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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro komerční budovu. Popisuje 

teorii počítačových sítí a na základě provedených analýz jsou vybrány jednotlivé síťové 

prvky a stanovena řešení pro implementaci síťové infrastruktury. Tato práce zahrnuje 

také rozpočet jednotlivých komponent a technickou dokumentaci.  

 

Abstract 

This thesis deals with the design of computer networks for commercial buildings. 

Describes the theory of computer networks and on the basis of the analyzes are selected 

individual network elements and determining solutions for implementation of network 

infrastructure. This thesis also includes the budget of individual components and 

technical documentation. 
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ÚVOD 

V dnešní době se snaţí firmy i domácnosti co nejvíce si usnadnit ţivot, ušetřit čas 

i peníze. Účinným nástrojem jak toho docílit je bezesporu vyuţívání nových 

informačních a komunikačních technologií. Proto, aby mohli vyuţívat všech 

moţných výhod, které jim ICT nabízejí, je potřeba vybudovat ve svých firmách či 

domácnostech kvalitní síťovou infrastrukturu a zvolit správné síťové prvky. 

Správně navrţená síť dokáţe z obyčejné domácnosti udělat domácnost 

inteligentní. Lidé tak mohou ovládat svůj dům z opačné strany zeměkoule. Mohou 

sledovat co se doma děje pomocí kamerového systému, upravovat teplotu 

v domácnosti, vypnout spotřebiče nebo osvětlení. Firmy zase mohou vyuţívat 

informační systémy. Díky nim lze zkvalitnit nabízené sluţby, sníţit náklady a 

maximalizovat zisk. Lidé si výhod informačních a telekomunikačních technologií 

uvědomují a snaţí se jich vyuţívat. Na základě svých poţadavků a potřeb si 

nechávají vypracovat návrhy počítačových sítí pro své firmy či domy a tyto 

návrhy posléze realizují.  
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CÍLE PRÁCE 

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout počítačovou síť pro komerční budovu 

tak, aby splňovala poţadavky investora a potřeby osob, které budou v tomto 

objektu pracovat. Návrh sítě bude vycházet z provedených analýz a teoretických 

východisek, na základě kterých bude zvolen kabeláţní systém, určeny trasy 

kabeláţe a vybrány jednotlivé aktivní prvky v souladu s platnými normami. 

Dílčími cíly práce jsou vypracovat technickou dokumentaci potřebnou pro 

realizaci počítačové sítě a stanovit rozpočet.   
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1 ANALÝZA  

V této části práce se budu zabývat jednotlivými analýzami, ze kterých návrh sítě 

bude vycházet. Informace pouţité v analýze pochází z konzultací s investorem, se 

zaměstnanci jeho firmy a návštěv komerční budovy, pro kterou bude návrh 

vytvářen.       

 

1.1 Podnikatelský záměr investora 

V rámci rozšíření firmy JAsystem, která sídlí v Tišnově, se rozhodl její majitel 

pan Jiří Augustin zřídit pobočku v Brně Řečkovicích. Jedná se o firmu zabývající 

se prodejem výpočetní techniky. Současně v prostorách firmy provozuje majitel 

optiku. Pro zřízení nové pobočky si pan Augustin pronajal komerční prostory 

v budově na ulici Kořískova v Brně Řečkovicích. Zde chce investor otevřít 

prodejnu výpočetní techniky, optiku a rozšířit své dosavadní sluţby i o servis 

počítačů, tiskáren a kopírovacích zařízení. Dále v prostorách budovy chce zřídit 

vzdělávací centrum, kadeřnictví a nehtové studio. Záměrem je také komerční 

budovu v budoucnu odkoupit v rámci vyjednané moţnosti přednostního práva 

koupě nemovitosti. 

 

1.2 Analýza budovy 

Komerční budova se nachází na území města Brna v městské části Řečkovice na 

ulici Kořískova 25. Jedná se o vícepodlaţní objekt situovaný v zástavbě rodinných 

domů s předzahrádkou a dvorem. Rozměr zastavěné plochy činí 79,2m
2
, zahrádka 

33,7 m
2
, dvůr 22,5m

2
. Objekt se sestává ze suterénu, prvního nadzemního patra, 

druhého nadzemního patra a podkroví. Podrobný nákres jednotlivých pater 

naleznete v příloze 1: Výkresová dokumentace. 

 

Budova leţí v lokalitě s dobrou dopravní obsluţností. V okolí je autobusová 

zastávka vzdálena 180m a tramvajová zastávka, která je vzdálena 200m. Ulice 

Kořískova je průjezdná v jednom směru s moţností parkování osobních 

automobilů u krajnice. 
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1.2.1 Současný stav budovy  

V současné době je budova po rozsáhlé rekonstrukci. Proběhla rekonstrukce 

krovů a výměna střešní krytiny. Dále byla v celém objektu vyměněna dřevěná 

okna za plastová. Ve vnitřních prostorách byly vybudovány nové odpady, 

elektroinstalace a plynové vytápění.  

  

Objekt je postaven z cihel plných pálených na vápenocementové maltě. Šířka 

obvodových zdí činí 300mm a nosných zdí 450mm. Jednotlivé příčky jsou 

vystavěny z pálených cihel, z pórobetonových tvárnic a sádrokartonu. Nosnou 

konstrukci střechy tvoří dřevěné trámy překryté deskami, střešní fólií a latěmi. 

Krov je pokryt střešní krytinou TONDACH románská 12 engoba. Fasádu budovy 

tvoří břízolitová omítka. Štíty jsou zateplené polystyrenem a pokryté  fasádní 

omítkou baumit se škrabanou strukturou.     

 

 

Obrázek 1: Komerční budova (vlastní zpracování) 

 

Suterén 

Suterén zahrnuje chodbu se schodištěm, jednu místnost a garáţ. Vjezd do garáţe, 

vybavený rolovacími vraty, se nachází pod úrovní venkovního terénu a vede 

k němu svaţující se betonová cesta z ulice. Obvodové cihlové zdi a betonová 
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podlaha jsou z venkovní strany izolovány zesíleným térovým papírem. Zdi a 

příčky s vápenocementovou omítkou jsou v dobrém stavu bez známek výskytu 

vlhkosti a plísně. V místnosti S2 o výměře 10m
2
 se nachází plynové vedení taţené 

průrazem ve zdi z ulice a plynoměr. Dále je zde vodní přípojka s vodoměrem a 

hlavním uzávěrem. Elektrické kabely v celém suterénu jsou taţeny 

v elektroinstalačních lištách připevněné na zdi. V místnosti S2 a garáţi S3 se 

nachází vţdy jedna dvojzásuvka ABB Classic silového vedení pro 230V a 

zářivkové stropní svítidlo.  

 

První nadzemní patro 

V tomto patře se nachází 9 místností. V rámci rekonstrukce byly ve všech 

místnostech tohoto patra vybetonovány podlahy a zality nivelační hmotou. Dříve 

podlahovou krytinu tvořily palubové desky s dřevěným roštem vyplněné škvárou. 

Stropy byly sníţeny o 200mm pomocí kazetových podhledů z minerálních vláken. 

V podhledech jsou instalována bodová svítidla s úspornými ţárovkami. Osvětlení 

se reguluje pomocí stmívače s otočným ovladačem. V tomto patře jsou pouţity 

stmívače a silové zásuvky od firmy ABB řady Tango.  

 

Do tohoto patra se vstupuje z ulice vchodovými dveřmi do chodby s označením 

101. Po levé straně se nachází schodiště vedoucí do suterénu a schodiště do 

druhého nadzemního patra. Jsou zde také dvoje dveře do místností 102 a 109. 

V chodbě je umístěn nástěnný elektrický rozvaděč s jističi a topné těleso 

připevněné na východní zdi za vchodovými dveřmi. Podlahu zde tvoří poloţená 

keramická dlaţba na betonovém podkladu.    

 

Další místnost s označením 102 má výměru 11,6m
2
. Po pravé straně za dveřmi je 

zděný komín, který se v současné době nevyuţívá. Nachází se zde dvoje dveře 

směřující do místností 105 a 108. Na zemi je poloţena vinylová podlaha s 

dekorem dřeva. Na východní a západní stěně jsou instalovány zásuvky na 230V 

ve výšce 350mm nad podlahou. Instalované zásuvky jsou v provedení tři 

jednonásobné zásuvky namontované v trojnásobném rámečku. Silové kabely 

vedené k zásuvkám jsou taţeny v podlaze v ohebných trubkách monoflex. 
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Kuchyňka s označením 105, do které se vstupuje z místnosti 102, je vybavena 

kuchyňskou linkou se dřezem a plynovou varnou deskou. Instalatérské trubky 

s vodou a plynem vedou v podlaze a dále směřují ve zdi vzhůru k baterii a varné 

desce. Stejně jako v místnosti 102 je zde poloţena vinylová podlaha. Severní a 

východní zeď byla dozděna z pórobetonových kvádrů, ostatní jsou cihlové. Na 

jiţní zdi je instalované topné těleso a blíţe dveřím dvojzásuvka na 230V.  Tato 

místnost slouţí také jako průchod na dvůr, vchod do spiţírny a na WC.    

 

V místnosti s názvem komora 103 je umístěn 120ti litrový bojler a do zdí navrtané 

poličky slouţící k odkládání potravin z kuchyňky a dvojzásuvka na 230V. Také se 

zde odkládají čisticí prostředky, mop a vysavač.  Podlahu zde tvoří keramická 

dlaţba. 

 

Vedle spiţírny se nachází WC. Zde je instalována toaleta s nádrţkou umístěnou 

v sádrokartonové zdi. Stěny jsou obloţeny keramickými obklady do výšky 

190cm. Na zdi je připevněno malé umyvadlo a nad ním zrcadlo. Strop je sníţen 

sádrokartonovým podhledem osazeným bodovým světlem.  

 

Dalšími prostory v tomto patře jsou místnosti 106 a 107. Do těchto prostor se 

vchází z místnosti 108, která je rozlohově druhou největší místností tohoto patra. 

Kaţdá z těchto místností má plochu 2,89m
2
. Jsou od sebe oddělené 

sádrokartonovou příčkou. I zde jsou instalovány vinylové podlahy a v podhledech 

po jednom bodovém osvětlení. Na východní stěně místnosti 106 a západní stěně 

místnosti 107 jsou umístěny tři jednonásobné silové zásuvky v trojnásobném 

rámečku. 

 

Místnost s označením 108 zaujímá rozlohu 12,6m
2
. Na podlaze je poloţen 

zátěţový kancelářský koberec. Ve stropním podhledu jsou zabudována 4 bodová 

světla. Na východní a západní stěně jsou instalovány silové zásuvky 

v trojnásobných rámečcích. Severní stěna je osazena topným tělesem.  

 

Poslední a zároveň největší místností je místnost 109 s plochou 19,4m
2
. Jsou zde 

dva vchody z chodby 101 a z místnosti 108. Nachází se zde celkem 12 silových 
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zásuvek a 1 anténní zásuvka pro příjem televizního signálu. Silové zásuvky jsou 

umístěny na východní a západní stěně v trojnásobných rámečcích. Na východní 

zdi je instalována anténní zásuvka. Vedení koaxiálního kabelu k této zásuvce je 

taţeno v monoflexové trubce zasekané do zdi od antény umístěné na střeše. Pod 

oknem je umístěné topné těleso a ve stropním podhledu je instalováno 6 bodových 

světel. Na podlaze je rozprostřen zátěţový kancelářský koberec jako v místnosti 

108.    

 

Druhé nadzemní patro 

Zde v tomto patře se nachází 7 místností s celkovou rozlohou 53,8m
2
 počítáno bez 

schodiště. Podobně jako v prvním nadzemním patře i zde byly v rámci 

rekonstrukce vybetonovány podlahy, instalovány podhledy a byla vybudována 

nová elektroinstalace.   

Celé patro je osazeno zásuvkami ABB Tango.  

Schodištěm z prvního nadzemního patra se vchází do chodby s označením 201. 

Na východní zdi je umístěn elektrický rozvaděč s jističi pro toto patro. Schodiště 

dále pokračuje do podkroví.  

 

Z chodby se vchází do největší místnosti tohoto patra a tou je místnost 202 

s celkovou rozlohou 24,7m
2
. V podhledech je zabudováno 8 bodových světel a na 

podlaze je poloţen zátěţový koberec. Celkem v této místnosti je instalováno 18 

silových zásuvek v trojnásobných rámečcích. 

 

Místnosti 203 spiţírna, 204 WC a kuchyňka 205 jsou identické jako místnosti 

103, 104 a 105 v prvním nadzemním patře včetně vybavení. Na rozdíl od 

místnosti 102 zde v místnosti 202 není instalován bojler.   

 

Další místnost 206 má rozlohu 5,3m
2
. Na zemi je poloţena vinylová podlaha a 

v podhledech zabudovaná dvě bodová světla. Pod okny jsou instalovaná topná 

tělesa. Celkem se zde nachází 6 zásuvek na 230V.  

 

Poslední místnost s označením 207 je identická jako místnost 109 v prvním 

nadzemním patře včetně vybavení.  
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Podkroví 

Do podkroví vede schodiště z druhého nadzemního patra. Podkroví zaujímá 

rozlohu 60,7m
2
. Pro zpevnění budovy byla zde vybudována hřebíková podlaha 

zalitá betonovou vrstvou. Jedná se o nabití hřebíků do nosných trámu podlahy. 

Dále je poloţen tenký térový papír a kari sítě, které jsou zality betonovou vrstvou. 

V podkroví se nachází plynový kondenzační kotel a elektrický rozvaděč. 

Obvodové zdi jsou v hrubém stavu neomítnuté a nejsou zde vystavěny příčky.  

 

1.2.2 Stávající síť 

Internetové připojení je přivedeno kabelovou přípojkou od poskytovatele do 

suterénu budovy. Přípojka je umístěna v rohu objektu na jiţní zdi vedle 

garáţových vrat. Odtud vede přímo vzhůru v plastové liště ke stoupačce do 

prvního patra do místnosti 109 k telefonní zásuvce. Do zásuvky je zapojen kabel 

s konektory RJ11 a je veden v kobercové liště při zdi do místnosti 107 k wifi 

modemu. V rohu místnosti 107 je instalována plastová lišta, ve které vedou od 

modemu 2 UTP kabely ke stoupačce ve stropě do druhého nadzemního patra. 

Jeden UTP kabel je taţen k 16-ti portovému přepínači, umístěnému na zdi 

v místnosti 206. Druhý kabel vede v plastové liště stoupačkou do podkroví. Kabel 

je zde umístěn na zdi v lištové krabici a zakončený konektorem RJ45.        

 

1.2.3 Stávající rozvody televizního signálu 

Televizní signál je veden pomocí koaxiálního kabelu z antény umístěné na střeše. 

Kabel je sveden v podkroví do pravého rohu objektu při severní stěně ke 

stoupačce do rozbočovače anténního signálu. Dále kabel pokračuje stoupačkou 

v plastové liště do druhého nadzemního patra do místnosti 206 opět k rozbočovači 

pro toto patro. Od rozbočovače je veden kabel v liště stoupačkou do prvního 

nadzemního patra k dalšímu rozbočovači. Odtud je veden kabel v podlaze do 

místnosti 109 v monoflexové trubce. 

 

1.3 Důvody budování sítě 

V budově není vybudovaná kvalitní počítačová síť, která by vyhovovala 

poţadavkům investora pro jeho podnikání. Nevyhovuje v počtu přípojných míst 

ani v rychlosti připojení.  
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1.4 Požadavky investora 

 

1.4.1 Obecné požadavky 

 vytvořit návrh kvalitní počítačové sítě včetně rozpočtu 

 pouţít kvalitní kabeláţní systém se zárukou 25let 

 volit cenově dostupné síťové prvky     

 podpora Gigabitového Ethernetu  

 přihlédnout k poţadavkům zaměstnanců, kteří zde budou pracovat   

 volit řešení s minimálními zásahy do interiéru objektu   

 

1.4.2 Specifické požadavky 

 zahrnout v návrhu IP telefonii a elektronického vrátného 

 zahrnout v návrhu zabezpečovací systém a televizní rozvody 

 počítat s pouţitím síťových tiskáren a serverů  

 design datových zásuvek v budově - ABB Tango, suterén a prodejna - ABB 

Element  

 

1.5 Nabízené služby v objektu 

 prodej počítačových sestav, notebooků, tiskáren a kopírovacích zařízení 

 moţnost objednání zboţí přes e-shop 

 servis počítačů a notebooků 

 prodej hardwarového a softwarového vybavení  

 vzdálená pomoc   

 obnova dat  

 správa sítí 

 výukové kurzy jazyků, informatiky pro studenty i zaměstnance firem  

 rekvalifikační kurzy   

 prodej brýlí, čoček a optického příslušenství 

 kadeřnický salón a nehtové studio  
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1.6 Vybavení jednotlivých pater budovy  

V této kapitole popíši vybavení v jednotlivých patrech a místnostech budovy a to 

na základě poţadavků investora a zaměstnanců, kteří budou v tomto objektu 

pracovat.  

 

1.6.1 Suterén 

V suterénu chce investor vybudovat kadeřnický salón a nehtové studio celkem pro 

4 zaměstnance a to 2 kadeřnice, nehtovou specialistku a recepční. Počítá se zde se 

stavebními úpravami. Předpokládá se výměna elektroinstalace, vodního potrubí a 

odpadů. Podlaha bude vyrovnána nivelační hmotou a poloţena vinylová podlaha. 

Zdi a strop budou překryty sádrokartonovými deskami a budou zde vytvořeny 

nové místnosti pomocí sádrokartonových příček. Design zásuvek pro suterén je 

určen ABB Element.     

 

S1 chodba 

V rámci zabezpečovacího systému se zde počítá s umístěním IP kamery.   

 

S2 recepce    

Na recepci bude vybudovaný pult pro recepční, která bude mít k dispozici počítač 

s účetním programem, síťovou tiskárnu, IP telefon a moţnost připojení notebooku 

k Internetu. Na východní stěně bude instalována televize pro vysílání reklam či 

hudebních programů. Místnost bude hlídána kamerovým systémem.   

 

S4 sklad 

Ve skladu budou umístěny regály s potřebami pro kadeřnictví a nehtové studio. 

 

S5 kadeřnictví 

Tyto prostory budou rozděleny pro kadeřnictví a nehtové studio. Po celé délce 

východní stěny bude instalováno zrcadlo a pod ním police se skříňkami 

s kadeřnickými pomůckami. Pod policemi budou umístěny přípojky vody a 

odpadů. Počítá se zde se dvěma kadeřnickými křesly. Nehtové studio bude 

situováno při západní stěně, kde se bude nacházet stůl se ţidlemi pro nehtovou 

specialistku a klientku. Na stole bude umístěn počítač a IP telefon. U severní 
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stěny bude umístěna pohovka pro pohodlí čekajících zákazníků. Ti budou mít 

moţnost se připojit k Internetu přes wifi nebo pomocí přípojného bodu vedle 

křesla. V rohu kadeřnické části bude instalována televize a celá místnost bude 

hlídána kamerovým systémem.    

 

1.6.2 První nadzemní patro 

V tomto patře se bude nacházet prodejna výpočetní techniky a optika. Zároveň se 

zde bude expedovat zboţí z objednávkového systému e-shopu. Další prostory 

budou slouţit jako zázemí pro zaměstnance. Celkem budou zde pracovat prodejce, 

3 servisní technici, programátor, designér, optik. V celém patře budou instalovány 

zásuvky v designové řadě ABB Tango kromě prodejny, kde si investor přeje 

designovou řadu ABB Element.    

 

101 chodba 

Do chodby budou přivedeny kabely k elektronickému vrátnému umístěnému u 

vchodových dveří a IP kameře, která bude zabudována ve stropě u dveří do 

místnosti 102.  

 

102 prodejna 

V prostorách prodejny se budou pohybovat prodejce, optik a zákazníci. Optik a 

prodejce budou zákazníky obsluhovat za prodejním pultem, kde budou mít 

k dispozici společně počítač s účetním programem, moţnost připojení notebooku, 

IP telefon, síťovou tiskárnu. Bude zde umístěna i anténní zásuvka pro případné 

umístění televize a IP kamera. Při východní stěně se počítá s umístěním pohovky 

pro zákazníky, kteří se budou moci připojit k Internetu přes wifi nebo přes kabel 

vedoucí od zásuvky umístěné vedle pohovky. Na stěnách budou připevněny 

poličky s vystaveným zboţím. V této místnosti se počítá s vymalováním stěn 

barvami s odstíny zelené a červené, coţ jsou firemní barvy. Investor si přeje, aby 

kabeláţ byla zapravena do zdí a nebyly zde vedeny ţádné parapetní ţlaby. 

 

103 komora 

Do této místnosti bude instalována datová zásuvka se dvěma přípojnými místy 

jako rezerva slouţící pro budoucí připojení zařízení pracujících na IP protokolu.  
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105 kuchyňka 

Investor si přeje umístění datové zásuvky i do kuchyňky pro budoucí připojení 

spotřebičů pracujících na IP protokolu. Jelikoţ v místnosti jsou dveře vedoucí na 

dvůr, je třeba z bezpečnostních důvodů zde instalovat IP kameru. 

 

106 sklad 

Ve skladu budou umístěné regály se zboţím určeným k expedici a bude zde 

instalována datová zásuvka jako rezerva.   

 

107 servrovna 

V této místnosti se bude nacházet datový rozvaděč, 2 rezervní přípojná místa a IP 

kamera. Počítá se zde s vybudováním klimatizace.  

 

108 servisní místnost  

Zde budou pracovat 2 servisní technici, kteří budou montovat počítačové sestavy, 

opravovat notebooky a starat se o kompletní servis zákazníků. K dispozici budou 

mít stoly vyrobené na míru situované podél východní a západní zdi, kolečkovou 

ţidli, počítač, IP telefon, notebook, testovací přípojný bod. Také zde bude 

umístěna síťová tiskárna, anténní zásuvka a wifi přístupový bod. Uprostřed 

místnosti bude instalován regál s počítačovými komponentami a prostory budou 

sledovány kamerovým systémem.  

 

109 vývojové centrum 

V prostorách vývojového centra budou pracovat 4 zaměstnanci. Jsou jimi 

programátor, designér, optik a servisní technik kopírovacích zařízení. Po obvodu 

místnosti kromě severní stěny budou umístěny stoly vyrobené na míru a 

kolečková ţidle pro kaţdého zaměstnance. U své pracovní pozice bude mít kaţdý 

moţnost připojení počítače a notebooku k Internetu a IP telefon. V místnosti bude 

instalována anténní zásuvka, síťová tiskárna, IP kamera a budou zde vybudována 

rezervní přípojní místa pro budoucí připojení zařízení pracujících na IP protokolu.  
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1.6.3 Druhé nadzemní patro 

Toto patro bude slouţit jako vzdělávací centrum pro klienty, kteří se budou moci 

vzdělávat v jazykových či informatických kurzech. Školitelé i klienti budou mít 

k dispozici moderní vybavení pro kvalitní výuku v podobě počítačů a přístupu 

k Internetu.  Také se zde počítá s kanceláří ředitele firmy a recepcí. 

 

201 chodba 

Chodba bude hlídána kamerovým systémem v podobě instalování IP kamery 

umístěné nad schodištěm. 

 

202 vzdělávací centrum 

Maximální kapacita místnosti je zamýšlena pro 1 školící osobu a 9 klientů. Počítá 

se zde se třemi řadami stolů po třech místech, kde na stolech budou umístěny 

vţdy tři počítače. Ke kaţdému místu bude přiřazeno i jedno přípojné místo 

k výuce, testování či nastavování hardwarových zařízení. Školitel bude mít 

k dispozici pracovní stůl s počítačem, IP telefonem a síťovou tiskárnou. 

Probíranou látku bude moci zaznamenat na tabuli popsatelnou fixem, anebo 

promítat na plátno pomocí projektoru.  Dále bude moci připojit notebook a 

testovací hardwarové zařízení určené k výuce. Nebude chybět i připojení 

k televiznímu signálu. Klienti se budou moci připojit k Internetu i přes bezdrátové 

připojení. Místnost bude hlídána kamerovým systémem.   

   

203 komora a 205 kuchyňka 

Tyto místnosti budou identické jako v prvním nadzemním patře včetně vybavení i 

přípojných míst. Do kuchyňky budou mít přístup školitelé i klienti. 

 

206 kancelář ředitele 

V této kanceláři bude ředitel mít k dispozici stůl s počítačem, IP telefon a síťovou 

tiskárnu. Budou zde přípojná místa pro sluţební notebook a IP kameru.  

 

207 recepce  

Místnost recepce bude rozdělena na 3 části. V recepční části recepční bude 

přijímat nové zájemce o kurzy a plnit administrativní záleţitosti. Bude pro ni 
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určen stůl s počítačem, notebookem, IP telefonem a síťovou tiskárnou. Budou zde 

vytvořena rezervní přípojná místa pro notebooky klientů či jiných zařízení 

pracujících na IP protokolu. Další částí je část pro školitele. Ti budou mít 

k dispozici 2 stoly s počítačem, přípojným místem pro notebook a rezervním 

přípojná místa. Poslední částí je čekárna s křesly pro klienty. Zde bude umístěn 

stůl a 2 počítače, kde se klienti budou moci připojit k Internetu nebo počítače 

pouţít ke studiu. Prostory budou hlídány kamerovým systémem.    

 

1.6.4 Podkroví 

Do podkroví bude přiveden kabel, který bude slouţit pro budoucí připojení tohoto 

patra k počítačové síti budovy. 

 

1.7 Shrnutí analýzy 

Analýza zahrnuje současný stav budovy, pro kterou návrh počítačové sítě bude 

vypracován. Jsou zde popsána jednotlivá patra objektu a jejich současná 

vybavenost. Dále zahrnuje poţadavky investora na připravenost počítačové sítě 

pro jeho podnikání. Na základě poznatků z provedených analýz bude návrh 

vytvářen.  

 

 

 

 



2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této části práce uvedu základní teoretická východiska, týkající se počítačových sítí, 

která je nutné znát při navrhování konkrétní počítačové sítě.  

 

2.2 Počítačová síť  

Počítačovou sítí se rozumí spojení dvou nebo více zařízení, které spolu vzájemně 

komunikují a dokáţou sdílet mezi sebou informace. Skládá se z hran a uzlů, kde uzly 

představují aktivní prvky, počítače a hrany propojení mezi těmito uzly. Propojení 

jednotlivých uzlů je realizováno pomocí metalických, nebo optických kabelů a 

bezdrátové technologie. V dnešní době počítačové sítě nalézají ve větší míře vyuţití 

nejen v podnicích, ale i v domácnostech pro sdílení přístupu k datům a programům, 

komunikaci mezi uţivateli (elektronická pošta, IP telefonie, videokonference), sdílení 

prostředků (tiskárny, scannery) a sledování online televize (1, s. 35).  

 

2.2.1 Architektura sítě 

V praxi se pouţívají dva základní typy architektur sítě. Jedná se o peer to peer a klient-

server. Rozhodnutí, který z těchto typů bude zvolen pro danou síť, závisí především na 

počtu klientských stanic. 

 

Peer to peer 

Síť typu peer to peer lze definovat jako spojení kaţdý s kaţdým. Počítače mohou 

poskytovat data ostatním a zároveň mohou přistupovat k datům jiných počítačů. Tato 

architektura je určena pro sítě s menším počtem počítačů bez výskytu zařízení server.    

Výhodou jsou niţší pořizovací náklady a není zde potřebný síťový operační systém. 

Nevýhodou je nutnost mít spuštěný počítač při sdílení dat a bezpečnost se odvíjí od 

individuálního nastavení kaţdého z uţivatelských počítačů v síti (1, s. 71).      

  

Klient-server 

Na rozdíl od architektury peer to peer jsou zde data a sluţby umístěny na jednom či více 

serverech. Na serverech musí být instalován síťový operační systém, pomocí kterého je 

zajišťována správa dat, udělování přístupových práv ke sloţkám, souborům a tiskárnám. 

Veškeré zabezpečení a konfigurace jsou prováděny na serveru a není tak nutné 

nastavovat kaţdý počítač zvlášť. Tato architektura je vhodná pro sítě s větším počtem 
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počítačů. Nevýhodou je vyšší finanční náročnost na pořízení serveru a síťového 

operačního systému (2, s. 49).   

 

2.2.2 Rozdělení sítí dle rozsahu 

Rozlišují se tři základní druhy sítí dle rozsahu.  

  

LAN (Local Area Network) 

Lokální sítě jsou určené především pro propojení koncových uzlů, jako jsou počítače, 

servery a periferní zařízení v rámci jedné budovy nebo jednoho patra. Charakterizují se 

většími přenosovými rychlostmi řádově Gbit/s a menším zpoţděním díky krátkým 

vzdálenostem mezi uzly (3, s. 71).   

 

MAN (Metropolitan Area Network) 

Metropolitní sítě většinou propojují dvě nebo více lokálních sítí v rámci městské 

zástavby. MAN nejsou přesně definovány z hlediska rozsahu a chování. Za sítě MAN 

mohou být povaţovány univerzitní nebo městské sítě (3, s. 71).  

 

WAN (Wide Area Network) 

Jedná se o rozsáhlé sítě na velké vzdálenosti. Přenosové rychlosti na těchto sítích se 

pohybují v řádu Kbit/s aţ Gbit/s podle zvolené technologie (Frame Relay, X.25, ATM). 

WAN lze dělit na soukromé, které vyuţívají vlastní infrastrukturu a veřejné, které 

pouţívají ke komunikaci pronajaté okruhy (1, s. 63). 

 

2.2.3 Rozdělení sítí dle topologie 

Síť dle topologie dělíme na sběrnicovou, hvězdicovou a kruhovou. Topologií je zde 

myšleno fyzické propojení počítačů v síti.  

 

Sběrnicová topologie (Bus) 

Sběrnicová topologie je postavena na architektuře peer to peer. Propojení počítačů je 

zde uskutečněno pomocí sdíleného koaxiálního kabelu a T-konektorů. Koaxiální kabel 

ukončují z obou stran takzvané terminátory, coţ jsou rezistory, které zabraňují 

zpětnému odrazu signálu.  Výhodou této topologie je její jednoduchost a ekonomická 

nenáročnost. Za další výhodu lze povaţovat snadné přidání či odebrání počítače ze sítě. 
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Nevýhodou však je počet počítačů, který je omezený médiem a v případě rozpojení 

konektoru dochází k selhání celé sítě (2, s. 18). Následující obrázek 2 popisuje 

sběrnicovou topologii.   

 

 

 

Obrázek 2: Sběrnicová topologie (vlastní zpracování) 

 

Hvězdicová topologie (Star)  

Jedna z nejvyuţívanějších topologií, která obsahuje centrální prvek, a počítače jsou k 

němu připojené pomocí kabelu. Centrálním prvkem je myšlen hub nebo switch. Při 

přerušení kabelového spoje nedochází k výpadku celé sítě, ale pouze k výpadku stanice, 

jejíţ kabel byl přerušen. Sítě s touto topologií vyţadují větší mnoţství kabeláţe 

v závislosti na počtu připojených počítačů (2, s. 19). Hvězdicová topologie s centrálním 

prvkem je znázorněna na obrázku 3.   

  

 

Obrázek 3: Hvězdicová topologie (vlastní zpracování) 
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Kruhová topologie (Ring) 

V kruhové topologii jsou počítače propojeny v jednom okruhu. Komunikace probíhá 

kruhovým předáváním dat ze stanice na stanici. To znamená, ţe uzel převezme zprávu 

od svého předchůdce a pokud zpráva není určena pro něj, tak ji posílá následujícímu 

uzlu. Při komunikaci na síti dochází k minimálnímu zpoţdění v závislosti na počtu 

připojených počítačů (3, s. 38). V případě přerušení okruhu celá síť přestane fungovat. 

Na obrázku č. 3 je zobrazena kruhová topologie.   

 

 

Obrázek 4: Kruhová topologie (vlastní zpracování) 

 

2.2.4 Rozdělení sítě dle architektury  

Síťová architektura představuje určitou sadu specifikací, které definují fyzické a logické 

topologie, pouţitý typ kabelu, omezení vzdálenosti kabelů a prvků a přístupové metody 

a rychlost přenosu dat. Nejznámější architekturou lokálních sítí je Ethernet, který 

definuje norma IEEE 802.3 (1, s. 88). Verze Ethernetu jsou popsány níţe. 

 

Ethernet  

Tato verze Ethernetu definuje přenosovou rychlost 10Mb/s pro kroucenou dvojlinku, 

tenký a tlustý koaxiální kabel a optické kabely. Ethernet je značen podle pevných 

pravidel. První číslice vyjadřuje rychlost, BASE značí signalizační metodu (základní 

pásmo) a písmeno na konci popisuje druh kabelu (T-nestíněná kroucená dvojlinka, F-

optický kabel) (1, s. 89). Varianty 10Mb/s Ethernetu jsou znázorněny v následující 

tabulce 1.      
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Tabulka 1: Ethernet 10Mb/s (2, s. 24) 

název rychlost typ kabelu konektor délka segmentu topologie 

10BASE-5 10Mb/s tlustý koax AUI 500m sběrnicová 

10BASE-2 10Mb/s tenký koax BNC 185m sběrnicová 

10BASE-T 10Mb/s kroucená dvojlinka RJ-45 100m hvězdicová 

10BASE-F 10Mb/s optický kabel ST,SC 2000m   

 

Fast Ethernet 

Pro přenos signálu se zde pouţívá kroucená dvojlinka nebo optický kabel. Není zde 

moţné pouţívat koaxiální kabel z důvodu definované topologie hvězda.  Přenosová 

rychlost zde dosahuje 100Mbit/s (2, s. 25). Existují čtyři variantní řešení Fast Ethernetu 

popsané v tabulce 2.  

 

Tabulka 2: Fast Ethernet (2, s. 25) 

název rychlost typ kabelu konektor 

délka 

segmentu topologie 

100BASE-TX 100Mb/s UTP cat.5, STP 2páry RJ-45 100m hvězdicová 

100BASE-T2 100Mb/s UTP cat.3, 4, 5  2páry RJ-45 100m hvězdicová 

100BASE-T4 100Mb/s UTP cat.3, 4, 5  4páry RJ-45 100m hvězdicová 

100BASE-FX 100Mb/s optický kabel ST,SC 412-10000m hvězdicová 

 

Gigabitový Ethernet 

Gigabitový Ethernet se vyuţívá pro vedení horizontální kabeláţe v podnikových sítích, 

kde jsou instalované metalické kabely kategorie 5. Mezi budovami a jednotlivými patry 

budov se pouţívá 1000bit/s Ethernet na optických vláknech. Výhodou je zpětná 

kompatibilita s předchozími verzemi Ethernetu (3, s. 97). Jednotlivé typy Gigabitového 

Ethernetu jsou znázorněny v tabulce 3.  

Tabulka 3: Gigabitový Ethernet (3, s. 97) 

název rychlost typ kabelu  
vlnová délka 

světleného zdroje 
maximální 

vzdálenost přenosu 

1000BASE-SX 1000Mb/s 
mnohovidový 

(62,5µm, 50µm) 
850 nm 275-550m 

1000BASE-LX 1000Mb/s 
mnohovidový 

(62,5µm, 50µm) 
1300nm 550m 

1000BASE-LH 1000Mb/s jednovidový  1550nm 7000m 

1000BASE-CX 1000Mb/s STP    25m 

1000BASE-T 1000Mb/s 
UTP cat. 5,  

5e, 6 , 7 
  100m 

1000BASE-T 1000Mb/s UTP cat. 6, 7   100m 
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Desetigigabitový Ethernet  

Tento typ Ethernetu, který popisuje norma IEEE 802.3ae, je v současnosti posledním 

nejrychlejším specifikovaným typem Ethernetu. Pouţívá se v lokálních, metropolitních i 

rozlehlých sítích WAN. Konkrétně je uplatněn v páteřních podnikových sítích při 

spojení mezi budovami a také při propojení přepínačů a serverů v datových centrech. 

Normy 802.3ak a 802.3an umoţnily pouţití i metalických kabelů kategorie 7. Původně 

byl určen pouze pro optické vedení (3, s. 98). V následující tabulce 4 jsou popsány 

jednotlivé typy 10 Gigabitového Ethernetu.  

 

Tabulka 4: 10 Gbitový Ethernet (3, s. 98) 

název rychlost typ kabelu  

vlnová délka 

světleného 

zdroje 

maximální 

vzdálenost 

přenosu 

10GBASE-

SR/SW 
10Gb/s 

Mnohovidový 

(62,5/125µm, 50/125µm) 
850 nm 65-300m 

10GBASE-

LR/LW 
10Gb/s jednovidový  1310nm 10000m 

10GBASE-

ER/EW 
10Gb/s jednovidový  1550nm 40000m 

10GBASE-LX4 10Gb/s 
Mnohovidový 

(50/125µm) 
1310nm 300m 

10GBASE-CX4 10Gb/s STP   15m 

10GBASE-T 10Gb/s UTP cat. 5e, 6, 7    45, 55, 100m 

 

 

2.3 Referenční model ISO-OSI 

Referenční model ISO-OSI je definován jako „abstraktní model reálného otevřeného 

systému“ (3, s. 43). Jedná se o model sedmi vrstev vyvinutý Mezinárodní organizací pro 

standardizaci ISO za účelem standardizování komunikace v počítačových sítích. Snahou 

bylo, aby koncová zařízení byla volně připojitelná na síť s jednotnou síťovou 

architekturou. Jednotlivé vrstvy jsou řazeny hierarchicky a komunikace probíhá mezi 

sousedními vrstvami. Nejniţší čtyři vrstvy (fyzická, linková, síťová, transportní) se 

vztahují k hardwaru a zbývající tři vrstvy (relační, prezentační, aplikační) k softwaru  

(4, s. 45).         
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Fyzická vrstva 

Nejniţší vrstva modelu ISO-OSI, která je odpovědná za přenos informací po 

přenosovém médiu. Od vyšší linkové vrstvy převezme rámec, který převede na 

elektrické či optické pulzy a odešle na přenosové médium. Důleţitou funkcí fyzické 

vrstvy je navazování a ukončení spojení s komunikačním médiem a oznamování 

poruchových stavů vyšší vrstvě.       

     

Linková vrstva 

Linková vrstva nazývána téţ spojová pracuje s datovými rámci, které jsou přenášeny 

mezi uzly s přímým spojením v dosahu svého přenosového média. Řídí tok dat, 

kontroluje bezchybnost a rychlost přenosu, aby nedošlo k zahlcení na straně příjemce.   

Adresace se uskutečňuje pomocí fyzických MAC adres. 

 

Síťová vrstva 

Úkolem této vrstvy je vybrat vhodnou cestu sítí pro doručení zprávy příjemci přes různý 

počet mezilehlých uzlů. Zahajuje a ukončuje síťová spojení, stará se o dohodnutí kvality 

sluţby a určuje síťové adresování. Toto adresování probíhá na základě IP adres. 

Jednotkou přenosu je paket.     

 

Transportní vrstva 

Transportní vrstva se stará o transparentní, spolehlivý přenos s poţadovanou kvalitou.  

Rozkládá zprávu na segmenty. Zajišťuje spojovanou nebo nespojovanou komunikaci a 

řídí síťový provoz (4, s. 49-51).  

 

Relační vrstva 

Vytváří, udrţuje a ukončuje relační spojení, zajišťuje synchronizaci a obnovu spojení po 

přerušení relace. Jedno transportní spojení můţe sdílet více relačních a více relačních 

spojení můţe sdílet jedno transportní. Adresace na relační vrstvě odpadá, zajišťuje ji 

transportní vrstva.   
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Prezentační vrstva 

Prezentační vrstva má za úkol naformátovat data tak, aby příjemce rozuměl obsahu 

zprávy. Data jsou upravována, komprimována a dekódována. Prezentační vrstva dává 

poţadavek vrstvě relační na vytvoření a zrušení relace. 

  

Aplikační vrstva   

Poskytuje aplikacím přístup ke komunikačnímu systému. Stará se o výběr způsobu 

dialogu a způsob jeho navázání a ukončení. Aplikační vrstva nabízí aplikační, 

souborové, databázové a tiskové sluţby včetně sluţeb pro zasílání zpráv (3, s. 52-53).  

 

Následující obrázek č. 5 znázorňuje model ISO-OSI. 

 

Obrázek 5: Model ISO-OSI (vlastní zpracování) 

 

2.4 Architektura TCP/IP 

Architektura TCP/IP je konkrétní implementací referenčního modelu ISO-OSI, která 

definuje přenosové protokoly, nezávislé na přenosovém médiu. Implementuje 

referenční model do čtyř vrstev (aplikační, transportní, síťová a vrstva síťového rozhraní 

viz obrázek 6). Součástí kaţdé vrstvy jsou protokoly. Mezi tyto protokoly patří: 

 Aplikační vrstva (realizována koncovou aplikací)  

o HTTP- HyperText Trasfer Protocol  

o FTP-File Transfer Protocol 
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o DHCP- Dynamic Host Control Protocol 

o DNS- Domain Name Service  

 Transportní vrstva (obstarává přenos mezi zdrojovou a cílovou stanicí a 

formátuje zprávy) 

o TCP-protokol se zaručením spolehlivosti přenosu dat   

o UDP-protokol bez kontroly doručení zprávy příjemci   

 Síťová vrstva (zaručuje přenos mezi dvěma uzly sítě) 

o ICMP(Internet Control Message Procokol)- určený pro zasílání 

kontrolních zpráv 

 Vrstva síťového rozhraní (stará se o přenos k nejbliţšímu uzlu na daném typu 

rozhraní) (5, s. 35) 

 

Srovnání modelu ISO-OSI a architektury TCP/IP: 

 

Obrázek 6: Srovnání modelu ISO-OSI a architektury TCP/IP (vlastní zpracování) 

 

2.5 Přenosová prostředí 

Spojení uzlů v počítačových sítích je realizováno přes přenosová prostředí. Přenosová 

prostředí mohou být kabelová nebo bezdrátová. 

 

2.5.1 Metalické kabely  

Jde o kabely vyrobené z kvalitní mědi opláštěné vrstvou PVC. Nosnou veličinou je zde 

elektrický proud nebo elektrické napětí. Přenos můţe být symetrický nebo 

nesymetrický, kde u nesymetrického přenosu je jeden vodič aktivní a druhý vodič 

uzemněn (6, s. 17). 
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Nesymetrický kabel 

Zvaný také jako koaxiální kabel se skládá ze dvou vodičů, izolace a ochranného 

pouzdra. Vnitřní izolovaný vodič slouţí k přenosu dat a vnější jej obaluje a uzemňuje. 

Vše je obaleno v ochranném pouzdru. Existují dva druhy kabelu tenký a tlustý. Tenký 

kabel (50Ω) se vyuţívá v instalacích pro Ethernet 10BASE-2 a tlustý (50Ω) pro 

10BASE-5. Pro rozvody televizního signálu se pouţívá tenký koaxiální kabel 

s impedancí 75 Ω. Kabely se většinou zakončují konektory BNC. Výhodou koaxiálních 

kabelů je odolnost proti elektromagnetickému rušení (6, s. 17). 

   

Symetrický kabel 

Symetrický kabel je dnes nejrozšířenější médium pouţívané pro přenos dat v 

horizontální sekci lokálních sítí. Označovaný téţ jako kroucený (twistovaný) kabel je 

tvořen osmi vodiči, které jsou zkrouceny do čtyř párů pro dosaţení lepších elektrických 

vlastnosti. Pro zachování symetrie při ohybu kabelu se jednotlivé vodiče v páru k sobě 

svařují. Jednotlivé vodiče jsou od sebe barevně odlišeny (modrá, modrobílá, zelená, 

zelenobílá, hnědá, hnědobílá, oranţová, oranţovobílá). Měděné vodiče mohou být 

dvojího typu, a to drát nebo lanko (licna). Kabely se propojují pomocí konektorů RJ45. 

Kroucený kabel nahradil koaxiální díky niţším pořizovacím nákladům a manipulačním 

vlastnostem, i kdyţ v porovnání jeho přenosové vlastnosti (útlum, přeslechy, rušení) 

jsou horší (6, s. 18).  

 

Druhy twistovaných kabelů: 

 UTP (Unscreened Twist Pair) Nestíněný twistovaný pár  

 STP (Screened Twist Pair) stíněný twistovaný pár 

 ISTP (Individualy Screened Twist Pair) samostatně stíněný twistovaný pár 

 FTP (Foil Screened Twist Pair) fólií stíněný twistovaný pár (2, s. 12) 

 

 

Obrázek 7: Symetrické kabely (7) 
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Specifikace zapojení podle T568A a T568B: 

 

 

Obrázek 8: Specifikace zapojení podle T568A a T568B (8) 

 

 

Vlastnosti twistovaného kabelu: 

 

Tabulka 5: Vlastnosti twistovaného kabelu (2, s. 12) 

vlastnosti twistovaného kabelu 

označení 
šířka 

pásma 
konektor standard přenosová rychlost 

cat. 5 100 MHz RJ45 100 BASE-T 100 Mb/s 

cat. 5e 125 MHz RJ45 1000 BASE-T 1000 Mb/s 

cat. 6 250 MHz RJ45 1000 BASE-TX 1000 Mb/s 

cat. 7 600 MHz GC45,TERA 1000 BASE-TX2 1000 Mb/s 

 

Přehled tříd, odpovídající kategorie materiálu, parametry a pouţití metalické kabeláţe: 

   

Tabulka 6: Přehled tříd metalické kabeláţe (9) 

třída kategorie frekvence použití 

A 1 do 100kHz analogový telefon 

B 2 do 1MHz ISDN 

C 3 do 16MHz Ethernet - 10Mbit/s 

- 4 do 20Mhz Token-Ring 

D 5 do 100MHz FE, ATM, GE 

E 6 do 250MHz ATM1200 

F 7 do 600MHz 10GE 
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2.5.2 Optické kabely 

Přenos dat probíhá pomocí světelného signálu, který se šíří skleněným nebo plastovým 

jádrem kabelu. Kabel se skládá s jádra, obalu a vnějšího opláštění. Princip šíření světla 

ve vlákně je zaloţen na odrazu světelného paprsku na rozhranní dvou prostředí s jiným 

indexem lomu. Optické kabely se vyuţívají tam, kde dochází k elektromagnetickému 

rušení a Optické kabely nalézají vyuţití v páteřních sítích (3, s. 25).  

 

Single mode 

Skrze jedno vlákno můţe v jeden okamţik probíhat pouze jeden duplexní přenos. Na 

vlákno nejsou kladeny tak vysoké kvalitativní nároky jako na více vidové vlákno.  

 

Multi mode 

Na základě znalosti indexu lomu světla na rozhraní jádra a odrazivé vrstvy se můţe do 

vlákna vysílat několik paprsků o různých vlnových délkách. Stejně tak je nutné při 

příjmu rozlišovat různé vlnové délky paprsku (1, s. 237), (10, s. 675). 

 

Třídy kanálu optické kabeláţe: 

 

Tabulka 7: Třídy kanálu optické kabeláţe (9) 

třída 

maximální hodnota útlumu kanálu [dB]  

multimode vlákno singlemode vlákno 

850 nm 1310nm 1310nm 1550nm 

OF-300 2,55 1,95 1,8 1,8 

OF-500 3,25 2,25 2 2 

OF-2000 8,5 4,5 3,5 3,5 

 

OF-300 kanál s délkou optického kabelu minimálně 300m 

OF-500 kanál s délkou optického kabelu minimálně 300m 

OF-2000 kanál s délkou optického kabelu minimálně 2000m 
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Kategorie optického kabelu: 

 

Tabulka 8: Kategorie optického kabelu (9) 

kategorie 

maximální měrný útlum 
minimální součinitel šířky pásma 

[MHz*km] 

[dB/km] opticky přebuzené 
ef.buzení 

laser 

850 nm 1310 nm 850 nm 1310 nm 850 nm 

OM1 3,5 1,5 200 500 není spec. 

OM2 3,5 1,5 500 500 není spec. 

OM3 3,5 1,5 1500 500 2000 

 

 

2.5.3 Bezdrátový přenos 

Existuje několik druhů bezdrátových přenosů. Kaţdý druh má své přednosti i nevýhody. 

Velké rozdíly v jednotlivých technologiích jsou v dostupnosti pokrytí, zarušení 

přenosového kanálu, nutnost přímé viditelnosti a maximální dosahovaná rychlost (2, s. 

38). 

 

Založen na šíření elektromagnetických vln prostorem 

 Mobilní bezdrátové sítě- Určeny pro mobilní zařízení jako smartphony. Tyto sítě 

zaručují maximálně několik Mb/s a to pouze teoreticky. Nevyţaduje přímou 

viditelnost. 

 Wi-Fi- Na delší vzdálenosti nutná přímá viditelnost, jakákoliv překáţka sniţuje 

dosah signálu i dosahovanou rychlost. Vyuţívá se pro domácí sítě, kde je 

převáţně vyuţíváno pásmo 2,4 GHz. Teoretické rychlosti jsou aţ 300 Mb/s. Pro 

komerční sféru je vyuţíváno placených pásem okolo 5 a 10 GHz. 

 Satelitní- Malé rychlosti, ale velké pokrytí. Vyţadují speciální přijímače a pokud 

je vyţadován obousměrný přenos jsou vysílače ekonomicky náročné (2, s. 38), 

(3, s. 26).   

 

Založen na přenosu informace pomocí světelných paprsků 

 Laserové spoje- Teoretická rychlost aţ 1 Gbit/s. Přenos je ovlivňován 

meteorologickými podmínkami jako mlha a smog (3, s. 27).   
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2.6 Univerzální kabelážní systém 

Univerzální kabeláţní systém je definován normou ČSN EN 50173-1 jako 

strukturovaný telekomunikační kabeláţní systém, který je schopen podporovat široký 

rozsah aplikací.    

 

2.6.1 Normy 

Závazný technologický předpis, podle kterého se projektant musí řídit při návrhu a 

firma, která realizuje tento návrh. Důleţité normy pouţívané při návrhu počítačové sítě 

jsou uvedeny níţe. 

 ČSN EN 50173-1: Informační technologie - Univerzální kabeláţní systémy - 

Část 1: Všeobecné poţadavky 

V normě jsou definovány všeobecné poţadavky na univerzální kabeláţní 

systémy. Norma také specifikuje základní poţadavky na vlastnosti kanálu, spoje, 

páteřní kabeláţe a poţadavky na vlastnosti prvků pro podporu souboru norem 

EN 50173 (11). 

 ČSN EN 50173-2: Informační technologie - Univerzální kabeláţní systémy - 

Část 2: Kancelářské prostory 

Definuje poţadavky, kladené na univerzální kabeláţní systémy budované 

v kancelářských prostorách (12). 

 ČSN EN 50174-2: Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů - 

Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách 

Tato norma definuje poţadavky na návrh a instalační postupy univerzálního 

kabeláţního systému (13). 

 

2.6.2 Základní pojmy 

 

Linka 

Jedná se o přenosovou cestu, která je vedena mezi dvěma libovolnými rozhraními 

kabeláţe (mezi datovou zásuvkou a propojovacím panelem).  

 

Kanál 

Kanál představuje přenosovou cestu mezi pracovištěm a zařízením (switch) nebo dvěma 

zařízeními.  
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Kategorie 

Obecně kategorie znamená klasifikaci materiálu, jak pro linku tak i kanál.  

 

Třída 

Třídou je myšlena klasifikace kanálu jako celku, do které je zahrnuta i technika 

instalace a technologie spojení (9).  

 

2.6.3 Sekce kabeláže 

Univerzální kabeláţ se dělí do třech základních sekcí (páteřní sekce, horizontální sekce, 

pracovní sekce).  

 

Páteřní sekce  

Tato sekce se dělí na páteřní sekci areálu (kabeláţ mezi rozvaděčem areálu a 

rozvaděčem budovy) a páteřní sekci budovy (kabeláţ mezi rozvaděčem budovy a 

rozvaděčem patra). Pro datovou komunikaci se pouţívají optické kabely single-mode 

maximálně do vzdálenosti třech kilometrů a kabely multi-mode gradient maximálně do 

dvou kilometrů. 

 

Horizontální sekce 

Jedná se o kabeláţ mezi datovou zásuvkou a datovým rozvaděčem. Maximální délka 

linky je devadesát metrů. Lze pouţít metalické kabely typu drát a optické kabely  

multi-mode gradient.  

 

Pracovní sekce 

Kabeláţ vedoucí od datové zásuvky ke koncovému zařízení v pracovní místnosti nebo 

vedení mezi patch panelem a aktivními zařízeními v datovém rozvaděči. V této sekci se 

pouţívá kabel typu lanko. Kabeláţ pracovní sekce můţe být maximálně délky 6m. 

Délka kabelu v pracovní místnosti a délka propojovacího kabelu v rozvaděči můţe být 

v součtu maximálně deset metrů (11),(14). 
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2.6.4 Prvky kabelážního systému 

 

Datová zásuvka 

Ukončuje horizontální vedení kabeláţe v pracovních místnostech. Při návrhu počtu 

datových zásuvek je důleţité počítat i s rezervou, kdy v budoucnu můţe dojít k nárůstu 

počtu připojených zařízení do sítě a nemusely se tak provádět dodatečné úpravy.  

 

Modulární systém 

Jedná se o systém na základě pouţití modulů, které se osazují na konce datových kabelů 

a jednoduchou metodou instalují do datových zásuvek a patch panelů. 

 

Rozvaděč 

Zařízení, v němţ jsou umístěny routery, switche, servery atd. Jsou zde také zakončeny 

kabely v patch panelech, coţ umoţňuje měnit topologii sítě z jednoho centrálního místa. 

Typy rozvaděče nástěnné, stojanové.    

 

Patch panel 

Propojovací panel slouţící k ukončení kabelů v rozvaděči. Mohou být Integrované nebo 

modulární.        

 

Patch kabel 

Propojuje zařízení s patch panelem v datovém rozvaděči. Pouţívá se kabel typu lanko. 

 

Organizér kabeláže 

Umoţňuje přehledné třídění kabelových svazků v horizontální nebo vertikální poloze 

v datovém rozvaděči (9).   

 

2.6.5 Trasy kabeláže 

Kabeláţ je moţné vést různými způsoby. Záleţí na dispozičním uspořádání budovy a 

finančních moţnostech investora. Kabely je moţné umístit v ochranných trubkách ve 

zdi, v podhledech, podlahových kanálech, v parapetních lištách. Při tvorbě kabelových 

tras je nutné dodrţovat předepsané normy. Například dodrţet maximální poloměr ohybu 

kabelu, odstup od silových vodičů z důvodu elektromagnetického rušení atd (13).     
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2.7 Značení 

Jednotlivé prvky univerzálního kabeláţního systému musí být označeny jednoznačným 

způsobem na viditelném místě pro lepší orientaci a identifikaci. Norma EIA/TIA 606 

uvádí, které prvky univerzálního kabeláţního systému musí být značeny a na jakém 

místě. 

 

Důleţité prvky, které musí být značeny:   

 Telekomunikační místnost (místnost, kde je umístěn datový rozvaděč) 

 Datový rozvaděč 

 Patch panely a jejich porty 

 Datové zásuvky a jejich porty 

 Datové kabely na obou koncích a v místě kříţení 

 Svazky datových kabelů (14) 

 

2.7.1 Měření  

 

Útlum  

Útlum znamená ztrátu energie signálu při průchodu vedením. Do vedení je vyslán 

vstupní signál, který se na konci vedení změří a rozdíl mezi těmito signály je výsledný 

útlum.    Ztrátu způsobuje odpor vodiče kladený vůči přenášenému signálu.  

 

Přeslechy 

 NEXT (Near End Cross Talk) Jedná se o přeslech signálu na blízkém konci. 

Měří se hodnota rušivého signálu, který se dostane z jednoho páru do jiného 

páru na stejném konci kabelu. 

 FEXT (Far End Cross Talk) Přeslech signálu na vzdáleném konci. Měření 

probíhá stejně jako u NEXT s tím rozdílem, ţe se vysílá signál z jednoho konce 

a měří se na konci druhém.  

 ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio) Odstup signálu od šumu. Hodnota ACR 

udává rozdíl mezi hodnotou přeslechu na blízkém konci a hodnotou útlumu.  
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Zpoždění 

 Propagation Delay- Zpoţdění signálu z jednoho konce kabelu na druhý konec 

kabelu 

 Delay Skew- Jedná se o rozdíl zpoţdění signálu mezi naměřeným zpoţděním 

nejrychlejšího a nejpomalejšího páru kabelu (8), (14).  

 

Měření datového kabelu: 

 

Obrázek 9: Měření datového kabelu (8) 
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2.8 Aktivní prvky  

 

2.8.1 Switch (přepínač) 

Zařízení pracující na druhé vrstvě ISO-OSI. Pakety jsou směrovány na základě MAC 

adres získaných z hlaviček. V případě, ţe cílová MAC adresa není známa je paket 

přeposlán na všechny výstupy mimo portu, z něhoţ paket přišel (4, s. 202-204).   

    

2.8.2 Router (směrovač) 

Zařízení směruje pakety podle informací třetí vrstvě ISO-OSI. V IP sítích se jedná o IP 

adresy. Router odděluje sítě podle jejich rozsahu. Překládá adresy dvou oddělených sítí 

tak, ţe veškeré počítače jedné sítě vstupují do druhé sítě pod jednou adresou, která je 

shodná s portem routeru připojeným do dané sítě. Routery si vytvářejí směrovací 

tabulky, podle kterých zasílají packety do ostatních sítí nebo přeposílají routerům 

s nejniţší metrikou k dané síti (4, s. 207). 

   

2.8.3 Access point (přístupový bod) 

Přístupový bod pouţívaný v bezdrátových sítích. Stará se o autorizaci a autentizaci 

klientů, kteří se snaţí připojit k přístupovému bodu (2, s. 40). 

 

2.8.4 Firewall 

Zařízení filtrující provoz na sítí na základě informací ze všech vrstev ISO-OSI  

(3, s. 373). 
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3 NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 

Návrh vychází z provedených analýz a teoretických východisek vypracovaných v úvodu 

práce. Současně je návrh vytvářen v souladu s příslušnými normami ČSN EN 50173-1 a 

ČSN EN 50174-2.   

 

3.2 Návrh počtu a umístění přípojných míst 

Pro tuto budovu navrhuji celkem 136 přípojných míst, které jsou blíţe popsány 

v tabulce 9. Přípojná místa v jednotlivých patrech činí 19 suterén, 58 první nadzemní 

patro, 58 druhé nadzemní patro a 1 podkroví. Jednotlivá patra a místnosti budovy jsou 

zobrazeny v příloze 1: Výkresová dokumentace budovy. V místnostech navrhuji větší 

počet přípojných míst z důvodu rezervy, aby bylo moţno v budoucnu reagovat na 

případné změny. Změny se týkají připojení dalších zařízení do sítě, moţnosti změny 

pozice zaměstnance, nebo případné poruchy portu či kabelu. Přípojná místa a jejich 

konkrétní vyuţití lze nalézt v příloze 2: Technická dokumentace- Přípojné místo a jeho 

vyuţití. Při návrhu počtu přípojných míst vycházím z provedených analýz, teoretických 

východisek práce a ze zkušeností nasbíraných během studia.   

 

V následující tabulce jsou popsány vysvětlivky k přípojným místům, které se nachází 

v tabulce 1.  

 

Tabulka 9: Vysvětlivky k přípojným místům (vlastní zpracování) 

Název Zkratka 

Digitální vysílání pozemní/kabelová televize DVB-T/C 

Elektronický vrátný HP 

Chytrá televize SmTV 

IP kamera IP-Cam 

IP telefon VoIP 

Notebook NT 

Počítač PC 

Projektor Proj 

Přístupový bod Wifi AP-Wifi 

Rezervní přípojné místo TO-Res 

Tiskárna P 
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Tabulka 10: Počet přípojných míst v jednotlivých patrech (vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patro č. místnosti název PC NT VoIP P 
IP-

Cam 

DVB-

T/C 

Sm-

TV 
Proj 

AP-

Wifi 
HP TO-Res 

suterén 

S1 chodba         1             

S2 recepce 1 1 1 1 1 1 1   1     

S3 WC                       

S4 sklad                       

S5 kadeřnictví 1 1 1   1 1 1       4 

první nadzemní 

patro 

101 chodba         1         1   

102 prodejna 1 2 1 1 1 1         2 

103 komora                     2 

104 WC                       

105 kuchyňka         1           3 

106 sklad         1           2 

107 servrovna         1           2 

108 servisní místnost 2 2 2 1 1 1     1   4 

109 vývojové centrum 4 4 4 1 1 1         6 

druhé nadzemní 

patro 

201 chodba         1             

202 vzdělávací centrum 10 1 1 1 1 1   1 1   10 

203 komora                     2 

204 WC                       

205 kuchyňka         1           3 

206 kancelář ředitele 1 1 1 1 1           1 

207 recepce 5 3 1 1 1 1 1       5 

podkroví 302 podkroví                     1 

              Součet celkem 136                         
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3.3 Návrh technologie 

Síťovou technologii volím Ethernet 1000Base-TX. Gigabitový Ethernet plně vyhovuje 

pro zajištění dlouhodobé a spolehlivé datové komunikace, kterou v budově budou 

uţivatelé vyuţívat. Ethernet 1000Base-TX znamená, ţe síť bude topologie hvězda a 

bude pracovat na kroucené dvojlince s rychlostí 1Gb/s. Pro Gigabitový Ethernet se 

pouţívá strukturovaná kabeláţ třídy D, coţ vyţaduje pouţití kabelů kategorie 5.  

 

3.4 Návrh komponent 

 

3.4.1 Kabely  

Pro horizontální sekci kabeláţe navrhuji nestíněný kabel DataTwist 1700E od 

společnosti Belden. Jedná se o kvalitní kabel (drát) kategorie 5 se svařenými páry, který 

vyhovuje zvolené technologii 1000Base-T viz návrh technologie a standardům 

TIA/EIA-568.    

 

Kabel pro vedení televizního signálu volím koaxiální kabel  H121 AL drát 0,8 mm od 

společnosti Belden. Pro vedení signálu DVB-T v budovách se pouţívá v současné době 

pouze 75-ti ohmový koaxiální kabel.  

 

Pro patch kabely, které slouţí k propojení aktivních prvků, navrhuji nestíněný kabel 

DataTwist 1752 opět od společnosti Belden. Tento kabel (lanko) bude opatřený na obou 

jeho koncích konektory  RJ45-LK 8/8, licna kulatá a gumovou krytkou RJ45-KR-GY.   

  

3.4.2 Modul do zásuvek a patchpanelů 

Datové kabely propojující zásuvku s patch panelem budou z obou stran osazeny 

modulem MiniJack (UTP RJ45 Cat.5 CJ588**) od společnosti Panduit. Pro toto 

modulární řešení jsem se rozhodl z důvodu jednodušší instalace kabelů v horizontální 

sekci kabeláţe do datových zásuvek a patch panelů. Jednoduchým zaklapnutím se 

modul upevní do datové zásuvky a do patch panelu. Koaxiální kabely budou na obou 

koncích osazeny modulem BNC( koax adapter 75 Ohm CMBA75**). Tento modul 

bude zaklapnut v datové zásuvce a v patch panelu. Kabeláţní systém tedy bude tvořen 

z komponent Belden & Panduit. 
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3.4.3 Zásuvky 

Přípojná místa v objektu budou instalována v datových zásuvkách. Design zásuvek je 

volen dle poţadavků investora následujícím způsobem: 

 Suterén: ABB Element 

 První nadzemní patro: v místnosti 102 prodejna- ABB Element 

    ostatní místnosti ABB Tango   

 Druhé nadzemní patro: ABB Tango 

 

V návrhu jsem zvolil tříportovou datovou zásuvku pro prvky Panduit mini-com řady 

ABB Element a ABB Tango (5014A-A00410 B a 5014E-A0040024). Pro toto 

provedení jsem se rozhodl z důvodu jednodušší instalace přípojného místa pomocí 

modulů mini-com. Dále soustředění více portů do jedné zásuvky a tím úspora nákladů 

na mnoţství zásuvek a také z důvodu, ţe společnost ABB se vyznačuje vysokou 

kvalitou svých produktů. Na obrázku jsou zachyceny datové zásuvky ABB.  

 

Obrázek 10: Datové zásuvky ABB Tango a Element (15) 

 

Jednotlivé datové zásuvky budou připevněny na instalační krabice Kopos KP 68, KU 

68/71L1 a KP PK které budou umístěné v jednotlivých místnostech, a to ve zdi, 

v sádrokartonu, v parapetních ţlabech či stropních podhledech dle aktuálního 

rozmístění. V příloze 2:Technická dokumentace Design datových zásuvek je detailní 

rozpis datových zásuvek a jejich provedení. 
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3.4.4 Patch panely 

Patch panely volím od společnosti Panduit. Jsou jimi patch panely (CP24WSBL19", 

1U, 24 port, c.kovový PP s p.l.) a (CP48WSBL19", 2U, 48 port, c.kovový PP s p.l.). 

Jedná se o modulární patch panely pro zapojení modulů minijack. Tyto propojovací 

panely se mohou osadit 24mi nebo 48mi porty. Navrhuji pouţít v tomto návrhu 3 

24portové a 2 48mi portové patch panely pro celkový počet 136 přípojných míst.    

Osazení patch panelů je vyobrazeno v příloze 2:Technická dokumentace- Osazení patch 

panelů. 

 

3.4.5 Rozvaděč 

Navrhují zde pouţít otevřený 19- ti palcový stojan RSX 45U dvoudílný 600mm hloubka 

od výrobce TRITON s ohledem na počet prvků, které budou zde umístěny.  Rozhodl 

jsem se pro toto řešení z důvodu rychlejšího odvodu tepla od instalovaných síťových 

zařízení, které ho budou produkovat během svého chodu. Také, ţe jeho konstrukce je 

tvořena rozebíratelnými částmi, které se dají pomocí šroubů sestavit aţ na místě určení. 

Jednotlivé části stojanu jsou vyrobeny z ocelového plechu a v sestaveném stavu 

zaručuje nosnost aţ 400kg. Datový rozvaděč je nutné uzemnit. Pro uzemnění jsem 

zvolil zemnící lištu TRITON  RAX-ZL-X45-X1 a upevnění zemnící lišty pomocí 

zemnících svorek TRITON RAX-SV-XO1-X1. Osazení rozvaděče naleznete v příloze 

2:Osazení datového rozvaděče. Tuto velikost rozvaděče volím záměrně, aby zde zůstaly 

rezervní místa pro případnou instalaci dalších síťových prvků v budoucnu.    

 

Ostatní pasivní komponenty v rozvaděči:  

Vyvazovací panel (TRITON 1U 19" jednostranná plastová lišta) 8krát  

Vertikální kabelový kanál (TRITON RAX-ZL-X45-X1) 2krát 

Vyvazovací háček (TRITON RAX-D2-X88-X3, 80x80 D2) 2krát 

Rozvodný panel (TRITON RAB-PD-X03-A1 19" 8xCZ zás. vypínač) 2krát 

 

Umístění rozvaděče 

 V budově se bude nacházet jeden datový rozvaděč, který navrhuji umístit do místnosti 

107 s názvem servrovna. Veškeré datové kabely v budově budou svedeny do tohoto 

rozvaděče. Místnost 107 je uzamykatelná a vyhovuje poţadavkům pro umístění 

rozvaděče. Doporučuji okno v této místnosti zamříţovat a zatemnit ţaluziemi.  
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3.5 Návrh tras kabeláže 

Způsob vedení tras kabeláţe v objektu navrhuji ve třech variantách. Vedení tras 

v podhledech, v parapetních kanálech a v ohebných trubkách ve zdi. Tyto varianty 

volím tak, aby vzdálenosti kabelů od datových zásuvek k rozvaděči byly co nejkratší a 

aby vedení tras bylo v souladu s normami ČSN EN 50173.  Například odstupy od 

silových vodičů, které by mohli způsobit rušení. Návrh vedení tras kabeláţe volím také 

na základě detailního prostudování interiéru při osobních návštěvách budovy a 

vycházím ze znalostí umístění přípojných míst. Trasy kabeláţe jsou vyobrazeny v 

příloze 2:Technická dokumentace- Trasy kabeláţe. Detailní popis vedení tras 

v jednotlivých patrech je uvedeno níţe.  

 

3.5.1 Suterén 

Do suterénu místnosti S5 bude přiveden průrazem ve zdi z ulice optický kabel. Průraz 

bude proveden v pravém rohu místnosti S5ve výšce 50cm nad podlahou a optický kabel 

odtud povede v chráničce (HDPE 06025 AS100) směrem vzhůru do podhledu. 

Chránička s optickým kabelem povede v podhledu při východní zdi ke stoupačce 

umístěné v pravém rohu místnosti S5. Odtud dále bude kabel pokračovat stoupačkou do 

prvního nadzemního patra.           

 

Stejnou stoupačkou bude přiveden do suterénu svazek 17-ti datových kabelů a 2 

koaxiálních kabelů z prvního nadzemního patra. Odtud povede v sádrokartonovém 

podhledu první trasa při východní zdi se svazkem 5-ti datových kabelů k zásuvkám Z08 

a Z09, a druhá trasa při severní zdi se svazkem 12-ti datových a 2 koaxiálních kabelů do 

místnosti S2. Svazky kabeláţe umístěné v podhledech budou zavěšeny na háčcích 

(Panduit JP131HBC25R-L20 J-Hook) a svázané vázací páskou (Panduit VELCRO 

suchý zip 4,5m). Vzdálenost mezi háčky bude činit 1,2m. K oběma zásuvkám, které 

budou připevněny na přístrojových krabicích (KU 68/71L1 do dutých stěn), povedou 

v sádrokartonové zdi značené datové kabely v ohebných trubkách (MONOFLEX 1425 

K50 s nízkou mechanickou odolností). Tyto zásuvky budou umístěné 35cm nad 

podlahou. Vedle stoupačky bude v podhledu umístěna na krabici KU 68/71L1  zásuvka 

Z207, ke které bude přiveden označený datový kabel z trasy 2.  
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Trasa 2 přivedená do místnosti S2 při severní stěně se rozdělí v pravém rohu místnosti 

na dvě trasy. Trasa 1 se svazkem 9-ti datových a 1 koaxiálním kabelem bude taţena 

v podhledu při východní stěně k zásuvkám Z03-Z05, Z06 a Z10. Všechny tyto zásuvky 

budou připevněny do sádrokartonu na krabicích (KU 68/71L1). Zásuvky Z03-Z05 a 

Z06 budou připevněny 35cm nad podlahou. Od zásuvky k podhledu bude veden ve 

vertikální poloze datový kabel chráněný trubkou (MONOFLEX 1425 K50). K zásuvce 

Z06 bude z místnosti S2 sveden z trasy v podhledu datový kabel do výšky 35cm nad 

podlahou a odtud bude provrtán otvor ve zdi do místnosti S5 k zásuvce. Zásuvka Z10 

bude umístěna v podhledu v levém rohu místnosti S5. K ní povede 1 datový a 1 

koaxiální kabel průrazem ve zdi do místnosti S5. Kabely vedené průrazem ve zdi budou 

chráněné trubkou (MONOFLEX 1425 K50).                

  

Druhá trasa o 2 datových a 1 koaxiálním kabelu v místnosti S2 bude pokračovat při 

severní stěně do levého rohu místnosti S2. Zde bude rozdělen kabelový svazek 

k zásuvkám Z02 a Z01. Zásuvka Z02 bude umístěna na stěně 30 cm pod podhledem a 

povedou k ní při západní stěně místnosti S2 datový a koaxiální kabel. K zásuvce Z01, 

která bude připevněna v podhledu, bude nataţen průrazem ve zdi 1datový kabel.     

 

3.5.2 První nadzemní patro 

Všechny trasy v tomto patře budou vedeny z místnosti 107, kde bude umístěn datový 

rozvaděč. Z rozvaděče povedou 2 trasy kabelových svazků umístěných v parapetních 

kanálech Kopos (PK 140x70 D) v horizontální poloze 75cm nad podlahou. Do tohoto 

parapetního kanálu lze umístit aţ 130 datových kabelů a při instalaci přístrojových 

krabic (KP PK) se zásuvkami do parapetního kanálu jich lze umístit 51. Trasa 1 bude 

směřovat z rozvaděče při východní zdi do rohu místnosti 107 se svazkem 86 datových a 

3 koaxiálních kabelech. Odtud svazek 7 datových kabelů bude pokračovat v parapetním 

kanálu při severní zdi k zásuvkám Z22, Z21, Z18. Tyto zásuvky jsou instalované na 

přístrojové krabici (KP PK) v parapetním kanálu. V rohu místnosti 107 dále svazek se 

79-ti  datovými a 3-mi koaxiálními kabely bude veden ve vertikální poloze 

v parapetním kanálu do kazetového podhledu. Zde se svazek bude dělit na dvě části. 

Svazek 56-ti datových a 2 koaxiálních kabelů bude dále veden vzhůru stoupačkou 

v parapetním ţlabu do druhého nadzemního patra. Druhá část svazku povede 

v podhledu při východní zdi, zavěšené na háčcích (Panduit JP131HBC25R-L20 J-
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Hook), do pravého rohu místnosti 108 průrazem ve zdi. Z tohoto kabelového svazku 

bude sveden označený kabel ještě v místnosti 107 nad datovým rozvaděčem k zásuvce 

Z23. Zásuvka bude umístěna v podhledu v přístrojové krabici (KU 68/71L1).   

V průrazu ve zdi dlouhém 30cm bude instalován parapetní kanál (PK 140x70 D) pro 

ochranu kabelového svazku proti moţnému poničení při instalaci. Z pravého rohu 

místnosti 108 v podhledu bude pokračovat trasa při severní zdi do levého rohu místnosti 

108. Ještě v pravém rohu za průrazem bude v podhledu instalována zásuvka Z27 a k ní 

sveden datový kabel. V levém rohu bude svazek 19-ti datových a 1 koaxiálním kabelu 

rozdělen do 3 svazků. 1 datový kabel povede průrazem ve zdi v trubce (MONOFLEX 

1425 K50) do místnosti 106 k zásuvce Z20 zabudované v podhledu v krabici (KU 

68/71L1). Druhý svazek s 12-ti datovými a jedním koaxiálním kabelem bude veden při 

západní zdi místnosti 108 stále v podhledu a vedle dveří 10 datových a 1 koaxiální 

kabel budou svedeny do parapetní lišty směrující k podlaze. Na parapetní liště budou 

instalované zásuvky Z25 a Z26 v 75 cm nad zemí a k nim povede 5 datových kabelů. 

Další kabely v této liště povedou do vzdálenosti 35cm nad zem. Zde bude průraz ve zdi 

do místnosti 102 a přímo za průrazem se budou nacházet dvě zásuvky Z15 a Z14 

připevněné na přístrojové krabici (KP 64/2 pod omítku), ke kterým budou přivedeny 4 

datové a 1 koaxiální kabel. Kabely v průrazu budou umístěné v trubce (MONOFLEX 

1425 K50). Svazek 2 kabelů vedle dveří, které nesměřovaly do parapetního kanálu 

vedené při západní zdi místnosti 108, budou pokračovat v podhledu do levého rohu 

místnosti 108. V tomto rohu bude instalován v podhledu elektrický rozvaděč (Kanlux 

rozvaděč 3846). V tomto rozvaděči bude umístěna pouze zásuvka Z24 bez jakýchkoliv 

silových kabelů pro instalaci wifi access pointu. Druhý kabel v tomto levém rohu 

povede průrazem ve zdi do místnosti 109 k zásuvce Z33 umístěné v podhledu přímo za 

průrazem. Datový kabel v průrazu bude veden v trubce (MONOFLEX 1425 K50). 

Z rozdělení svazku v levém rohu místnosti 108 při severní zdi bude vedeno zbývajících 

6 datových kabelů do místnosti 102 v podhledu průrazem ve zdi. Kabely budou zde 

chráněny v trubce (MONOFLEX 1425 K50). Od tohoto průrazu 1,2m bude v podhledu 

umístěná zásuvka Z13 a k ní přiveden 1 datový kabel. Vedle této zásuvky bude 

proveden průraz do severní zdi, kterým bude veden v trubce (MONOFLEX 1425 K50) 

datový kabel k zásuvce Z20 umístěné v podhledu. Ostatních 5 datových kabelů 

vedených ve svazku při severní zdi místnosti 102, budou přivedeny v podhledu do 

levého rohu severní zdi v místnosti 102. Odtud 2 kabelu budou svedeny v trubce 
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monoflex (MONOFLEX 1425 K50) směrem dolů do vzdálenosti 35cm nad podlahou. 

Tato trubka bude zasekána do severní zdi. Trubka s kabely odtud bude pokračovat 

průrazem ve zdi do místnosti 103 k zásuvce Z17, umístěné přímo za průrazem. 3 zbylé 

datové kabely v levém rohu místnosti 102 budou dále vedeny při západní zdi do levého 

rohu jiţní zdi místnosti 102. Zde budou 2 datové kabely svedeny směrem dolů v trubce 

(MONOFLEX 1425 K50) do zásuvky Z16, umístěné 35cm nad podlahou v přístrojové 

krabici (KP 64 pod omítku). Zbylý kabel v podhledu v levém jiţním rohu místnosti 102 

bude veden dále při jiţní stěně v podhledu 1m. Zde bude proveden průraz do místnosti 

101 a kabel v trubce (MONOFLEX 1425 K50) bude přiveden k zásuvce Z11, umístěné 

v podhledu na přístrojové krabici (KU 68/71L1). 

 

Trasa 2 bude vedena z datového rozvaděče DR-01 ve výšce 75cm nad podlahou 

v parapetním kanálu Kopos (PK 140x70 D) při východní zdi do místnosti 108. V tomto 

kanálu bude umístěn svazek 42 datových, 4 koaxiálních a 1 optickém kabelu. Do 

místnosti 108 bude tento parapetní kanál přiveden průrazem ve zdi a bude dále 

pokračovat aţ do místnosti 109 při východní stěně. V místnosti 108 budou uprostřed 

parapetního kanálu umístěny zásuvky Z28-Z30 a k nim povede 6 datových a 1 koaxiální 

kabel z tohoto svazku. Mezi místnostmi 108 a 109 bude proveden průraz ve zdi pro 

parapetní ţlab. Těsně za průrazem se bude parapetní kanál rozdvojovat. 1 část s 1 

koaxiálním a 19-ti datovými kabely bude pokračovat dále při východní stěně do 

pravého rohu místnosti 109. Druhá část parapetního ţlabu povede v pravém rohu za 

průrazem směrem dolů k podlaze ke stoupačce do suterénu. Touto stoupačkou bude 

vedeno 17 datových, 2 koaxiální a 1 optický kabel. Po celé délce stoupačky bude veden 

parapetní kanál. Při východní stěně uprostřed vedení parapetním kanálu budou umístěné 

zásuvky Z34-Z36 na přístrojových krabicích pro PK. Povedou k nim 5 datových a 1 

koaxiální kabel. Z pravého rohu místnosti 109 při jiţní stěně bude pokračovat parapetní 

kanál do levého rohu jiţní stěny místnosti 109, stále ve výšce 75cm nad podlahou. 90 

cm od pravého rohu jiţní stěny budou v tomto kanálu instalované zásuvky Z37 a Z38. 

K nim povede 5 datových kabelů. 90cm od levého rohu jiţní stěny budou opět v tomto 

kanálu instalované zásuvky Z39 a Z40. K těmto zásuvkám povedou celkem 4 datové 

kabely. Parapetní kanál z levého rohu jiţní zdi bude dále pokračovat při západní stěně 

ke dveřím umístěných do chodby 101. Ve vzdálenosti 1m od dveří budou na tomto 

parapetním kanálu instalované zásuvky Z31 a Z32. K těmto zásuvkám budou taţeny 
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celkem 4 datové kabely. Z levého rohu jiţní stěny místnosti 109 z parapetního kanálu 

bude proveden průraz pro jeden datový kabel, který bude přiveden v trubce 

(MONOFLEX 1425 K50) do přístrojové krabice (KP 68 pod omítku) opatřené krytkou, 

umístěné těsně za průrazem.                  

 

3.5.3 Druhé nadzemní patro 

Do druhého nadzemního patra budou přivedeny kabely stoupačkou vybudovanou 

v pravém rohu místnosti 206 při severní stěně z prvního nadzemního patra. Ve 

stoupačce bude vedeno 56 datových a 2 koaxiální kabely plus 1 datový kabel, který 

bude směřovat dále do podkroví. Od stoupačky povede parapetní kanál směrem nahoru 

do podhledu. V 75cm nad podlahou z tohoto kanálu povede odbočka v horizontální 

poloze po celé délce severní zdi aţ do místnosti 205. V místě odbočky bude svazek 

kabelů rozdělen, kde 8 datových kabelů povede v horizontální poloze v parapetním 

kanálu k zásuvkám Z55 a Z56. Tři zbylé kabely povedou v tomto kanálu do místnosti 

205 průrazem ve zdi. Těsně za průrazem bude umístěna zásuvka Z53 a parapetní kanál 

bude zde ukončen. Tyto zásuvky budou umístěny na parapetním kanálu v přístrojových 

krabicích pro kanály PK.  

 

Svazek kabelů v podhledu bude pokračovat při východní stěně k průrazu ve zdi mezi 

místnostmi 206 a 202. Svazek zde bude zavěšen na háčcích (Panduit JP131HBC25R-

L20 J-Hook). V místnosti 206 z tohoto svazku bude sveden datový kabel k zásuvce Z57 

umístěné v podhledu vedle vedení kabelového svazku 1m od stoupačky. V průrazu o 

délce 30cm bude zabudován parapetní kanál PK 140x70 pro ochranu kabelového 

svazku. Hned za průrazem stále v podhledu se tento svazek rozdělí na dva s počtem (27 

datových a 1 koaxiální) a (18datových a 1 koaxiální). První svazek povede při severní 

zdi místnosti 202. Druhý svazek bude pokračovat při východní stěně k průrazu ve zdi 

mezi místnostmi 202 a 207. Z druhého svazku bude po trase oddělen datový kabel, 

který povede k zásuvce Z51 umístěné v podhledu, vzdálené 1,8m od průrazu při 

východní stěně.     

 

Prvně oddělený svazek v místnosti 202 povede nad dveřmi v podhledu 1,2m od 

vybudovaného průrazu. Odtud se bude opět svazek dělit na (8datových a 1 koaxiální 

kabel) a 18 datových kabelů. V místě dělení svazků bude umístěna v podhledu zásuvka 
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Z50 a k ní povede 1 datový kabel. Svazek 18-ti kabelů povede zde do parapetního 

kanálu instalovaného ve vertikální poloze na zdi. Tento kanál bude v 75cm nad 

podlahou odbočovat doleva a bude veden při severní zdi aţ ke druhým dveřím, které 

směřují do místnosti 205. Na tomto parapetním kanálu umístěném v horizontální poloze 

při severní zdi, budou instalované datové zásuvky Z44-Z49. Vzdálenost mezi zásuvkou 

(Z45 a Z46) a (Z47 a Z48) bude činit 1m. 8 datových a 1koaxiální kabel v podhledu 

v místě dělení svazku místnosti 202 (1,2m od průrazu) bude dále pokračovat při severní 

stěně v podhledu aţ do levého rohu této místnosti.Vedle dveří směřujících do místnosti 

205 bude v podhledu vybudován průraz ve zdi pro vedení datového kabelu k zásuvce 

Z54. Kabel v průrazu bude chráněn v trubce (MONOFLEX 1425 K50). Tato zásuvka 

bude instalována těsně za průrazem.  V levém rohu místnosti 202 bude také vybudován 

průraz tentokrát do místnosti 203. V místnosti 203 bude umístěna zásuvka 35cm nad 

podlahou a k ní povedou dva datové kabely z podhledu průrazem v levém rohu. Tyto 

kabely budou umístěny v trubce (MONOFLEX 1425 K50) a trubka bude zasekána ve 

zdi. Z levého rohu místnosti 202 při severní stěně povede v podhledu svazek 5-ti 

datových a 1 koaxiálním kabelu do levého rohu jiţní zdi této místnosti. V tomto rohu 

budou 4 datové a 1 koaxiální kabel svedeny v parapetním ţlabu 35cm nad podlahu, kde 

budou instalované zásuvky Z43 a Z42. Tyto zásuvky budou umístěny na parapetním 

kanálu na instalačních krabicích pro PK. Zbylý datový kabel v levém rohu místnosti 

202 povede v podhledu při jiţní zdi místnosti 202 1m. Zde bude vybudován průraz ve 

zdi do místnosti 201 a za ním v podhledu bude instalovaná zásuvka Z41, ke které bude 

přiveden datový kabel. Kabel bude v průrazu chráněný trubkou (MONOFLEX 1425 

K50). 

 

Kabelový svazek (17 datových a 1 koaxiální kabel), který bude přiveden do místnosti 

207 průrazem ve zdi v podhledu, dále bude sveden do parapetního kanálu (PK 140x70 

D). Tento kanál povede z podhledu směrem k podlaze v pravém rohu místnosti 207 do 

výšky 75cm nad podlahu. Na parapetním kanálu těsně pod podhledem budou umístěny 

zásuvky Z61 a Z62. K těmto zásuvkám povedou 2 datové a 1 koaxiální kabel. Parapetní 

kanál ve výšce 75cm nad podlahou bude pokračovat v horizontální poloze po celé délce 

východní stěny do pravého rohu místnosti 207. Na tomto kanálu budou instalované 

zásuvky Z63-Z65. K těmto zásuvkám bude přivedeno celkem 8 datových kabelů. 

Z pravého rohu jiţní stěny místnosti 207 bude pokračovat parapetní kanál po celé délce 
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jiţní stěny do levého rohu místnosti stále ve vzdálenosti 75cm nad podlahou. Z tohoto 

rohu bude pokračovat při západní stěně parapetní kanál ke dveřím, které směřují do 

místnosti 201. Zde bude kanál ukončen. Na západní stěně na parapetním kanálu budou 

umístěny 3 datové zásuvky Z58-Z60. K těmto zásuvkám bude přivedeno celkem 7 

datových kabelů.      

  

3.5.4 Podkroví 

Do podkroví bude přiveden stoupačkou z druhého nadzemního patra datový kabel, který 

bude osazený modulem minijack. Tento kabel bude smotán do rozbočovací krabice 

(GewissGW44208 na omítku). Od stoupačky povede vzhůru parapetní kanál (PK 

140x70 D) k rozbočovací krabici umístěné v pravém horním rohu podkroví.    

 

Pro lepší představu vedení tras kabeláţe pomocí parapetního kanálu zde uvádím 

obrázek 11: Vedení tras kabeláţe v parapetním kanálu.    

 

 

Obrázek 11: Vedení tras kabeláţe v parapetním kanálu (16) 
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Parapetní kanály budou montovány z těchto komponent: 

 Parapetní kanál PK 140x70 D 

 kryt 8461 hb koncový pro pk 

 kryt 8465 hb roh vnitřní pro pk 

 kryt 8462 hb spojovací pro pk 

 kryt 8464 hb odbočný pro pk 

 kryt 8467 hb průchodkový pro pk 

 přístrojová krabice pro kanály pk 

 podloţka pro k.pk 1nás  8440-11 

 podloţka pro k.pk 2.nás 8440-12 

 podloţka pro k.pk 3nás. 8440-13 

 

3.6 Návrh značení 

 

Značení zásuvek a portů   

Pro označení datových zásuvek jsem pouţil následující tvar zápisu. Z_pořadové_číslo. 

Jako příklad uvedu Z12, kde Z značí zásuvku a číslo 12 značí pořadí zásuvky. Číslo 

s následující zásuvkou v místnosti se navyšuje o 1 a toto číslo je stanoveno od polohy 

zásuvky umístěné nejdříve na západní stěně, severní, východní a nakonec jiţní. Toto 

značení umoţní v budoucnu lepší orientaci při instalaci kabeláţe a zapojování síťových 

prvků. Toto značení je pouţito v příloze 2:Kabelová tabulka.   

 

Porty na datové zásuvce jsou značeny ve formátu patro_pořadí_zásuvky_port. 

Konkrétní port 201A se nachází ve druhém patře v první zásuvce a port bude umístěn 

jako první zleva. V zásuvce mohou být instalovány maximálně tři porty s označením A, 

B, C. nebo X, kde X značí koaxiální kabel. Toto značení bude umístěno na datové 

zásuvce pomocí nalepovacího štítku.  Obrázek 12 poukazuje na značení portu na datové 

zásuvce. 
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Obrázek 12: Značení datových zásuvek (vlastní zpracování) 

 

 

Značení kabelů 

Datový nebo koaxiální kabel vedoucí od zásuvky do propojovacího panelu bude značen 

na obou jeho koncích štítkem před modulem mini-jack. Značení navrhuji ve formátu 

totoţném s portem datové zásuvky. Svazky kabelů budou značeny i v místech větvení a 

kříţení. 

 

Značení patch panelů 

Patch panel bude nést označení ve formátu PP-pořadí_patch_panelu. Označení patch 

panelu bude umístěné v levé části čelní lišty pomocí nalepovacího štítku. Jako příklad 

označení uvádím PP-01. Značení jednotlivých portů na pach panelu bude totoţné se 

značením kabelů a portů na datové zásuvce Pro přehlednost propojení datových zásuvek 

a patch panelu pomocí kabelu horizontální sekce jsem vypracoval nákres osazení patch 

panelů v příloze 2: Technická dokumentace- Osazení patch panelů. Značení portu patch 

panelu bude provedeno pomocí papírových štítků připevněných nad portem patch 

panelu.      

 

Značení rozvaděče 

Datový rozvaděč bude označen nápisem DR-1. Nalepovací štítek s označením datového 

rozvaděče bude umístěn na horizontální spojovací liště stojanu.  

 

Značení prvků počítačové sítě volím tak, aby bylo v souladu s normou EIA/TIA 606, 

která poukazuje na místa, kde mají být jednotlivé prvky označeny.    
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3.7 Návrh aktivních prvků 

Pro bezproblémový chod počítačové sítě navrhuji aktivní prvky převáţně od společnosti 

CISCO. Je to společnost, která se vyznačuje produkcí vysoce kvalitních síťových prvků. 

Také při volbě těchto prvků vycházím z vlastní zkušenosti při absolvování CISCO 

academy 1. Tyto prvky dokáţou pracovat na rychlosti 1Gbit/s a vyhovují tak poţadavku 

investora na rychlost Gigabitového Ethernetu.  

  

3.7.1 Core Switch 

Provoz na síti bude řízen pomocí L3 switche Cisco SG 300-20. Tento přepínač 

s 18porty a 2 porty pro GBIC dokáţe pracovat na třetí vrstvě ISO-OSI a chová se tedy 

jako zařízení router.  

 

3.7.2 Switche L2 

Do core switche budou zapojeny další switche Cisco (SG200-26P 26-port G/bit PoE S) 

a  dva switche Cisco( SG200-50P 50-port G/bit PoE S). Tyto přepínače podporují 

technologii Power over Ethernet, kterou budou pouţívat zařízení napajená po datovém 

kabelu jako jsou  IP telefony a access point. Do kaţdého z přepínačů SG200-50P bude 

zapojen ještě jeden switch SG200-26P a to z důvodu pokrytí všech 136-ti přípojných 

míst. Další přepínač, který bude součástí návrhu sítě je přepínač Cisco SG200-18.         

Bude slouţit jako přepínač mezi servery v demilitarizované zóně. V zóně DMZ budou 

umístěny servery, ke kterým se bude moci připojit i veřejnost. Tyto servery budou 

odděleny od lokální síťě.    

 

3.7.3 Access point 

Bezdrátové připojení k Internetu  v budově bude zajišťováno pomocí wifi přístupového 

bodu Cisco AP541N-E-K9, ke kterému se budou moci v budově připojit jak 

zaměstnanci, tak zákazníci. Toto zařízení bude instalované v podhledu v elektrickém 

rozvaděči Kanlux 3846 a bude zapojené ke core switchi. 

 

3.7.4 Firewall 

Mezi core switchem a switchem SG200-18 v DMZ navrhuji pro bezpečnost umístit 

firewall Cisco ASA5505-50-BUN-K9. 
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3.7.5 Záložní zdroj 

Aby nedošlo k náhlému spadnutí síťě při výpadku elektrické energie doporučuji 

instalovat do datového rozvaděče záloţní zdroj APC Smart-UPS X 750VA LCD. Tento 

750-ti watový záloţní zdroj dokáţe po několik minut udrţet aktivní prvky v chodu i při 

výpadku energie. Všechny navrţené aktivní prvky s celkovým odběrem 500W kromě 

serveru budou napojeny na tento záloţní zdroj a bude zaručen jejich chod i při výpadku 

elektrické energie. V případě instalace většího počtu serverů je nutné přidat další 

záloţní zdroje.    

 

3.7.6 Server 

Pro správu velkých objemů dat navrhuji Server 7875A1G HS23, Xeon 4C E5-2603. Na 

tomto serveru můţe být provozován internetový obchod a spuštěny aplikace, které 

budou vyuţívat zaměstnanci firmy či klienti. Server bude zapojený v DMZ ke switchi 

Cisco SG200-18. 

 

3.7.7 Logické schéma zapojení aktivních prvků  

Navrţené aktivní síťové prvky budou zapojeny způsobem, který je vyobrazen na 

obrázku č: Logické schéma. Aktivní prvky budou propojeny pomocí metalické 

kabeláţe. Spojení mezi poskytovatelem Internetu a modemem bude zajištěno pomocí 

optického kabelu. Propojení aktivních prvků dvěma datovými kabely (patch kabely) 

volím z důvodu rychlejšího přenosu a redundantního zapojení, kdy při nefunkčnosti 

jednoho kabelu přenos bude pokračovat automaticky po kabelu druhém.  
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Obrázek 13: Logické schéma (vlastní zpracování) 

 

3.8 Ostatní technologie  

 

3.8.1 VoIP 

Zaměstnanci v budově budou moci vyuţívat technologii přenosu hlasu po Internetu.  

Na svém pracovišti bude mít zaměstnanec k dispozici IP telefon, ze kterého bude moci 

volat uvnitř sítě i mimo ni. Tuto technologii navrhuji z důvodu levnějšího provozu. 

Umístění IP telefonů viz tabulka 11.   
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3.8.2 DVB-C  

Do datového rozvaděče bude přivedena optickým kabelem kabelová televize od 

provozovatele internetového připojení. Ten zajistí převod z optiky na koaxiální kabel. 

V rozvaděči vedle modemu bude umístěn rozbočovač televizního signálu a od 

rozbočovače povedou koaxiální kabely k portům v patch panelech. Tento rozbočovač 

nebude zahrnut v návrhu. Investor si jej poţaduje zajistit sám.    

 

3.8.3 Kamerový systém 

V rámci návrhu síťové infrastruktury navrhuji vedení kabeláţe z datového rozvaděče 

k IP kamerám. Umístění IP kamer viz tabulka 1. Doporučuji v budoucnu instalovat IP 

kamery pouze na místa s velkou frekvencí pohybu lidí nebo na místa, které by měli být 

pod stálým dohledem (chodby, prodejna).  V ostatních místech postačí instalace 

pohybových čidel. Nedoporučuji pouţívat Full HD kamery, které by mohly způsobit 

přetíţení sítě přenosem velkého počtu dat. V případě pouţití většího počtu Full HD 

kamer je lepší kamerový systém vést odděleně od navrhované počítačové sítě. Realizaci 

kamerového systému v jednotlivých místnostech budovy bude zajišťovat specializovaná 

firma vlastnící platné certifikáty k realizaci kamerových systémů. 

 

3.8.4 Elektronický vrátný 

Zařízení elektronický vrátný si bude volit investor podle svého uváţení. Doporučuji 

zařízení s podporou PoE. Samotné zařízení bude instalované na venkovní zdi u 

vchodových dveří. Odtud povede průrazem ve zdi v ohebné trubce monoflex kabel 

belden 1700E opatřený konektorem RJ45 a bude přiveden k vytvořenému přípojnému 

místu s označením  Z12. Přípojné místo je umístěné v instalační krabice KP 68 

s krytkou, kde je datový kabel s konektorem mini-jack.   

 

3.9 Doplňující informace 

Poskytovatel internetového připojení zajistí přívod optického kabelu do budovy, převod 

optické kabeláţe na metalickou kabeláţ a modem. Dále poskytovatel bude zajišťovat 

internetové připojení, přenos signálu pro kabelovou televizi a IP telefonii. 
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3.10 Realizace návrhu 

Realizaci návrhu počítačové sítě musí zajišťovat specializovaná firma vlastnící 

certifikační osvědčení pro výstavbu a měření kabeláţních systémů Belden & Panduit a 

současně musí garantovat záruku na tento kabeláţní systém po dobu 25 let. Firma se 

musí při realizaci řídit platnými normami a dodrţovat bezpečnost práce. 

 

Součástí návrhu jsou i stavební práce, které bude provádět externí firma. Stavebními 

pracemi jsou zde myšleny průrazy ve zdi pro vedení kabeláţe, instalování parapetních 

kanálů, montáţ instalačních krabic pod omítku a do sádrokartonu včetně zapravení 

trubek monoflex a chráničky optického kabelu do zdí. Tyto práce musí být vykonávány    

v souladu s návrhem počítačové sítě, viz trasy kabeláţe. Jako podklad pro realizaci 

slouţí technická zpráva v příloze 4: Technická zpráva. 
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3.11 Ekonomické zhodnocení 

V této části práce uvádím rozpočet, ve kterém jsou zahrnuty pouţité prvky v návrhu a 

náklady na instalaci a měření navrhované počítačové sítě. Detailní rozpis nákladů na 

realizaci sítě naleznete v příloze 3:Rozpočet. Ceny jednotlivých prvků jsem vyhledal na 

internetových stránkách výrobců nebo jejich distributorů. Cena poloţky instalace a 

měření vychází z odhadu za provedené práce. Tato poloţka se můţe měnit v závislosti 

na výběru firmy, která bude instalaci a měření provádět.  

 

Rozpočet   

kabeláţ 67 373,10 Kč 

instalační materiál 30 245,90 Kč 

datový rozvaděč a jeho pasivní prvky 19 856,00 Kč 

aktivní prvky 170 245,00 Kč 

instalace a měření 70 000 Kč 

cena celkem včetně DPH  357 720,00 Kč 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo navrhnout počítačovou síť pro komerční budovu, kterou budou 

vyuţívat zaměstnanci firmy JAsystem ke své kaţdodenní práci. Před vypracováním 

návrhu jsem se musel detailně seznámit se záměrem investora, jeho představami jaké 

sluţby v budově budou provozovány, poţadavky na počítačovou síť a také 

s projektovou dokumentací budovy. Několikrát jsem navštívil budovu, abych získal 

reálné informace o jejím současném stavu. Na základě těchto informací jsem 

vypracoval analýzu, ze které jsem později vycházel při návrhu. Do této práce jsem 

zahrnul teoretická východiska, která je nutné znát při vytváření návrhu počítačové sítě.   

 

V první části návrhu jsem stanovil počet a polohu přípojných míst a zvolil kabeláţní 

systém. Dále jsem určil trasy kabeláţe, umístění datového rozvaděče a zvolil aktivní 

prvky sítě. Vytvořil jsem technickou dokumentaci, jejíţ součástí je návrh vedení 

kabeláţe v jednotlivých patrech budovy, značení prvků kabeláţe, osazení rozvaděče a 

patch panelů. Postupoval jsem dle platných norem. V poslední části návrhu jsem 

stanovil rozpočet, ve kterém jsou zahrnuty prvky kabeláţního systému, aktivní prvky, 

instalační materiál a náklady na instalaci a měření kabeláţe.  

 

Při návrhu jsem se zaměřil na volbu kvalitních aktivních síťových prvků a kabeláţního 

systému, který bude vyuţíván aţ několik desítek let. Pro případné budoucí změny 

v počtu připojených zařízení do sítě jsem navrhl více rezervních přípojných míst.     

 

Návrh je uzpůsoben tak, aby na jeho základě mohla být počítačová síť realizována. 

V této práci jsem vycházel z analýzy, teoretických východisek a znalostí získaných 

během studií.  

   

 

 

 

 

 

 



  

65 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

(1) SHINDER, D. Počítačové sítě. Praha: SoftPress, 2003. ISBN 80-86497-55-0. 

(2) HORÁK, J., KERŠLÁGER, M. Počítačové sítě pro začínající správce. 3. 

aktualizované vydání. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0892-9. 

(3) PUŢMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. 2. aktualizované vydání. 

Brno: Computer Press, 2006.   

(4) SOSINSKY, B. Mistrovství - počítačové sítě. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 

978-80-251-3363-7. 

(5) KÁLLAY, F., PENIAK, P. Počítačové sítě a jejich aplikace LAN/MAN/WAN. 2. 

aktualizované vydání. Praha: Grada Publishig, 2003. ISBN 80-247-0545-1. 

(6) ROUPEC, J. Počítačové sítě [Online]. Brno: VUT Brno, FSI, ©2002 [cit. 2013-

04-15]. Dostupné z: http://drogo.fme.vutbr.cz/~jroupec/nsite/p_site.pdf. 

(7) KASSEX. KASSEX [Online]. Kroměříţ: KASSEX, © 1995-2009 [cit. 2013-04-

15]. Dostupné z: http://www.kassex.cz/. 

(8) INTELEK, Měření strukturované kabeláže [Online]. Brno: INTELEK, © 2013 

[cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 

http://www.intelek.cz/info.jsp?doc=5C48DFAC7571DD9CC125734C0068E61A.  

(9) ONDRÁK, V. Počítačové sítě. Přednáška. Brno: VUT Brno, Fakulta 

podnikatelská, akademický rok 2010/2011.     

(10) MINASI, M. Velký průvodce hardwarem. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 

80-247-0273-8.    

(11) ČSN EN 50173-1. Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 

1: Všeobecné požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví, 2008. 

(12) ČSN EN 50173-2. Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 

2: Kancelářské prostory. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví, 2008. 

(13) ČSN EN 50174-2. Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů - Část 

2: Projektová příprava a výstavba v budovách. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

(14) VARIANT. Strukturovaný kabelážní systém Příručka. Třebíč. 

http://drogo.fme.vutbr.cz/~jroupec/nsite/p_site.pdf
http://www.kassex.cz/


  

66 

 

(15) ABB. ABB [Online]. Praha: Elektro-Praga, © 2006 [cit. 2013-02-05]. Dostupné z: 

http://www117.abb.com/index.asp?thema=2667. 

(16) KOPOS. KOPOS [Online]. Kolín: KOPOS, © 2013 [cit. 2013-02-05]. Dostupné 

z: http://kopos.cz/cs/.  

 

 

http://www117.abb.com/index.asp?thema=2667
http://kopos.cz/cs/


  

67 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Komerční budova ......................................................................................... 14 

Obrázek 2: Sběrnicová topologie .................................................................................... 27 

Obrázek 3: Hvězdicová topologie ................................................................................... 27 

Obrázek 4: Kruhová topologie ........................................................................................ 28 

Obrázek 5: Model ISO-OSI ............................................................................................ 32 

Obrázek 6: Srovnání modelu ISO-OSI a architektury TCP/IP ....................................... 33 

Obrázek 7: Symetrické kabely ........................................................................................ 34 

Obrázek 8: Specifikace zapojení podle T568A a T568B ............................................... 35 

Obrázek 9: Měření datového kabelu ............................................................................... 42 

Obrázek 10: Datové zásuvky ABB Tango a Element ..................................................... 47 

Obrázek 11: Vedení tras kabeláţe v parapetním kanálu ................................................. 55 

Obrázek 12: Značení datových zásuvek ......................................................................... 57 

Obrázek 13: Logické schéma .......................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

68 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: Ethernet 10Mb/s ........................................................................................... 29 

Tabulka 2: Fast Ethernet ................................................................................................. 29 

Tabulka 3: Gigabitový Ethernet ...................................................................................... 29 

Tabulka 4: 10 Gbitový Ethernet ...................................................................................... 30 

Tabulka 5: Vlastnosti twistovaného kabelu .................................................................... 35 

Tabulka 6: Přehled tříd metalické kabeláţe .................................................................... 35 

Tabulka 7: Třídy kanálu optické kabeláţe ...................................................................... 36 

Tabulka 8: Kategorie optického kabelu .......................................................................... 37 

Tabulka 9: Vysvětlivky k přípojným místům ................................................................. 44 

Tabulka 10: Počet přípojných míst v jednotlivých patrech ............................................ 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

69 

 

SEZNAM ZKRATEK 

 

ACR Attenuation to Crosstalk Ratio 

ATM Asynchronous Transfer Mode 

DHCP Dynamic Host Control Protocol 

DNS Domain Name Service  

FE Fast Ethernet 

FEXT Far End Cross Talk 

FTP File Transfer Protocol 

FTP Foil Screened Twist Pair 

GE Gigabit Ethernet 

HTTP HyperText Trasfer Protocol  

ICMP Internet Control Message Procokol 

IP Internet Protocol 

ISO International Organization for Standardization 

ISTP Individualy Screened Twist Pair 

LAN Local Area Network 

MAN Metropolitan Area Network 

NEXT Near End Cross Talk 

OSI Open Systém Interconnection 

PVC Polyvinylchlorid 

STP Screened Twist Pair 

UTP Unscreened Twist Pair 

WAN Wide Area Network 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

70 

 

SEZNAM PŘÍLOH  

Příloha 1: Výkresová dokumentace budovy 

Příloha 2: Technická dokumentace 

Příloha 3: Rozpočet 

Příloha 4: Technická zpráva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 1: Výkresová dokumentace budovy 

Suterén 

4
9

5
0

7500

900 36002700

3
1

0
0

9
0

0

S2

S1

S3

S

J

Z V

Suterén po přestavbě 

4
9

5
0

7500

13501350

1
0

0
0

2
1

0
0

9
0

0

S2

S1

S5

S3 S4

900
3600

S

J

Z V



Příloha 1: Výkresová dokumentace budovy 

 První nadzemní patro  

7500

1100 200013001100

1
0

5
5

0

4
0

0
0

3
6

5
0

2
1

5
0

109101

108

107
106105

102

104

103

1700

S

J

Z V

 

  



Příloha 1: Výkresová dokumentace budovy 

Druhé nadzemní patro 

7500

1100 370013001100

1
0

5
5

0

4
0

0
0

3
6

5
0

2
1

5
0

207

201

206205

202

204

203

S

J

Z V

 

  

 



Příloha 1: Výkresová dokumentace budovy 

Podkroví  

7500

1100 370013001100

1
0

5
5

0

4
0

0
0

3
6

5
0

2
1

5
0302

301

S

J

Z V

 

 



Příloha 2: Technická dokumentace 

Trasy kabeláže - suterén  

4
9

5
0

7500

13501350

1
0

0
0

2
1

0
0

9
0

0

S2

S1

S5

S3 S4

900
3600

S02X

S03B

S02A

S03A

S04B
S04A

S05A

S
1

0
A

S
1

0
X

S06A
S06B

S09B
S09A

S09C

S
0

7
A

S08B
S08A

S04C

S
0

1
A

S

J

Z V

 

Vysvětlivky pro trasy kabeláže 

 



Příloha 2: Technická dokumentace 

Trasy kabeláže - první nadzemní patro 

 

7500

1100 200013001100

1
0

5
5

0

4
0

0
0

3
6

5
0

2
1

5
0

109101

108

107106105

102

104

103

1700

125A

D
R

-1

125B
125C

1
1

2
A

1
1

2
B

113A

1
1

1
A

1
1

1
B

1
0

8
B

1
0

8
C

110A

1
0

8
A

1
0

9
A

1
0

7
B

1
0

7
A

1
0

6
B

1
0

6
A

1
0

1
A

1
0

3
A

104A
104B
104C

105A
105B
105X

116B
116A

115C
115B
115A

114A

1
1

7
A

119A
119B
119C

118X

120A
120B
120C

121B
121A

122B
122A

1
2

3
A

124X

126A
126B
126C

1
2

7
C

1
2

7
B

1
2

7
A

1
2

8
B

1
2

8
A

1
2

9
B

1
2

9
A

1
3

0
B

1
3

0
A

102A

S

J

Z V

 

 



Příloha 2: Technická dokumentace 

Trasy kabeláže - druhé nadzemní patro 

7500

1100 370013001100

1
0

5
5

0

4
0

0
0

3
6

5
0

2
1

5
0

207

201

206
205

202

204

203

2
0

1
A

202B
202C

203A
203B

202A

203X

2
0

4
B

2
0

4
A

2
0

4
C

2
0

5
A

2
0

5
A

2
0

5
C

2
0

6
B

2
0

6
A

2
0

6
C

2
0

7
B

2
0

7
A

2
0

7
C

2
0

8
B

2
0

8
A

2
0

8
C

2
0

9
B

2
0

9
A

2
0

9
C

2
1

0
A

211A

2
1

2
B

2
1

2
A

2
1

4
A

2
1

3
C

2
1

3
B

2
1

3
A

2
1

5
C

2
1

5
B

2
1

5
A

2
1

6
B

2
1

6
A

217A

218B
218C

218A

219B
219A

220B
220A

221X
221A

222A

223A
223B

224B
224C

224A

225B
225C

225A

S

J

Z V

 

 

 



Příloha 2: Technická dokumentace 

Trasy kabeláže - podkroví 

7500

1100 370013001100

1
0

5
5

0

4
0

0
0

3
6

5
0

2
1

5
0302

301

3
0

1
A

S

J

Z V

 

 



Příloha 2: Technická dokumentace 

Design datových zásuvek1 

zásuvka místnost design typ barva umístění rámeček 

Z01 S1 ABB Element 5014E-A0040024 karmínová/l. šedá podhled 1násob. 

Z02 S2 ABB Element 5014E-A0040024 karmínová/l. šedá zeď 1násob. 

Z03 
S2 ABB Element 5014E-A0040024 karmínová/l. šedá zeď 2násob. 

Z04 

Z05 S2 ABB Element 5014E-A0040024 karmínová/l. šedá podhled 1násob. 

Z06 S5 ABB Element 5014E-A0040024 karmínová/l. šedá zeď 1násob. 

Z07 S5 ABB Element 5014E-A0040024 karmínová/l. šedá podhled 1násob. 

Z08 S5 ABB Element 5014E-A0040024 karmínová/l. šedá zeď 1násob. 

Z09 S5 ABB Element 5014E-A0040024 karmínová/l. šedá zeď 1násob. 

Z10 S5 ABB Element 5014E-A0040024 karmínová/l. šedá podhled 1násob. 

Z11 101 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá podhled 1násob. 

Z12 101 Kopos 8595568910592 šedá zeď krytka 

Z13 102 ABB Element 5014E-A0040024 karmínová/l. šedá podhled 1násob. 

Z14 
102 ABB Element 5014E-A0040024 karmínová/l. šedá zeď 2násob. 

Z15 

Z16 102 ABB Element 5014E-A0040024 karmínová/l. šedá zeď 1násob. 

Z17 103 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá zeď 1násob. 

Z18 105 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z19 105 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá podhled 1násob. 

Z20 106 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá podhled 1násob. 

Z21 106 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z22 107 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z23 107 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá podhled 1násob. 

Z24 108 Kanlux 3846 bílá podhled rozvad. 

Z25 108 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z26 108 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z27 108 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá podhled 1násob. 

Z28 108 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z29 108 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z30 108 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z31 109 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z32 109 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z33 109 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá podhled 1násob. 

Z34 109 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z35 109 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z36 109 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z37 109 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z38 109 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z39 109 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z40 109 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 
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Design datových zásuvek2 

zásuvka místnost design typ barva umístění rámeček 

Z41 201 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá podhled 1násob. 

Z42 202 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z43 202 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z44 202 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z45 202 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z46 202 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z47 202 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z48 202 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z49 202 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z50 202 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá podhled 1násob. 

Z51 202 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá podhled 1násob. 

Z52 203 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá zeď 1násob. 

Z53 205 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z54 205 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá podhled 1násob. 

Z55 206 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z56 206 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z57 206 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá podhled 1násob. 

Z58 207 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z59 207 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z60 207 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z61 207 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá podhled 1násob. 

Z62 207 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá podhled 1násob. 

Z63 207 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z64 207 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z65 207 ABB Tango 5014A-A00410 B bílá p. kanál ne 

Z66 302 Gewiss GW44208 bílá zeď ne 
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Osazení patch panelů PP-1, PP-2 a PP-3 

PP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

-1 
S01A S02A S03A S03B S04A S04B S04C S05A S06A S06B S07A S08A S08B S09A S09B S09C S10A 

    
  S02X S10X     

  

                                                  

                         

 
 

                       PP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

-2 
101A 102A 103A 104A 104B 104C 105A 105B 106A 106B 107A 107B 108A 108B 108C 109A 110A 111A 111B 112A 112B 113A 114A 115A 

  

                                                  

  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

  
115B 115C 116A 116B 117A 119A 119B 119C 120A 120B 120C 121A 121B 122A 122B 123A 125A 125B 125C 126A 126B 126C 

      

                                                  

                         

                         PP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

-3 
127A 127B 127C 128A 128B 129A 129B 130A 130B       105X 118X 124X     
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Osazení patch panelů PP-4 a PP-5 

PP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

-4 
201A 202A 202B 202C 203A 203B 204A 204B 204C 205A 205B 205C 206A 206B 206C 207A 207B 207C 208A 208B 208C 209A 209B 209C 

  

                                                  

  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

  
210A 211A 212A 212B 213A 213B 213C 214A 215A 215B 215C 216A 216B 217A 218A 218B 218C 219A 219B 220A 220B 221A 

      

                                                  

                         

                         PP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

-5 
222A 223A 223B 224A 224B 224C 225A 225B 225C 

  
    203X 221X       
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Kabelová tabulka 1   

odkud kam 

patch p. p.č.p. port místnost zásuvka port kabel typ L(m) 

PP1 01 S01A S1-chodba  Z01 S01A S01A 1700E 17,1 

PP1 02 S02A S2-recepce Z02 S02A S02A 1700E 19,1 

PP1 03 S03A S2-recepce 
Z03 

S03A S03A 1700E 18,1 

PP1 04 S03B S2-recepce S03B S03B 1700E 18,1 

PP1 05 S04A S2-recepce 

Z04 

S04A S04A 1700E 17,8 

PP1 06 S04B S2-recepce S04B S04B 1700E 17,8 

PP1 07 S04C S2-recepce S04C S04C 1700E 17,8 

PP1 08 S05A S2-recepce Z05 S05A S05A 1700E 15,8 

PP1 09 S06A S5-kadeřnictví 
Z06 

S06A S06A 1700E 18,4 

PP1 10 S06B S5-kadeřnictví S06B S06B 1700E 18,4 

PP1 11 S07A S5-kadeřnictví Z07 S07A S07A 1700E 10,4 

PP1 12 S08A S5-kadeřnictví 
Z08 

S08A S08A 1700E 11 

PP1 13 S08B S5-kadeřnictví S08B S08B 1700E 11 

PP1 14 S09A S5-kadeřnictví 

Z09 

S09A S09A 1700E 12 

PP1 15 S09B S5-kadeřnictví S09B S09B 1700E 12 

PP1 16 S09C S5-kadeřnictví S09C S09C 1700E 12 

PP1 17 S10A S5-kadeřnictví Z10 S10A S10A 1700E 16,9 

PP1 21 S02X S2-recepce Z02 S02X S02X h121AL 19,1 

PP1 22 S10X S5-kadeřnictví Z10 S10X S10X h121AL 16,9 

PP2 01 101A 101-chodba Z11 101A 101A 1700E 17,7 

PP2 02 102A 101-chodba Z12 102A 102A 1700E 15,8 

PP2 03 103A 102-prodejna Z13 103A 103A 1700E 10,9 

PP2 04 104A 102-prodejna 

Z14 

104A 104A 1700E 13,8 

PP2 05 104B 102-prodejna 104B 104B 1700E 13,8 

PP2 06 104C 102-prodejna 104C 104C 1700E 13,8 

PP2 07 105A 102-prodejna 
Z15 

105A 105A 1700E 13,9 

PP2 08 105B 102-prodejna 105B 105B 1700E 13,9 

PP2 09 106A 102-prodejna 
Z16 

106A 106A 1700E 20,9 

PP2 10 106B 102-prodejna 106B 106B 1700E 20,9 

PP2 11 107A 103-komora 
Z17 

107A 107A 1700E 15,8 

PP2 12 107B 103-komora 107B 107B 1700E 15,8 

PP2 13 108A 105-kuchyňka 

Z18 

108A 108A 1700E 10,6 

PP2 14 108B 105-kuchyňka 108B 108B 1700E 10,6 

PP2 15 108C 105-kuchyňka 108C 108C 1700E 10,6 

PP2 16 109A 105-kuchyňka Z19 109A 109A 1700E 11,2 

PP2 17 110A 106-sklad Z20 110A 110A 1700E 10,9 

PP2 18 111A 106-sklad 
Z21 

111A 111A 1700E 10,1 

PP2 19 111B 106-sklad 111B 111B 1700E 10,1 

PP2 20 112A 107-servrovna 
Z22 

112A 112A 1700E 7,3 

PP2 21 112B 107-servrovna 112B 112B 1700E 7,3 
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Kabelová tabulka 2 

odkud kam 

patch p. p.č.p. port místnost zásuvka port kabel typ L(m) 

PP2 22 113A 107-servrovna Z23 113A 113A 1700E 5,1 

PP2 23 114A 108-servisní m. Z24 114A 114A 1700E 10,9 

PP2 24 115A 108-servisní m. 

Z25 

115A 115A 1700E 13,6 

PP2 25 115B 108-servisní m. 115B 115B 1700E 13,6 

PP2 26 115C 108-servisní m. 115C 115C 1700E 13,6 

PP2 27 116A 108-servisní m. 
Z26 

116A 116A 1700E 13,5 

PP2 28 116B 108-servisní m. 116B 116B 1700E 13,5 

PP2 29 117A 108-servisní m. Z27 117A 117A 1700E 5,8 

PP2 30 119A 108-servisní m. 

Z29 

119A 119A 1700E 5,7 

PP2 31 119B 108-servisní m. 119B 119B 1700E 5,7 

PP2 32 119C 108-servisní m. 119C 119C 1700E 5,7 

PP2 33 120A 108-servisní m. 

Z30 

120A 120A 1700E 5,8 

PP2 34 120B 108-servisní m. 120B 120B 1700E 5,8 

PP2 35 120C 108-servisní m. 120C 120C 1700E 5,8 

PP2 36 121A 109-vývojové c. 
Z31 

121A 121A 1700E 19,3 

PP2 37 121B 109-vývojové c. 121B 121B 1700E 19,3 

PP2 38 122A 109-vývojové c. 
Z32 

122A 122A 1700E 19,4 

PP2 39 122B 109-vývojové c. 122B 122B 1700E 19,4 

PP2 40 123A 109-vývojové c. Z33 123A 123A 1700E 12,6 

PP2 41 125A 109-vývojové c. 

Z35 

125A 125A 1700E 9,8 

PP2 42 125B 109-vývojové c. 125B 125B 1700E 9,8 

PP2 43 125C 109-vývojové c. 125C 125C 1700E 9,8 

PP2 44 126A 109-vývojové c. 

Z36 

126A 126A 1700E 9,9 

PP2 45 126B 109-vývojové c. 126B 126B 1700E 9,9 

PP2 46 126C 109-vývojové c. 126C 126C 1700E 9,9 

PP3 01 127A 109-vývojové c. 

Z37 

127A 127A 1700E 12,8 

PP3 02 127B 109-vývojové c. 127B 127B 1700E 12,8 

PP3 03 127C 109-vývojové c. 127C 127C 1700E 12,8 

PP3 04 128A 109-vývojové c. 
Z38 

128A 128A 1700E 12,9 

PP3 05 128B 109-vývojové c. 128B 128B 1700E 12,9 

PP3 06 129A 109-vývojové c. 
Z39 

129A 129A 1700E 16,3 

PP3 07 129B 109-vývojové c. 129B 129B 1700E 16,3 

PP3 08 130A 109-vývojové c. 
Z40 

130A 130A 1700E 16,4 

PP3 09 130B 109-vývojové c. 130B 130B 1700E 16,4 

PP3 13 105X 102-prodejna Z15 105X 105X h121AL 13,9 

PP3 14 118X 108-servisní m. Z18 118X 118X h121AL 5,7 

PP3 15 124X 108-servisní m. Z34 124X 124X h121AL 9,7 
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Kabelová tabulka 3  

odkud kam 

patch p. p.č.p. port místnost zásuvka port kabel typ L(m) 

PP4 01 201A 201-chodba Z41 201A 201A 1700E 24,8 

PP4 02 202A 202-výukové c. 

Z42 

202A 202A 1700E 25,4 

PP4 03 202B 202-výukové c. 202B 202B 1700E 25,4 

PP4 04 202C 202-výukové c. 202C 202C 1700E 25,4 

PP4 05 203A 202-výukové c. 
Z43 

203A 203A 1700E 25,5 

PP4 06 203B 202-výukové c. 203B 203B 1700E 25,5 

PP4 07 204A 202-výukové c. 

Z44 

204A 204A 1700E 18,4 

PP4 08 204B 202-výukové c. 204B 204B 1700E 18,4 

PP4 09 204C 202-výukové c. 204C 204C 1700E 18,4 

PP4 10 205A 202-výukové c. 

Z45 

205A 205A 1700E 18,5 

PP4 11 205B 202-výukové c. 205B 205B 1700E 18,5 

PP4 12 205C 202-výukové c. 205C 205C 1700E 18,5 

PP4 13 206A 202-výukové c. 

Z46 

206A 206A 1700E 17,4 

PP4 14 206B 202-výukové c. 206B 206B 1700E 17,4 

PP4 15 206C 202-výukové c. 206C 206C 1700E 17,4 

PP4 16 207A 202-výukové c. 

Z47 

207A 207A 1700E 17,5 

PP4 17 207B 202-výukové c. 207B 207B 1700E 17,5 

PP4 18 207C 202-výukové c. 207C 207C 1700E 17,5 

PP4 19 208A 202-výukové c. 

Z48 

208A 208A 1700E 18,4 

PP4 20 208B 202-výukové c. 208B 208B 1700E 18,4 

PP4 21 208C 202-výukové c. 208C 208C 1700E 18,4 

PP4 22 209A 202-výukové c. 

Z49 

209A 209A 1700E 18,5 

PP4 23 209B 202-výukové c. 209B 209B 1700E 18,5 

PP4 24 209C 202-výukové c. 209C 209C 1700E 18,5 

PP4 25 210A 202-výukové c. Z50 210A 210A 1700E 13,7 

PP4 26 211A 202-výukové c. Z51 211A 211A 1700E 14,1 

PP4 27 212A 203-komora 
Z52 

212A 212A 1700E 22,4 

PP4 28 212B 203-komora 212B 212B 1700E 22,4 

PP4 29 213A 205-kuchyňka 

Z53 

213A 213A 1700E 19 

PP4 30 213B 205-kuchyňka 213B 213B 1700E 19 

PP4 31 213C 205-kuchyňka 213C 213C 1700E 19 

PP4 32 214A 205-kuchyňka Z54 214A 214A 1700E 17,5 

PP4 33 215A 206-kancelář ř. 

Z55 

215A 215A 1700E 16,8 

PP4 34 215B 206-kancelář ř. 215B 215B 1700E 16,8 

PP4 35 215C 206-kancelář ř. 215C 215C 1700E 16,8 

PP4 36 216A 206-kancelář ř. 
Z56 

216A 216A 1700E 16,7 

PP4 37 216B 206-kancelář ř. 216B 216B 1700E 16,7 

PP4 38 217A 206-kancelář ř. Z57 217A 217A 1700E 11,3 

PP4 39 218A 207-recepce 
Z58 

218A 218A 1700E 27,9 

PP4 40 218B 207-recepce 218B 218B 1700E 27,9 
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Kabelová tabulka 4   

odkud kam 

patch p. p.č.p. port místnost zásuvka port kabel typ L(m) 

PP4 41 218C 207-recepce Z58 218C 218C 1700E 27,9 

PP4 42 219A 207-recepce 
Z59 

219A 219A 1700E 28 

PP4 43 219B 207-recepce 219B 219B 1700E 28 

PP4 44 220A 207-recepce 
Z60 

220A 220A 1700E 29 

PP4 45 220B 207-recepce 220B 220B 1700E 29 

PP4 46 221A 207-recepce Z61 221A 221A 1700E 16,2 

PP5 01 222A 207-recepce Z62 222A 222A 1700E 16,3 

PP5 02 223A 207-recepce 
Z63 

223A 223A 1700E 19 

PP5 03 223B 207-recepce 223B 223B 1700E 19 

PP5 04 224A 207-recepce 

Z64 

224A 224A 1700E 20,2 

PP5 05 224B 207-recepce 224B 224B 1700E 20,2 

PP5 06 224C 207-recepce 224C 224C 1700E 20,2 

PP5 07 225A 207-recepce 

Z65 

225A 225A 1700E 21,7 

PP5 08 225B 207-recepce 225B 225B 1700E 21,7 

PP5 09 225C 207-recepce 225C 225C 1700E 21,7 

PP5 13 203X 202-výukové c. Z43 203X 203X h121AL 25,5 

PP5 14 221X 207-recepce Z61 221X 221X h121AL 16,2 

 

 

 

 

Vysvětlivky k Příloze 2: Technická dokumentace- Využití jednotlivých prvků 

 

Název Zkratka 

Digitální vysílání pozemní/kabelová televize DVB-T/C 

Elektronický vrátný HP 

Chytrá televize SmTV 

IP kamera IP-Cam 

IP telefon VoIP 

Notebook NT 

Počítač PC 

Projektor Proj 

Přístupový bod Wifi AP-Wifi 

Rezervní přípojné místo TO-Res 

Tiskárna P 

 

 

celkem 2163m 
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Přípojné místo a jeho využití 

Využití jednotlivých portů 

port pozn. port pozn. port pozn. port pozn. 

S01A IP-Cam 113A IP-Cam 202C VoIP 220A To-Res. 

S02A SmTV 114A AP-Wifi 203A P 220B To-Res. 

S03A AP-Wifi 115A PC 203B To-Res. 221A SmTV 

S03B P 115B NT 204A PC 222A IP-Cam 

S04A VoIP 115C VoIP 204B PC 223A PC 

S04B NT 116A To-Res. 204C PC 223B PC 

S04C PC 116B To-Res. 205A To-Res. 224A PC 

S05A IP-Cam 117A IP-Cam 205B To-Res. 224B NT 

S06A TO-res. 119A PC 205C To-Res. 224C To-Res. 

S06B TO-res. 119B NT 206A PC 225A PC 

S07A IP-Cam 119C VoIP 206B PC 225B NT 

S08A NT 120A P 206C PC 225C To-Res. 

S08B TO-res. 120B To-Res. 207A To-Res. 203X DVB-T/C 

S09A PC 120C To-Res. 207B To-Res. 221X DVB-T/C 

S09B VoIP 121A PC 207C To-Res. 

  S09C TO-res. 121B NT 208A PC 

  S10A SmTV 122A VoIP 208B PC 

  S02X SmTV 122B To-Res. 208C PC 

  S10X SmTV 123A IP-Cam 209A To-Res. 

  101A IP-Cam 125A PC 209B To-Res. 

  102A HM 125B NT 209C To-Res. 

  103A IP-Cam 125C VoIP 210A AP-Wifi 

  104A TO-Res. 126A P 211A IP-Cam 

  104B P 126B To-Res. 212A To-Res. 

  104C VoIP 126C To-Res. 212B To-Res. 

  105A NT 127A PC 213A To-Res. 

  105B PC 127B NT 213B To-Res. 

  106A NT 127C VoIP 213C To-Res. 

  106B TO-Res. 128A To-Res. 214A IP-Cam 

  107A TO-Res. 128B To-Res. 215A PC 

  107B TO-Res. 129A PC 215B NT 

  108A TO-Res. 129B NT 215C VoIP 

  108B TO-Res. 130A VoIP 216A P 

  108C TO-Res. 130B To-Res. 216B To-Res. 

  109A IP-Cam 105X DVB-T/C 217A IP-Cam 

  110A TO-res. 118X DVB-T/C 218A PC 

  111A TO-res. 124X DVB-T/C 218B NT 

  111B IP-Cam 201A IP-Cam 218C VoIP 

  112A TO-res. 202A PC 219A P 

  112B TO-res. 202B NT 219B To-Res. 
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Osazení datového rozvaděče 

Datový rozvaděč -DR-01 

1U Rezerva 1U 

1U Rezerva 1U 

1U Vyvazovací panel 1U 

1U Patch panel PP-01 1U 

1U Vyvazovací panel 1U 

1U Switch 1 1U 

1U Vyvazovací panel 1U 

2U Patch panel PP-02 2U 

1U Vyvazovací panel 1U 

1U Switch 2 1U 

1U Vyvazovací panel 1U 

1U Patch panel PP-03 1U 

1U Vyvazovací panel 1U 

1U Switch 3 1U 

1U Vyvazovací panel 1U 

2U Patch panel PP-04 2U 

1U Vyvazovací panel 1U 

1U Switch 4 1U 

1U Vyvazovací panel 1U 

1U Patch panel PP-05 1U 

1U Vyvazovací panel 1U 

1U Switch 5 1U 

1U Vyvazovací panel 1U 

1U Rezerva 1U 

1U Napájecí jednotka 1U 

1U Core switch 1U 

1U Vyvazovací panel 1U 

1U Modem 1U 

1U Firewall 1U 

1U Switch 6 1U 

3U Rezerva 3U 

2U Server 2U 

3U Rezerva 3U 

2U 
UPS 

2U 

    

1U Rezerva 1U 

1U Napájecí jednotka 1U 



Příloha 3: Rozpočet 

č. položka                                                        Počet mj cena/j celková cena 

 
kabeláž 

    1 UTP cat. 5 350 MHz 4x2xAWG24 1700E 2056 m 12,40 Kč 25 494,40 Kč 

2 H121 AL drát 0,8 mm, PVC/PE plášť 107 m 12,00 Kč 1 284,00 Kč 

3 UTP MiniJack RJ45 Cat.5 CJ588** 258 ks 117,00 Kč 30 186,00 Kč 

4 BNC koax adapter 75 Ohm CMBA75** 7 ks 349,00 Kč 2 443,00 Kč 

5 Záslepka CMB**  53 ks 14,60 Kč 773,80 Kč 

6 

UTP cat. 5 350 MHz 4x2xAWG24 lanko 

1752A 183 m 31,30 Kč 5 727,90 Kč 

7 RJ45-LK konektor RJ45 8/8, licna kulatá 366 ks 2 Kč 732 Kč 

8 RJ45-KR-GY krytka na konektor RJ45, šedá 366 ks 2 Kč 732 Kč 

 
instalační materiál 

    9 PK 140x70 D 62 m 149,20 Kč 9 250,40 Kč 

10 KRYT 8461 HB KONCOVÝ 9 ks 87,00 Kč 783,00 Kč 

11 KRYT 8465 HB ROH VNITŘNÍ 6 ks 140,60 Kč 843,60 Kč 

12 KRYT 8462 HB SPOJOVACÍ 17 ks 87,10 Kč 1 480,70 Kč 

13 KRYT 8464 HB ODBOČNÝ 7 ks 141,80 Kč 992,60 Kč 

14 KRYT 8467 HB PRŮCHODKOVÝ  18 ks 49,50 Kč 891,00 Kč 

15 PŘÍSTROJ. KRABICE PRO KANÁLY PK 34 ks 36,20 Kč 1 230,80 Kč 

16 PODLOŢKA PRO K.PK 1nás  8440-11 8 ks 26,60 Kč 212,80 Kč 

17 PODLOŢKA PRO K.PK 2.nás 8440-12 9 ks 34,10 Kč 306,90 Kč 

18 PODLOŢKA PRO K.PK 3nás. 8440-13 2 ks 55,30 Kč 110,60 Kč 

19 MONOFLEX-OHEB. T S NÍZ. M ODOL. 28 m 6,80 Kč 190,40 Kč 

20 KP 68 - KRABICE  POD OMÍTKU 4 ks 5,20 Kč 20,80 Kč 

21 KP 64/2 - KRABICE  POD OMÍTKU 1 ks 43,30 Kč 43,30 Kč 

22 KU 68/71L1 KRABICE U. DO DUT. STĚN 11 ks 23,60 Kč 259,60 Kč 

23 R.krabice na omítku GW44208 231Kč  1 ks 231,00 Kč 231,00 Kč 

24 Kryt zás. Element5014EA0040024k/l.šedá  14 ks 140,10 Kč 1 961,40 Kč 

25 Rámeček Element 3901E-A0012024k./l.šedá 10 ks 30,40 Kč 304,00 Kč 

26 Rámeček 2n ElementA0012024k./l.šedá 2 ks 57,80 Kč 115,60 Kč 

27 Kryt zásuvky Tango 5014A-A00410 B bílá 51 ks 109,80 Kč 5 599,80 Kč 

28 Rámeček Tango 5016A-A00070 B bílá 14 ks 41,20 Kč 576,80 Kč 

29 chránička optic.kabelu HDPE 06025 AS100 7 m 31,80 Kč 222,60 Kč 

30 Rozbočovací krabice na omítku GW44208 1 ks 231 Kč 231 Kč 

31 El. rozvaděč Kanlux 3846, bílá 1 ks 680 Kč 680 Kč 

32 HáčekPanduit JP131HBC25R-L20 J-Hook 46 ks 65,20 Kč 2 999,20 Kč 

33 Vázací páska Panduit-such.zip4,5m 2 ks 354 Kč 708 Kč 

 

 



Příloha 3: Rozpočet 

č. položka                                                        Počet mj cena/j celková cena 

 
Prvky datového rozvaděče  

    34 Otevřený 19" stojan RSX 45U dvoudílný 600hl. 1 ks 6 820,00 Kč 6 820,00 Kč 

35 CP24WSBL19", 1U, 24 port, c.kovový PP s p.l. 3 ks 1 232,00 Kč 3 696,00 Kč 

36 CP48WSBL19", 2U, 48 port, c.kovový PP s p.l. 2 ks 1 199,00 Kč 2 398,00 Kč 

37 Vyvazovací panel 1U 19" šedo-černá,TRITON  8 ks 196,00 Kč 1 568,00 Kč 

38 Vertikální kabel. kanál Triton RAX-ZL-X45-X1 2 ks 1 183,00 Kč 2 366,00 Kč 

39 Vyvaz. háček 80x80 D2 kov centr.fix,čelní gate  2 ks 76,00 Kč 152,00 Kč 

40 19" 8xCZ zás.vypínač,3x1.5mm RAL9005 2 ks 860,00 Kč 1 720,00 Kč 

41 Zemnící svorka RAX-SV-XO1-X1 4 ks 14,00 Kč 56,00 Kč 

42 Zemnící lišta RAX-ZL-X45-X1 1 ks 1 080,00 Kč 1 080,00 Kč 

 
Aktivní prvky 

    43 Cisco ASA5505-50-BUN-K9 11666Kč 1 ks 11 666,00 Kč 11 666,00 Kč 

44 Cisco SG200-26P 26-port G/bit PoE S Switch  3 ks 10 784,00 Kč 32 352,00 Kč 

45 Cisco SG200-50P 50-port G/bit PoE S Switch 2 ks 18 963,00 Kč 37 926,00 Kč 

46 Cisco SG 300-20 1 ks 7 433,00 Kč 7 433,00 Kč 

47 Cisco SG 200-18  1 ks 5 169,00 Kč 5 169,00 Kč 

48 Cisco AP541N-E-K9 1 ks 6 959,00 Kč 6 959,00 Kč 

49 APC Smart-UPS X 750VA LCD  1 ks 11 099,00 Kč 11 099,00 Kč 

50 Server 7875A1G HS23, Xeon 4C E5-2603 1 ks 57 641,00 Kč 57 641 Kč 

51 Instalace a měření  1 x 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 

  Cena celkem včetně DPH   357 720,00 Kč 

 



Příloha 4: Technická zpráva 

 

Zadání projektu 

Instalace univerzálního kabeláţního systému dle návrhu- Návrh počítačové sítě pro 

komerční budovu. 

  

Projekt nezahrnuje: 

 konfiguraci aktivních prvků 

 instalaci koncových zařízení horizontální sekce 

 instalaci IP telefonů, kamerového systému, zařízení elektronický vrátný 

 

Stavební připravenost 

 upravit rozměry stoupaček v místnostech S5 (severní stěna, pravý roh), 107 

(severní stěna, pravý roh), 206 (severní stěna, pravý roh) pro parapetní kanály 

PK 140x70. 

 odstranit minerální kazety podhledu v místech, kde budou instalované kabelové 

trasy  dle Příloha 2: Technická dokumentace- trasy kabeláţe  

 vytvořit průrazy ve zdi pro vedení kabeláţe   dle Příloha 2: Technická 

dokumentace- trasy kabeláţe a kapitola 3.5 Návrh tras kabeláţe 

 namontovat instalační krabice min 55mm (do zdi, sádrokartonu a minerálních 

podhledů) a kabelové chráničky  dle Příloha 2: Technická dokumentace- trasy 

kabeláţe a kapitola 3.5 Návrh tras kabeláţe 

 

Elektrotechnická připravenost 

  přivedení optického kabelu provozovatele internetového připojení do davového 

rozvaděče (chráničkou HDPE v suterénu) dle Příloha 2: Technická 

dokumentace- trasy kabeláţe a kapitola 3.5 Návrh tras kabeláţe  

  přivedení přívod kabelové televize od provozovatele do datového rozvaděče.  

 umístit 3 silové zásuvky do místnosti 107 pro napájení prvků datového 

rozvaděče. K těmto zásuvkám s napětím 230V musí být přiveden silový kabel, 

jištěný 16A jističem v elektrickém rozvaděči a tvořit tak samostatný okruh.      



 umístit 6 silových zásuvek na severní zeď 35cm nad podlahou v místnosti 202 

pro napájení počítačů.    

 

Požadavky na realizaci 

 značení kabeláţe dle Příloha 2: Technická dokumentace- kabelová tabulka a 

kapitola 3.6 návrh značení. 

 Instalace kabelových tras dle Příloha 2: Technická dokumentace- Trasy kabeláţe  

 Instalace zásuvek dle Příloha 2: Technická dokumentace- Design datových 

zásuvek a kapitola 3.5 Návrh tras kabeláţe 

 Instalace kabeláţe musí provádět firma vlastnící certifikát pro instalaci 

kabeláţních systémů  Belden & Panduit.  

 Firma, která bude instalovat kabeláţní systém, musí zajistit garanci kabeláţního 

systému min 25let.  

 Firma, která bude instalovat kabeláţní systém, se musí řídit platnými normami 

ČSN EN 50173 a ČSN EN 50174.  

 


