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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na počítačové sítě, konkrétně na rekonstrukci 

počítačové sítě pro firmu Eltes s.r.o. Obsahem práce je zanalyzovat současný stav jak 

budovy, tak i dosavadního řešení počítačové sítě v této firmě. Dále pak popsat 

teoretická východiska, která budu potřebovat při návrhu řešení. Při vytváření návrhu je 

brán zřetel na možnosti budovy a hlavně na požadavky zadavatele. Součástí pak bude 

seznam použitých prvků sítě a kalkulace nákladů.  

 

Abstract 

This bachelor`s thesis is aimed on computer networking, directly on renovation of 

network for company Eltes ltd. The content of this thesis is to analyze current situation 

of building and computer network, describe theoretic background which I need to 

design a solution. When making design of solution I take into account the building 

possibilities and client requirements. One of components in my work is list of used 

elements of network and calculation of costs. 
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Úvod 

V dnešní době je pro firmy nezbytné mít dobře fungující počítačovou síť. Kvalitně 

navržená a správně vybudovaná síťová infrastruktura poskytuje firmám nespočet výhod. 

Dává firmě možnost sdílení důležitých podnikových dokumentů, poskytuje uživatelům 

společné síťové prostředky jako jsou např. tiskárny, velkokapacitní disky či file servery 

a zjednodušuje a urychluje komunikaci uvnitř firmy i mimo ni.  

Výhodou kvalitně navržené a správně vybudované počítačové sítě je pak i možnost 

jednoduché správy jednotlivých stanic takovéto sítě z hlediska softwarového vybavení a 

bezpečnostních řešení, ať už se jedná o instalace nebo následné aktualizace softwaru.  

Aby se docílilo vybudování kvalitní počítačové sítě, která řeší nejen požadavky 

současné, ale také s výhledem do budoucnosti, je nutná úzká spolupráce odborné firmy 

pověřené návrhem sítě, se samotným zadavatelem. Jedině výsledkem spolupráce, která 

respektuje potřeby zadavatele, spolu s dodržením všech platných norem a standardů ze 

strany realizační firmy, může být spolehlivé a kvalitní řešení. 

Splnění všech požadavků, které jsou dnes na počítačové sítě kladeny, sebou nese 

nemalé finanční náklady, ovšem přínosy bývají zpravidla viditelné již krátce po 

zprovoznění takové sítě.   
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Cíl práce 

Hlavním cílem této práce je návrh rekonstrukce počítačové sítě pro firmu Eltes s.r.o. 

Celý návrh musí být vypracován podle požadavků zadavatele.  

První část práce je věnována informacím o firmě, kde popisuji činnosti firmy a nastíním 

předmět jejího podnikání. Dále pak zhodnotím současné řešení firemní počítačové sítě a 

použité prvky. V závěru této části popíši teoretické pozadí, ze kterého budu vycházet při 

samotném návrhu řešení. 

V praktické části vytvořím návrh nové počítačové sítě, optimalizovaný přesně podle 

dispozic firemního komplexu a také podle požadavků firmy. Firma plánuje vytvořit 

počítačovou síť pokrývající celý objekt, tedy i prostory, které v současné době 

pronajímá Charitě Šumperk. Obě společnosti dnes provádí správu své počítačové sítě 

nezávislými správci, a proto požadují každá vlastní datový rozvaděč umístěný ve 

zvláštní, k tomu určené místnosti. Návrh tedy bude zahrnovat dvě zcela oddělené sítě. 

Protože se však v budoucnu může objevit požadavek na propojení obou sítí v jednu a 

její společnou správu, budu s touto variantou při návrhu sítě počítat. Z původní 

počítačové sítě nezbude takřka nic, co by mohlo být použito při rekonstrukci. Praktická 

část tedy bude obsahovat kompletní návrh nové firemní počítačové sítě. Při zpracování 

budu vycházet ze získaných teoretických a analytických znalostí z oboru počítačových 

sítí.  
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1. Analýza současného stavu 

1.1.    Informace o firmě ELTES spol. s r.o. 

Eltes spol. s r.o. je ryze českou soukromou společností, která vznikla v roce 1990. Firma 

se zabývá hlavně automatizací a řízením technologických procesů, pro které vyvíjí a 

vyrábí specifická elektronická zařízení určená pro průmyslové použití. Samozřejmostí 

je také poskytování kvalitního záručního a pozáručního servisu (11). 

1.1.1.  Rozsah činností 

 analýza technologických procesů a posouzení jejich možných rizik 

 výstavba nového nebo modernizace již provozovaného zařízení 

 návrh vhodných automatizačních prostředků z hlediska požadované funkce a z 

hlediska ekonomické výhodnosti 

 zpracování kompletní projektové elektrodokumentace, výroba a montáž rozvaděčů 

včetně jejich instalace 

 dodávka odpovídajícího řídicího systému a aplikačního programového vybavení 

 oživení a uvedení automatizovaného systému řízení do provozu 

 zaškolení obsluhy, seznámení s dodaným řešením 

 vizualizace technologických procesů (Control WEB, Visual Basic.NET, C++)  

 vývoj a dodávky programů pro optimalizaci a evidenci výroby (11) 

Projekční činnost 

Firma vypracovává a dodává kompletní elektroprojekty, které zahrnují část elektroniky 

a silnoproudu podle evropských norem (AutoSketch, E-plan). Pro návrhy 

elektronických desek využívá návrhový systém OrCAD (11). 

Vývoj a výroba 

Firma se zabývá vývojem a výrobou speciálních elektronických zařízení jako je 

například moderní měřící zařízení INFRAMAT, malý řídící systém pro představování 

omítacích pil COMPAD 51, indikátory kovů pro dřevařský průmysl a zemědělství a 

mnoho dalších (11). 
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1.2. Informace o CHARITĚ Šumperk, účelovém zařízení MK. 

V současné době pronajímá firma ELTES část budovy neziskové organizaci Charita 

Šumperk. Jedná se zejména o přízemní části firemního objektu. Pří návrhu řešení byly 

zohledněny i požadavky Charity Šumperk při zachování univerzálnosti řešení v případě 

změny nájemníka, která ovšem není plánována v nejbližších deseti letech. Charita 

Šumperk byla ustanovena olomouckým arcibiskupem jako účelové zařízení 

římskokatolické církve a je zaregistrována u Ministerstva kultury ČR. Je základní 

složkou Arcidiecézní charity Olomouc, která je součástí Charity Česká republika a 

členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis. Charita Šumperk poskytuje základní 

sociální poradenství, čímž splňuje povinnost danou všem poskytovatelům sociálních 

služeb zákonem (12). 

1.2.1. Rozsah činností 

 Ošetřovatelská služba 

 Osobní asistence 

 Půjčovna zdravotních pomůcek 

 Poradenské služby 

 Centrum sociální a humanitní pomoci 

 Veřejné toalety, chráněná dílna  

 Vedlejší aktivity (Tříkralová sbírka, Postní almužna, Dobrovolnictví) 

 Rozvoz obědů (12) 

 

1.3.    Současný stav budovy 

Celý firemní komplex se nachází v centru města Šumperka v rekonstruovaném areálu 

bývalého statku. Objekt zakoupili společníci firmy v roce 1991 od Technických služeb 

města Šumperka. Budova byla postavena kolem roku 1910 a v posledních letech byla 

dvakrát rekonstruována. Poprvé v roce 1993 přízemní část budovy pro potřeby firmy 

ELTES, podruhé v roce 2005, kdy byly prostory původně využívané firmou ELTES 

pronajaty Charitě Šumperk a společnost se přestěhovala do zrekonstruované části 
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budovy v 2. nadzemním podlaží. Komplex je rozdělen nádvořím a průjezdem na dvě 

samostatné části. Síť, která je nyní v užívání firmou ELTES pokrývá pouze druhé patro, 

kde má firma dvě prostorné kanceláře (EK1 a EK2) a jednací místnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 1. Firemní komplex (vlastní zdroj) 

 

1.3.1. Budova A 

1.3.1.1. První nadzemní podlaží 

V prvním nadzemním podlaží (přízemí) budovy se nachází celkem 15 využívaných 

místností. Firma Eltes zde využívá tři místnosti, a to dvě dílny a sklad. 

Dílna 1 (ED1) 

Dílna, ve které probíhají menší práce spojené s vývojem a výrobou jednoúčelových 

strojů a zařízení. V současnosti se zde nachází jeden analogový telefon napojený na 

pobočkovou ústřednu v druhém patře. Telefonní kabel je veden v parapetním kanálu 
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směrem ke stropu a průrazem ve stropě přiveden do druhého patra, kde je rovněž 

parapetním kanálem doveden do telefonní ústředny. V návaznosti na zavedení systému 

řízení jakosti dle ISO 9001 je zde plánováno umístění minimálně jednoho stolního 

počítače a nahrazení stávajícího analogového telefonu IP telefonem. (Po zřízení nové 

počítačové sítě chce firma kompletně zrušit současné analogové rozvody telefonních 

linek a přejít na VOIP telefonii).  

Sklad (ES) 

Sklad slouží pro skladování menších, většinou elektronických součástek a elektrických 

přístrojů, svorek a sortimentu průchodek potřebných pro vlastní výrobu. Není vybaven 

žádnými síťovými prvky. Do budoucna je v plánu vybavit sklad stolním počítačem a IP 

telefonem. 

Kancelář 1 (CK1) 

Kancelář je v současné době pronajata Charitě Šumpek a slouží jako kancelář ředitele 

(ky). Všechny dále popisované kanceláře v přízemí, v pronájmu Charity Šumperk, jsou 

poznamenány první rekonstrukcí z roku 1993. V té době nebyly provedeny žádné 

datové rozvody ale pouze rekonstrukce silových rozvodů, které byly uloženy pod 

omítku. V roce 2005 po nastěhování Charity Šumperk si tato na vlastní náklady 

provedla pomocí externí firmy jednoduchý rozvod sítě uložený v elektroinstalačních 

lištách. V kanceláři jsou dvě datová připojení a jedna analogová telefonní linka vedoucí 

do pobočkové ústředny umístěné v chodbě před kanceláří. Tisk dokumentů je řešen 

lokální tiskárnou připojenou ke stolnímu počítači. V místnosti se nachází také kopírka 

Canon formátu A4. V nové instalaci sítě se počítá se síťovou tiskárnou, která bude 

umístěna vlevo za dveřmi do kanceláře. 

Kancelář 2 (CK2) 

Kancelář je v současné době pronajata Charitě Šumpek a slouží jako kancelář vrchní 

sestry. V místnosti se nachází pouze jedna datová zásuvka a jedna analogová telefonní 

linka, vedoucí do pobočkové ústředny. Je zde umístěn jeden stolní počítač s 

multifunkční inkoustovou tiskárnou HP 3515. 
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Jednací místnost (CJ) 

Místnost využívána Charitou jako jednací s malou kuchyňkou. V současnosti není 

vybavena žádnými síťovými prvky. 

 

 

 

 

Obr 2. Přízemí budovy A (vlastní zdroj) 

 

1.3.1.2. Druhé nadzemní podlaží 

Ve druhém patře firemního komplexu nalezneme celkem tři využitelné místnosti a také 

nevyužívané půdní prostory. Tato část budovy byla rekonstruována v roce 2005 

vlastními silami pro potřeby firmy ELTES s.r.o. Všechny prvky sítě jsou zapojeny 

pomocí UTP kabelů třídy 5, které jsou vedeny parapetními lištami na zdech společně 

s telefonními kabely analogových linek a elektroinstalací. Parapetní lišty jsou zde 

vedeny těsně u země, protože horní hrana parapetu v tomto patře leží přibližně půl 

metru nad podlahou Většina zaměstnanců druhého patra používá ke své práci hlavně 

notebook, proto je zde zřízena šifrovaná (WPA2) Wifi síť s přístupem chráněným 

heslem a filtrací MAC adres. Telefony jsou zde klasicky zapojeny do telefonních 

zásuvek. Jelikož poskytovatel telefonních služeb nabízí připojení jen prostřednictvím 

VoIP, ve firmě je toto vyřešeno VoIP bránou zapojenou do routeru. Do VoIP brány je 

pak zapojena původní analogová telefonní ústředna a do ní následně všechny telefonní 

linky z kanceláří firmy ELTES.. 

Kancelář 1 (EK1) 

V této kanceláři sídlí jeden z jednatelů firmy společně s jedním zaměstnancem. Je zde 

jeden stolní počítač, dva telefony a skener/fax/kopírka. V této kanceláři jsou 

nainstalovány čtyři datové zásuvky (které jsou využívány jen z poloviny) a oba telefony 
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jsou připojeny přímo do ústředny. Na vnější stěně místnosti mezi okny je vyveden 

přívod vnější telefonní linky, který je ukončen v pobočkové telefonní ústředně. Odtud 

jsou napojeny všechny vnitřní linky do kanceláří firmy ELTES. 

Kancelář 2 (EK2) 

V kanceláři pracuje druhý jednatel a dva zaměstnanci. Z hlediska vybavení se zde 

nachází dva stolní počítače, tři telefony napojené do ústředny a kopírka. Počet datových 

zásuvek je stejný jako v Kanceláři 1 tedy čtyři, navíc jsou zde další čtyři telefonní 

zásuvky. 

Jednací místnost (EJ) 

Místnost v současnosti nevyužívána, ale bude zde zřízena jednací místnost. Tato 

místnost není vybavena žádnými síťovými prvky. 

Kuchyňka (EKU) 

Je spojovací místností mezi Kancelářemi 1 a 2. V současné době jsou zde tři síťové 

tiskárny, router Zyxel VDSL P-870HN-53b a 16-ti portový stolní switch 100M Netgear 

FS116PEU, do kterého jsou zapojeny kabely vedoucí ke všem používaným datovým 

zásuvkám a VoIP brána. Kabely jsou volně vyvedeny z parapetního kanálu a konce 

zavedeny přímo do switche. Nelze zde hovořit ani o náznaku strukturovaného řešení. 

Schodiště (ES) 

Na horní podestě vstupního schodiště je umístěn konferenční stolek a dvě křesla. Slouží 

jako koutek vyhrazený pro kuřáky. Nejsou zde žádné síťové prvky. 

 

 

 

 

Obr 3. Druhé patro budovy A (vlastní zdroj) 
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1.3.2. Budova B 

V budově B je v současnosti využíváno pouze 1. nadzemní podlaží, půdní prostory pod 

sedlovou střechou nejsou využity. Jsou zde celkem tři kanceláře, kuchyňka a sociální 

zázemí v pronájmu Charitě Šumperk, jedna autodílna taktéž v pronájmu a větší dílna 

firmy ELTES (ED2). Charita disponuje přívodem vlastní telefonní linky a má tedy 

zřízenu samostatnou počítačovou a telefonní síť, s topologií podobnou jako firma 

ELTES. Počítače jsou všechny propojeny UTP kabely třídy 5, které vedou instalačními 

lištami do ADSL2+ routeru Netgear DG834GB, který je umístěn společně s 16-ti 

portovým stolním switchem Netgear FS116PEU v chodbě před kanceláří ředitele 

(neuzamykatelný prostor). Přestože použitý router umožňuje zřízení sitě WiFi, tato 

možnost zde není využita.  

Kancelář 3 (CK3) 

Kancelář pro čtyři zaměstnance. V současné době je vybavena čtyřmi počítači 

propojenými společně s počítači z Kanceláře 4 a dalšími prostory Charity v budově A 

do samostatné sítě. Vedení metalických UTP kabelů třídy 5 je zde řešeno pomocí 

instalačních lišt, které jsou upevněny na stěny zhruba ve výšce 90 cm, kam se při vedení 

strukturované kabeláže umisťují parapetní kanály. Dále je zde jedna telefonní linka 

vedoucí do vlastní telefonní ústředny. V této místnosti jsou nyní rozmístěny jen čtyři 

datové zásuvky a jedna zásuvka pro telefony. 

Kancelář 4 (CK4) 

Tato kancelář slouží jako pracoviště pro tři zaměstnance. Je vybavena třemi 

počítačovými stanicemi a také jedním telefonem vedoucím do telefonní ústředny. 

Kabely jsou řešeny stejně jako v Kanceláři 3. Tato kancelář má jen dvě dostupné datové 

zásuvky a jednu telefonní zásuvku, připojení třetího (dadatečně instalovaného) počítače 

je řešeno kabelem vedeným instalační lištou přímo ze switche. 

Kancelář (CK5) 

Kancelář pro dva zaměstnance. Je zde umístěn pouze jeden stolní počítač jehož 

připojení je řešeno podobně jako počítače v kanceláři CK4 dodatečně přímým 

zapojením síťového kabelu do switche. Telefonní linka zde není žádná. 
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Dílna 2 (ED2) 

Před dvěma lety zrekonstruovaná větší dílna firmy ELTES. Probíhají zde hlavní procesy 

výroby. V této dílně je vysoká úroveň prašnosti. V současné době není dílna vybavena 

žádným síťovým prvkem. Je zde počítáno s minimálně jedním stolním počítačem a 

jedním IP telefonem. Proto je zde v přístavku připravena oddělená místnost jako 

pracoviště vedoucího výroby, kde by měly být koncentrovány všechny síťové prvky v 

prostředí chráněném před prachem, popř. mechanickým poškozením. 

 

 

Obr 4. Přízemí budovy B (vlastní zdroj) 

 

1.4. Požadavky zadavatele 

Po několika konzultacích s vedením firmy Eltes spol. s r.o. na počátku realizace mého 

návrhu byly stanoveny hlavní požadavky a cíle řešení. Hlavním požadavkem je 

vytvoření kvalitní, rychlé a hlavně strukturovaně navržené počítačové sítě, která 

odstraní nedostatky současného nestrukturovaného řešení. Protože firma pronajímá část 

prostor Charitě Šumperk, a na této skutečnosti se zřejmě v příštích letech nic nezmění, 

je třeba vytvořit v objektu dvě oddělené zcela nezávislé sítě a přitom respektovat 

současné rozdělení využívaných prostor. Všechny analogové telefony je třeba nahradit 

VOIP řešením a tím umožnit zrušení současných analogových přístrojů včetně 

pobočkových ústředen. Nová síť musí umožnit svou rychlostí také kodekem H.264 
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komprimovaný HD streaming z přibližně čtyř kamer, které budou monitorovat objekt a 

budou přístupné přes internet. Aby se zamezilo dalšímu narůstání počtu různých 

napájecích adaptérů a kabelů v kancelářích je jedním z dalších požadavků napájení 

telefonů a kamer přímo z datových zásuvek (PoE). Nejméně pro dvě nynější kanceláře 

firmy (EK1 a EK2) a prototypovou dílnu (ED1) musí být zřízen WiFi síťový přístup 

alespoň na úrovni současného řešení, protože všichni pracovníci firmy preferují při své 

práci použití přenosných počítačů (notebooků). Samozřejmostí při návrhu sítě musí být 

dodržení mezinárodních norem a standardů. Firma vychází vstříc všem moderním 

technologiím, ale její investiční možnosti jsou v důsledku současné ekonomické krize 

omezené. Na realizaci projektu vyčlenila částku přibližně 150.000,- Kč. 

1.5. Shrnutí 

Provedení a stav počítačové sítě neodpovídá normám ani současným potřebám firmy 

jak nízkým počtem datových zásuvek, tak samotným provedením rozvodů. Použité UTP 

kabely jsou sice kategorie 5, ale typu lanko a v důsledku vyšší vlhkosti v objektu nejsou 

v dobrém stavu. Kabeláž je nutné vyměnit také proto, že se kabely s lankovými vodiči 

pro propojení horizontálních sekcí sítě nesmí používat. Počítačová síť a všechny aktivní 

prvky pracují s rychlostí 100baseT (FastEthernet) a je potřeba celou síť výměnou 

aktivních prvků o řád zrychlit (GigabitEthernet).  Od doby vzniku byla několikrát 

doplňována a výsledkem je chaotický nedokumentovaný stav, který nepřispívá k 

přehlednosti a spolehlivosti sítě. Dalším problémem je absence jakéhokoliv značení 

prvků, datových zásuvek a také propojovacích kabelů. 
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2. Teoretická východiska 

Tato kapitola je věnována teoretickým východiskům, která jsou využívána při 

zpracování mé práce. Jsou zde shrnuty všechny potřebné teoretické znalosti, které jsou 

zapotřebí pro mou bakalářskou práci. 

2.1.   Referenční model ISO/OSI 

Referenční model ISO/OSI se nejčastěji používá při popisu zařízení a síťových 

technologií. V roce 1983 ho definovala jako standard mezinárodní organizace ISO. 

Tento model popisuje fungování síťové komunikace na sedmi různých vrstvách (3). 

Každá vrstva vykonává skupinu jasně definovaných funkcí potřebných pro komunikaci. 

Pro své fungování využívá služeb své sousední nižší (vyšší) vrstvy. Výsledky své práce 

pak poskytuje sousední vyšší (nižší) vrstvě (eng_wiki). 

„Referenční model OSI identifikuje všechny funkce, potřebné pro navázání, používání, 

definování a zrušení komunikační relace mezi dvěma počítači a uspořádává je do 

logicky definovaných vrstev; přitom je nezávislý na výrobci a architektuře propojených 

počítačů. (6, s. 8)“ 

2.1.1. Vrstvy referenčního modelu ISO/OSI 

Model ISO/OSI se dělí celkem do sedmi vrstev a to: 

 

Obr 5. Vrstvy ISO/OSI (vlastní zdroj) 
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Podle funkcí, které tyto vrstvy plní se dále rozdělují do následujících kategorií: 

 Vrstvy orientované na podporu aplikací kam patří aplikační, prezentační a relační 

vrstva 

 Přizpůsobovací vrstva, v případě ISO/OSI plní tuto funkci transportní vrstva 

 Vrstvy orientované na přenos dat kam patří síťová, linková a fyzická vrstva (8) 

Fyzická vrstva 

Samotné fyzické propojení počítačové sítě. Má na starosti převzít rámec od linkové 

vrstvy a poslat ho pak jako proud bitů fyzické vrstvě na protější, přijímací straně. 

Fyzická vrstva přijímací strany pak zase přijímá tyto bity a předává je linkové vrstvě. 

Fyzická vrstva neřeší význam bitů, pracuje pouze s jedničkami a nulami, které jsou 

charakterizovány optickými nebo elektrickými signály přenosu (4). 

Linková vrstva 

Linková vrstva rozděluje data, která získala od síťové vrstvy do jednotlivých rámců a 

následně je pak předává vrstvě fyzické. Na přijímací straně pak musí linková vrstva 

zajistit zabalení těchto bitů, které přijala od nižší fyzické vrstvy, do rámců a předat je 

pak vyšší vrstvě. Linková vrstva zároveň musí řešit adresování a to na úrovni lokální 

sítě, ve které se nachází přenosové médium. Je také zodpovědná za platnost 

přenášených dat na úrovni rámců (4). 

Síťová vrstva 

Síťová vrstva je zodpovědná za přenos dat v rámci globální sítě. Jednotkou přenosu jsou 

zde pakety. Jednotlivé lokální sítě jsou propojeny mezi sebou pomocí směrovačů do 

větších, globálních sítí. Síťová vrstva tedy hledá nejlepší cestu pro přenos k cíli přes 

tyto směrovače (4). 

Transportní vrstva 

Transportní vrstva se stará o datové přesuny v rámci globální sítě mezi koncovými 

zařízeními. Jednotkou přenosu jsou zde datagramy. Jelikož se v sítích stává, že pakety 

přichází v jiném pořadí, než byly odeslány, protože mají různě dlouhé cesty, transportní 
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vrstva se musí starat o jejich správné seřazení, tak aby data dávala smysl. Transportní 

vrstva tedy detekuje ztrátu paketů nebo jejich poškození a dokáže vyslat požadavek na 

opětovné odeslání (4). 

Relační vrstva 

Relační vrstva se stará o navázání a udržení spojení. Její vytíženost je v modelu 

ISO/OSI nejmenší a proto jsou v některých dalších protokolech její funkce 

implementovány v transportní vrstvě (4).  

Prezentační vrstva 

Prezentační vrstva má na starosti například kódování dat, tedy zajišťuje kompatibilitu 

formátů dat, řeší rozdíly mezi formáty reálných čísel a čísel s desetinnou čárkou. 

Upravuje data tak, aby jim rozuměla aplikační vrstva (4). 

Aplikační vrstva 

Aplikační vrstva poskytuje přístup aplikacím k síťovým komunikačním službám a tvoří 

tedy rozhraní mezi koncovými aplikacemi a síťovými službami. Obsahuje také mj. 

standardizované části aplikací (4). 

 

2.2.   Struktura a rozdělení počítačových sítí 

Počítačovou síť, jako souhrn technických a programových prostředků, které umožňují 

vzájemné propojení počítačů za účelem komunikace uživatelů a sdílení prostředků sítě, 

můžeme rozdělit podle několika hledisek. 

2.2.1. Rozdělení podle rozlehlosti 

Sítě LAN 

Local Area Network, jsou to sítě malého rozsahu. Obvykle v rámci jedné budovy, bytu 

či rodinného domu. 
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Sítě WAN 

Velmi rozsáhlé sítě, mezi státy, napříč kontinenty. Nejvíce známá síť typu WAN je 

počítačová síť internet. 

Sítě MAN 

Metropolitní sítě, jsou větší než LAN, ale menší než WAN (2). 

2.2.2.  Rozdělení podle fyzické topologie sítě 

Sběrnice (Bus) 

Uzly přiléhají k přímočarému kmeni. Topologie používaná především dříve ve spojení s 

instalací sítí koaxiálními kabely. Při přerušení vodiče je nefunkční celá část sítě za 

místem přerušení (5). 

 

Obr 6. Topologie sběrnice (vlastní zdroj) 

Kruh (Ring) 

Uzly jsou cyklicky propojeny do jedné kmenové trasy, uzavřeného okruhu. Typické pro 

sítě typu Token Ring (5). 

 

 

Obr 7. Topologie kruh (vlastní zdroj) 
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Hvězda (Star) 

Mnoho uzlů je vzájemně propojeno prostřednictvím jediného uzlu (switch). Porucha 

jednoho kabelu vyřadí jen stanici tímto kabelem připojenou. Dnes nejrozšířenější 

topologie sítí Ethernet (5). 

 

 

Obr 8. Topologie hvězda (vlastní zdroj) 

 

2.2.3.   Rozdělení podle typu přenosového média 

 Koaxiální kabel – asymetrický kruhový kabel různého průměru (silný, slabý) 

obsahující izolovaný středový vodič opatřený nad izolací stínícím vodičem. 

Používá se pro širokopásmové a vysokorychlostní spoje 

 Kroucený párový kabel – symetrický kabel složený nejčastěji ze čtyř párů 

měděných vodičů, z nichž každá dvojice vodičů v páru je vzájemně zkroucena. 

Často se používá právě v místních sítích LAN. Může být v provedení nestíněném 

nebo stíněném. 

 Optický kabel – skleněné nebo plastové optické vlákno umístěné v ochranném 

obalu. Optika je základem pro moderní a vysokorychlostní sítě s velkou kapacitou 

(5) 

2.2.3.1. Koaxiální kabel 

Koaxiální kabel je využíván hlavně pro přenos VF televizního signálu. Uprostřed 

koaxiálního kabelu je měděný drát, který je obklopen dielektrickým izolátorem. Kolem 

izolace je spletený drát nebo folie, sloužící k odstínění elektromagnetického a rádiového 
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rušení. Poslední vrstvou je plášť, který je obvykle z plastu nebo teflonu. Dříve se často 

používal pro realizaci počítačových sítí. Dnes již jeho význam pro toto použití upadá 

(5). 

 

Obr 9. Koaxiální kabel (13) 

2.2.3.2. Kroucený párový kabel 

Kroucený párový kabel je dnes nejčastěji používaným kabelem pro počítačové sítě. 

Slouží jak pro přenos analogového, tak i digitálního signálu. Klasická analogová 

telefonní linka se skládala ze dvou kroucených párů, a v každém páru se jeden drát 

nepoužíval. Nevyužité dráty umožnily vznik technologií jako ADSL, ISDN a podobně. 

Výhodou krouceného párového kabelu je poměrně nízká pořizovací cena. Další 

výhodou je pak odolnost proti rušení vnějšími elektromagnetickými poli. Kroucený 

párový kabel je používán obvykle pro ethernetová připojení a skládá se ze čtyř párů 

vodičů ukončených v osmipinových konektorech RJ45. Dnes se nejčastěji setkáváme 

s realizací sítí právě pomocí krouceného párového kabelu. Kategorie těchto kabelů 

začínají zkratkou CAT. Ethernetový standard potom definuje putující signály a způsob 

propojení. Klasikou používanou ve většině domácích a malých firemních sítí je 

především kabel kategorie CAT 5 do rychlostí 1Gbps. Pro ještě vyšší rychlosti se potom 

používají kabely kategorie CAT 6 nebo CAT 6A (5). 

 

 

 

 

Obr 10. Nestíněný kroucený párový kabel (13) 
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Nestíněný kroucený párový kabel (UTP, Unshielded Twisted-Pair)  

Nestíněný kroucený párový kabel se skládá z jednotlivých kroucených párů měděných 

vodičů. Úroveň obtočení se udává v počtu zakroucení na metr (obvykle se po celé délce 

kabelu mění). Tím dokážeme zvýšit odolnost kabelu proti rušení. UTP kabely postrádají 

stínění folií nebo opředení jemným měděným drátkem (punčoškou). Tento typ kabelu je 

nejčastěji používán v počítačových sítích a telefonních připojeních (5) 

Stíněný kroucený párový kabel (STP, Shielded Twisted-Pair)  

Kabel typu STP je složen z jednotlivých párů vodičů, přičemž vodiče v každém páru 

jsou obtočeny vzájemně kolem sebe.  Ke stínění je použita fólie nebo opředení. Na 

jednom konci takového kabelu musí být stínění uzemněno. Při použití stínící fólie se 

takový kabel označuje jako FTP (Foil Twisted-Pair). Stíněný kroucený párový kabel je 

náchylný na svých koncích na elektromagnetickou interferenci, která způsobuje rušení a 

degradaci signálu (5). 

Tab 1. Kabely založené na krouceném páru (5, s. 176) 

Kategorie Šířka pásma 
Přenosová 
rychlost 

Počet párů Aplikace 

CAT 1 100 kHz  2 
Analogová data, klasické 

telefonování, ISDN 

CAT 2  1 MHz 4 Mb/s 4 Sítě typu Token Ring 

CAT 3  16 MHz 10 Mb/s 4 
Hlas/data, Ethernet 

10Base-T, telefonování 

CAT 4  20 MHz 16 Mb/s 4 Sítě typu Token Ring 

CAT 5  100 MHz 
100 Mb/s – 

1 Gb/s 
4 

Ethernet 10Base-T a 
100Base-T, gigabitový 

Ethernet, sítě ATM a FDDI

CAT 6  250 MHz 1 Gb/s 4 Širokopásmové spoje 

CAT 6A 500 MHz 10 Gb/s 4 Gigabitový Ethernet 

CAT 7 600 MHz 10 Gb/s 4 

Gigabitový Ethernet, VIA, 
vysokorychlostní 

propojení, audiovizuální 
přenosy 
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2.2.3.3. Optický kabel 

Optický kabel nebo optické vlákno je vyrobeno ze skla, nebo plastu. Optické kabely 

rozdělujeme na jednovidové a vícevidové (5). 

 Jednovidová optická vlákna – SM 

Jádro tohoto kabelu má průměr 9 um, průměr vrstvy odrazové je 125 um. Vlákna 

tohoto typu se využívají v telekomunikačních sítích a u vysokorychlostních 

dálkových sítí (3). 

 Vícevidová optická vlákna – MM 

U tohoto typu má jádro průměr 62,5 nebo 50 um, průměr odrazové vrstvy je potom 

stejný jako u jednovidového vlákna a to 125um. Nejčastěji jsou tyto typy využívány 

pro LAN sítě. Výroba těchto typů je méně náročná než výroba jednovidových 

vláken, jsou tedy levnější. Nehodí se pro vysokorychlostní přenosy a pro dlouhé 

vzdálenosti (3). 

Systém přenosu se skládá ze zdroje světla, kabelu a detektoru. Zdroj světla musí být 

schopen vysílat světelné pulzy, které po projití kabelem jsou zachyceny na detektoru a 

vyhodnoceny způsobem: světlo = signál = 1, absence signálu = 0. Čím rychleji je zdroj 

schopen vysílat, tím rychlejší je přenos dat. V současné době se jako zdroj využívají 

LED diody a polovodičové laserové diody. Světlo putuje jádrem kabelu, přičemž se 

odráží od odrazivé vrstvy s různými indexy lomu. Optické kabely jsou oproštěny od 

problémů s elektromagnetickým a rádiovým rušením, zato mají své specifické problémy 

(5). 

Vlákna optických kabelů jsou chráněna primární a sekundární ochranou. Primární 

ochrana spočívá ve speciálním laku naneseným na odrazné vrstvě, chrání před vlhkostí 

a možným chemickým vlivem prostředí. Sekundární ochrana je potom buďto tzv. těsná, 

tvořena bužírkou, nebo volná, kdy jsou vlákna chráněna pouzdrem, aby se vlákna 

nepoškodila např. třením o sebe v pouzdře, je pouzdro naplněno gelem, který zabrání 

volnému pohybu vláken v kabelu. Kabely s těsnou sekundární ochranou pak lze přímo 

konektorovat a jsou vhodné pro použití do budov. Kabely s volnou sekundární ochranou 
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lze pouze svařovat, ovšem při špatném sváru, nebo při vertikálním vedení kabelu, je zde 

riziko vytékání gelu (9). 

 

Obr 11. Optická vlákna (14) 

2.2.4. Bezdrátové sítě 

2.2.4.1. Klasifikace podle šířky pásma 

Sítě můžeme rozdělit na úzkopásmové (narrowband) a širokopásmové (broadband, 

wideband). Mezi širokopásmové sítě se řadí sítě s teoretickou propustností nad 2Mbps, 

důležité je ovšem využitelné kmitočtové pásmo, dnes ultra-širokopásmové sítě 

(ultrawideband) (4). 

2.2.4.2. Klasifikace podle podpory mobility uživatelů  

Podle této klasifikace sítě rozdělujeme na mobilní a fixní. „Mobilní bezdrátové sítě 

umožňují transparentní pohyb uživatele a jeho zařízení v rámci jedné bezdrátové sítě i 

mezi sítěmi, zatímco fixní sítě umožňují pouze „pevné bezdrátové“ připojení k dané 

síti.“ (4, s. 132) 

2.2.4.3. Klasifikace podle typu signálu 

 Rádiové sítě – nejpoužívanější, malý až střední dosah 10-300 metrů, pro domácí a 

podnikové sítě. Dnes se používají hlavně dvě pásma a to 2,4 Ghz a 5 GHz. 
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 Infračervené sítě – malý dosah, světlo neprojde přes překážky, využitelné jen při 

specifických podmínkách (viditelnost mezi budovami). 

 Optické bezdrátové sítě – dosah až stovky metrů v přímé viditelnosti, vysoká 

kapacita přenosu dosahující rychlosti světla, vhodné pro podniky a komunikaci 

mezi jednotlivými budovami (4). 

 

Tab 4. Přehled rozsahů frekvencí (5, s. 190) 

Délka vlny Frekvence Vlny … Vlny … Zkratka 

10 – 1 km 30 -300 kHz kilometrové Dlouhé LW, LF 

1000 – 100m 300 – 3000 kHz hektometrové Střední MW, MF

100 – 10 m 3 – 30 MHz dekametrové Krátké SW, HF 

10 – 1m 30 – 300 MHz metrové Velmi krátké VHF 

10 – 1 dm 300 – 3000 MHz decimetrové Ultra krátké UHF 

10 – 1 cm 3 – 30 GHz centimetrové Centimetrové SHF 

10 – 1 mm 30 – 300 GHz milimetrové Milimetrové EHF 

1 mm - 780 nm 0,3 – 385 THz  
Infračervené 

světlo 
 

780 – 380 nm 385 – 790 THz  
Viditelné 

světlo 
 

380 nm – 100nm 790 – 3000 THz  
Ultrafialové 

světlo 
 

 

 

 



31 
 

2.3. Power over Ethernet 

PoE byl vymezen hlavně pro potřeby IP telefonie. Jedná se o způsob napájení aktivních 

prvků sítě pomocí datových vodičů. Power over ethernet dnes můžeme rozdělit do dvou 

kategorií. 

2.3.1. Pasivní PoE 

Pasívní PoE využívá volné páry drátů v ethernetovém kabelu, po kterých přivádí 

elektrickou energii do napájeného zařízení. Toto řešení lze použít tedy jen pro sítě o 

rychlostech 10 a 100baseT (nevyužité páry 4,5 a 7,8). Pasivní PoE je značně omezeno i 

vzdáleností, na kterou lze koncová zařízení napájet, běžně se uvádí vzdálenost 

maximálně 10m. Elektrická energie se do kabelu přivádí díky tzv. injektoru a na konci 

se potom zase rozdělí od dat pomocí tzv. splitteru. 

2.3.2. Aktivní PoE 

2.3.2.1. Standard IEEE 802.3af 

Díky standardu IEEE 802.3af (2003) je možné napájet ethernetová zařízení pomocí 

datových vodičů kabeláže CAT5 na vzdálenosti okolo 100m a vyhnout se tak použití 

přídavných napájecích zdrojů. Tento standard je možné použít pro 10, 100 i 1000baseT 

sítě, ovšem není zpětně kompatibilní s pasivním napájením. Je tedy nutné, aby aktivní 

síťové prvky podporovaly přímo standard IEEE 802.3af. Napájení lze rozdělit na dvě 

části. První je napájecí zdroj označovaný jako PSE (Power Sourcing Equipment), který 

řídí napájení a druhou část tvoří zdroj napájeného zařízení PD (Powered Device) (19). 

Komunikace mezi zařízeními  

Komunikace probíhá analogově, díky definovanému režimu činnosti obou zařízení. Obě 

zařízení tedy musí plně odpovídat standardu IEEE802.3af. Průběh komunikace mezi 

koncovými body probíhá v následném pořadí: Detekce zařízení PoE; určení výkonové 

třídy napájeného zařízení; napájení; klidový stav (19). 
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Výkonové třídy  

Standard PoE definuje pět výkonnostních tříd. Každý napájený spotřebič je zařazen do 

příslušné třídy na základě maximálního povoleného příkonu. Třídy 1 až 3 definují 

konkrétní povolené příkony. Třída 4 je uváděna jako rezerva do budoucnosti a odpovídá 

výkonem třídě 0 a 3. Třída 0 je stanovena standardně jako počáteční hodnota při 

detekování zařízení. Tato třída je pak změněna ve chvíli, kdy napájené zařízení 

poskytne informaci o své třídě. Samotná identifikace probíhá měřením proudu 

protékajícího ze zdroje při napětí 15,5-20V. Zařízení je považováno za neznámé, když 

je naměřený proud menší než 4 mA. Pokud je proud větší než 44 mA, je zařízení 

detekováno jako nepovolené, proces nepokračuje dál a je vrácen zpět k detekci (19). 

2.3.2.2. Standard IEEE 802.3at (PoE plus) 

Tato novější norma pro aktivní PoE (2009) upravuje maximální výkon na 25,5W. Tento 

standard také zakázal možnost napájeného zařízení využívat všechny čtyři páry vodiče 

pro napájení. Někteří dodavatelé oznámili dokonce produkty, které podporují standard 

PoE plus, a nabízejí výkon až 51W přes jediný ethernetový kabel, ovšem s využitím 

všech čtyř párů vodičů. (20) 

 

2.4. Kabelážní systém 

V dnešní době je koncepce strukturované kabeláže základem moderních lokálních sítí. 

Jedná se o víceúrovňový systém zajišťující konektivitu z ústředního uzlu přes spojovací 

místa až k místům uživatelských vstupů. Rozeznáváme tři hlavní sekce kabeláže, pro 

každou platí jiná nařízení a doporučení (7). 

 ČSN EN 50173 1 – univerzální kabelážní systémy 

Norma definující strukturu a rozsah kabelážního systému, požadavky na realizaci a 
požadavky na výkon jednotlivých úseků kabeláže a jejich prvky.  

 ČSN EN 50174 1 – instalace kabelových rozvodů 

Specifikace a zabezpečení kvality 
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 ČSN EN 50174 2 – instalace kabelových rozvodů  

Plánování a postupy instalace v budovách. 

 ČSN EN 50174 3 - instalace kabelových rozvodů 

Projektová příprava a výstavba vně budov (10). 

 

2.5.   Sekce kabeláže 

2.5.1. Páteřní sekce 

Tvoří hlavní soustavu sítě. Spojuje hlavní rozvaděč, mezilehlé rozvaděče a místnosti, 

kde je instalováno aktivní vybavení sítě (9). 

2.5.2. Horizontální sekce  

Tuto sekci tvoří vodiče typu drát, které propojují porty v uživatelských zásuvkách 

s porty v patch panelech. Délka této linky je maximálně 90m (7). 

2.5.3. Pracovní sekce 

V této sekci jsou propojeny porty uživatelských zásuvek s koncovými uzly sítě nebo 

porty v rozvaděči s aktivními síťovými prvky. Doporučená maximální délka je v součtu 

10m, v datovém rozvaděči maximálně 6m, kabely musí být z ohebného kabelu typu 

lanko (9). 

2.5.4. Základní pojmy 

Linka - část kabeláže, která je přenosovou cestou mezi dvěma libovolnými rozhraními. 

Jedná se například o cestu mezi zdířkou patch panelu a uživatelskou datovou zásuvkou.  

Kanál - přenosová cesta mezi pracovní stanicí (např. počítač) a zařízením (např. switch) 

nebo mezi dvěma zařízeními. Kanál zahrnuje linku a připojovací kabely zařízení a 

samotného pracoviště. 

Kategorie – kategorizace materiálů pro linku a kanál, pro metalické kanály je to 

frekvence v MHz, pro optické kanály útlum. 
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Třída – kanál je klasifikován jako celek do tříd (A, B, C, D, E, F), pro metalické kanály 

opět podle frekvence v MHz, pro optické kanály podle útlumu. Třídu ovlivňuje nejen 

materiál, ale i způsob instalace a technologie spojení prvků (8). 

 

2.6.   Prvky kabelážního systému 

2.6.1. Spojovací prvky 

Hlavními spojovacími prvky sítě jsou (patch) panely a datové zásuvky. Rozdělují se do 

dvou kategorií. Modulární a integrované. Integrované mají plošné spoje a pevně 

osazené porty. Modulární (patch) panely nabízí větší volnost a možnost volby 

komunikačních portů (provedení, barva ap.). Mezi další spojovací prvky patří také 

zářezové ranžírovací bloky pro ukončení multiplových tlf. kabelů v rozvaděčích (8). 

 

 

 

 

 

 

Obr 12. Integrovaný patch panel se zářezovými bloky (15) 

 

2.6.2. Prvky organizace 

V této kategorii jsou umístěny rozvaděče s příslušenstvím a také organizéry kabeláže. 

Datové rozvaděče jsou vyráběny jako otevřené rámy nebo uzavřené skříně. Oba tyto 

typy se dají dále ještě rozdělit na stojanová nebo nástěnná řešení (8). U datových 

rozvaděčů se setkáváme s hodnotou, která udává jejich výšku označením U (Rack unit = 

1,75''), která udává kolik jednotek lze v rozvaděči osadit (9).  



35 
 

 

 

 

 

 

 

Obr 13. Uzavřený rozvaděč (16) Obr 14. Otevřený rám (17) 

 

2.6.3. Prvky identifikace 

Správné značení je nezbytnou součástí kvalitní sítě. Pokyny pro značení udává norma 

EIA/TIA-606, která upřesňuje, co vše musí být značeno. 

 všechny kabely (minimálně na obou koncích) 

 kabelové svazky (na koncích, v místech větvení a křížení) 

 patch panely i jednotlivé porty patch panelů 

 zásuvky a jednotlivé porty zásuvek 

 rozvaděče 

 technické místnosti 

 aktivní prvky a jejich porty (8) 

 

 

 

 

 

Obr 15. Organizér kabeláže (21) Obr 16. Datová zásuvka s popisovým polem (22) 
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2.6.4. Prvky vedení 

Prvky vedení slouží k vedení prostředím a k ochraně kabelů a svazků kabelů. Do této 

kategorie se řadí: 

 lišty 

 kabelové žlaby a kanály 

 drátěné rošty do podhledů 

 zemní trubky pro optiku 

 závěsné chránicí trubky 

 pásky na svazkování kabelů 

 svazkovací spirály (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 17. Parapetní kanál KOPOS (23)  Obr 18. Soklová lišta (18) 
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3. Návrh řešení 

Tato část mé bakalářské práce řeší vlastní návrh počítačové sítě, který jsem konzultoval 

s investorem, firmou ELTES spol. s r.o. a také s nájemcem části prostor Charitou 

Šumperk, pro kterou bude rovněž navrženo nové řešení sítě LAN, jejímž investorem 

bude pronajímatel. Realizaci provede odborná certifikovaná firma na základě 

poptávkového řízení. Pro účely návrhu jsem musel nejdříve zpracovat dokumentaci 

půdorysu budovy pro obě podlaží, která vzhledem ke stáří budovy prakticky 

neexistovala. Jako podklad mi sloužila částečná dokumentace z doby první rekonstrukce 

budovy v roce 1993. U nezdokumentované části objektu jsem provedl potřebná měření 

a následně nakreslil půdorysy obou podlaží v programu AutoSketch v 9.0. 

 

3.1.  Topologie sítě a použitá technologie 

Protože v objektu sídlí dvě nezávislé firmy, každá s vlastní telefonní linkou, bude návrh 

toto uspořádání respektovat. To znamená, že budou vytvořeny dvě fyzicky oddělené sítě 

LAN, každá připojená prostřednictvím samostatné telefonní linky k poskytovateli 

internetového připojení technologií VDSL s teoretickou maximální propustností 

20/2 Mbit/s a samostatným datovým rozvaděčem. Jako technologie přenosu byl zvolen 

1000BaseT Ethernet, který lze realizovat pomocí kabelů UTP nebo FTP kategorie 5. 

Toto řešení je v současnosti pro menší firmy ekonomicky přijatelné a zároveň skýtá 

dostatečnou záruku potřebné rychlosti a datové propustnosti v příštích několika letech. 

Obě firmy sídlící v objektu nemají vysoké nároky na datovou propustnost sítě a v 

současnosti nepoužívají serverová řešení. Vzhledem k nepříliš velké rozlehlosti objektu 

není potřeba budovat páteřní síť, takže vystačím s napojením všech datových zásuvek 

přímo do hlavního uzlu každé sítě, kterým je datový rozvaděč. Žádná z kabelových tras 

v objektu nepřesahuje podle doporučení ČSN EN 50173 délku 90m.  

Pro případné budoucí propojení obou datových rozvaděčů a vybudování jediné sítě bude 

mezi oběma datovými rozvaděči zřízena trasa a položen kabel.  
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3.2.  Blokové schéma sítě 

 

Obr 19. Blokové schéma sítě (vlastní zdroj) 

 

3.3.   Datové zásuvky a počty portů 

Při stanovení počtu datových zásuvek v jednotlivých místnostech jsem vycházel jednak 

z příslušných norem, uvedených v seznamu použité literatury a dále z požadavků obou 

firem, které za dobu svého působení v objektu velmi přesně znají svoje potřeby s 

výhledem na příštích cca. 5 let. Požadavky se trochu liší pro firmu ELTES, kde všichni 

pracovníci používají především notebooky a k síti se tedy připojují bezdrátově pomocí 

WiFi a Charitou, kde je většina počítačů stolních a WiFi zde ani nebyla zřízena, 

přestože to použitý ADSL+ router umožňuje. Obsazení kanceláří počty pracovníku je 

podle informací již několik roků stálé a tento stav se v budoucnu nebude výrazně měnit. 

Návrh počtu datových zásuvek v jednotlivých kancelářích tento fakt respektuje a počítá 

v průměru se čtyřmi datovými zásuvkami na osobu s malou rezervou pro obsazení 

kanceláří případnými dalšími pracovníky. Počty zásuvek jsou navýšeny o předem 

známé umístění síťových tiskáren, IP kamer a VOIP telefonů. Celkový počet datových 

zásuvek v objektu je vidět z příloh, především z výpisu použitého materiálu, případně 

rozpočtu. V celém objektu je po rekonstrukci z roku 2005 použit instalační systém 
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TANGO (vypínače, zásuvky) bílé barvy. Proto byly použity i kryty datových zásuvek 

osazených v parapetních kanálech stejného provedení. 

 

3.4.   Použité prvky  

3.4.1.  Kabelový systém 

Stávající počítačová síť v objektu využívá UTP kabely kategorie 5. Pro rozhodnutí, zda 

použít kabely UTP nebo STP (FTP) v nové instalaci je rozhodující především skutečná 

úroveň elektromagnetického rušení v objektu. Rušení ovlivňuje především souběh 

datového vedení s případným silovým vedením a dále spotřebiče používané v objektu. 

Zde se nejedná o výrobní prostory osazené točivými stroji s indukčními motory a datové 

vedení není v souběhu se silovým. Z těchto důvodů a po zvážení všech důsledků špatné 

instalace STP systému (špatně uzemněné stínění, nutnost použít dražší patch panely, 

keystony a zajistit správnou instalaci) jsem se rozhodl, že použití STP kabelů v tomto 

konkrétním objektu není nutné a použil jsem kabely UTP kategorie 5.  

Při výběru uceleného systému pasivních prvků pro vybudování sítě (z důvodu 

certifikace pokud možno od jednoho výrobce) jsem se rozhodoval mezi několika 

známými společnostmi, jejichž produkty jsou dostupné na našem trhu, a to firmami 

Belden, Panduit, Brand-Rex a Solarix. Všechny tyto firmy poskytují nadstandardní 

záruky na certifikovanou instalaci sítě, která činí 20 let. Pro zvážení, který systém 

použít, rozhodlo doporučení profesionálních firem, které se instalací strukturovaných 

kabelážních systémů zabývají a dostupnost a přehlednost katalogu prvků firmy 

BELDEN. V návrhu realizace sítě jsem použil Belden IBDN Systém 1200, což je 

certifikovaný systém zásuvek, patch panelů, patch kabelů a kabelů horizontální sekce 

sítě. Jako kabel jsem použil UTP kabel BELDEN 1700E kategorie 5 s drátovými vodiči, 

který vyhovuje všem standardům, má šířku pásma 160 MHz, malý vnější průměr (5mm) 

a je certifikován pro 1000BaseT Ethernet.  

3.4.2. Uložení datových kabelů 

V současnosti nejvýhodnějším způsobem vedení kabelů ve stávajících ale i nově 

budovaných objektech je parapetní kanál, který významně zrychluje realizaci sítě. 
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Parapetní instalační systémy vyrábí celá řada výrobců jako např. KOPOS Kolín, OBO 

Bettermann, Panduit, REHAU, Legrand a další. Řešení rozvodu datových kabelů 

parapetním kanálem přináší hned několik výhod: 

 při použití moderních typů parapetních kanálů je velmi estetické 

 umožňuje použití klasických instalačních datových zásuvek, ale i přístrojů v 
modulu 45 mm 

 existují parapetní kanály pro kombinovanou montáž obou přístrojových řad 

 dodatečná instalace datových tras a kabelů je velmi jednoduchá a nenákladná 

 

V původní instalaci sítě firmy ELTES byly v kancelářích použity parapetní kanály 

KOPOS Kolín rozměru 110x70mm. Ty se postupem času ukázaly jako nedostačující z 

hlediska průřezu a proto jsem zvolil parapetní kanál rozměru 140x70mm opět od stejné 

(české) firmy, který průřezem vyhoví i pro případnou dodatečnou instalaci kabelů v 

budoucnosti. Tyto kanály tvoří spolu s dalšími prvky ucelenou stavebnicovou řadu, s 

níž se velice dobře pracuje. Pro vedení kabelů v nevyužívaných půdních prostorách s 

částečně pochůznou podlahou jsem zvolil elektroinstalační kanály EKD od firmy 

KOPOS Kolín odpovídajících průřezů. Tyto kanály jsou levnější než kanály parapetní, a 

protože slouží pouze k vedení kabelů v nevyužívaných půdních prostorách, jsou zcela 

dostačující. Rozpis použitých prvků kabelového úložného systému, včetně datových 

zásuvek pro každou z oddělených sítí v budově, obsahuje Příloha č. 5: Rozpis zásuvek a 

prvků kabelového nosného systému.  

3.4.3.  Patch kabely a připojovací kabely v kancelářích 

V návrhu počítačové sítě je počítáno s připojením některých datových zásuvek pomocí 

switche, který umožňuje napájení koncových zařízení po datovém kabelu (PoE). Jedná 

se o všechny zásuvky, do nichž budou připojeny VOIP telefony a dále některé zásuvky 

určené pro IP kamery monitorující objekt. Všechny koncové zásuvky s PoE budou 

připojeny z patch panelů do PoE switche červenými, všechny ostatní do switchů bez 

PoE šedými patch kabely Belden IBDN System 1200 délky 0,5m. Jedná se o nestíněné 

metalické kabely kategorie 5 s lankovými vodiči s vysokou ohebností vyráběné v šesti 
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barvách. Datové připojovací kabely šedé barvy v délce 2m od stejné společnosti zajistí 

propojení pracovních stanic s datovými zásuvkami. 

 

3.5.   Umístění datových rozvaděčů 

V obou částech objektu byl poměrně zásadní problém s umístěním datových rozvaděčů. 

V části objektu, v které sídlí firma ELTES (DR1) jsme se nakonec dohodli na zrušení 

původně úklidové místnosti vedle WC a jejím vyhrazení pro datový rozvaděč. Tato 

místnost se sádrokartonovým  stropem  nemá dostatečné odvětrání, ale nad ní se nachází 

volný půdní prostor. Po dohodě s investorem bude ve stropě umístěn ventilátor o 

průměru min. 200mm, který zajistí nucené odvětrání místnosti směrem do půdního 

prostoru. V části objektu Charity Šumperk byla situace ještě složitější. Jak je vidět z 

půdorysu 1. nadzemního podlaží (přízemí), není zde jediný zbytečný prostor. Po 

konzultaci s investorem bylo rozhodnuto nechat vybudovat příčku v chodbě před 

kanceláří ředitelky a do tohoto uzamykatelného prostoru umístit datový rozvaděč DR2. 

 

3.6.   Popis datových rozvaděčů 

Datové rozvaděče umístěné v prostorách popsaných v předešlé kapitole mají mnoho 

společného. Je to dáno podobnými nároky na vybudování obou počítačových sítí. V 

prvních variantách řešení jsem uvažoval s uzamykatelnými nástěnnými, plně zakrytými 

datovými rozvaděči. Přece jenom jde o sítě malého rozsahu a skříně by kapacitně 

dostačovaly. Potom jsem ale objevil českého výrobce rozvaděčových skříní a stojanů, 

společnost KROMEXIM a z důvodu příznivé ceny a slušného příslušenství jsem se 

rozhodl použít stojanové řešení výšky 38U v uzamčených místnostech. Jedná se 

konkrétně o stojan KMR-vvv-38U-1000 s nosností 1000 kg a nastavitelnou hloubkou 

600-1000mm v černém provedení. V příslušenství mě zaujala zajímavá maličkost 

kterou je police na dokumentaci, která zabírá ve stojanu výšku 2U a jedná se vlastně o 

uzamykatelnou zásuvku, do které se může vložit veškerá dokumentace k síti. 
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3.6.1.  Datový rozvaděč DR1 (ELTES) 

Datový rozvaděč pro firmu ELTES bude umístěn v 1.nadzemním podlaží v původně 

úklidové místnosti vedle WC, která má uzamykatelné dveře s vchodem z kuchyňky. 

Obsahuje 3 prázdné UTP patch panely Belden IBDN Sytem 1200 s označením 

AX101571, které budou v souladu s příslušnými tabulkami v přílohách osazeny 

zásuvkami Keystone T568/B Black. Tyto patch panely mají proti panelům s osazenými 

datovými zásuvkami se zařezávacím systémem výhodu v minimalizaci chyb při 

instalaci způsobených lidským faktorem. Celkem bude tento datový rozvaděč obsahovat 

72 portů. Aby se zvýšila přehlednost a spolehlivost kabeláže v datovém rozvaděči, 

budou pro datové spoje z patch panelů do switchů použity vyvazovací panely výšky 2U 

od firmy Belden. V horní části racku je police pro umístění VDSL WiFi routeru a dále 

jsou zde switche a zásuvka na dokumentaci. V dolní části racku je umístěn záložní zdroj 

(UPS) a v budoucnu zde bude umístěn server. Pozice v racku jsou pro tyto aktivní prvky 

vyhrazeny, ale moje bakalářská práce jejich potřebu neřeší.  

Z důvodu  úspory nákladů  na realizaci bude jako router/firewall použit stávající 

10/100M router  Zyxel VDSL P-870HN-53b, který podle mě není nutné zatím měnit. 

Směrem od poskytovatele internetového připojení nelze v současnosti dosáhnout vyšší 

datové propustnosti než 20 Mbit/s a to ještě pouze někdy, neboť je agregováno 1:50. 

Rychlost interní sítě 1Gbit/s je dána vzájemným  propojením switchů a router do ní 

bude připojen pouze jedním ze čtyř portů, které obsahuje. To je podle mě v současnosti 

nejvýhodnější řešení, které se může v budoucnu kdykoliv změnit.  

3.6.2.  Datový rozvaděč DR2 (CHARITA) 

Datový rozvaděč pro CHARITU Šumperk bude umístěn v nově vybudované 

uzamykatelné místnosti v přízemí, která vznikne přepažením původní chodby nově 

postavenou příčkou. Tím vznikne malá uzamykatelná místnost pro rozvaděč DR2. 

Obsahuje pouze 2 prázdné UTP patch panely Belden IBDN Sytem 1200 s označením 

AX101571UTP, které budou taktéž osazeny zásuvkami Keystone AX101310 T568B 

Black. Celkem bude tento datový rozvaděč obsahovat 48 portů. Pro zvýšení 

přehlednosti a spolehlivosti kabeláže budou opět použity vyvazovací panely výšky 2U 

od firmy Belden V horní části racku je stejně jako u DR1 police pro umístění ADSL2+ 
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WiFi routeru a dále switche a zásuvka na dokumentaci. V dolní části racku je umístěn 

záložní zdroj (UPS). V zadní části obou datových rozvaděčů budou použity prvky 

vertikální organizace kabelů od firmy Belden. Schéma osazení obou datových 

rozvaděčů je zřejmé z Přílohy č. 2: Osazení datového rozvaděče DR1 a Přílohy č. 3: 

Osazení datového rozvaděče DR2. 

 

3.7.   Detailní popis kabelových tras 

3.7.1.  Kabelové trasy sítě firmy ELTES 

Vedení kabelových tras v objektu není jednoduché, protože nemá žádné stupačky ani 

jiné připravené prostupy. Jedinou velkou výhodou je, že při obou rekonstrukcích 

objektu byly provedeny nové betonové podlahy a ve všech místech dveřních otvorů 

byly do podlahy pro účely budoucího vedení elektroinstalace zabetonovány odpadové 

novodurové trubky průměru 63mm s koleny na koncích a vyústěním v úrovni podlahy 

vedle zárubní. To mi usnadnilo návrh vedení některých kabelových tras. V 1. 

Nadzemním podlaží je výška parapetů jenom 60 cm nad podlahou a pod okny jsou 

umístěny dlouhé nízké radiátory s výškou 350 mm těsně pod hranou parapetu. Z tohoto 

důvodu musí vést parapetní kanály v celém podlaží těsně nad podlahou. 

Všechny kabelové trasy začínají v pravém dolním rohu datového rozvaděče DR1. Z 

místnosti bude proveden průraz přes zeď maximálního průměru 120 mm, tak aby se v 

kanceláři EK1 dal zakrýt instalovaným parapetním kanálem. První kabelová trasa vede 

průrazem od datového rozvaděče přes zeď a pokračuje v zadní části kanceláře EK1 

parapetním kanálem až na konec místnosti, kde končí. Druhá kabelová trasa vede 

průrazem a dále parapetním kanálem do přední části místnosti. V místě dveří vstupují 

kabely do v podlaze zalité trubky a na jejím druhém konci vystupují a pokračují opět do 

parapetního kanálu. Přechod je proveden skrytě, maskován u podlahy vedoucím 

kanálem se zakončovacím prvkem kanálu, který končí těsně u obložkové zárubně. V 

předním rohu místnosti EK1 se trasa větví, jedna větev pokračuje do kuchyňky (EKU), 

druhá parapetním kanálem pod radiátory na konec místnosti. Odtud pokračuje průrazem 

přes zeď do nevyužívaných půdních prostor a pokračuje elektroinstalačním kanálem 

EKD nad průjezdem do budovy B až nad místnost ED2. Tady bude proveden vertikální 
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průraz do místnosti. Těsně ke stropu umístěným vertikálním parapetním kanálem 

pokračuje trasa do kolmého napojení vodorovné trasy ve výšce 85 cm k datovým 

zásuvkám v rohu místnosti, kde končí. (Výška 85 cm je standardní výškou umístění 

parapetních kanálů v celém přízemním podlaží.) Třetí trasa pokračuje z větvení před 

místností EKU průchodem přes zeď k datovým zásuvkám na stěně EKU určeným pro 

tři síťové tiskárny (monochrom HP LaserJet P2050, barevná laserová Brother MC 

9440CN a tiskárna/kopírka SHARP AR 5316 formátu A3). Trasa pokračuje větvením 

průchodem přes zeď do místnosti EK2 kde se za zdí směřuje k datovým zásuvkám v 

zadní části místnosti a vpředu pokračuje pod radiátory a okny na konec místnosti ke 

vstupním dveřím do kanceláře. Zde je opět proveden průchod zdí do místnosti ES a 

trasa pokračuje parapetním kanálem a průchodem přes zeď do jednací místnosti EJ. Zde 

se uvažuje se síťovým připojením datového projektoru a dále s připojením elektricky 

otočného stolního datového panelu řady BTCZ, který je dodáván jako příslušenství 

kancelářského nábytku HOBIS. Odtud se trasa větví ještě vertikálním průrazem do 

skladu (ESK)v přízemí, kde končí. Rozvod je zde proveden v parapetních kanálech 

podobně jako v místnosti ED2. Poslední trasou je trasa z datového rozvaděče DR1 

průchodem přes strop do přízemí budovy A kde je dílna ED1. Od stropu pokračuje 

vertikálně umístěným parapetním kanálem do výšky 85 cm a vodorovně až k datovým 

zásuvkám. Datové zásuvky jsou umístěny podle nákresů v Příloze č. 11: Značení 

přípojných míst v 2. Nadzemním podlaží. 

3.7.2.  Kabelové trasy sítě CHARITY Šumperk 

Trasy vycházejí z datového rozvaděče DR2 umístěného v přízemí, vedle kanceláře 

ředitelky. Tato část objektu je méně rozlehlá a kompaktní, takže návrh vedení tras zde 

byl jednodušší. Jediným větším problémem byl průjezd (hlavní vjezd do objektu), který 

budovu dělí na části A a B. Ten jsem musel obejit druhým nadzemním podlažím v 

půdních prostorách. Z datového rozvaděče vychází pouze dvě hlavní trasy, každá s 

jedním větvením. První směřuje parapetním kanálem ve výšce 85 cm do kanceláře 

ředitelky. Prochází průrazem ve zdi do kanceláře CK1, větví se krátce k síťové tiskárně 

umístěné za zdí a parapetním kanálem pokračuje kolem celé vnější poloviny místnosti 

až do rohu. Datové zásuvky jsou umístěny podle nákresů v Příloze č. 8: Značení 

přípojných míst v 1. Nadzemním podlaží. Průchodem zdí pokračuje trasa dále do 
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jednací místnosti CJ se čtyřmi datovými zásuvkami a opět průchodem přes zeď 

pokračuje přes kancelář vrchní sestry až do dílny ED1 firmy Eltes, odkud pokračuje 

vertikálním kanálem a průchodem přes strop až do DR1. Touto trasou vede kabel, který 

může v budoucnu sloužit k propojení obou sítí.  

Druhá trasa vede na opačnou stranu. Začíná vertikálním stoupáním parapetním kanálem 

v rohu místnosti, pokračuje průrazem přes strop na půdu, kde ústí do instalačního 

kanálu EKD většího průřezu. Na půdě pokračuje kanálem na druhou stranu průjezdu a 

zde nad kanceláří CK3 opět vertikálně klesá průrazem a vertikálně umístěným 

parapetním kanálem v kanceláři C3 do výšky 85 cm kde se kolmo napojují v různých 

výškách dvě odbočky. Jedna pokračuje ke vstupním dveřím do místnosti a opět trubkou 

v podlaze na druhou stranu ke dvěma síťovým tiskárnám a datovým zásuvkám, druhá 

pokračuje pod parapety přední části objektu podél celé stěny do rohu. Tady je proveden 

průchod zdí a parapetním kanálem umístěným těsně k průchodu, tak aby nebyl vidět, 

pokračuje trasa stejně jako v CK3 i v CK4 pod parapety nad deskami pracovních stolů 

průchodem přes zeď do místnosti CK5 kde končí. Všechny viditelné konce kanálů, 

které nejsou ukončeny těsně u zdi, jsou zakončeny příslušnými ukončovacími prvky 

stavebnicové řady. Vodorovné průchody zdí budou vrtány korunkovým vrtákem 

průměru 60 mm a kabely chráněny vloženou plastovou chráničkou.  

V předchozích kapitolách jsem několikrát zmínil důležitost certifikace síťových prvků a 

vliv správné instalace na kvalitu a životnost sítí. V případě návrhu této konkrétní sítě to 

není nejdůležitější požadavek, protože se jedná o malou soukromou společnost s 

odborným elektrotechnickým zaměřením, která si správu a údržbu sítě bude provádět 

vlastními silami. 

 

3.8.   Rozpočet 

Mnou vytvořený rozpočet určitě neposkytuje kompletní a vyčerpávající soupis všech 

nákladů na realizaci popsané počítačové sítě a není to ani hlavním cílem této bakalářské 

práce. Přesto si troufám tvrdit, že díky středně velkému rozsahu tohoto síťového řešení 

jsem se v návrhu dobře orientoval a většinu pasivních prvků sítě, co se týká jejich počtu, 

poměrně přesně specifikoval. 
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Otázkou zůstává, nakolik jsou reálné kusové ceny použitých prvků, jejichž zdrojem mi 

byl internet. V reálném prostředí mají odborné firmy asi jiné ceny díky množstevním 

slevám a rabatům, takže rozpočtové náklady nemusí zcela odrážet realitu. Na druhou 

stranu cílem této bakalářské práce byl především vlastní návrh sítě, který může být 

následně použit například v poptávkovém řízení na dodavatele prací. Rozpočet na 

realizaci obou částí sítě včetně odhadu nákladů na realizaci obsahuje Příloha č. 1: 

Rozpočet.  
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat návrh rekonstrukce počítačové sítě pro 

firmu Eltes s. r. o. Šumperk. Stávající síť, kterou firma využívá, je nestrukturovaná a 

přestává již vyhovovat novým a výrazně vyšším nárokům firmy, jako je například VoIP 

telefonie, nebo kamerový systém. Díky této koncepci návrhu a použití technologie PoE 

může zadavatel naplno využít možností strukturované kabeláže a sám si zvolit 

rozmístění VOIP telefonů a IP kamer v objektu. Změna datové zásuvky kdekoliv v 

objektu je při zvoleném řešení popisu zásuvek a datových kabelů otázkou několika 

sekund potřebných pro přepojení příslušného patch kabelu z patch panelu do PoE nebo 

klasického datového switche. 

V návrhu řešení jsem se snažil především dodržet požadavky investora, což se podle 

mého názoru podařilo, v některých parametrech navrhované řešení požadavky 

překračuje. Zároveň jsem se snažil použít takové prvky, aby byla pokud možno 

dodržena plánovaná částka na realizaci celé sítě. Jistě by se daly použít v některých 

případech lepší, kvalitnější ale také výrazně dražší prvky a způsoby řešení, např. FTP 

nebo STP kabely, kvalitnější parapetní kanály od firmy REHAU nebo PANDUIT, 

kanály pro kombinovanou montáž klasických a 45 mm přístrojů a podobně. Nic z toho 

ale nebylo investorem v zadání požadováno a důraz byl kladen především na "ušití 

parametrů sítě přesně na míru požadavků s minimálními náklady". Rovněž požadavek 

na oddělení sítí pro obě firmy, které objekt užívají, se podařilo vybudováním dvou zcela 

nezávislých sítí s oddělenými datovými rozvaděči naplnit. 

Dokázal jsem navrhnout dvě oddělené nezávislé sítě, které splňují nejen požadavky 

zadání, ale budou svými parametry vyhovovat po několik dalších let. Především mě těší, 

že existuje reálná šance, že se celé mnou navržené síťové řešení bude pravděpodobně 

ještě koncem tohoto roku (2013) realizovat.  



48 
 

Seznam použité literatury a zdrojů 

1. DONAHUE, G. Kompletní průvodce síťového experta. Brno: Computer press, 
2009. 528 s. ISBN 978-80-251-2247-1. 
 

2. HORÁK, J., M. KERŠLÁGER. Počítačové sítě pro začínající správce. 
5. aktualizované vydání. Brno: Computer Press, 2011. 304 s. ISBN 978-80-251-
3176-3. 
 

3. KABELOVÁ, A. a L. DOSTÁLEK. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem 
DNS. 5. vydání. Brno: Computer Press, 2008. 488 s. ISBN 978-80-251-2236-5. 

4. PUŽMANOVÁ, R. TCP/IP v kostce. 2. vydání. České Budějovice: Kopp, 2009. 
619 s. ISBN 978-80-7232-388-3. 

5. SOSINSKY, B. Mistrovství - počítačové sítě. 1. vydání. Brno: Computer Press, 
2010. 840 s. ISBN 978-80-251-3363-7. 
 

6. SPORTACK, M. A. Směrování v sítích IP. Brno: Computer Press, 2004. 351 s. 
ISBN 80-251-0127-4. 

7. TRULOVE, J. Sítě LAN: hardware, instalace a zapojení. 1. Vydání. Praha: Grada, 
2009. 384 s. ISBN 978-80-247-2098-2. 
 

8. ONDRÁK, V. Přednášky - počítačové sítě. Brno: VUT Fakulta podnikatelská, 

2010. 

9. JORDÁN, V. Jak na to?: Profesionální datové komunikace, strukturované a 
multimediální komunikace. Kroměříž: KASSEX, 2005 
 

10. NORMY, ČSN [online]. 2010 [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: http://www.normy.cz/ 
 

11. ELTES, spol. s r. o. Home page. Eltes.info [online]. ©2005 [cit. 2013-04-14] 
Dostupné z: http://www.eltes.info 
 

12. CHARITA ŠUMPERK, Webové stránky [online]. ©2013 [cit. 2013-04-13] 
Dostupné z: http://www.sumperk.charita.cz 
 

13. HARDWARESITI, Pasivní síťové prvky [online]. ©2012 [cit. 2013-04-14]. 
Dostupné z: http://hardwaresiti.webnode.cz/hardware-pocitacovych-siti/pasivni-
sitove-prvky 
 



49 
 

14. DVOŘÁK, P. Světlo XII: Optické vlákno. In: Jihlavská astronomická společnost 
[online]. ©2010 [cit. 2013-01-25]. Dostupné z: http://www.jiast.cz/clanky/svetlo-
xii-opticke-vlakno 
 

15. KRUGEL EXIM, Patch panel cat3 [online]. ©2012 [cit. 2013-02-25]. Dostupné z: 
http://www.krugel.cz/photos/fotografie/patch_panel_cat.3 
 

16. CONTEG, spol. s r. o. ROF-42-60/80,19“ datový stojanový rozvaděč 42U [online]. 
©2013 [cit 2013-02-25]. Dostupné z: http://www.e-conteg.cz/rof-42-60-80-19-
datovy-rozv-vyska-42u-sire-600-hloubka-800 
 

17. CONTEG, spol. s r. o. RSG4-42-19/74-LF, 19“ otevřený rám 42U [online]. ©2013 
[cit 2013-02-25]. Dostupné z: http://www.e-conteg.cz/rsg-42-55-74-71-89-19-
otevreny-ram-42u-55-74-s-vnejsi-patkou-smontovany 
 

18. FLOOR WOOD, Podlahová lišta pro vedení kabelů LM60 Arbiton 39 [online]. 
©2013 [cit. 2013-02-25]. Dostupné z: http://www.floorwood.cz/podlahova-lista-
pro-vedeni-kabelu-lm60-arbiton-39-hlinik/ 
 

19. MRÁZEK, O. Princip činnosti Power Over Ethernet. In: hw.cz [online]. ©2004 [cit. 
2013-05-11]. Dostupné z: http://www.hw.cz/produkty/ethernet/princip-cinnosti-
power-over-ethernet.html 
 

20. KEATING, T. 802.3at-2009 Power over Ethernet (PoE) Plus Standard Ratifield. 
In: blog.tmcnet.com [online]. ©2009 [cit. 2013-05-02]. Dostupné z: 
http://blog.tmcnet.com/blog/tom-keating/voip/8023at-2009-power-over-ethernet-
poe-plus-standard-ratified.asp 

 
21. KASSEX, spol. s r.o. CMPH2 2U organizér [online]. ©2009 [cit. 2013-05-02]. 

Dostupné z: http://www.kassex.cz/files/default/content/panduit/CMPHF2.jpg 
 

22. C-SHOP.cz, Dvojzásuvka ABB TANGO bílá [online]. ©2010 [cit. 2013-05-02]. 
Dostupné z: http://www.c-shop.cz/zbozi/318575_original.jpg 
 

23. KOPOS KOLÍN, a.s. Na rozvody s parapetními kanály [online]. ©2013 [cit. 2013-
05-10]. Dostupné z: http://www.kopos.cz/images/paraplisty13_m.jpg 
 

 

 

 



50 
 

Seznam obrázků, tabulek a grafů 

Tab 1. Kabely založené na krouceném páru (5, s. 176) .................................................. 27 

Tab 4. Přehled rozsahů frekvencí (5, s. 190) .................................................................. 30 

 

Obr 1. Firemní komplex (vlastní zdroj) .......................................................................... 14 

Obr 2. Přízemí budovy A (vlastní zdroj) ........................................................................ 16 

Obr 3. Druhé patro budovy A (vlastní zdroj) .................................................................. 17 

Obr 4. Přízemí budovy B (vlastní zdroj) ......................................................................... 19 

Obr 5. Vrstvy ISO/OSI (vlastní zdroj) ............................................................................ 21 

Obr 6. Topologie sběrnice (vlastní zdroj) ....................................................................... 24 

Obr 7. Topologie kruh (vlastní zdroj) ............................................................................. 24 

Obr 8. Topologie hvězda (vlastní zdroj) ......................................................................... 25 

Obr 9. Koaxiální kabel (13) ............................................................................................ 26 

Obr 10. Nestíněný kroucený párový kabel (13) .............................................................. 26 

Obr 11. Optická vlákna (14) ........................................................................................... 29 

Obr 12. Integrovaný patch panel se zářezovými bloky (15) ........................................... 34 

Obr 13. Uzavřený rozvaděč (16) ..................................................................................... 35 

Obr 14. Otevřený rám (17) ............................................................................................. 35 

Obr 15. Organizér kabeláže (21) ..................................................................................... 35 

Obr 16. Datová zásuvka s popisovým polem (22) .......................................................... 35 

Obr 17. Parapetní kanál KOPOS (23) ............................................................................. 36 

Obr 18. Soklová lišta (18) ............................................................................................... 36 

Obr 19. Blokové schéma sítě (vlastní zdroj) ................................................................... 38 

 

 



51 
 

Přílohy 

Příloha č. 1:  Rozpočet 

Příloha č. 2:  Osazení datového rozvaděče DR1 

Příloha č. 3:  Osazení datového rozvaděče DR2 

Příloha č. 4:  Tabulka kabelů 

Příloha č. 5:  Rozpis zásuvek a prvků kabelového nosného systému 

Příloha č. 6:  Osazení a značení zásuvek patch panelů v datovém rozvaděči DR1 

Příloha č. 7:  Osazení a značení zásuvek patch panelů v datovém rozvaděči DR2 

Příloha č. 8:  Půdorys 1. nadzemního podlaží 

Příloha č. 9:  Trasy kabelů v 1. nadzemním podlaží 

Příloha č. 10:  Značení přípojných míst v 1. nadzemním podlaží 

Příloha č. 11:  Půdorys 2. nadzemního podlaží 

Příloha č. 12:  Trasy kabelů v 2. nadzemním podlaží 

Příloha č. 13:  Značení přípojných míst v 2. nadzemním podlaží 



Příloha č. 1: Rozpočet

Název položky Označení Výrobce Ks (m) Cena/mj Celkem Kč

Kanál parapetní PK 140x70 D HD KOPOS 129 298,00 38 442,00 

Kryt spojovací 8462 HB KOPOS 30 87,10 2 613,00 

Krabice přístrojová KP PK KOPOS 50 36,20 1 810,00 

Přístrojová podložka jednonásobná 8440-11 KOPOS 4 26,60 106,40 

Přístrojová podložka dvojnásobná 8440-12 KOPOS 23 34,10 784,30 

Kryt koncový 8461 HB KOPOS 16 87,00 1 392,00 

Kryt ohybový 8463 HB KOPOS 8 140,50 1 124,00 

Vnitřní roh 8465 HB KOPOS 10 140,60 1 406,00 

Elektroinstalační kanál EKD 80x40 HD KOPOS 34 103,40 3 515,60 

Vnější roh 8506 HB KOPOS 2 46,60 93,20 

Kryt spojovací 8502 HB KOPOS 15 32,60 489,00 

Elektroinstalační kanál   EKD 100x40 HD KOPOS 7 137,90 965,30 

Kryt spojovací  EKD  8512 HB KOPOS 3 43,00 129,00 

Drátěný žlab do racku DZ 60x100 KOPOS 4 365,00 1 460,00 

Rámeček TANGO jednonásobný   3901A-B10B ABB 4 24,00 96,00 

Rámeček TANGO dvojnásobný   3901A-B20B ABB 23 36,00 828,00 

Maska nosná pro dvě komunikační zásuvky   5014A-B1018 ABB 50 26,00 1 300,00 

Kryt komunikační zásuvky s popisovým polem   5014A-A100B ABB 50 57,00 2 850,00 

Keystone CAT5 UTP RJ45 černý modulární jack
AX101310, T568/B kompatibilní s TANGO
UTP kabel s PVC izolací 1700E/160 MHz BELDEN 1858 6,20 11 519,60 

Modulární patch panel 24 port bez osazení, černý 1U AX101571 BELDEN 5 760,00 3 800,00 

Organizér kabeláže jednostranný černý 2U A0644492 BELDEN 5 800,00 

Patch kabel kategorie 5 UTP 0,5 m šedý AX102386 BELDEN 68 70,00 4 760,00 

Patch kabel kategorie 5 UTP 0,5 m červený AX102532 BELDEN 28 70,00 1 960,00 

Rack 38U KMR-vvv-38U-1000 KROMEXIM 2 8 250,00 16 500,00 

Police na dokumentaci 2U zamykatelná černá KROMEXIM 2 1 260,00 2 520,00 

Police pevná 1U PP-1U-2-150 KROMEXIM 2 140,00 280,00 

Popisky kabelů, vázací pásky, drobný instalační materiál 6 000,00 

Switch PoE 100M FNSW-1600P PLANET 2 5 200,00 10 400,00 

Switch 1000 BaseT s WEB managementem GSW-2404SF PLANET 5 4 864,00 24 320,00 

Instalace, certifikace 75 000,00 

Náklady celkem: 233 863,40 (Cena v Kč bez DPH 21%)

Realizace počítačové sítě v objektu firmy ELTES spol. s.r.o.

AX101310 IBDN 1200 BELDEN 200 87,00 17 400,00 

odhad

odhad
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Příloha č. 2: Osazení datového rozvaděče DR1 
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ELTES

Označení Port Označení Port Označení Délka (m)

PP1 1 EK1.1 A PP1.1‐EK1.1‐A 6

PP1 2 EK1.1 B PP1.2‐EK1.1‐B 6

PP1 3 EK1.2 A PP1.3‐EK1.2‐A 6

PP1 4 EK1.2 B PP1.4‐EK1.2‐B 6

PP1 5 EK1.3 A PP1.5‐EK1.3‐A 11

PP1 6 EK1.3 B PP1.6‐EK1.3‐B 11

PP1 7 EK1.4 A PP1.7‐EK1.4‐A 11

PP1 8 EK1.4 B PP1.8‐EK1.4‐B 11

PP1 9 EK1.5 A PP1.9‐EK1.5‐A 15

PP1 10 EK1.5 B PP1.10‐EK1.5‐B 15

PP1 11 EK1.6 A PP1.11‐EK1.6‐A 15

PP1 12 EK1.6 B PP1.12‐EK1.6‐B 15

PP1 13 EK1.7 A PP1.13‐EK1.7‐A 11

PP1 14 EK1.7 B PP1.14‐EK1.7‐B 11

PP1 15 EK1.8 A PP1.15‐EK1.8‐A 11

PP1 16 EK1.8 B PP1.16‐EK1.8‐B 11

PP1 17 EK1.9 A PP1.17‐EK1.9‐A 4

PP1 18 EK1.9 B PP1.18‐EK1.9‐B 4

PP1 19 EK1.10 A PP1.19‐EK1.10‐A 4

PP1 20 EK1.10 B PP1.20‐EK1.10‐B 4

PP1 21 EK2.1 A PP1.21‐EK2.1‐A 15

PP1 22 EK2.1 B PP1.22‐EK2.1‐B 15

PP1 23 EK2.2 A PP1.23‐EK2.2‐A 15

PP1 24 EK2.2 B PP1.24‐EK2.2‐B 15

PP2 1 EK2.3 A PP2.1‐EK2.3‐A 20

PP2 2 EK2.3 B PP2.2‐EK2.3‐B 20

PP2 3 EK2.4 A PP2.3‐EK2.4‐A 20

PP2 4 EK2.4 B PP2.4‐EK2.4‐B 20

PP2 5 EK2.5 A PP2.5‐EK2.5‐A 26

PP2 6 EK2.5 B PP2.6‐EK2.5‐B 26

PP2 7 EK2.6 A PP2.7‐EK2.6‐A 26

PP2 8 EK2.6 B PP2.8‐EK2.6‐B 26

PP2 9 EK2.7 A PP2.9‐EK2.7‐A 18

PP2 10 EK2.7 B PP2.10‐EK2.7‐B 18

PP2 11 EK2.8 A PP2.11‐EK2.8‐A 18

PP2 12 EK2.8 B PP2.12‐EK2.8‐B 18

PP2 13 ED1.1 A PP2.13‐ED1.1‐A 7

PP2 14 ED1.1 B PP2.14‐ED1.1‐B 7

PP2 15 ED1.2 A PP2.15‐ED1.2‐A 7

PP2 16 ED1.2 B PP2.16‐ED1.2‐B 7

PP2 17 ED2.1 A PP2.17‐ED2.1‐A 55

PP2 18 ED2.1 B PP2.18‐ED2.1‐B 55

PP2 19 ED2.2 A PP2.19‐ED2.2‐A 60

PP2 20 ED2.2 B PP2.20‐ED2.2‐B 60

Patch Panel Zásuvky Kabely

Příloha č. 4: Tabulka kabelů



ELTES

Označení Port Označení Port Označení Délka (m)

PP2 21 EKU.1 A PP2.21‐EKU.1‐A 14

PP2 22 EKU.1 B PP2.22‐EKU.1‐B 14

PP2 23 EKU.2 A PP2.23‐EKU.2‐A 14

PP2 24 EKU.2 B PP2.24‐EKU.2‐B 14

PP3 1 EJ.1 A PP3.1‐EJ.1‐A 30

PP3 2 EJ.1 B PP3.2‐EJ.1‐B 30

PP3 3 EJ.2 A PP3.3‐EJ.2‐A 30

PP3 4 EJ.2 B PP3.4‐EJ.2‐B 30

PP3 5 ESK.1 A PP3.5‐ESK.1‐A 31

PP3 6 ESK.1 B PP3.6‐ESK.1‐B 31

PP3 7 ESK.2 A PP3.7‐ESK.2‐A 31

PP3 8 ESK.2 B PP3.8‐ESK.2‐B 31

PP3 9 ES.1 A PP3.9‐ES.1‐A 25

PP3 10 ES.1 B PP3.10‐ES.1‐B 25

Počet přípojek 58 1112Celková délka použitých kabelů

Patch Panel Zásuvky Kabely



CHARITA

Označení Port Označení Port Označení Délka (m)

PP1 1 CK1.1 A PP11‐CK1.1‐A 5

PP1 2 CK1.1 B PP12‐CK1.1‐B 5

PP1 3 CK1.2 A PP13‐CK1.2‐A 7

PP1 4 CK1.2 B PP14‐CK1.2‐B 7

PP1 5 CK1.3 A PP15‐CK1.3‐A 7

PP1 6 CK1.3 B PP16‐CK1.3‐B 7

PP1 7 CK1.4 A PP17‐CK1.4‐A 10

PP1 8 CK1.4 B PP18‐CK1.4‐B 10

PP1 9 CK1.5 A PP19‐CK1.5‐A 10

PP1 10 CK1.5 B PP110‐CK1.5‐B 10

PP1 11 CK2.1 A PP111‐CK2.1‐A 22

PP1 12 CK2.1 B PP112‐CK2.1‐B 22

PP1 13 CK2.2 A PP113‐CK2.2‐A 22

PP1 14 CK2.2 B PP114‐CK2.2‐B 22

PP1 15 CK3.1 A PP115‐CK3.1‐A 16

PP1 16 CK3.1 B PP116‐CK3.1‐B 16

PP1 17 CK3.2 A PP117‐CK3.2‐A 16

PP1 18 CK3.2 B PP118‐CK3.2‐B 16

PP1 19 CK3.3 A PP119‐CK3.3‐A 19

PP1 20 CK3.3 B PP120‐CK3.3‐B 19

PP1 21 CK3.4 A PP121‐CK3.4‐A 19

PP1 22 CK3.4 B PP122‐CK3.4‐B 19

PP1 23 CK3.5 A PP123‐CK3.5‐A 23

PP1 24 CK3.5 B PP124‐CK3.5‐B 23

PP2 1 CK3.6 A PP21‐CK3.6‐A 23

PP2 2 CK3.6 B PP22‐CK3.6‐B 23

PP2 3 CK4.1 A PP23‐CK4.1‐A 21

PP2 4 CK4.1 B PP24‐CK4.1‐B 21

PP2 5 CK4.2 A PP25‐CK4.2‐A 21

PP2 6 CK4.2 B PP26‐CK4.2‐B 21

PP2 7 CK4.3 A PP27‐CK4.3‐A 24

PP2 8 CK4.3 B PP28‐CK4.3‐B 24

PP2 9 CK4.4 A PP29‐CK4.4‐A 24

PP2 10 CK4.4 B PP210‐CK4.4‐B 24

PP2 11 CK5.1 A PP211‐CK5.1‐A 26

PP2 12 CK5.1 B PP212‐CK5.1‐B 26

PP2 13 CK5.2 A PP213‐CK5.2‐A 26

PP2 14 CK5.2 B PP214‐CK5.2‐B 26

PP2 15 CJ.1 A PP215‐CJ.1‐A 16

PP2 16 CJ.1 B PP216‐CJ.1‐B 16

PP2 17 CJ.2 A PP217‐CJ.2‐A 16

PP2 18 CJ.2 B PP218‐CJ.2‐B 16

Počet přípojek 42 746

Patch Panel Zásuvky Kabely

Celková délka použitých kabelů
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Příloha č. 5:  Rozpis zásuvek a prvků kabelového nosného systému.
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Příloha č. 6: Osazeni a značení zásuvek patch panelů v datovém rozvaděči DR1
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Příloha č. 7: Osazení a značení zásuvek patch panelů v datovém rozvaděči DR2
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LEGENDA:

Přípojné místo
Kanál parapetní  PK 140x70 D HD (KOPOS)

Svislý průchod stropem
Vodorovný průchod stěnou

Datový rozvaděč

[1
2]

[1
]

Příloha č. 8: Půdorys 1. nadzemního podlaží
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Příloha č. 9: Trasy kabelů v 1. nadzemním podlaží
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Příloha č. 10: Značení přípojných míst v 1. nadzemním podlaží

Značení přípojných míst v 1. nadzemním podlaží
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Kanál parapetní  PK 140x70 D HD (KOPOS)
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Svislý průchod stropem
Vodorovný průchod stěnou

Datový rozvaděč

Elektroinstalační kanál  EKD 100x40 HD (KOPOS)

Příloha č. 11: Půdorys 2. nadzemního podlaží

4

Rekonstrukce počítačové sítě v objektu
firmy ELTES spol. s r.o.

Půdorys 2. nadzemního podlaží

Martin Smejkal

PROJEKT:

NÁZEV VÝKRESU:

KRESLIL:

POSLEDNÍ ÚPRAVA:

STRANA:

19.5.2013



TR
AS

A 
 F

D
R1

Nevyužívaný
půdní
prostor

Nevyužívaný
půdní
prostor

Nevyužívaný
půdní

prostor

Nevyužívaný
půdní

prostor

Kancelář ELTES
(EK1)

Kancelář ELTES
(EK2)

Jednací místnost
ELTES

(EJ)

Kuchyňka
(EKU)

WC

Sprcha

Schodiště
(ES)

TR
AS

A 
 A

TR
AS

A 
 B

TRASA  C(1/2)

TR
AS

A 
 G

TR
AS

A 
 E

(1
/2

)

TR
AS

A 
 D

TR
AS

A 
 H

TRASA  C(2/2)

TRASA  Y(1/2)

TRASA  X(1/2)

TR
AS

A 
 E

(1
/2

)

Trasa C
Trasa D

Trasa B
Trasa A

LEGENDA:

Přípojné místo

Svislý průchod stropem

Datový rozvaděč

Trasa E
Trasa F
Trasa G
Trasa H

Příloha č. 12: Trasy kabelů v 2. nadzemním podlaží
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Datový rozvaděč

Elektroinstalační kanál  EKD 100x40 HD (KOPOS)

Příloha č. 13: Značení přípojných míst v 2. nadzemním podlaží
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