický kabel Breakout (Zdroj: (19)) 

 

d) OPDS 

Představuje určité množství vláken, pohybujících se v počtu od 2 do 24, v těsné 

sekundární ochraně společně omotaných aramidovou výplní, přes kterou je vyroben 

vnější plášť. Jednotlivá vlákna u tohoto typu kabelu nejsou chráněna vlastním pláštěm – 

je společný. Verze OPDS se dvěma vlákny se nazývá ZipCord (15). 
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Obr. 14: Optický kabel OPDS (Zdroj: (20)) 

 

e) INTEX 

Jedná se o pozměněnou strukturu kabelu OPDS. Místo aramidové výplně je zde použitá 

speciální páska, která v případě narušení pláště vlivem vlhkosti nabobtná a tím zacelí 

vzniklou trhlinu (15). 

 

Obr. 15: Optický kabel INTEX (Zdroj: (21)) 

 

f) MFTP-CT 

Vlákna jsou zde uložena v trubičce, kolem které se nachází tahová výplň stejná jako 

v případě kabelu OPDS nebo INTEX. Kapacita trubičky se odvíjí podle průměru na 12 

nebo 24 vláken (15). 

 

Obr. 16: Optický kabel MFTP-CT (Zdroj: (20)) 
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g) MFTP-MT 

Na rozdíl od typu kabelu MFTP-CT se zde nachází více trubiček, ve kterých 

se zpravidla nachází 12 vláken, přičemž obvyklá celková kapacita tohoto kabelu je 144 

vláken (15). 

 

Obr. 17: Optický kabel MFTP-MT (Zdroj: (22)) 

2.5.8 Konektory 

Konektor je zakončení vhodnou technologií jednotlivých vodičů kabelu. Druhy 

technologií zakončení jsou například lisování, pájení nebo zářezová technologie. 

Jednotlivé konektory můžeme dálo dělit na KEYSTONE a NON-KEYSTONE. Pojem 

KEYSTONE znamená určitý systém pro uchycení konektorů. Toto uchycení 

je provedeno do obdélníkových otvorů pomocí pevné zarážky a pružné západky (15). 

Dále se konektory rozdělují na optické, nebo metalické. Mezi nejpoužívanější metalický 

konektor řadíme RJ45, který s osmi kontakty slouží pro připojení všech čtyřech párů 

metalického kabelu (15). 

 

Obr. 18: Keystone konektor RJ45 (Zdroj: (23)) 
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V dnešní době je optických konektorů celá řada. Hlavní dělení je podle průměru ferule 

(2,5mm, 1,25mm) (15). 

 

Obr. 19: Optické konektory (Zdroj: (24)) 

 

2.5.9 Patch panely 

Patch panel představuje jednu ze dvou stran zakončení linky, přičemž na druhém konci 

se nachází datová zásuvka. Šířka panelu je udávána v palcích (1”=2,54cm), přičemž 

nejčastěji používaný rozměr je 19”. Výška panelu se udává v počtu zástavních jednotek 

(UNIT: 1U=4,445cm) – obvyklá hustota osazení je 24 portů/1U (15). 

Patch panely lze rozdělit podle konstrukce na integrované (pevně osazené bez možnosti 

kombinace prvků) a modulární (s vyměnitelnými prvky) (15). 

 

Obr. 20: Modulární patch panel (Zdroj: (25)) 
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Obr. 21: Integrovaný patch panel (Zdroj: (26)) 

 

2.5.10 Datové zásuvky 

Datová zásuvka je protějším zakončením patch panelu v rámci linky. Lze ji rozdělit 

podle konstrukce na integrované (pevně osazené bez možnosti kombinace prvků) 

a modulární (s vyměnitelnými prvky) (15). 

 

Obr. 22: Integrovaná datová zásuvka (Zdroj: (16)) 

 

 

Obr. 23: Modulární datová zásuvka (Zdroj: (27)) 
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Další rozdělení je podle typu modulu: pro KEYSTONE a pro NON-KEYSTONE 

moduly (15). 

 

Obr. 24: Keystone datová zásuvka (Zdroj: (28)) 

 

2.5.11 Datové rozvaděče 

Datové rozvaděče se především používají jako ochrana zařízení IKS před poškozením 

a neoprávněným přístupem. Bývají v nich především umístěny aktivní prvky, prvky 

organizace kabeláže, UPS (záložní zdroje), servery a další potřebné zařízení pro chod 

sítě. Stejně jako u patch panelů se výška datových rozvaděčů uvádí v zástavných 

jednotkách UNIT a šířka se udávána v palcích, nejčastější používaný rozměr je 19” 

(15). 

Datové rozvaděče můžeme dělit podle mnoha parametrů. Ty základní jsou dle umístění 

(stojanové, nástěnné, stropní, mobilní), dle provedení (uzavřené skříně, otevřené rámy), 

dle konstrukce (svařované, nýtované, šroubované), dle způsobu ventilace (ventilované – 

s otevřenými otvory, uzavřené – nevětrané, klimatizované) (15). 
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Obr. 25: Stojanový datový rozvaděč (Zdroj: (29)) 

 

 

Obr. 26: Nástěnný datový rozvaděč (Zdroj: (30)) 

 

Příslušenství datových rozvaděčů: 

‒ prvky pro organizaci a ochranu kabelového vedení, 

‒ jednotky pro ventilaci a chlazení, 

‒ police, 

‒ jednotky pro napájení zařízení, 
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‒ jednotky pro osvětlení, 

‒ boxy na dokumentaci, klávesnice a monitory, 

‒ jednotky pro monitorování (15). 

 

 

Obr. 27: Organizátor kabelů (Zdroj: (31)) 

2.5.12 Prvky značení kabeláže 

Potřeba značení prvků kabelážního systému vzešla z praxe, kdy je namístě značení 

jednotlivých prvků pro lepší orientaci. S prvními požadavky na značení přišla americká 

norma EIA/TIA 606, kterou následovaly evropské normy EN 50174. Normy pouze 

určují to, co má být značeno a zaznamenáno do dokumentace projektu. Jak se budou 

jednotlivé prvky systému značit, má na starosti projektant při navrhování projektu. 

Následně instalační technik vypracuje dokumentaci reálného provedení a případné 

změny (15). 

Prvky podléhající značení 

‒ všechny použité kabely na obou stranách, 

‒ patch panely s jednotlivými porty,  

‒ datové zásuvky s jednotlivými porty, 

‒ datové rozvaděče, 

‒ technologické místnosti, kde jsou umístěné serverovny a datové rozvaděče, 

‒ aktivní prvky s jednotlivými porty (15). 
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Typy značení 

a) identifikační – má za úkol popsat jednotlivé prvky IKS, 

b) informační – má za úkol informovat o podstatných skutečnostech, 

c) výstražné – upozorňuje před možným nebezpečím (15). 

 

 

Obr. 28: Identifikační značení (Zdroj: (32)) 

 

 

 

Obr. 29: Informační značení (Zdroj: (33)) 

 

 

 

Obr. 30: Výstražné značení LASER  

(Zdroj: (34)) 

 

Obr. 31: Výstražné značení POZOR 

NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ (Zdroj: (35))
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3 VLASTNÍ NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 

V souladu se strategickými cíli, který zadavatel vydal v podobě třinácti stránkového 

dokumentu, je požadavek na vybudování komunikační infrastruktury sítě, která se stane 

součástí integrovaného informačního systému zadavatele. Důrazem je kladen zejména 

na rychlý a bezpečný přenos dat při současném zachování přijatelné výše nákladů 

na vybudování infrastruktury v souladu s podmínkami zadavatele v rámci definovaného 

efektivního řízení nákladů. 

Následující kapitola se zabývá návrhem na vybudování komunikační infrastruktury sítě 

podle požadavků investora. Jsou zde shrnuty poznatky zpracované v rámci vlastní 

analýzy současného stavu infrastruktury sítě investora. 

Ke stávající infrastruktuře bude připojeno nově vznikající klientské centrum v prvním 

nadzemním podlaží a pravá část druhého nadzemního podlaží budovy s nově 

vznikajícími kancelářskými prostory. 

Z hlediska konkrétního dodavatelského řešení celé infrastruktury sítě postupuje 

zadavatel v souladu se zákonem, který mu ukládá vypsat výběrové řízení a posoudit 

zaslané nabídky zejména z hlediska nejnižší ceny. Pro účely vypracování této práce 

jsem zvolil společnost Solarix, která nabízí kompletní sortiment pro řešení počítačových 

sítí a poskytuje nadstandardní pětiletou záruku na jednotlivé komponenty.  

3.1 Návrh technologie a topologie sítě 

Při vypracování návrhu sítě budou moje postupy v souladu s normou ČSN 50173-1. 

Vzhledem k analýze současného stavu a v souladu s požadavky investora navrhuji 

použití technologie Gigabit Ethernet v rámci celé infrastruktury sítě. Vzhledem 

k absenci výraznějšího elektromagnetického záření a dalšího výrazného rušení můžeme 

v rámci budované infrastruktury použít nestíněné kabely a koncovky. Jedná se o kabeláž 

třídy D, kategorie 5 komponent kabeláže, což představuje levnější variantu oproti 

stíněným prvkům sítě.  

Dále uvádím dvě různé topologie sítě pro páteřní a horizontální sekci.  
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3.1.1 Topologie páteřní sekce 

V rámci topologie páteřní sekce navrhuji topologii kruhu. Ve druhém nadzemním 

podlaží budovy je umístěn centrální uzel v místnosti č. 221, který je propojen s datovým 

rozvaděčem ve třetím nadzemním podlaží budovy v místnosti č. 305. K těmto dvěma 

prvkům se připojí nový datový rozvaděč. Výhodou této topologie je, při výpadku 

jednoho z uzlů, zachování komunikace zbylé části sítě. 

 

Obr. 32: Topologie páteřní sekce (Vlastní zpracování) 

 

3.1.2 Topologie horizontální sekce 

 V rámci topologie horizontální sekce navrhuji topologii hvězdy v souladu s normou 

ČSN 50173. 
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3.2 Návrh umístění a počtu přípojných míst 

Nová infrastruktura sítě vznikne v prvním nadzemním podlaží v rámci nového 

klientského centra a v pravé části druhého nadzemní podlaží v souvislosti s nově 

vzniklými kancelářskými prostory. 

Každý zaměstnanec bude mít celkem čtyři přípojná místa – dvě dvou-zásuvky pro 

připojení počítače, tiskárny a telefonu. Vzhledem k přísným bezpečnostním opatřením, 

které má organizace zavedena a které jsou upraveny její vnitřní směrnicí, je nutné, aby 

každý zaměstnanec v kanceláři disponoval vlastní tiskárnou. Jako rezervní zde zůstává 

vždy jedno volné místo pro případné budoucí připojení dalších zařízení.  

Klientské centrum bude tvořeno celkem sedmi oddělenými boxy, z nichž každý 

je dimenzován pro jednoho pracovníka. Každý box bude vybaven celkem čtyřmi 

přípojnými místy, tvořenými dvěma dvou-zásuvkami pro připojení počítače, tiskárny, 

telefonu a rezervním místem pro případné budoucí připojení dalšího zařízení.  

Umístění a počet přípojných míst uvádím pro lepší přehled v následující tabulce. 

Tab. 4: Přehled přípojných míst pro 2. nadzemní podlaží (Vlastní zpracování) 

Číslo místnosti Název Kapacita osob 
Počet přípojných míst 

Počítač Tiskárna Telefon Rezerva 

101 Box 1 1 1 1 1 1 

101 Box 2 1 1 1 1 1 

101 Box 3 1 1 1 1 1 

101 Box 4 1 1 1 1 1 

101 Box 5 1 1 1 1 1 

101 Box 6 1 1 1 1 1 

101 Box 7 1 1 1 1 1 

CELKEM: 7 7 7 7 7 



50 

 

Ve druhém nadzemním podlaží je potřeba zasíťovat celkem šest různě velkých 

kancelářských prostor. Při návrhu počtu přípojných míst vycházím primárně 

z požadavků investora.  

Jedná se o kanceláře č. 201, 202, 203, 204, 204A a 205. Čtyři kanceláře jsou navrženy 

pro dva zaměstnance, pátá pro tři a šestá kancelář je určena pro práci pěti lidí.  

V následující tabulce uvádím detailní popis přípojných míst včetně umístění.    

Tab. 5: Přehled přípojných míst pro 2. nadzemní podlaží (Vlastní zpracování) 

Číslo 

místnosti 
Název 

Kapacita 

osob 

Počet přípojných míst 

Počítač Tiskárna Telefon Rezerva 

201 Kancelář 3 3 3 3 3 

202 Kancelář 2 2 2 2 2 

203 Kancelář 2 2 2 2 2 

204 Kancelář 2 2 2 2 2 

204A Kancelář 5 5 5 5 5 

205 Kancelář 2 2 2 2 2 

CELKEM: 16 16 16 16 16 

3.3 Návrh tras 

Infrastruktura stávající sítě bude rozšířena o dvě nové trasy. Trasa A v prvním 

nadzemním podlaží propojí nové klientské centrum a trasa B ve druhém nadzemním 

podlaží nově vzniklé kancelářské prostory. Obě trasy se stanou součástí stávající 

infrastruktury subjektu. 

K délce každé jednotlivé trasy připočítávám rezervu 2 % s tím, že v každém rozvaděči 

je nataženo 5 metrů linky navíc. 

Plány datových tras jsou znázorněny v příloze číslo 2. 
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3.3.1 Páteřní trasa 

Přibližná délka hlavní páteřní trasy, která propojuje celkem tři rozvaděče, je 179 metrů. 

Počátek trasy tvoří hlavní datový rozvaděč umístěný ve druhém nadzemním podlaží 

v místnosti číslo 221. Za rozvaděčem je umístěna lišta, kterou vede trasa dále stropem 

do třetího nadzemního podlaží, konkrétně do místnosti číslo 325. Odtud vede trasa 

vedle horizontální trasy v nástěnných lištách skrze kancelářské prostory až do místnosti 

číslo 318. Vedle v místnosti číslo 301 je trasa dále vedena souběžně s další horizontální 

trasou k rozvaděči v místnosti číslo 305. Tato část trasy je dlouhá přibližně 78 metrů.  

Z místnosti číslo 305 vede trasa zpět do druhého nadzemního podlaží, konkrétně do 

současné místnosti číslo 205, ze které by se v budoucnu měla stát místnost číslo 204A 

a pokračuje kolmo k zemi do prvního nadzemního podlaží do místnosti číslo 101, kde 

bude zakončena v novém nástěnném datovém rozvaděči. Přibližná vzdálenost trasy je 

12 metrů.  

V rámci kruhové topologie trasa pokračuje stejnou cestou zpět k hlavnímu datovému 

rozvaděči. Délka této trasy je přibližně 89,5 metru. 

Redundantní trasa je tvořena metalickými kabely. Stejně jako v případě hlavní trasy 

páteřní sekce propojuje zmíněné tři rozvaděče, vede stejným směrem a se stejnými 

délkami tras 78 metrů, 12 metrů a 89,5 metru. Žádná z tras nepřesahuje normovanou 

vzdálenost 90 metrů a je tudíž možné použít metalickou trasu pro páteřní vedení. 

Redundantní trasa metalického vedení je na rozdíl od hlavní trasy vždy ukončená 

v patch panelech a není připojena do aktivních prvků sítě. 

3.3.2 Horizontální trasa 

Dále bude popsána horizontální trasa. 

Trasa A 

V rámci plánované rekonstrukce prvního nadzemního podlaží budovy bude mnou 

navržená infrastruktura počítačové sítě trasy A součástí stavebních úprav. 
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Jelikož jsou pracovní prostory navrhovaného klientské centra v podobě kancelářských 

přepážek, umístěných uprostřed místnosti, vyloučil jsem vedení trasy nadhledy nebo 

pomocí lišt podél zdí a zvolil vedení trasy podlahou. 

Trasa A horizontální sekce začíná patch panelem v nástěnném datovém rozvaděči, který 

je umístěn ve výšce 50 cm od stropu. Z datového rozvaděče vychází trasa sítě směrem 

dolů v krycí liště. Zde bude umístěno 28 metalických kabelů a trasa dále pokračuje 

podlahou v ohebném platovém potrubí (husí krk). 

Vedení sítě podlahou bude rozděleno na 7 částí, samostatně tvořených 4 metalickými 

kabely, vedenými k jednotlivým kancelářským přepážkám.  

Pod každým pracovním místem v klientském centru bude umístěna podlahová výklopná 

krabice s elektřinou a prostorem pro umístění dvou datových modulárních dvou-

zásuvek. V tomto místě bude ukončena horizontální sekce. Samotné rozvody elektřiny 

v podlaze budou vedeny nezávisle na vedení sítě. 

Trasa B 

Počátek trasy B horizontální sekce je v datovém rozvaděči ve třetím nadzemním 

podlaží. Do patch panelu bude připojeno celkem 64 metalických kabelů, které budou 

vedeny v krycí liště skrze podlahu do druhého nadzemního podlaží. Zde se trasa dělí na 

levou a pravou část a prostupuje skrze nově zrekonstruované kancelářské prostory. 

Investor si přeje vedení trasy, z důvodu úspory nákladů, zachovat ve stávajících lištách, 

které v minulosti sloužily pro síťová řešení předchozích nájemců.  

Levá část vedení bude tvořena 16 metalickými kabely, které budou zakončeny ve dvou 

stanicích v místnosti číslo 204A a dalších dvou v místnosti číslo 205. 

Pravou část trasy bude tvořit 48 metalických kabelů, zakončených postupně 12 kabely 

v místnosti číslo 204A, po 8 kabelech v místnostech číslo 204, 203, 202 a 12 kabely 

v místnosti číslo 201. 

U každého pracovního místa bude trasa ukončena dvěma dvou-zásuvkami. 
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3.4 Kabeláž 

V této kapitole uvádím použité typy kabelů pro páteřní a horizontální sekci 

infrastruktury sítě. Celkový přehled použitých kabelů je popsán v kabelážní knize, která 

tvoří přílohu číslo 5. 

3.4.1 Kabeláž páteřní sekce 

Páteřní trasa bude vedena multimodovým optickým kabelem OPDS Solarix s těsnou 

sekundární ochranou o počtu 12 vláken. Vzhledem k počtu vláken je zde zahrnuta 

dostatečná rezerva. 

 

Obr. 33: Optický kabel OPDS (Zdroj: (20)) 

 

Páteřní redundantní trasa bude tvořena stejnými metalickými kabely typu drát jako 

kabeláž horizontální sekce. 

3.4.2 Kabeláž horizontální sekce 

Horizontální sekce bude tvořena vodičem typu drát a měla by podporovat technologii 

Gigabit Ethernet. K tomuto účelu jsem zvolil nestíněný kabel Solarix CAT5E UTP 

LSOH Dca. Vzhledem k vyššímu bezpečnostnímu riziku, vyplývajícímu z činnosti 

zadavatele je v tomto případě použit typ pláště LSOH s reakcí na oheň v kategorii Dca.  
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Obr. 34: Kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca (Zdroj: (36)) 

3.5 Spojovací prvky 

V této kapitole budu navrhovat spojovací prvky, mezi které patří patch panely, datové 

zásuvky a konektory. Pro všechny prvky volím modulární platformu z důvodu 

variability a na přání investora. 

3.5.1 Patch panely 

V datových rozvaděčích bude umístěno celkem 5 modulárních patch panelů 

po čtyřiadvaceti portech. Tři z nich budou umístěny ve stávajícím datovém rozvaděči 

v místnosti číslo 305 ve třetím nadzemním podlaží. Zbylé dva budou osazeny v novém 

datovém rozvaděči v místnosti číslo 101 v prvním nadzemním podlaží. Osazení patch 

panelů ilustruje příloha číslo 3. 

Jedná se konkrétně o modely Solarix 1U SX24M-0-STP-BK-UNI, univerzální 

modulární patch panely pro Keystony se zadním zářezem. Pro pevné uchycení datových 

kabelů je zde použita vyvažovací lišta. 

 

Obr. 35: Patch panel Solarix 1U SX24M-0-STP-BK-UNI (Zdroj: (36)) 
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Patch panely budou vybaveny samořeznými Keystone Solarix CAT5E UTP RJ45. 

 

Obr. 36: Keystone Solarix CAT5E UTP RJ45 (Zdroj: (36)) 

Neosazené porty patch panelu budou vyplněny záslepkami Keystone Solarix. 

 

Obr. 37: Keystone záslepka Solarix (Zdroj: (36)) 

3.5.2 Datové zásuvky 

V prvním nadzemním podlaží budou datové zásuvky umístěny v zemi ve výklopných 

krabicích a budou tvořeny rámečkem Solarix SXF-R-2-WH ve spojení s modulem 

Solarix 45 x 45 mm pro 2 keystony SXF-M-2-45-WH-P. Jedná se o modulární řešení 

pro použití Keystone Solarix CAT5E UTP RJ45. 
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Obr. 38: Rámeček datové zásuvky a modul Solarix (Zdroj: (36)) 

Ve druhém nadzemním podlaží budou datové zásuvky umístěny v lištách a půjde 

o stejné modulární řešení jako v prvním nadzemním podlaží. 

3.5.3 Pigtail 

Optická trasa bude zakončena v optické vaně pigtailem Solarix typu LCupc MM SXPI-

LC-UPC s ferulí v provedení UPC (ultra physical contact). 

 

Obr. 39: Pigtail Solarix LCupc MM (Zdroj: (36)) 

 

3.6 Výběr a umístění datových rozvaděčů 

Do prvního nadzemního podlaží bude pořízen nový datový rozvaděč. Druhé nadzemní 

podlaží bude připojeno do stávajícího datového rozvaděče, umístěného ve třetím 

nadzemním podlaží v místnosti č. 305. 
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Stávající datový rozvaděč plní svojí funkci již od roku 1996 a investor se rozhodl 

ponechat jej nadále jako součást stávající infrastruktury sítě. Jedná se o stojanový 

datový rozvaděč, který je dostatečně kapacitně dimenzován pro plánované rozšíření sítě. 

Nový datový rozvaděč bude 19” skládaný nástěnný LC-15 21U 500 mm RAL 7035 

z produktové řady společnosti Solarix. Jedná se o rozvaděč s výškou 21U, šířkou 600 

mm a hloubkou 500 mm, zajišťující dostatečně dimenzovanou kapacitu pro případné 

budoucí rozšíření. 

Výhodou toho typu datového rozvaděče je jeho snadná montáž, dostatečná nosnost 

až 30 kg a možnost uchycení na stěnu. 

 

Obr. 40: Datový rozvaděč Solarix LC-15 21U 500 mm RAL 7035 (Zdroj: (36)) 

 

 

Rozvaděč je tvořen skeletem, který je sešroubován šrouby a osazen uzamykatelnými 

předními dvířky s nalepeným kouřovým sklem. Uchycení na zeď je pomocí dvou lišt, 

speciálně určených pro montáž rozvaděče. 

Přívod elektřiny společně s uzemněním datového rozvaděče bude proveden v rámci 

rekonstrukce prvního nadzemního podlaží, kde budou pod datovým rozvaděčem 

do země vedeny lišty zvlášť pro elektrické a datové vedení.  

V datovém rozvaděči bude umístěn pouze jeden aktivní prvek, který vzhledem 

k perforovanému stropu a dnu neklade vysoké nároky na chlazení. V případě budoucího 

osazení o další aktivní prvky navrhuji montáž dodatečné chladící jednotky osazené 

třemi ventilátory s bimetalovým termostatem. 
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Obr. 41: Chladící jednotka Solarix 19'' 1U 3 ventilátory s bimetalovým termostatem RAL 7035 (Zdroj: 

(36)) 

Každý datový rozvaděč bude dále osazen optickou vanou pro za končení optického 

vedení. Jedná se o model Solarix BK FOS 2 o velikosti 1U. Vana má vysouvací 

konstrukci pro lepší přístup ke kabelům a je určena pro námi zvolený typ konektoru LC. 

 

Obr. 42: Optická vana Solarix BK FOS 2 (Zdroj: (36)) 

Čelo optické vany jsem zvolil Solarix 12 LC Duplex s osazením 12 adaptéry typu LC 

MM duplex. 

 

Obr. 43: Čelo optické vany Solarix 12 LC Duplex (Zdroj: (36)) 
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Obr. 44: Adaptér Solarix LC MM Duplex (Zdroj: (36)) 

 

Umístění nového datového rozvaděče v prvním nadzemním podlaží budovy v místnosti 

101 jsem zvolil tak, aby byl přímo pod datovým rozvaděčem ve třetím nadzemním 

podlaží. Toto řešení má za cíl minimalizovat ztráty v datovém toku mezi oběma 

rozvaděči. Jelikož se datový rozvaděč bude nacházet v klientském centru, kde 

se pohybuje větší množství lidí, bude jeho umístění těsně pod stropem. 

Osazení datového rozvaděče znázorňuje příloha číslo 4. 

3.7 Prvky vedení kabeláže 

Vedení nové datové infrastruktury bude realizováno ve stávajících lištách od firmy 

REHAU, které zde byly umístěny při stavbě budovy a jejichž stav je vyhovující pro 

další využití. 

V rámci stavebních prací budou ve druhém nadzemním podlaží vyvrtány otvory 

do podlahy pro umístění elektroinstalačních trubek. Pro současné řešení jsou dostačující 

dvě trubky o vnitřním průměru 48 mm, avšak z hlediska možného budoucího využití 

navrhuji umístit dvě elektroinstalační trubky navíc.      
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Obr. 45: Elektroinstalační trubka Onpira (Zdroj: (37)) 

 

3.8 Prvky značení kabeláže 

Nezbytnou součástí infrastruktury sítě je rovněž přehledné a systematické značení všech 

jejích prvků, což do budoucna usnadní správu celé sítě. Navrhuji následující systém 

značení, kdy patch panely, datové zásuvky a optické vany jsou již od výrobce dodávány 

včetně značících štítků. 

3.8.1 Datové rozvaděče 

Infrastruktura sítě bude tvořena třemi datovými rozvaděči, z nichž hlavní datový 

rozvaděč, umístěn ve druhém nadzemním podlaží v místnosti číslo 221 bude označen 

1DR. Datový rozvaděč nacházející se ve třetím nadzemním podlaží v místnosti číslo 

305 bude ponese označení 2DR a nový datový rozvaděč, umístěný v místnosti číslo 101, 

bude popsán jako 3DR. 

3.8.2 Zásuvky 

Při značení zásuvek vycházím ze současného systém, který je v organizaci zaveden. 

Jednotlivé porty datových zásuvek v místnostech jsou očíslovány systémem značení 

číslo zásuvky, port A nebo B a číslo nadzemního podlaží.  

V rámci druhého nadzemního podlaží pokračuji při značení zásuvek v místnosti číslo 

205 od portu 63A/2, tj. zásuvka číslo 63, port A a druhé nadzemní podlaží. Dále 

pokračuje značení až po místnost číslo 201, kde končí portem 94B/2.  
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V prvním nadzemním podlaží pokračuje značení v místnosti číslo 101 portem číslo 

35A/1 a v rámci stejné místnosti končí portem číslo 48B/1.  

3.8.3 Patch panely 

Patch panely v datovém rozvaděči budou značeny systémem 1PP/1DR kdy 1PP značí 

první patch panel umístěn v datovém rozvaděči a 1DR je označení datového rozvaděče, 

kde je patch panel umístěn. Značení portů na patch panelu bude shodné s porty 

datových zásuvek. 

3.8.4 Optické vany 

Optické vany budou značeny stylem FO vana 1/DR1, kde před lomítkem je číslo vany 

a za lomítkem je označení datového rozvaděče ve kterém se optická vana nachází. 

3.8.5 Kabely 

Na každém konci jednotlivých kabelů bude umístěn nylonový štítek s jeho označením, 

které bude shodné s jednotlivými porty patch panelů a datových zásuvek. V případě 

páteřní sekce budou optické kabely značeny systémem 1DR/2DR, kde 1DR značí 

výchozí datový rozvaděč a 2DR je cílový datový rozvaděč. 

 

Obr. 46: Nylonové popisovací štítky (Zdroj: (36)) 

 

 

 



62 

 

3.9 Ekonomické zhodnocení projektu 

Vzhledem k požadavku subjektu na minimalizaci celkových nákladů projektu jsem 

se snažil přistoupit k celé problematice řešení nové síťové infrastruktury tak, aby byla 

zachována spolehlivost a budoucí možnost rozšíření, při současném zachování příznivé 

pořizovací ceny. 

Vzhledem k volbě jednoho klíčového dodavatele pro většinu prvků byla dohodnuta 

rovněž sleva z běžné ceníkové ceny, včetně dohodnuté dvacetileté systémové záruky. 

Významnou položkou v celém rozpočtu je rovněž cena práce, která celkově činí 50 % 

z ceny materiálu pasivní vrstvy. V ceně je rovněž obsaženo měření, natažení, 

konektorování a certifikace. 

Celková cena projektu vychází přibližně na 80 900 Kč z toho 54 100 Kč je hodnota 

použitého materiálu a instalační práce budou stát 26 800 Kč. 

Celkový rozpočet je podrobně vyjádřen v tabulce, která tvoří přílohu číslo 6. 
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ZÁVĚR 

Na začátku této práce jsem stanovil hlavní cíl, kterým bylo vytvoření reálného návrhu 

počítačové sítě pro organizace státní správy. Pří analýze subjektu jsem vycházel 

ze stávajícího stavu síťové infrastruktury a individuálních požadavků investora. 

Stanovených cílů práce jsem se snažil dosáhnout za pomocí studia odborné literatury, 

konzultacemi se zástupci organizace a osobními návštěvami organizace, abych 

co nejlépe pochopit celou problematiku a mohl následně předložit efektivní a funkční 

návrh řešení. 

Návrh vlastního řešení jsem provedl na základě teoretických východisek. Klíčovými 

požadavky byla spolehlivost, rychlost, kvalita a určitá nadčasovost celého řešení. Proti 

nim stál požadavek na co nejnižší cenu celého řešení. 

Na základě současného stavu síťové infrastruktury organizace jsem se rozhodl 

kompletně nahradit stávající páteřní vedení celé sítě novými optickými kabely. 

Současné páteřní vedení zůstane zachováno a bude sloužit jako záložní. Vzhledem 

k záměru investora rozšířit svoje aktivity do nevyužitých částí své budovy bylo součástí 

návrhu pořízení nového datového rozvaděče. 

Realizace návrhu bude probíhat společně s plánovanými stavebními úpravami, jejichž 

součástí je umístění části horizontálního vedení pod podlahu v rámci nově vznikajícího 

klientského centra v prvním nadzemním podlaží budovy. 

Jako výrobce komunikační infrastruktury jsem zvolil společnost Solarix, která nabízí 

dobrý poměr mezi vysokou kvalitou a přijatelnou cenou a její sortiment je dostačující 

pro vytvoření celé infrastruktury. Dále doporučuji vybrat montážní firmu, která bude 

schopna zajistit systémovou záruku minimálně na 20 let. 

Svůj návrh předložím investorovi jako podklad pro realizaci celého záměru. Domnívám 

se, že všechny stanovené cíle práce zde byly splněny. 
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Příloha 3: Osazení patch panelů 

1PP/2DR                         

  1-2DR     63A/2 64A/2 65A/2 66A/2 67A/2 68A/2 69A/2 70A/2 71A/2   

                

  2-3DR     63B/2 64B/2 65B/2 66B/2 67B/2 68B/2 69B/2 70B/2 71B/2   

                            

              

2PP/2DR                         

  72A/2 73A/2 74A/2 75A/2 76A/2 77A/2 78A/2 79A/2 80A/2 81A/2 82A/2 83A/2   

                

  72B/2 73B/2 74B/2 75B/2 76B/2 77B/2 78B/2 79B/2 80B/2 81B/2 82B/2 83B/2   

                            

              

3PP/2DR                         

  84A/2 85A/2 86A/2 87A/2 88A/2 89A/2 90A/2 91A/2 92A/2 93A/2 94A/2     

                

  84B/2 85B/2 86B/2 87B/2 88B/2 89B/2 90B/2 91B/2 92B/2 93B/2 94B/2     

                            

              

              

1PP/3DR                         

  1-3DR     35A/1 36A/1 37A/1 38A/1 39A/1 40A/1 41A/1 42A/1 43A/1   

                

  2-3DR     35B/1 36B/1 37B/1 38B/1 39B/1 40B/1 41B/1 42B/1 43B/1   

                            

              

2PP/3DR                         

  44A/1 45A/1 46A/1 47A/1 48A/1                 

                

  44B/1 45B/1 46B/1 47B/1 48B/1                 

                            

              

   Konektor RJ-45        

   Konektor RJ-45 (Záložní trasa)        

   Záslepka        
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Příloha 4: Osazení datových rozvaděčů 
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3DR 

42U Optická vana  21U Optická vana 

41U    20U   

40U    19U   

39U    18U   

38U    17U 
Organizér 

37U    16U 

36U    15U Patch panel  1PP/3DR 

35U    14U 
Organizér 

34U    13U 

33U    12U Patch panel  2PP/3DR 

32U    11U 
Organizér 

31U    10U 

30U    9U   

29U    8U   

28U 
Organizér  7U   

27U  6U   

26U Patch panel  1PP/2DR  5U   

25U 
Organizér  4U   

24U  3U Chladící jednotka 

23U Patch panel  1PP/2DR  2U   

22U 
Organizér  1U   

21U     
20U Patch panel  3PP/2DR     
19U 

Organizér    Již osazené Unity 

18U    Aktivní prvky  

17U       
16U       
15U       
14U       
13U       
12U       
11U       
10U       
9U       
8U       
7U       
6U       
5U       
4U       
3U       
2U       
1U       
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Příloha 5: Kabelová kniha pro 1.NP 

Patch 

panel 
Port Místnost 

Popis 

místnosti 
Č. 

zásuvky 
Značení 

portů 
Č. 

portu 
Značení 

kabelu 
Typ kabelu 

Délka 

kabelu 

1PP/3DR 7 

101 
Klientské 

centrum 

35 
35A/1 A 35A/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 21,7m 

1PP/3DR 8 35B/1 B 35B/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 21,7m 

1PP/3DR 9 
36 

36A/1 A 36A/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 21,7m 
1PP/3DR 10 36B/1 B 36B/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 21,7m 

1PP/3DR 11 
37 

37A/1 A 37A/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 16,7m 

1PP/3DR 12 37B/1 B 37B/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 16,7m 

1PP/3DR 13 
38 

38A/1 A 38A/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 16,7m 
1PP/3DR 14 38B/1 B 38B/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 16,7m 

1PP/3DR 15 
39 

39A/1 A 39A/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 10,6m 

1PP/3DR 16 39B/1 B 39B/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 10,6m 
1PP/3DR 17 

40 
40A/1 A 40A/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 10,6m 

1PP/3DR 18 40B/1 B 40B/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 10,6m 

1PP/3DR 19 
41 

41A/1 A 41A/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 15,5m 

1PP/3DR 20 41B/1 B 41B/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 15,5m 
1PP/3DR 21 

42 
42A/1 A 42A/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 15,5m 

1PP/3DR 22 42B/1 B 42B/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 15,5m 

1PP/3DR 23 
43 

43A/1 A 43A/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 16,2m 

1PP/3DR 24 43B/1 B 43B/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 16,2m 
2PP/3DR 1 

44 
44A/1 A 44A/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 16,2m 

2PP/3DR 2 44B/1 B 44B/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 16,2m 

2PP/3DR 3 
45 

45A/1 A 45A/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 21,8m 

2PP/3DR 4 45B/1 B 45B/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 21,8m 
2PP/3DR 5 

46 
46A/1 A 46A/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 21,8m 

2PP/3DR 6 46B/1 B 46B/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 21,8m 

2PP/3DR 7 
47 

47A/1 A 47A/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 25,3m 

2PP/3DR 8 47B/1 B 47B/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 25,3m 
2PP/3DR 9 

48 
48A/1 A 48A/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 25,3m 

2PP/3DR 10 48B/1 B 48B/1 SXKD-5E-UTP-LSOH 25,3m 

 

 

Patch 

panel 
Port Místnost 

Popis 

místnosti 
Č. 

zásuvky 
Značení 

portů 
Č. 

portu 
Značení 

kabelu 
Typ kabelu 

Délka 

kabelu 

1PP/2DR 7 

205 Kancelář 

63 
63A/2 A 63A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 23,8m 

1PP/2DR 8 63B/2 B 63B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 23,8m 

1PP/2DR 9 
64 

64A/2 A 64A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 23,8m 

1PP/2DR 10 64B/2 B 64B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 23,8m 

1PP/2DR 11 
65 

65A/2 A 65A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 21,9m 
1PP/2DR 12 65B/2 B 65B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 21,9m 

1PP/2DR 13 
66 

66A/2 A 66A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 21,9m 

1PP/2DR 14 66B/2 B 66B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 21,9m 

1PP/2DR 15 

204A Kancelář 

67 
67A/2 A 67A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 17,5m 

1PP/2DR 16 67B/2 B 67B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 17,5m 
1PP/2DR 17 

68 
68A/2 A 68A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 17,5m 

1PP/2DR 18 68B/2 B 68B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 17,5m 
1PP/2DR 19 69 69A/2 A 69A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 11m 

Kabelová kniha pro 2.NP 



XI 

 

1PP/2DR 20 69B/2 B 69B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 11m 
1PP/2DR 21 

70 
70A/2 A 70A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 11m 

1PP/2DR 22 70B/2 B 70B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 11m 
1PP/2DR 23 

71 
71A/2 A 71A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 10,6m 

1PP/2DR 24 71B/2 B 71B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 10,6m 
2PP/2DR 1 

72 
72A/2 A 72A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 10,6m 

2PP/2DR 2 72B/2 B 72B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 10,6m 
2PP/2DR 3 

73 
73A/2 A 73A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 11,6m 

2PP/2DR 4 73B/2 B 73B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 11,6m 
2PP/2DR 5 

74 
74A/2 A 74A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 11,6m 

2PP/2DR 6 74B/2 B 74B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 11,6m 
2PP/2DR 7 

75 
75A/2 A 75A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 15,2m 

2PP/2DR 8 75B/2 B 75B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 15,2m 
2PP/2DR 9 

76 
76A/2 A 76A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 15,2m 

2PP/2DR 10 76B/2 B 76B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 15,2m 
2PP/2DR 11 

204 Kancelář 

77 
77A/2 A 77A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 21,3m 

2PP/2DR 12 77B/2 B 77B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 21,3m 
2PP/2DR 13 

78 
78A/2 A 78A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 21,3m 

2PP/2DR 14 78B/2 B 78B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 21,3m 
2PP/2DR 15 

79 
79A/2 A 79A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 23,4m 

2PP/2DR 16 79B/2 B 79B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 23,4m 
2PP/2DR 17 

80 
80A/2 A 80A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 23,4m 

2PP/2DR 18 80B/2 B 80B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 23,4m 
2PP/2DR 19 

203 Kancelář 

81 
81A/2 A 81A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 27,7m 

2PP/2DR 20 81B/2 B 81B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 27,7m 
2PP/2DR 21 

82 
82A/2 A 82A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 27,7m 

2PP/2DR 22 82B/2 B 82B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 27,7m 
2PP/2DR 23 

83 
83A/2 A 83A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 29,5m 

2PP/2DR 24 83B/2 B 83B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 29,5m 
3PP/2DR 1 

84 
84A/2 A 84A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 29,5m 

3PP/2DR 2 84B/2 B 84B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 29,5m 
3PP/2DR 3 

202 Kancelář 

85 
85A/2 A 85A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 33,6m 

3PP/2DR 4 85B/2 B 85B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 33,6m 
3PP/2DR 5 

86 
86A/2 A 86A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 33,6m 

3PP/2DR 6 86B/2 B 86B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 33,6m 
3PP/2DR 7 

87 
87A/2 A 87A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 35,1m 

3PP/2DR 8 87B/2 B 87B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 35,1m 
3PP/2DR 9 

88 
88A/2 A 88A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 35,1m 

3PP/2DR 10 88B/2 B 88B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 35,1m 
3PP/2DR 11 

201 Kancelář 

89 
89A/2 A 89A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 39,2m 

3PP/2DR 12 89B/2 B 89B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 39,2m 

3PP/2DR 13 
90 

90A/2 A 90A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 39,2m 

3PP/2DR 14 90B/2 B 90B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 39,2m 
3PP/2DR 15 

91 
91A/2 A 91A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 41,2m 

3PP/2DR 16 91B/2 B 91B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 41,2m 

3PP/2DR 17 
92 

92A/2 A 92A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 41,2m 

3PP/2DR 18 92B/2 B 92B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 41,2m 
3PP/2DR 19 

93 
93A/2 A 93A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 46,4m 

3PP/2DR 20 93B/2 B 93B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 46,4m 

3PP/2DR 21 
94 

94A/2 A 94A/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 46,4m 

3PP/2DR 22 94B/2 B 94B/2 SXKD-5E-UTP-LSOH 46,4m 

  



XII 

 

Kabelová kniha páteřní sekce 

Rozvaděč Panel Port 
Zn. 

portu 
Ferule Rozvaděč Panel Port 

Zn. 

portu 
Ferule 

Č. 

vlákna 

Kabel 

Označení Typ Poznámka Délka 

1DR FO vana 1/DR1 
1 

1A 1 2DR FO vana 1/DR2 
1 

1B 2 1 FO 1DR/2DR OPDS Solarix 12Vl. MM 77,8m 

1DR FO vana 1/DR1 2A 2 2DR FO vana 1/DR2 2B 1 2 FO 1DR/2DR OPDS Solarix 12Vl. MM 77,8m 

1DR FO vana 1/DR1 
2 

3A 1 2DR FO vana 1/DR2 
2 

3B 2 3 FO 1DR/2DR OPDS Solarix 12Vl. MM 77,8m 

1DR FO vana 1/DR1 4A 2 2DR FO vana 1/DR2 4B 1 4 FO 1DR/2DR OPDS Solarix 12Vl. MM 77,8m 

1DR FO vana 1/DR1 
3 

5A 1 2DR FO vana 1/DR2 
3 

5B 2 5 FO 1DR/2DR OPDS Solarix 12Vl. MM 77,8m 

1DR FO vana 1/DR1 6A 2 2DR FO vana 1/DR2 6B 1 6 FO 1DR/2DR OPDS Solarix 12Vl. MM 77,8m 

1DR FO vana 1/DR1 
4 

7A 1 2DR FO vana 1/DR2 
4 

7B 2 7 FO 1DR/2DR OPDS Solarix 12Vl. MM 77,8m 

1DR FO vana 1/DR1 8A 2 2DR FO vana 1/DR2 8B 1 8 FO 1DR/2DR OPDS Solarix 12Vl. MM 77,8m 

1DR FO vana 1/DR1 
5 

9A 1 2DR FO vana 1/DR2 
5 

9B 2 9 FO 1DR/2DR OPDS Solarix 12Vl. MM 77,8m 

1DR FO vana 1/DR1 10A 2 2DR FO vana 1/DR2 10B 1 10 FO 1DR/2DR OPDS Solarix 12Vl. MM 77,8m 

1DR FO vana 1/DR1 
6 

11A 1 2DR FO vana 1/DR2 
6 

11B 2 11 FO 1DR/2DR OPDS Solarix 12Vl. MM 77,8m 

1DR FO vana 1/DR1 12A 2 2DR FO vana 1/DR2 12B 1 12 FO 1DR/2DR OPDS Solarix 12Vl. MM 77,8m 

2DR FO vana 1/DR2 
7 

13A 1 3DR FO vana 1/DR3 
1 

1B 2 1 FO 2DR/3DR OPDS Solarix 12Vl. MM 11,9m 

2DR FO vana 1/DR2 14A 2 3DR FO vana 1/DR3 2B 1 2 FO 2DR/3DR OPDS Solarix 12Vl. MM 11,9m 

2DR FO vana 1/DR2 
8 

15A 1 3DR FO vana 1/DR3 
2 

3B 2 3 FO 2DR/3DR OPDS Solarix 12Vl. MM 11,9m 

2DR FO vana 1/DR2 16A 2 3DR FO vana 1/DR3 4B 1 4 FO 2DR/3DR OPDS Solarix 12Vl. MM 11,9m 

2DR FO vana 1/DR2 
9 

17A 1 3DR FO vana 1/DR3 
3 

5B 2 5 FO 2DR/3DR OPDS Solarix 12Vl. MM 11,9m 

2DR FO vana 1/DR2 18A 2 3DR FO vana 1/DR3 6B 1 6 FO 2DR/3DR OPDS Solarix 12Vl. MM 11,9m 

2DR FO vana 1/DR2 
10 

19A 1 3DR FO vana 1/DR3 
4 

7B 2 7 FO 2DR/3DR OPDS Solarix 12Vl. MM 11,9m 

2DR FO vana 1/DR2 20A 2 3DR FO vana 1/DR3 8B 1 8 FO 2DR/3DR OPDS Solarix 12Vl. MM 11,9m 

2DR FO vana 1/DR2 
11 

21A 1 3DR FO vana 1/DR3 
5 

9B 2 9 FO 2DR/3DR OPDS Solarix 12Vl. MM 11,9m 

2DR FO vana 1/DR2 22A 2 3DR FO vana 1/DR3 10B 1 10 FO 2DR/3DR OPDS Solarix 12Vl. MM 11,9m 

2DR FO vana 1/DR2 
12 

23A 1 3DR FO vana 1/DR3 
6 

11B 2 11 FO 2DR/3DR OPDS Solarix 12Vl. MM 11,9m 

2DR FO vana 1/DR2 24A 2 3DR FO vana 1/DR3 12B 1 12 FO 2DR/3DR OPDS Solarix 12Vl. MM 11,9m 

3DR FO vana 1/DR3 
7 

13A 1 1DR FO vana 1/DR1 
7 

13A 2 1 FO 3DR/1DR OPDS Solarix 12Vl. MM 89,7m 

3DR FO vana 1/DR3 14A 2 1DR FO vana 1/DR1 14A 1 2 FO 3DR/1DR OPDS Solarix 12Vl. MM 89,7m 

3DR FO vana 1/DR3 
8 

15A 1 1DR FO vana 1/DR1 
8 

15A 2 3 FO 3DR/1DR OPDS Solarix 12Vl. MM 89,7m 

3DR FO vana 1/DR3 16A 2 1DR FO vana 1/DR1 16A 1 4 FO 3DR/1DR OPDS Solarix 12Vl. MM 89,7m 

3DR FO vana 1/DR3 
9 

17A 1 1DR FO vana 1/DR1 
9 

17A 2 5 FO 3DR/1DR OPDS Solarix 12Vl. MM 89,7m 

3DR FO vana 1/DR3 18A 2 1DR FO vana 1/DR1 18A 1 6 FO 3DR/1DR OPDS Solarix 12Vl. MM 89,7m 

3DR FO vana 1/DR3 
10 

19A 1 1DR FO vana 1/DR1 
10 

19A 2 7 FO 3DR/1DR OPDS Solarix 12Vl. MM 89,7m 

3DR FO vana 1/DR3 20A 2 1DR FO vana 1/DR1 20A 1 8 FO 3DR/1DR OPDS Solarix 12Vl. MM 89,7m 

3DR FO vana 1/DR3 
11 

21A 1 1DR FO vana 1/DR1 
11 

21A 2 9 FO 3DR/1DR OPDS Solarix 12Vl. MM 89,7m 

3DR FO vana 1/DR3 22A 2 1DR FO vana 1/DR1 22A 1 10 FO 3DR/1DR OPDS Solarix 12Vl. MM 89,7m 

3DR FO vana 1/DR3 
12 

23A 1 1DR FO vana 1/DR1 
12 

23A 2 11 FO 3DR/1DR OPDS Solarix 12Vl. MM 89,7m 

3DR FO vana 1/DR3 24A 2 1DR FO vana 1/DR1 24A 1 12 FO 3DR/1DR OPDS Solarix 12Vl. MM 89,7m 

  



XIII 

 

Příloha 6: Rozpočet projektu 

Popis produktu Množství Jednotka Cena v KČ Celková cena 

Metalické prvky 

Nástěný datový rozvaděč Solarix LC-15 21U RAL 7035 SENSA-21U-66-11-

G 
1 Ks 4 499 Kč 4 499 Kč 

Chladící jednotka Solarix 19" 1U RAL 7035 1 Ks 2 650 Kč 2 650 Kč 

Patch panel Solarix 1U SX24M-0-STP-BK-UNI 5 Ks 425 Kč 2 125 Kč 

Keystone Solarix CAT5E UTP RJ45 SXKJ-5E-UTP-BK-SA 60 Ks 42 Kč 2 520 Kč 

Keystone záslepka Solarix SXKJ-0-BK 24 Ks 11 Kč 264 Kč 

Rámeček datové zásuvky Solarix SXF-R-2-WH 46 Ks 27 Kč 1 242 Kč 

Modul datové zásuvky Solarix SXF-M-2-45-WH-P 46 Ks 32 Kč 1 472 Kč 

Metalický kabel Solarix CAT5E SXKD-5E-UTP-LSOH 1000m/cívka 2 Ks 6 899 Kč 13 798 Kč 

Metalický kabel Solarix CAT5E SXKD-5E-UTP-LSOH 500m/box 1 Ks 3 460 Kč 3 460 Kč 

Nylonové štítky na kabel 4,8m/kazeta M21-750-499 1 Ks 499 Kč 499 Kč 

Husí krk s podélným řezem o průměru 54,4mm, 25m Z0034-54-4MM 5 m 120 Kč 600 Kč 

Celkem       33 129 Kč 

Optika 

Optická vana Solarix BK FOS 2 FOS2-1U-B 3 Ks 769 Kč 2 307 Kč 

Čelo optické vany Solarix 12 LC Duplex FP2-1U-12SCS-B 3 Ks 92 Kč 276 Kč 

Adaptér Solarix LC MM Duplex SXAD-LC-PC-OM2-D 36 Ks 33 Kč 1 188 Kč 

Pigtail Lcupc MM 1,5m Solarix SXPI-LC-UPC 36 Ks 72 Kč 2 592 Kč 

Optický kabel OPDS Solarix 12 vláken 200 m 73 Kč 14 600 Kč 

Celkem       20 963 Kč 

Práce 

Instalační práce     26 800 Kč 26 800 Kč 

Celkem       80 892 Kč 


