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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou a následným návrhem univerzální kabeláže 

v multifunkčním domě, který v současné době slouží jako sídlo pro potřeby 

nejmenované společnosti a čtyřčlenné rodiny v podobě bytu, kde je současný stav 

počítačové sítě nevyhovující. První část práce se zabývá analýzou současného stavu 

domu. Ve druhé části se práce zaměřuje na teoretická východiska, na jejichž základě 

bude společně s analýzou vytvořen vlastní návrh řešení. Tímto návrhem, včetně 

konkrétních prvků a postupů, které budou při realizaci použity, se zabývá závěrečná 

kapitola.     

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the analysis, followed by design of a computer network 

in the multifunctional house, which will be used for purposes of an unnamed company 

and also for a family of four members. First part is based on the analysis of the current 

state of the house. The second part is focusing on the theoretical bases, which will be 

used, together with an analysis, to design a custom solution. This custom solution, 

including specific procedures and elements, which will be implemented in realization, is 

described in the final part of this bachelor thesis. 
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Úvod 

Univerzální kabeláž, a s ní spojené výhody, již ani zdaleka nejsou v dnešní době 

výhradou jen nadnárodních korporací či velkých firem. Právě naopak, stále více jsou 

tyto kabeláže instalovány i do obyčejných rodinných domů, ať se jedná o novostavbu či 

rekonstrukci staršího objektu. Ve stále větší míře jsou tak součástí nejen již zmíněných 

domácností, ale zcela pochopitelně i malých a středně velkých firem. Tyto firmy jsou 

pak, v nemalé míře, na funkčnosti takové kabeláže zcela závislé a bez ní by prakticky 

nemohly existovat.  

Z výše uvedeného vyplývá, že na kvalitu provedení a především prvotřídní funkčnost 

kabeláže, jsou kladeny stále větší nároky. Aby byly tyto nároky splněny, je třeba se 

nejen při návrhu, ale také při vlastní instalaci řídit určitými skutečnostmi. Mezi tyto 

skutečnosti lze zařadit například existující normy pro tvorbu univerzální kabeláže. 

Jelikož jsou v dnešní době vyvíjeny informační technologie obrovským tempem, a 

spolu s nimi postupně roste i počet přenášených dat po síti, je třeba v návrhu nejen 

navrhnout kabeláž odpovídající aktuálním požadavkům investora, ale je třeba počítat i 

s určitou rezervou do budoucnosti. Touto rezervou je myšlen nejen výběr takových 

aktivních prvků sítě, které budou schopny bez problémů zvládat i budoucí nároky na 

přenos dat, ale i takový návrh kabelových tras, ve kterém je počítáno s dalším 

rozšiřováním sítě. Řešení, které s výše uvedenými skutečnosti počítá, je tak velice 

perspektivní jak v přítomnosti, tak i v budoucnosti, protože navyšování počtu 

kabelových tras, a tím i navyšování celkové kapacity sítě je v takovémto typu řešení 

většinou velmi jednoduché z hlediska provedení, z hlediska financí pak velice levné. 

V případě nedostatečné rezervy (u aktivních i pasivních prvků), nedodržení norem, nebo 

i neodbornou instalací, například ve snaze firmy ušetřit na univerzální kabeláži 

maximální možný počet finančních prostředků, pak dochází nejen k naprosto 

nevyhovujícímu stavu v budoucnu, ale i v přítomnosti, kdy se mohou vyskytovat 

problémy v podobě neustálého zahlcování aktivních prvků, kolapsů sítě, či nedosažení 

potřebných přenosových parametrů, i přes správně zvolený materiál (1). 
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Cíl a metodika práce 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření návrhu počítačové sítě multifunkčního domu, 

kde v současné době sídlí společnost a také bydlí čtyřčlenná rodina. Tato síť by měla 

nahradit stávající pomalou a velice chaoticky vytvořenou síť, která již nestačí pro 

potřeby firmy ani domácnosti. Návrh nové počítačové sítě bude realizován na základě 

požadavků a potřeb investorů a analýze objektu. 

V úvodní části bude analyzován současný stav budovy, který bude obsahovat rozlohu 

domu, jeho popis a dále také popis veškerých místností, včetně aktuálního vybavení 

místností, rozmístění oken, rozlohy apod. 

Ve druhé části práce budou představena teoretická východiska, na jejichž základech by 

měl být, společně s analýzou současného stavu a požadavků investorů, vypracován 

návrh vlastního řešení dané univerzální kabeláže. 

V závěrečné třetí části se pak bude bakalářská práce zabývat navržením konkrétních 

prvků pro tvorbu kabeláže v objektu. Tyto prvky budou navrženy s ohledem na 

požadavky investorů, kvalitu jednotlivých prvků a také typu a délce poskytované 

záruky.  
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1. Analýza současného stavu 

V této kapitole se bude bakalářská práce zabývat analýzou současného stavu 

multifunkčního domu, aby bylo možné následně navrhnout vhodnou univerzální 

kabeláž. Takto navrhnutá kabeláž by měla při realizaci, společně s návrhem některých 

aktivních prvků, vytvořit moderní počítačovou síť, která by měla být vyhovující jak 

požadavkům již zabydlené rodiny, tak i požadavkům samotné firmy, která se do domu 

teprve bude stěhovat.  

 

1.1 Popis společnosti 

Jelikož si firma, která bude v objektu působit společně s rodinou, přeje zůstat 

v anonymitě, je nutné toto přání respektovat, a proto bude dále tato společnost uváděna 

pod písmeny XY. Několik detailů však o této společnosti je možné zmínit, aniž by byla 

jakkoli narušena, firmou požadovaná, anonymita. Jedná se o společnost s ručením 

omezeným, která je zaměřena na grafické služby s ročním obratem zhruba 15 mil. Kč, 

10 zaměstnanci a zadlužeností ve výši zhruba 30% z celkového kapitálu, což vypovídá a 

dobré finanční situaci. 

 

1.2 Popis objektu 

Multifunkční dům, na který je tato práce zaměřena, se nachází v Brně, konkrétně 

v městské části komín a je zobrazen na obrázcích níže.  

 

Obrázek 1: Multifunčkní dům - čelní pohled (Vlastní zpracování) 
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Obrázek 2: Multifunčkní dům -  pohled shora (Vlastní zpracování) 

 

Tento dům je koncipován, jak je možno vidět z fotografií, jako 3 patrový dům(včetně 

dvou podkrovních místností) a je postaven na rozmezí dvou různých výškových úrovní 

zeminy. Dům tak z čelního pohledu vypadá jako menší rodinný dům s podkrovními 

pokoji(obrázek 1). Z leteckého pohledu lze však vidět, že dům je postaven na nižší 

úrovni zeminy a je velikost je tak více než dvojnásobná oproti čelnímu pohledu 

(obrázek 2). Díky této konstrukci se hlavní vstupní dveře do domu nachází v mezipatře 

mezi prvním a druhým patrem. Za vstupními dveřmi pak následuje menší chodba 

s jedním párem dveří, každými z jedné strany chodby a schody za těmito dveřmi. Jedny 

vedoucí nahoru do 1.patra do bytu rodiny, druhé pak do sídla firmy XY. 

Budova stojí na rozloze 10,5 x 15m
2
, s obvodovými nosnými zdmi o tloušťce 

70cm(včetně zateplení), vnitřními nosnými zdmi o tloušťce 30cm a vnitřními 

nenosnými - oddělovacími zdmi s tloušťkou 15cm. Všechny vnitřní zdi jsou tvořeny 

z cihel, venkovní zdi pak z tvárnic. V podlahách je zabudované podlahové topení, 

pokryté vrstvou betonu o šířce 20cm. Ten je následně potažen linoleem. Pouze 

v prostorách kuchyní, koupelen, wc a malé sauny v bytě rodiny je na betonu místo 

linolea položena dlažba. Stropy jsou pak řešeny pomocí podhledů, kterými jsou taženy 

veškeré elektrické rozvody, které jsou pak dále taženy husími krky přímo až 

k potřebným místům (zásuvkám, vypínačům, atp.). Přibližně uprostřed domu jsou 

zřízeny stoupačky, kterými je tažena veškerá kabeláž mezi jednotlivými patry domu. 
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 Jelikož se původní majitel spokojil pouze s bezdrátovým wifi internetem, lze v domě 

nalézt pouze dva přístupové body wifi a to v prvním a druhém patře, aby byla zajištěna 

kvalitní síla signálu v nejvíce obývaných částech domu. Jak rodina, tak společnost XY 

však mají na síť zcela jiné požadavky a obzvláště pro firmu je stávající stav více než 

nevyhovující. Předtím, než se tedy firma do domu kompletně nastěhuje, bude na 

základě domluvy s rodinou v celém domě vytvořena nová univerzální kabeláž dle 

požadavků zadavatelů. 

 

1.3 Požadavky investorů 

 Vytvořit 2 vzájemně oddělené sítě – jednu pro rodinu a jednu pro firmu tak, aby 

se uživatelé jedné sítě nedostali do druhé sítě a opačně. Zvláště pro firmu by 

mohla být tato skutečnost nepříjemná, jelikož hodlá na síti udržovat citlivá data, 

potřebná pro každodenní provoz, 

 zajistit dostatečný počet datových zásuvek, aby nevznikl problém v případě 

dočasného či trvalého navýšení počtu uživatelů, případně síťových zařízení, 

 použitá technologie by měla být vybrána s dostatečnou kapacitou, aby nebylo 

nutné ji alespoň 10 let jakkoli inovovat, 

 zajistit dostatečnou kapacitu na obou sítích tak, aby jeden uživatel neomezoval 

ostatní – v případě rodiny nutno zajistit bezproblémový datový tok pro sledování 

FullHD filmů ze sdíleného datového úložiště a zároveň současné využívání 

internetu dětmi. V případě firmy pak např. bezproblémový každodenní provoz 

se současným velkoformátovým tiskem plakátů, 

 nenutnost vést kabelové trasy v kabelových chráničkách uvnitř zdí, investoři 

akceptují vedení lištami po stěnách a podlahách a v parapetních kanálech z 

důvodu minimalizace vysekávání otvorů ve zdech, 

 použít pokud možno certifikovaný kabelážní systém s dlouholetou zárukou, 

 použití pouze dvouportových zásuvek, s možností použití vícenásobných 

rámečků, 

 design zásuvek nejlépe od firmy ABB – sladění s již instalovanými prvky el. 

sítě.  
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1.4 Popis jednotlivých místností multifunkčního domu 

Při popisu místností bude bakalářská práce vycházet ze zapůjčených a překreslených 

plánů půdorysu budovy z výkresové dokumentace. Místnosti budou popisovány od 

přízemí směrem nahoru a značeny podle výkresové dokumentace - například 001, kdy 

první 0 značí patro, v tomto případě přízemí a následující 01 značí číslo místnosti na 

daném patře. Dále zde bude nastíněna představa investora, jaké vybavení si z hlediska 

aktivních prvků sítě v dané místnosti představuje. Záchody, chodby a také koupelny  

nebudou zmíněny, ani jeden z investorů si zde nepřeje jakékoli prvky univerzální 

kabeláže. 

 

1.4.1 Přízemí 

V přízemí a prvním patře se nachází sídlo společnosti XY, které společnost každodenně 

využívá pro svou činnost. 

 

001 – Garáž 

Garáž je dostatečně prostorná místnost, aby se do ní vlezl i automobil třídy SUV a jeden 

motocykl. Prostorově zabírá 42m
2
. Přímo proti garážovým vratům je rozměrný pracovní 

stůl. Místnost je bez okna. 

 

003 – Skladovací místnost firmy 

Skladovací místnost firmy slouží, jak už samotný název napovídá, k uskladnění 

nejrůznějších věcí, určených hlavně pro provoz firmy. Zabírá 24m
2
 a není zde umístěno 

žádné okno. Místnost je tak osvětlena pouze umělým osvětlením. Lze zde nalézt regály 

pro uskladnění majetku firmy. Dále se v této místnosti nachází stoupačky do vyššího 

patra.  
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004 – Kancelář 

Tato kancelář je vyhrazena jen pro ředitele firmy. Je velká celkem 16m
2
. Přímo naproti 

dveřím se nachází jedno rozměrné, dvoukřídlé okno. U pravé stěny je umístěn pracovní 

stůl, u levé pak příslušné skříně, police a další základní vybavení kanceláře. Na 

pracovním stole se nachází stolní počítač, notebook a malá tiskárna, kterou je možné 

zapojit do sítě.  

 

006 – Posilovna 

Rozměrná, 17,5m
2
  velká místnost. Po vstupu do místnosti se naproti dveřím nachází 

okno menších rozměru. V místnosti je nástěnné zrcadlo, velké přes celou stěnu, se 

dvěma policemi plnými činek umístěnými právě před tímto zrcadlem a několik strojů 

určených k cvičení. 

 

007 – Zasedací místnost 

Jedná se o rozměrnou místnost, avšak ne tak rozměrnou, jakou je garáž. Celkově se 

rozprostírá na rozloze 35m
2
. Místnost je vybavena dvěma rozměrnými, dvoukřídlými 

okny na pravé stěně při vstupu do místnosti. Zhruba uprostřed místnosti se pak nachází 

velký konferenční stůl, u kterého se v budoucnu budou scházet zaměstnanci firmy na 

poradách. Na stěně naproti dveřím je umístěno promítací plátno a na stropě před 

plátnem je přimontován datový projektor.  V této místnosti má společnost v plánu 

pořádat nejen pravidelné porady se zaměstnanci, ale i schůzky s významnými 

zákazníky, kterou se neobejdou bez použití notebooků.  
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1.4.2 První patro 

101 – Obývací pokoj 

Jedná se o místnost určenou k odpočinku, především pro zaměstnance, případně jejich 

návštěvy či zákazníky. Tato místnost disponuje dvěma okny na jižní straně místnosti. 

Uprostřed je umístěna sedačková souprava, přímo naproti širokoúhlé televize 

s podporou IP protokolu, která visí na východní stěně místnosti. Do této místnosti pak 

firma plánuje umístit velkou sdílenou tiskárnu kvůli velké ploše, kterou místnost zabírá. 

Tato plocha činí 35m
2
. 

 

102, 108, 109 – Kanceláře 

Jedná se o další kanceláře, tentokrát pro samotné zaměstnance, kde lze přes pracovní 

dobu prozatím najít 3 osoby. Kancelář 102 je vybavena jedním masivním oknem na 

západní straně budovy, kancelář 108 pak dvěma menšími okny na stejné straně a 

kancelář 109, při porovnání obou předchozích kanceláří, jedním menším oknem, opět 

na západní straně budovy. Kanceláře 102 a 108 zabírají celkem  32m
2
 a jsou tak téměř 

rozměrově identické. Uprostřed těchto místností je postaven jeden velký pracovní stůl, 

určený pro 4 osoby, kde má každá osoba pracovní místo na jedné straně stolu. Kancelář 

109, z důvodu menších rozměrů, má samostatné pracovní stoly, umístěny na severní, 

východní (naproti oknu) a západní (naproti dveřím) straně místnosti. S dalším 

zaměstnancem se v této kanceláři, kvůli malé rozloze místnosti (10m
2
), již nepočítá.  

 

105 – Místnost se stoupačkami elektrických rozvodů 

V této místnosti se nachází pouze stoupačky elektrických rozvodů a jedno malé okno na 

východní straně,  pro odvětrávání. Kromě stoupaček se zde nachází i přístupový bod 

Wifi. Místnost je velká 12m
2
.  
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106 – Kuchyně 

Jde o místnost, která se nachází v rohu budovy a zabírá plochu 16m
2
. Je zde kuchyňská 

linka a základním kuchyňské vybavení. Dále, pro plné využití prostoru je zde uprostřed 

umístěn velký jídelní stůl s dostatečným počtem židlí. 

 

1.4.3 Druhé patro 

V tomto a následujícím podkrovním patře domu se již nenachází sídlo firmy, ale začíná 

zde byt rodiny s dvěma dětmi. 

 

201 - Ložnice 

V této místnosti se nachází manželská postel, několik šatních skříní, police a menší, 

konferenční stůl. Je zde zavěšena přímo naproti manželské postele (na západní straně 

místnosti, hned za dveřmi) širokoúhlá televize s podporou IP protokolu. Místnost 

disponuje rozměry 35m
2
 a jedním, v šikmé střeše umístěným vyklápěcím oknem. 

 

202 – Kuchyně 

Kuchyně je spojena s obývacím pokojem, vzájemně oddělena pouze částí kuchyňské 

linky - barem. Je zde umístěno, na jižní straně domu, vyklápěcí okno. Místnost 

disponuje rozměry 14m
2
 a je vybavena kuchyňskou linkou a potřebnými spotřebiči pro 

přípravu jídla. 
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203 – Malá sauna 

Místnost je menších rozměrů, zabírá jen 8m
2
 a nachází se v ní, kromě lavic na sezení po 

stranách místnosti, menší okno umístěné naproti dveřím. 

 

206 – Skladovací prostor 

Tyto prostory se nachází, jak je vidět z nákresu půdorysu (příloha 1), hned vedle 

koupelny. Místnost je neobydlena, nevymalována a bez okna. Pouze s umělým 

osvětlením. Tento prostor funguje jako skladiště nejrůznějších věcí rodiny. Navíc je 

zde, oproti koupelně je podlaha v 1,5m vyšší úrovni. Místnost zabírá 17m
2
. 

 

208 – Spižírna 

V této velmi malé místnosti zabírají skoro celou místnost regály s nejrůznějšími věcmi. 

Mezi zdí a regálem je asi půl metru místa. Místnost nemá okna, osvětlena je pomocí 

LED pásků v jednotlivých regálech a zabírá plochu 4,5m
2
. 

 

209 – Obývací pokoj 

 Obývací pokoj je po garáži druhou nejrozměrnější místností v domě, je spojen 

s kuchyní, která je oddělena jen barovým pultem. Lze zde nalézt na západní straně 

místnosti 2 velká, dvoukřídlá okna. Mezi nimi je pak umístěna na zdi širokoúhlá 

televize s podporou IP protokolu, zatím však bez připojení datového kabelu. Před 

televizí je umístěna sedačková souprava a na bar, který odděluje místnost s kuchyní, 

navazuje jídelní stůl pro 4 osoby. V této místnosti je také umístěn druhý přístupový bod 

wifi a pracovní stůl s osobním počítačem a notebookem. Do budoucna je zde plánována 

větší síťová tiskárna. 
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210 – Pokoj pro hosty 

Jedná se o pokoj velmi podobný skladovacímu prostoru, poněvadž je zde také vůči 

obývacímu pokoji podlaha ve vyšší úrovni se stejnou výškou stropu. Avšak na rozdíl od 

skladovacího prostoru zde můžeme najít vyklápěcí okno, větší výškový rozdíl mezi 

podlahou a stropem a zavedenou elektroinstalaci s topením. Místnost je, díky své malé 

výšce a rozloze 15m
2
 ideální pouze pro přespání. Z vybavení zde lze nalézt manželskou 

matraci přímo naproti dveřím a poté ještě další matraci, jen pro jednu osobu na druhém 

konci místnosti. Dále jsou zde, podél stěny oddělující obývací pokoj umístěny menší 

skříňky s policemi pro ukládání potřebných věcí. Nechybí zde ani menší televize 

s podporou IP protokolu, zatím však bez datového připojení. 

 

1.4.4 Třetí patro 

301, 303 – Dětské pokoje 

V těchto pokojích má rodina ubytované své děti – v každém pokoji jedno. Pokoje mají 

rozlohu 33 a 24m
2
 a jsou v nich instalovány střešní vyklápěcí okna. V pokoji 301 jsou 

navíc, hned za dveřmi v rohu umístěny stoupačky již instalované kabeláže. Z nábytku se 

zde nachází v každém pokoji postel pro jednu osobu, šatní skříň, pod oknem psací stůl a 

za dveřmi, v pokoji 301 po pravé, v pokoji 303 pak po levé straně, jsou instalovány na 

zeď menší televize s podporou IP protokolu, zatím bez datového připojení. Na psacích 

stolech jsou umístěny počítače, notebooky a menší síťové tiskárny, prozatím spojeny 

jen s PC.  
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2. Teoretická východiska 

Tato kapitola bakalářské práce bude popisovat veškerá teoretická východiska, na 

základě kterých bude, společně se zjištěními z analýzy projektu, vytvořen návrh řešení 

univerzální kabeláže pro daný objekt. Tento návrh je pak představen v další kapitole. 

 

2.1 Referenční model ISO/OSI 

Tento model je pouze referenční, fyzicky se tudíž nepoužívá, pouze se z něho logicky 

vychází. Byl vytvořen standardizační společností ISO, ve snaze sjednotit velice 

různorodá řešení tehdejších výrobců síťových prvků, která byly, mezi jednotlivými 

výrobci, vzájemně nekompatibilní. Původní záměr byl však mnohem vyšší, než je 

dnešní referenční model. Byla zde snaha vytvořit standard otevřeného systému „Open 

Systems Architecture“, standardizující komunikaci mezi uzly a horizontální i vertikální 

komunikaci. Avšak pro svá rozsáhlá a mnohdy i nerealizovatelná řešení, navíc když byl 

standard vnucen místo přirozeného vývinu, musela společnost postupně své ambice 

snižovat. Tyto ambice byly sníženy natolik, že nakonec vznikl pouze otevřený síťový 

model „Open System Interconnection“, dnes nazývaný právě jako referenční model 

ISO/OSI. Tento model definuje vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými prvky 

počítačové sítě, v celkem sedmi, na sebe navazujících, vrstvách (2), (3). 

Aplikační vrstva (Application layer) 

Vrstvy orientované na aplikace Prezentační vrstva (Presentation layer) 

Relační vrstva (Session layer) 

Transportní vrstva (Transport layer) Přizpůsobovací vrstva 

Síťová vrstva (Network layer) 

Vrstvy orientované na přenos Linková vrstva (Link layer) 

Fyzická vrstva (Physical layer) 

Obrázek 3: Referenční model ISO/OSI (Vlastní zpracování) 
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2.1.1 Fyzická vrstva 

Fyzická vrstva má za úkol pouze přijímat a odesílat data po přenosových médiích do 

dalších zařízení v síti. Přenosovým médiem pak mohou být např. metalické či 

optické kabely. Jelikož vrstvu nezajímá obsah dat, ale pouze jejich zasílání a přijímání, 

není na této úrovni nutná adresace. Ta je uskutečňována vrstvami vyššími, konkrétně 

vrstvou linkovou a síťovou. Jednotkou přenosu je bit (4), (5). 

Mezi prvky na fyzické vrstvě patří jak pasivní, tak aktivní prvky kabeláže. Z pasivních 

prvků lze zmínit např. (5): 

 Kabelové vedení 

 Jacky, Plugy 

 Datové zásuvky 

Z aktivních prvků lze zmínit však jen ty, které se nezabývají obsahem dat (5): 

 Huby 

 Opakovače (repeater) 

 Převodníky (converter) 

 

2.1.2 Linková vrstva 

Linková vrstva zajišťuje spojení mezi jednotlivými, fyzicky spojenými, prvky 

počítačové sítě. Lze tedy říci, že linková vrstva spojuje všechny prvky sítě, které jsou 

umístěny v jednom síťovém segmentu. Jednotkou přenosu je rámec. Adresace je pak 

uskutečňována prostřednictvím lokálních (MAC) adres. Mezi prvky pracující na linkové 

vrstvě patří přepínače (switch) a mosty (bridge). Tyto prvky pak rozširují broadcastovou 

doménu a rozdělují doménu kolizní (6). 
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Obrázek 4: Komunikace po linkové vrstvě (4) 

 

2.1.3 Síťová vrstva 

Síťová vrstva zajišťuje spojení mezi jednotlivými segmenty sítě. Tyto segmenty mohou 

být od sebe odděleny jakoukoliv vzdáleností a jakýmkoliv počtem uzlů na cestě 

z jednoho segmentu do segmentu druhého. Jednotkou přenosu je paket, adresace pak 

probíhá pomocí globálních (IP) adres. Mezi prvky pracující na této vrstvě řadíme 

směrovače (routery). Ty mají v sobě umístěnu směrovací tabulku, pomocí které jsou 

schopny ohodnotit jednotlivé cesty k cílovému uzlu, a následně vybrat tu nejvýhodnější 

z nich. Směrovací tabulku směrovače je možné nakonfigurovat buď ručně, nebo 

automaticky pomocí směrovacích protokolů (př. RIP – Routing Information Protocol) 

(2), (3). 

 

Obrázek 5: Komunikace po síťové vrstvě (4) 

 

2.1.4 Transportní vrstva 

Transportní vrstva má za úkol zajistit kvalitní a spolehlivý přenos, vyžadovaný vyššími 

vrstvami. Existují zde 2 typy služeb (2): 

 Spojově orientované 

 Nespojové 
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Služby spojově orientované naváží virtuální spojení, potvrdí přijetí rámců a následně 

spojení ukončí. Na základě těchto potvrzení, je pak vysílací uzel schopen znovu odeslat 

ztracené rámce. Typickými příklady tohoto druhu protokolu jsou například protokoly 

SPX a TCP (4). 

Služby nespojové pak na rozdíl od služeb spojově orientovaných slouží pouze k 

odesílání dat. Neexistuje zde jakákoliv kontrola spolehlivosti, je potřeba ji zajistit 

vrstvami vyššími (4). 

Jednotkou přenosu této vrstvy je datagram. Adresace dat probíhá přímo na jednotlivé 

porty daného zařízení (3). 

 

2.1.5 Relační vrstva 

Relační vrstva je nejméně vytíženou vrstvou z celého modelu ISO/OSI. Někdy je také 

nazývána jako vrstva spojová. Vytváří pravidla pro navázání a následné ukončení 

přenosů dat mezi jednotlivými uzly sítě. Jednotkou přenosu je jedno spojení a adresace 

je bezvýznamná, jelikož potřebné adresování již proběhlo na předchozích vrstvách (2), 

(4). 

Zajímavé funkce relační vrstvy (4): 

 Schopnost obnovit spojení po přerušení (např.: navázání na nedokončené 

stahování souborů, pokud tuto funkci umí i server, ze kterého je soubor 

stahován) 

 Schopnost udržet identitu přihlášené osoby na webových stránkách serveru 

 Schopnost udržet zabezpečený přenos na webových stránkách serveru 
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2.1.6 Presentační vrstva 

Z důvodu používání různých kódů např. pro reprezentaci znakových řetězců různými 

systémy, je presentační vrstva pomyslným převodníkem datových struktur mezi syntaxí 

používanou na konkrétním systému a obecnou syntaxí. Dále pak má presentační vrstva 

za úkol provádět konverze přenášených dat do takového formátu, aby mu aplikační 

vrstva, resp. přijímací zařízení rozumělo. Jednotka přenosu a ani adresace již u této 

vrstvy nemá smysl (2). 

 

2.1.7 Aplikační vrstva 

Aplikační vrstva je ze všech 7 představených vrstev nejvyšší vrstvou. Zároveň je 

vrstvou, která je nejbližší uživateli. Ten zde může vidět výsledky všech služeb, které 

zajistily vrstvy předchozí. Dále se také jedná o jedinou vrstvu, jelikož je na nejvyšší 

úrovni, která již nezajišťuje žádné další služby pro vrstvy následující. Vrstva je schopna 

zajistit např. přenosy souborů nebo prohlížení WWW stránek (2), (3). 

 

2.2 Architektura TCP/IP 

Jelikož protokol IP (Internet protocol) zajišťuje přenos paketů nespojovanou a 

nespolehlivou formou, kde není zaručeno pořadí, čas ani samotné doručení jednotlivých 

paketů, byl nad tímto protokolem vyvinut protokol TCP (Transmission Control 

Protocol), který zajišťuje iluzi spolehlivé a spojované komunikace. Tato iluze je 

vytvořena např. obnovením spojení při výpadku, opravením chyb pomocí potvrzení 

nebo garancí pořadí, v jakém jsou data přenášena. Protokol TCP tak zajišťuje 

spolehlivou, řízenou a proti chybám kontrolovanou komunikaci mezi programy 

běžícími na počítačích, které jsou připojeny k síti Internet. Tento protokol je používán 

např. webovými prohlížeči pro doručování e-mailů, nebo přenos souborů. Užití tohoto 

protokolu nad protokolem IP se nazývá architektura TCP/IP (6). 
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Architekturu protokolu TCP/IP je pak, na rozdíl od referenčního modelu ISO/OSI, 

možno rozdělit pouze na čtyři vrstvy (vychází z modelu ISO/OSI, architektura TCP/IP 

určité vrstvy tohoto modelu slučuje do vrstvy jediné), ze které ji stvořena (2), (7): 

 Aplikační vrstvou (application layer) 

 Transportní vrstvou (transport layer) 

 Síťovou vrstvou (nejčastěji označována jako internet layer) 

 Vrstva síťového rozhraní (network interface) 

V aplikační vrstvě je pak integrován například protokol DNS (Domain Name Systém), 

který slouží pro překlad doménových adres, na adresy IP, nebo protokol SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol), který slouží pro e-mailovou komunikaci (7). 

Aplikace, které naopak nevyžadují spolehlivou komunikaci, ale vyžadují komunikaci 

s minimální odezvou (např. video a audio hovory – minimální odezva s určitou 

chybovostí je více žádoucí, než perfektní přenos s vyšší odezvou), případně si 

spolehlivost zajišťují samy, pak spíše používají protokol UDP (User Datagram 

Protocol), který díky neřízenému toku dat a malé náročnosti na režii přenosu dosahuje 

minimální odezvy (2). 

Výše zmíněné protokoly jsou základními protokoly, vytvořenými pro přenos dat nad 

protokolem IP. 
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2.3 Topologie sítí 

Topologie sítě řeší, jakým způsobem jsou spolu propojena jednotlivá zařízení v síti. 

Síťové topologie se dělí na 2 základní skupiny – fyzickou a logickou topologii (8). 

 

2.3.1 Fyzická topologie 

Fyzická topologie definuje fyzické zapojení jednotlivých zařízení v síti. Touto vrstvou 

je tak reprezentována fyzická vrstva referenčního modelu ISO/OSI. Způsobů, jak 

fyzicky síťové prvky zapojit, je relativně velké množství, v této práci však budou 

uvedeny pouze 4 základní a nejznámější topologie (8). 

 

2.3.1.1 Topologie sběrnice (Bus) 

V této topologii jsou všechna zařízení připojena na jediný kabel, tzv. sběrnici. Signál 

touto sběrnicí prochází oběma směry do všech zařízení. Pokud se adresa zařízení 

neshoduje s adresou uvedenou v zasílaných datech, zařízení tato data ignoruje. 

V opačném případě pak data příjme. Díky tomuto typu řešení je topologie, co se 

přenosu dat týče pomalá, protože vždy může vysílat jen jedno zařízení, jinak dojde ke 

kolizi. Dále je tato topologie, z důvodu použití jen jednoho kabelu, oproti ostatním 

topologiím levná na vytvoření, avšak celkové náklady jsou vyváženy vysokými nároky 

na správu sítě. Jedná se o topologii, která se již v dnešní době nepoužívá, jak z výše 

uvedených záporných vlastností, tak i z důvodu zvýšeného rizika selhání celé sítě, právě 

díky použití jen jednoho kabelu (9). 

 

Obrázek 6: Topologie sběrnice (10) 
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2.3.1.2 Topologie hvězda (Star) 

V této topologii je každé zařízení v sítí připojeno přímo k jednomu centrálnímu uzlu, 

většinou přepínači (switch). Jedná se tak o nejjednodušší typ síťového zapojení, jak pro 

návrh, tak i pro implementaci. Hlavní nevýhodou této sítě je pak přepínač, který při 

vyřazení z provozu vyřadí i celou síť. Výhoda topologie hvězda proti sběrnici je pak 

především v situaci, kdy při selhání jedné trasy mezi přepínačem a zařízením není 

ovlivněna celá síť, ale jen tato trasa (9).  

 

Obrázek 7: Topologie hvězda (10) 

 

2.3.1.3 Topologie kruh (Ring) 

Jedná se o topologii, ve které je zajištěna jedna nepřímá záložní trasa, právě uzavřením 

topologie do kruhu. Každé zařízení v sobě zahrnuje jak přijímač pro příchozí signál, tak 

vysílač pro odeslání signálu na uzel následující. Zařízení v této topologii tak fungují 

jako opakovače, udržují potřebnou kvalitu signálu (9). 

 

Obrázek 8: Topologie kruh (10) 
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2.3.1.4 Topologie polynom (Úplný/Neúplný) 

Jedná se o nejbezpečnější, ale také nejnáročněji realizovatelnou topologii ze všech. Je 

zde, v případě úplného polynomu propojen každý uzel s každým, v případě neúplného 

polynomu jsou pak propojeny mezi sebou jen vybrané uzly. Jsou tak zajištěny 

redundantní (záložní) trasy, které se pomocí STP (Spanning-Tree Protocol) stanou 

aktivními v případě výpadku trasy záložní (9), (11).  

 

Obrázek 9: Topologie neúplný polynom (10) 

 

2.3.2 Logická topologie 

Logická topologie, na rozdíl od topologie fyzické, určuje, jak jednotlivá síťová zařízení 

vzájemně komunikují. Je tudíž navázána na síťové protokoly a popisuje, jakým 

způsobem jsou data po síti přenášena. Z výše uvedených důvodů tedy vyplývá, že 

fyzická topologie nemusí být stejná, jako logická. Příkladem pak může být síť typu 

Token Bus, která je fyzicky zapojena jako sběrnice, vysílací právo je však, z důvodu 

předcházení kolizím, přidělováno postupně ve virtuálním (logickém) kruhu (4). 

 

Obrázek 10: Síť typu Token Bus (12) 
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2.4 Kabelážní systém 

V této kapitole bakalářská práce představí veškeré normy, základní pojmy a prvky, 

které tvoří kabelážní systém. Veškeré výše zmíněné náležitosti jsou pro kabelážní 

systém velice zásadní, bez kterých by byl kabelážní systém nefunkční, jednotlivé prvky 

by byly vzájemně nekompatibilní (kompatibilita zajištěna pomocí norem), nebo 

neorganizovaný a tudíž jen velice obtížný pro správu. 

 

2.4.1 Důležité normy datových kabeláží 

Normy slouží výrobcům kabelážních prvků, síťových zařízení aj., jako doporučení 

požadovaných vlastnosti jednotlivých prvků, pro zachování vzájemné kompatibility 

s jinými síťovými prvky. Technikům jsou zde pak doporučeny metody instalací 

jednotlivých síťových prvků, při jejichž dodržení by mělo být dosaženo maximálních 

přenosových vlastností sítě. Přehled několika, pro návrh důležitých norem je uveden 

v tabulce 1 (13). 

Tabulka 1: Normy důležité pro návrh (13), (14) 

Norma: Vztah: 

ČSN EN 50173-1 Univerzální kabelážní systémy 

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

ČSN EN 50174-2 Instalace kabelových rozvodů – plánování a postupy instalace v budovách 

ČSN EN 50174-3 Projektová příprava a výstavba vně budov 

EN 50167 Rámcová specifikace pro kabely podlaží se společným stíněním 

EN 50168 Rámcová specifikace pro kabely připojení přístrojů se společným stíněním 

EN 50081-1 EMC – všeobecná norma vyzařování a rušení 

EN 50082-1 EMC – všeobecná norma – odolnost proti rušení 

EN 55022 EMC – limity a metody měření vyzařovaného rušení 
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2.4.2 Základní pojmy 

V této kapitole budou představeny základní pojmy univerzální kabeláže, kterými se 

označují např. celé trasy nebo části jednotlivých tras kabeláže či místnosti důležité pro 

vedení kabeláže. 

 

2.4.2.1 Linka 

Linkou se nazývá přenosová cesta mezi jakýmikoliv síťovými prvky mimo kabely 

vedoucí z datové zásuvky do zařízení a kabely vedoucí z aktivního prvku, umístěném 

v rozvaděči, do patch panelu. Na obrázku 25 je linka znázorněna trasou A (10). 

 

2.4.2.2 Kanál 

Kanálem se nazývá jakákoliv trasa univerzální kabeláže, která vede od zařízení, které je 

připojeno do datové zásuvky, až do příslušného aktivního prvku v rozvaděči (například 

trasa počítač – přepínač). Na obrázku 25 je pak kanál znázorněn spojení všech tří 

vyznačených tras (A+B+C) (10). 

 

2.4.2.3 TC 

TC (Telecommunication Closet) označuje v anglickém jazyce telekomunikační (někdy 

také nazývanou jako technickou) místnost. V této místnosti bývá zpravidla umístěn 

datový rozvaděč univerzální kabeláže. Z tohoto důvodu jsou na místnost kladeny 

nároky například na dostatečný prostor a napájení, ochranu proti přepěti či výpadku 

proudu, osvětlení a především také vytápění, ventilaci, případně klimatizaci pro udržení 

stabilní teploty v místnosti a zabránění přehřátí prvků v rozvaděči (4). 
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2.4.2.4 WA 

WA (Working Area), v překladu pracovní oblast, označuje datovou zásuvku, která tvoří 

rozhraní mezi horizontální sekcí kabeláže a zařízením uživatele. Na tuto oblast jsou 

kladeny především nároky v počtu a rozmístění jednotlivých datových zásuvek, aby byl 

jejich počet pro připojovaná zařízení dostatečný, aby byly chráněny proti poškození 

(vytrhnutím kabelu,…) a aby byly tyto zásuvky vhodně rozmístěny z důvodu 

připojovacích kabelů k jednotlivým zařízením, které by neměly přesáhnout délku 6m 

(4).  

 

2.4.2.5 Cross-connect 

Cross-Connect označuje rozvaděč, do kterého je svedena buďto celá, nebo jen určitá 

část univerzální kabeláže. Rozvaděče dělíme na (4): 

 MC – (Main Cross-connect) – označení pro hlavní rozvaděč 

 IC – (Intermediate Cross-connect) – označení pro mezilehlý rozvaděč 

 HC – (Horizontal Cross-connect) – označení pro horizontální rozvaděč 

Na rozvaděče jsou pak kladeny nároky především na dostatečný počet montážních 

jednotek – U (Unit – 44,5mm), zemění a také systém větrání. V případě skříňových typů 

pak systém aktivního chlazení. Rozvaděče tak lze dělit, jak již bylo zmíněno na 

rozvaděče stojanové (otevřené, pro chlazení stačí dostatečně větraná místnost), skříňové 

(nutno chladit aktivními prvky) a nástěnné, které mohou být jak otevřené, tak uzavřené 

konstrukce (15). 

 

2.4.3 Prvky kabelážního systému 

V této kapitole budou představeny veškeré fyzické prvky, tvořící kabelážní systém. 

Mezi tyto prvky patří přenosová prostředí (kabelová, bezdrátová), spojovací prvky a pak 

také prvky organizace, vedení a identifikace (15). 
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2.4.3.1 Přenosová prostředí 

Do přenosových prostředí patří veškeré prvky (metalické, optické kabely) a technologie 

(wifi), kterými je veden signál v nejrůznějších podobách mezi jednotlivými prvky 

univerzální kabeláže (15).  

 

2.4.3.1.1 Kabelová 

V kabelových přenosových prostředích je signál přenášen buď v podobě 

elektrického proudu u metalických kabelů, nebo v podobě světelného signálu u 

kabelů optických. 

 

Metalická 

„Základním parametrem, který ovlivňuje kvalitu přenosu a sekundárně ovlivňuje 

téměř všechny ostatní přenosové parametry, je impedance vedení – respektive 

podélná stabilita impedance vedení. Rozhodujícím faktorem pro podélnou stabilitu 

impedance je symetrie vodičů – konstantní vzdálenost os obou vodičů.“ (13, s. 8) 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro maximální kvalitu přenosu je třeba zajistit, aby 

byly kabely, resp. jejich osy, po celé délce trasy v konstantní vzdálenosti. 

V opačném případě, kdy vzdálenost os není konstantní po celé délce trasy, je kabel 

v těchto místech (např.: v místech ohybu) náchylnější k (10): 

 Rušení zvenčí – kabel není dostatečně odolný 

 Vyzařování 

 Přeslechům 

 Odrazům signálu 

 Šumu 
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Koaxiální kabel 

Jedná se o kabel s lepšími přenosovými vlastnostmi, než má metalický kroucený 

pár. Důvodem je velice snadná výroba s přesnou souosostí vnitřního (jádra) i 

vnějšího vodiče. Dříve byl tento kabel běžně používán v počítačových sítích, 

především v topologiích sběrnice. Pro dnešní počítačové sítě je však nedostačující a 

byl nahrazen krouceným párem. Dnes se používá např. pro vedení kabelové televize 

(13). 

 

Obrázek 11: Koaxiální kabel (Vlastní zpracování) 

 

Kroucený párový kabel 

Kroucený párový kabel je tvořen celkem 8 vodiči, které jsou vždy po dvojicích 

vzájemně zkrouceny. Celkem tak tento kabel obsahuje 4 páry zkroucených vodičů, 

které jsou zkrouceny ještě vzájemně vůči sobě. Dále jsou tyto páry zkrouceny každý 

jiným způsobem – po rozpletení jednotlivých dvojic je možno zjistit, že páry nemají 

stejnou délku. Vzájemné kroucení jednotlivých párů tohoto kabelu se provádí z 

důvodu maximálního zlepšení elektrických vlastností kabelu - kroucením je 

zachována symetrie a tím i podélná stabilita impedance celého kabelu (12), (16). 

 

Obrázek 12: Symetrie krouceného páru (Vlastní zpracování) 

Plášť Vnější vodič 

Vnitřní vodič 

Izolátor 

Stínění (fólie) 
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Tato symetrie však bývá nezřídka porušena, především v ohybech.  

 

Obrázek 13: Rozdíl mezi nesvařeným a svařeným párem v ohybu (4) 

 

V těchto místech pak, jak už bylo zmíněno výše, je kabel náchylnější k rušení, 

šumu, vyzařování a také jsou tyto místa body odrazu a přeslechů  

 

Obrázek 14: Náchylnost nesvařeného páru s porušenou symetrií k rušení (10) 

 

Z tohoto důvodu se pak vyrábí i kabel se svařenými páry, který zaručuje stejnou 

symetrii párů v celé délce kabelu, včetně míst ohybů, a tím i lepší přenosové 

vlastnosti, avšak ve většině případů za vyšší cenu. 

 

Obrázek 15: Odolnost svařeného páru vůči rušení (10) 
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Kabely vyšších kategorií jsou však náchylné k přeslechům, z důvodu vyšší 

frekvence protékajícího elektrického proudu, i když jsou vodiče svařeny do párů. 

Proto se do kabelů těchto kategorií, mezi jednotlivé páry, přidávají navíc separační 

kříže ve tvaru písmene X, tzv. x-spline, aby se páry vzájemně oddělily a tím tak byly 

minimalizovány mezi těmito páry přeslechy. U nejvyšších kmitočtů je pak třeba 

použít prodloužený separační kříž e-spline, který od sebe ještě více oddělí nejdelší 

páry, které jsou nejvíce zakroucené a tudíž i k přeslechům nejnáchylnější (13). 

 

Obrázek 16: Separační kříže a jejich použití v krouceném kabelu (Vlastní zpracování) 

 

Typy kroucených párů 

Metalické kroucené páry dělíme na stíněné a nestíněné, dále pak dělíme stíněné, na 

stíněné fólií nebo opletením, případně na stíněné kabely s navíc samostatně 

stíněnými páry (4). 
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Obrázek 17: Typy kroucených párů (Vlastní zpracování) 

 

Dále pak rozlišujeme kroucené páry na kroucené páry typu drát a lanko. Kabel typu 

drát je tvrdší, než kabel typu lanko, jelikož je každý vodič tvořen z jedné žíly. Tyto 

kabely jsou tedy vhodnější pro použití v horizontální sekci, kde se většinou 

protahují zdmi kabelovými chráničkami. Kabel typu lanko je naopak měkčí, protože 

jednotlivé vodiče jsou tvořeny z několika menších drátů. Díky tomu se s ním lépe 

manipuluje. Kabal typu lanko se využívá v pracovní sekci kabeláže, kde je 

dostatečně ohebný kabel nutností (4). 

Tabulka 2: Rozdíl mezi vodiči typů drát a lanko (Vlastní zpracování) 

Typ vodiče Průřez vodičem 

Drát 

 

Lanko 
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Měření přenosových parametrů metalických kabelů 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, většinu přenosových vlastností 

metalického kabelového vedení ovlivňuje podélná stabilita impedance. Pro změření 

těchto přenosových vlastností se však tato veličina nepoužívá. Měří se spíše 

následky, vzniklé porušením této stability (porušením symetrie krouceného páru). 

Měření je nutné provádět z důvodu kontroly přenosových vlastností, zdali má daná 

linka požadované, nebo alespoň přípustné parametry. V případě, že nikoliv, je nutné 

danou linku opravit. Pro měření těchto parametrů se používají speciální přístroje 

(13). 

Měřené parametry metalického kabelového vedení (10): 

 NEXT (Near End Crosstalk) – jedná se o měření přeslechu (množství 

energie přenesené z jednoho páru na druhý) na blízkém konci kabelu. Při 

měření tohoto parametru se přivede měřící signál na jeden pár a na zbylých 

se měří přeslech. Měří se všechny možné kombinace.  

 

Obrázek 18: NEXT (10) 

 

 PS NEXT (Power Sum NEXT) – měření je velmi podobné měření parametru 

NEXT, jen s rozdílem, že měřící signál je přiveden na 3 páry. Přeslech se 

pak měří na páru zbývajícím. Opět se měří všechny možné kombinace. 

 

Obrázek 19: PS NEXT (10) 
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 FEXT (Far End Crosstalk) – měření se od NEXT liší pouze v měření 

přeslechu na vzdáleném konci kabelu 

 

Obrázek 20: FEXT (10) 

 

 PS FEXT (Power Sum FEXT) – měření stejné jako PS NEXT, jen je 

prováděno na vzdáleném konci kabelu 

 

Obrázek 21: PS FEXT (10) 

 

 Return Loss – tímto parametrem se měří míra odraženého signálu, tzv. 

ozvěna, která je způsobena porušením podélné stability impedance 

kabelového vedení 

 

Obrázek 22: Return Loss (10) 
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 Delay Skew – tento parametr udává rozdílové zpoždění mezi nejrychlejším a 

nejpomalejším párem. Ideální je hodnota mezi 25 a 50ns na každých 100m 

kabelu. Čím nižší hodnota, tím lépe (5). 

 

Obrázek 23: Delay Skew (5) 

 

 Alien Crosstalk – s tímto typem přeslechu se lze setkat hlavně  v místech, 

ke je vedeno větší množství kabelů, např. ve stoupačkách. U kabelů v těchto 

místech probíhá nejen k přeslechům mezi jednotlivými páry v rámci jednoho 

kabelu, ale i k přeslechům mezi páry v rámci sousedících kabelů (4). 

 

Obrázek 24: Alien Crosstalk (Vlastní zpracování) 
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Kategorie a třídy metalické kabeláže 

Kategorie metalické kabeláže jsou spojeny jen s klasifikací materiálu a jeho 

vlastnostmi. Třída pak klasifikuje celý kanál jako celek, zahrnuje tedy i lidský faktor 

(např. kvalita provedeného spojení prvků) a způsob spojení jednotlivých prvků 

(kabel by měl mít na obou koncích stejné spojovací prvky, např. 2x jack nebo 2x 

plug). Z uvedeného lze tedy velmi snadno vyvodit, že může nastat situace, kdy 

materiál použitý na kanálu bude kategorie 5, ale např. neodborností technika 

(neodborné spojování prvků, přílišné zatahování za kabely při rozvádění, tahání 

kabelů přes ostrý roh stěny,…) se celý kanál bude vykazovat výkonností, jako kanál 

nižší třídy, než je třída D určená právě pro kategorii 5. Frekvenční rozsah 

jednotlivých kategorií a tříd je udáván v MHz, výjimkou je pak kategorie 1, kde je 

frekvenční rozsah do 100kHz (13). 

Tabulka 3: Třída kabeláže, kategorie materiálů a použití (13), (14) 

Třída Kategorie Frekvenční rozsah Obvyklé použití 

A 1 do 100kHZ Analogový telefon 

B 2 do 1MHz ISDN 

C 3 do 16MHz Ethernet – 10Mb/s 

- 4 do 20MHz Token-Ring 

D 5 do 100MHz ATM 155, FE,  GE 

E 6 do 250MHz ATM 1200 

- 6A do 500MHz 10 GE 

F 7 do 600MHz 10 GE 
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Optická 

Optická kabeláž je založena na principu přenosu světelného signálu. To je 

uskutečněno kabelem, ve kterém je umístěno jedno nebo více skleněných či 

plastových vláken, kterými je tento signál veden. Aby bylo možné vést tento signál i 

jiným, než rovným směrem, jsou tato vlákna obalena odraznou vrstvou, od které se, 

v případě zahnutí kabelu, světelný signál odrazí v příslušném úhlu. U těchto kabelu 

je však nutné dbát na poloměry ohybu, protože při přílišném ohnutí kabelu dochází, 

místo k odražení, k pohlcení signálu odraznou vrstvou. Při přílišném ohnutí kabelu 

tak dochází k velmi výrazným ztrátám signálu (4). 

Díky tomu, že světlo je mnohonásobně rychlejší než elektrický proud a není 

ovlivňováno elektromagnetickým zářením, jsou tyto kabely používány především 

v páteřních sekcích a v místech, kde dochází k velmi výraznému rušení právě výše 

zmíněným druhem záření. 

Optická vlákna bývají chráněna primární ochranou (lakem) a poté dle konstrukce 

buď těsnou sekundární ochranou (bužírkou, obdoba plastové izolace vodiče, na tyto 

kabely lze nalisovat konektor), nebo jsou vlákna s primární ochranou vložena do 

trubičky s volnou sekundární ochranou (gelem, nelze vést vertikálně – možnost 

vytékání gelu, ani lisovat konektor – konektor takto chráněné vlákno zlomí vlastní 

vahou) (13). 

Tabulka 4: Typy optických kabelů a jejich průřezy (10) 

Typ kabelu Příčný a podélný řez kabelem 

Multimode – Step index 

Průměr jádra 100µm,  

odrazné vrstvy 140µm 
 

Multimode Gradient 

Průměr jádra 62,5(50)µm,  

odrazné vrstvy 100µm 
 

Singlemode 

Průměr jádra 8-9µm,  

odrazné vrstvy 100µm 
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2.4.3.1.2 Bezdrátová přenosová prostředí 

Z bezdrátových technologií, které již byly vynalezeny, se pro potřeby počítačových 

sítí používá technologie Wifi. Přístroje vybavené touto technologií komunikují za 

použití rádiových vln na určitých frekvencích (dříve 2,4GHz, dnes 5GHz). Tyto 

přístroje jsou založeny na standardech elektrotechnického institutu IEEE 802.11a(b, 

g, n), kdy standard 802.11a je nejpomalejším a dnes již nepoužívaným standardem, 

kdežto standard 802.11n je ze všech jmenovaných nejrychlejší. Wifi signál může být 

vysílán dvěma druhy vysílačů (17): 

 Směrovými vysílači – vysílají signál do všech směrů, typické použití 

v budově či pro tzv. Free Wifi Hot-Spot (místa s wifi internetem zdarma). 

Dosah těchto vysílačů se pohybuje řádově ve stovkách metrů. Není nutná 

přímá viditelnost. 

 Bodovými vysílači – tyto vysílače bývají namířeny přímo na přijímací 

zařízení. Je zde nutná přímá viditelnost a v ideálním prostředí, bez 

jakýchkoliv překážek, při přesném zaměření vysílače na přijímač je dosah 

takovýchto vysílačů řádově v desítkách kilometrů. 

 

2.4.3.2 Spojovací prvky 

Mezi spojovací prvky univerzální kabeláže patří konektory, datové zásuvky a patch 

panely. Pomocí těchto prvků jsme schopni spojit všechny tři sekce kabeláže (páteřní, 

horizontální, pracovní) dohromady (13). 

Konektory jsou za pomocí speciálních nástrojů, v případě metalické kabeláže na kabely 

tzv. „krimpovány“, v případě optické kabeláže jsou pak na kabely lisovány. Typ a 

technologie konektoru jsou přímo závislé na typu přenosového média, na které má být 

konektor umístěn. Pro dosažení nejlepších přenosových vlastností by měly být na obou 

koncích kabelu umístěny stejné typy konektorů (2x RJ45 Plug, 2x RJ45 Jack,…).  
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Konektory pak lze dále rozlišovat na konektory klasické, a tzv. „keystone“. Jedná se o 

typ konektorů, které se od klasických konektorů liší pouze ve způsobu uchycení - 

zaklapávací pacičkou na spodní straně konektoru, díky které lze konektor pevně uchytit 

např. k datové zásuvce či patch panelu (1). 

Datové zásuvky se v dnešní době vyrábí v nejrůznějších barvách a tvarech. Nejčastěji 

jsou vyráběny zásuvky dvouportové, méně časté jsou zásuvky tříportové (zásuvky řady 

ABB Tango, Time a Element), vyjímečně jsou pak vyráběny zásuvky čtyřportové. 

Datové zásuvky lze dále dělit na integrované a modulární. Modulární datové zásuvky 

mají vůči integrovaným zásuvkám výhodu, že je lze osadit libovolnými konektory (13), 

(18). 

Patch panely, v překladu propojovací panely, slouží k ukončení horizontální kabeláže na 

straně datového rozvaděče. Propojovací panely se, stejně jako datové zásuvky vyrábí, 

vyrábí buď integrované, nebo modulární. Integrované propojovací panely se v dnešní 

době používají u telefonních rozvodů. Modulární propojovací panely nám pak umožní 

instalaci vlastních koncových zařízení (jacků RJ45,…) do jednotlivých zdířek. Můžeme 

tak s kabeláží lépe manipulovat, snáze ji v těchto místech opravovat, nebo sloučit do 

jednoho propojovacího panelu více přenosových médií. Propojovací panely jsou 

vyráběny v různých tvarech (klasický nebo lomený, který spoří místo), nebo  výškách – 

1U (24 portů), 2U (48 portů), 3U (72 portů – nedoporučuje se z důvodu nízké 

přehlednosti). Veškeré výše druhy spojovacích prvků lze nalézt v příloze 2 (13). 

 

2.4.3.3 Prvky organizace 

Datový rozvaděč bývá nejčastěji otevřeného (rám), nebo skříňového typu (stojanový, 

nástěnný), v různých výškách. Existují však i speciální mobilní datové rozvaděče. 

Výška rozvaděče je přímo závislá na počtu montážních jednotek, které rozvaděč 

obsahuje. Tyto montážní jednotky jsou značeny U – unit (1U = 44,5mm). Šířka 

rozvaděčů je pak nejčastěji 19”, lze však na zakázku vyrobit i jiné rozměry (13).  
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Do rozvaděče je svedena veškerá horizontální kabeláž (v případě použití jednoho 

rozvaděče), nebo jen určitá část horizontální kabeláže objektu (v případě použití více 

rozvaděčů). Tato kabeláž se zde zakončuje v příslušných propojovacích panelech (patch 

panel), nejčastěji pomocí Jacků RJ45. Z těchto jacků jsou následně vedeny propojovací 

kabely (patch cord) k příslušným aktivním prvkům, umístěným v jednotlivých 

montážních jednotkách rozvaděče. V případě použití více rozvaděčů bývají rozvaděče 

vzájemně spojeny optickou kabeláží (1). 

Pro přehlednost kabeláže v datových rozvaděčích jsou používány horizontální nebo 

vertikální organizéry, kterými je vedena veškerá, v rozvaděči umístěná kabeláž. 

Pro organizaci kabeláže, resp. pro rozdělení kabeláže na jednotlivé svazky se používají 

plastové vázací pásky. Nevýhoda těchto pásek spočívá v jen jediném použití. 

Společnost Panduit proto vytvořila tzv. Velcro pásky, které fungují na principu suchého 

zipu, který je dostatečně pevný a zaručuje mnohonásobné použití. Názorné příklady 

prvků organizace lze najít v příloze 2 (1), (13). 

 

2.4.3.4 Prvky vedení 

Kabelové trasy, resp. způsob její instalace, jsou velice důležitou součástí tvorby 

univerzální kabeláže. Nesprávná instalace tohoto prvku způsobuje špatné přenosové 

vlastnosti celé datové sítě. Z tohoto důvodu existují již, v předchozích kapitolách, 

zmiňované normy, které však nebývají vždy dodržovány. V těchto normách jsou pak 

například uvedeny poloměry ohybu, především optických kabelů, z důvodu 

minimalizace ztrát světelného signálu. Pro dodržení těchto poloměrů ohybu a 

odpovídající ochranu kabeláže jsou pro tato kabelová vedení určeny lišty, kabelové a 

parapetní žlaby, kabelové chráničky, lávky nebo systém společnosti Panduit, Fiber – 

Runner. Jednotlive typy prvky vedení lze najít v příloze 2 (13), (19). 
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2.4.3.5 Prvky identifikace 

Značení kabeláže je velmi důležité pro budoucí úpravy datové sítě, z hlediska 

přehlednosti. Kabely, kabelové svazky aj., se značí pomocí štítků. Různé druhy těchto 

štítků lze nalézt v příloze 2. Značeny by měly být (4), (20): 

 Všechny kabely – minimálně na obou koncích 

 Veškeré kabelové svazky – na obou koncích a také v místech větvení a křížení 

 Jednotlivé patch panely, včetně všech portů 

 Zásuvky, včetně portů 

 Rozvaděče 

 Technické místnosti 

 Aktivní prvky a jejich porty 

 

2.4.4 Sekce kabelážního systému 

Celý kabelážní systém – univerzální kabeláž je možno rozdělit do celkem 3, na sebe 

vzájemně navazujících sekcí (4): 

 Páteřní sekce 

 Horizontální sekce 

 Pracovní sekce 

 

Obrázek 25: Pracovní a horizontální sekce kabeláže (10) 
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2.4.4.1 Páteřní sekce 

V páteřní sekci se spojují datové rozvaděče, konkrétně hlavní datový rozvaděč (MC) 

s telekomunikačními místnostmi (HC) a místnostmi s instalovanými aktivními prvky. 

Páteřní vedení je realizováno pomocí optické kabeláže. Vedle optického vedení však 

bývá zpravidla umístěno i metalické vedení – kroucený pár typu drát jako redundantní 

(záložní) trasa. Toto vedení však slouží jen pro hlasové služby. Páteřní sekce má 

hvězdicovou topologii, kde středem tohoto útvaru je hlavní datový rozvaděč MC, 

s větvemi v podobě horizontálních rozvaděčů HC, s mezilehlými rozvaděči IC mezi 

sebou (5). 

 

2.4.4.2 Horizontální sekce 

Horizontální sekce je část kabeláže, která spojuje pracovní sekce na obou stranách 

kanálu. Název horizontální není odvozen od toho, že by kabely byly pokládány pouze 

horizontálně, nýbrž podle obecného schématu kabelážního systému. Kabely používané 

v této sekci by měly být ukončeny nejlépe konektorem RJ45 (Jack), jak na první straně 

v datové zásuvce, tak i na straně druhé v patch panelu v datovém rozvaděči. Tyto jacky 

by pro lepší přenosové vlastnosti měly být stejné. Celková délka horizontální sekce, bez 

jakýchkoliv dalších vložených aktivních prvků na trase, by měla být maximálně 90m 

kvůli zajištění správných přenosových vlastností. Společně s pracovní sekcí by tak měl 

1 kanál, bez aktivních prvků v horizontální sekci, měřit 100m. Delší trasa se, z důvodu 

vyšších ztrát elektrického signálu, bez použití aktivních prvků na trase z důvodu 

obnovení původního signálu nedoporučuje. Na obrázku 25 je pak horizontální sekce 

označená písmenem A (21). 
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2.4.4.3 Pracovní sekce 

Jedná se o nejkratší ze všech tří výše uvedených sekcí. Tato sekce spojuje jednotlivá 

síťová zařízení s datovými zásuvkami na jedné straně kanálu, na straně druhé pak 

propojovací panely (patch panely) s aktivními prvky (většinou přepínači – switch), 

umístěnými v datových rozvaděčích. Kabely používané v této sekci se nazývají Patch 

kabely (Patch Cords) a jejich celková délka by neměla přesáhnout 10m, z čehož 

v datovém rozvaděči je přípustných maximálně 6m kabelu.  Patch kabely jsou typu 

lanko a ukončují se 8 pinovou zástrčkou RJ45 (Plug), stejnou na obou stranách kabelu. 

Kabely typu drát nejsou pro použití v pracovní sekci vhodné. Na obrázku 25 je pracovní 

sekce označena písmeny B a C (21)  
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3. Návrh řešení 

V této kapitole bakalářská práce navrhne vlastní řešení univerzální kabeláže daného 

objektu. Řešení bude obsahovat popis veškerého materiálu potřebného pro tvorbu a 

vedení kabeláže, včetně kabelových tras, rozvaděče a jeho vybavení a také vhodné 

umístění datových zásuvek, včetně jejich počtu s ohledem na stávající a budoucí 

plánované vybavení jednotlivých místností, včetně určité rezervy pro případná další 

zařízení nebo uživatele. Z aktivních prvků bude v návrhu zohledněn pouze výběr 

přepínačů, umístěných v datovém rozvaděči, a přístupových bodů wifi (AP), 

umístěných v prvním a druhém patře domu. 

 

3.1 Návrh počtu a umístění přípojných míst 

V této kapitole bude navržen celkový počet přípojných míst, včetně jejich rozmístění 

v jednotlivých místnostech. Při určování počtu přípojných míst bude zohledněna 

analýza z první kapitoly této práce, a také vyslovená přání investorů. V návrhu budou 

přidány, po domluvě s providerem internetu, dvě datové zásuvky navíc, jedna pro 

každého investora, pro připojení 5GHz wifi přijímačů pro příjem internetu z vnější 

strany budovy. Podzemní vedení internetu je zde nemožné, z důvodu vedení 

tramvajových kolejí před domem. Podrobný výsledek analýzy a výše zmíněných přání 

je uveden v tabulce 6, s legendou v podobě tabulky 5. Přesné umístění datových 

zásuvek lze najít v příloze 3. 

Tabulka 5: Legenda k souhrnné tabulce (Vlastní zpracování) 

Zkratka Anglický název Český překlad 

TO Telecomunication Outlet Přípojné místo 

Reserve TO Reserve Telecomunication Outlet Rezervní přípojné místo 

PC Personal Computer Osobní počítač 

VoIP Voice over Internet Protocol IP telefon 

IPTV Internet Protocol Television IP televize 

AP Access Point Přístupový bod wifi 

SDS Shared DataStorage Sdílené datové úložiště 

P Printer Tiskárna 

I Intercom Domácí vrátný 

NTB Notebook Notebook 

BS Backup Server Záložní server 

IPC Internet Protocol Camera IP kamera 
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Tabulka 6: Souhrnná tabulka vybavení domu (Vlastní zpracování) 

Investor Patro Č.místnosti Název TO Reserve TO PC VoIP IPTV AP SDS P I NTB BS IPC 

X
Y

 s
.r

.o
. 

přízemí 

001 Garáž 2 2 - 1 - - - - - - - 1 

003 Skladiště 2 2 - 1 - - - - - - - 1 

004 Kancelář 4 2 1 1 - - - - 1 1 - - 

006 Posilovna 0 - - - - - - - - - - - 

007 Zasedací místnost 0 12 - - - - - - - - - - 

první patro 

101 Obývací pokoj 4 6 - - 1 1 - 1 - - - 1 

102 Kancelář 8 8 - 3 - - - 1 1 3 - - 

105 Technická místnost 4 - - 1 - - 1 - - - 1 1 

106 Kuchyně 0 - - - - - - - - - - - 

108 Kancelář 8 8 - 3 - - - 1 1 3 - - 

109 Kancelář 8 4 - 3 - - - 1 1 3 - - 

Č
ty

řč
le

n
n

á
 r

o
d

in
a

 

druhé patro 

201 Ložnice 1 1 - - - - - - - - - - 

202 Kuchyně 0 - - - - - - - - - - - 

203 Malá sauna 0 - - - - - - - - - - - 

206 Skladiště 0 - - - - - - - - - - - 

208 Spižírna 0 - - - - - - - - - - - 

209 Obývací pokoj 8 4 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 

210 Pokoj pro hosty 2 2 1 - 1 - - - - - - - 

třetí patro 
301 Dětský pokoj 4 2 1 - 1 - - 1 - 1 - - 

303 Dětský pokoj 4 2 1 - 1 - - 1 - 1 - - 

Celkem zásuvek a rezevních zásuvek 59 55 5 14 5 2 2 7 5 13 1 4 

Celkem všechny zásuvky 114 
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3.2 Návrh technologie a třídy kabeláže 

Po zvážení veškerých požadavků investorů na síť, navrhuji použití kabeláž s technologií 

Gigabit Ethernet. Jedná se tedy o materiál kategorie 5, s požadovanou třídou D, který je 

běžně finančně dostupný. Zmíněná technologie by měla bez problémů zajistit rychlý a 

plynulý provoz dat na síti i v situacích, které byly zmíněny v požadavcích investorů na 

síť v kapitole 1.3. 

 

3.3 Návrh komponent podle kategorie 

V této kapitole budou popsány veškeré komponenty, které budou využity pro tvorbu 

univerzální kabeláže s přenosovými parametry zmíněnými v předchozí kapitole. 

 

3.3.1 Kabely 

Druh kabelů bude vybrán s ohledem na požadavky investorů na datovou síť 

disponující kvalitními přenosovými parametry a dlouhodobou zárukou.  

Pro horizontální kabeláž navrhuji použít kroucený pár společnosti Belden, konkrétně 

1583E, který je typu drát a splňuje jak požadavky na kvalitu, tak i požadavky na záruku. 

Pro pracovní sekci kabeláže navrhuji použít propojovací kabely (Patch Cord) 

společnosti Panduit, z důvodu již instalovaných RJ45 Plugů na kabelu. Tím je snížen 

počet spojovacích prvků, které je třeba na kabely instalovat a tudíž i snížen počet míst, 

kde možné pochybení technika při instalaci může způsobit zhoršení přenosových 

parametrů kabelu. 

Optické kabely pro vedení páteřní sekce nebudou potřebné kvůli absenci páteřní sekce 

v návrhu. 
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3.3.2 Kabelové lávky 

Pro vedení horizontální kabeláže v podhledech a ve stupačkách budou použity kabelové 

lávky. Navrhuji použít kovové kabelové lávky Panduct o velikosti 28 x 32mm (V x Š), s 

označením F1X1LG6N. Tyto lávky vyrábí společnost Panduit a stejně jako všechny 

ostatní, již navržené, prvky od této společnosti vynikají vysokou kvalitou a 

dlouhodobou zárukou. Každá kovová kabelová lávka by měla být náležitě uzemněna. 

 

3.3.3 Parapetní kanály 

Jelikož investoři požadují minimální sekání do zdí, budou vysekávány otvory jen mezi 

jednotlivými místnostmi a vlastní kabeláž pak bude vedena v parapetních kanálech. 

Díky záruce vysoké kvality doporučuji využít parapetní kanály ze série Pan-Way 

společnosti Panduit, konkrétně parapetní kanál T70. Pro vytíženější trasy pak 

doporučuji použít dvojitý parapetní kanál T70. Barvy parapetních kanálů budou vybírat 

oba investoři, zpravidla by však měl být design sjednocen v rámci dané místnosti. 

 

3.3.4 Vodící lišty 

Aby nemusely být vysekávány otvory do zdí pro přivedení kabelů z kabelových lávek 

až k parapetním kanálům, budou pro tento účel využity vodíci lišty. Navrhuji vodící 

lišty ze série Pan-Way společnosti Panduit, konkrétně lišty LD5, které jsou cenově 

dostupné a zároveň vysoce kvalitní. Pro vytíženější trasy doporučuji použít vodící lišty 

LDPH10. Dále pro případné vedení pracovní sekce po podlaze navrhuji použít lišty 

Floor Guard stejné společnosti, které jsou určeny pro vedení kabeláže po podlaze. Barva 

těchto lišt by měla odpovídat barvě parapetních kanálů. 
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3.3.5 Moduly do zásuvek a patch panelů 

Moduly do zásuvek a patch panelů (tzv. Jacky nebo adaptéry) jsou instalovány nejprve 

na kabeláž horizontální sekce (v tomto případě kroucený pár Belden 1583E), a až poté 

jsou umístěny do zásuvek a patch panelů. Díky vzájemné kompatibilitě s krouceným 

párem Belden a datovými zásuvkami od společnosti ABB, použitými dále v návrhu, 

navrhuji použití Jacků RJ45, černé barvy, od společnosti Panduit. Tyto Jacky by měly 

být v provedení MiniCom, které jsou kompatibilní s propojovacími panely, které budou 

navrženy v dalších kapitolách. Tato kompatibilita je zachována i s níže navrhovanými 

datovými zásuvkami. 

 

3.3.6 Datové zásuvky 

Datové zásuvky, jak již bylo zmíněno výše, by měly být nejlépe od společnosti ABB. 

Investor se přikláněl spíše k designové, velmi oblíbené, řadě Tango, z praktických 

důvodů však navrhuji použití datových zásuvek designové řady Element, které jsou 

díky pevnější konstrukci odolnější, než již zmiňované zásuvky řady Tango. Dále 

navrhuji umístění samostatných datových zásuvek ve výšce 35cm od podlahy, 70cm od 

podlahy v parapetních kanálech a 200cm od podlahy v případě IP kamer. Design 

zásuvek bude sjednocen dle jednotlivých místností. 

 

3.3.7 Patch panely 

Navrhuji použít v datovém rozvaděči celkem 3 prázdné modulární patch panely, každý 

se zdířkami pro 48 portů, ve velikosti 2U pro jacky v provedení MiniCom. Výrobce 

těchto propojovacích panelů by měla být opět společnost Panduit, z důvodů dlouhodobé 

záruky a vysoké kvality. Použití víceportových patch panelů nedoporučuji z důvodu 

nízké přehlednosti kabeláže. Osazení jednotlivých patch panelů je uvedeno v příloze 4. 
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3.3.8 Datový rozvaděč 

Navrhuji umístit datový rozvaděč do místnosti 105, která se nachází v prvním patře 

budovy – sídle společnosti XY. Důvodem je, že vedení stoupaček prochází právě skrze 

tuto místnost, dalším pak, že místnost nemá žádné další využití. Navíc zde, dle přání 

investorů, bude umístěna pro zvýšení bezpečnosti IP kamera. Protože má místnost 

možnost vlastního větrání v podobě okna a dále pak zcela dostačující podlahové topení, 

navrhuji datový rozvaděč otevřeného typu (rám) CMR19X47, vyrobený společností 

Panduit, s šířkou 19“ a výškou 24U (montážních jednotek). Tím by měly být zajištěny 

požadavky na vysokou kvalitu a dlouhodobou záruku. 

V tomto datovém rozvaděči budou umístěny: 

 všechny 3, výše zmiňované, patch panely o celkové kapacitě 144 portů, 

 horizontální a vertikální organizéry kabeláže pro větší přehlednost, 

 3 switche o stejné kapacitě portů, jako patch panely,  

 záložní server,  

 zásuvky elektrické sítě 230V. 

Výběr záložního serveru a zásuvek 230V nebude dále v této práci řešen. Tyto prvky 

budou pouze znázorněny v příloze osazení rozvaděče (příloha 5). 

 

3.4 Návrh tras 

Veškeré navrhnuté kabelové trasy jsou znázorněny v příloze . Žádná trasa horizontální 

sekce není delší než 90m, proto není třeba použít na těchto trasách další aktivní prvky 

pro obnovu signálu. Každá trasa horizontální kabeláže tak v tomto objektu plně 

koresponduje s pojmem linka. 
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Kabeláž je vedena z datového rozvaděče, který je umístěn v prvním patře v technické 

místnosti 105, kovovými kabelovými žlaby vertikálně do podhledů. Odtud se kabeláž 

větví do jednotlivých pater skrze stoupačky a je stále vedena v kovových kabelových 

žlabech. V každém patře se pak tyto žlaby stáčí do horizontální polohy a jsou, skrze 

jednotlivá patra, rozvedeny do všech potřebných místností. 

Z kabelových žlabů je pak kabeláž vedena vodícími lištami, po stěnách vertikálně, až 

k jednotlivým parapetním žlabům, ve kterých je zakončena v příslušných datových 

zásuvkách. Vyjímku tvoří kabeláž určená pro IP kamery, která je z kabelových žlabů 

vyvedena lištami v horizontální poloze, přímo až k příslušným datovým zásuvkám, 

které jsou umístěny u stropu. 

 

3.5 Návrh značení přípojných míst a patch panelů 

Pro maximální přehlednost kabeláže by měly být určitým systémem označena všechna 

přípojná místa, včetně jednotlivých portů. Toto značení by mělo korespondovat se 

značením jednotlivých portů patch panelu na druhém konci horizontální kabeláže, aby 

bylo možné jednotlivé trasy bezpečně identifikovat. 

Jelikož se jedná jen o jednu budovu, navíc s nízkým počtem pater a místností, neměla 

by být při použití přímého identifikačního kódu přesažena délka celkem 5 znaků, které 

ještě lze při zachování dostatečné čitelnosti umístit nad port RJ45. Situaci usnadňuje 

skutečnost, že v označení místnosti je zahrnuto i číslo podlaží. 

Navrhuji tedy použití následujícího systému značení: 

Číslo_místnostiČíslo_datové_zásuvkyPísmeno_portu_zásuvky 

Z navrženého systému značení tedy vyplývá, že při použití např. kódu 2093A se jedná o 

datovou zásuvku ve druhém patře budovy, v místnosti odpovídající obývacímu pokoji, 

datovou zásuvku č.3 a port A v této zásuvce. 
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3.6 Aktivní prvky 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.3.8 Datový rozvaděč, v návrhu bude zohledněn pouze 

výběr přepínačů a wifi přístupových bodů. Zbylé aktivní prvky buď investoři již vlastní, 

nebo si je chtějí vybrat a zakoupit sami podle svých potřeb a možností. 

Navrhuji použít tří 48 portové přepínače SG200-50P od společnosti Cisco Systems, 

která je známá vysoce kvalitními aktivními prvky. Tyto přepínače dokáží pracovat 

s technologií Gigabit Ethernet a jsou navíc vybaveny dvěma SFP porty. S těmito 

přepínači by tak měl být maximálně využit potenciál navržené univerzální kabeláže. 

Dva z přepínačů by měly být vzájemně propojeny patch cordem, jelikož 48 portů je pro 

potřeby společnosti XY nevyhovující. Třetí switch by měl být pro potřeby rodiny zcela 

dostačující, včetně několika rezervních portů pro případné rozšíření sítě. 

Jako přístupové body wifi doporučuji použít přístupový bod WAP4410N-G5, opět od 

společnosti Cisco Systems. Jelikož tyto přístupové body podporují napájení pomocí 

technologie PoE (Power over Ethernet), budou touto technologií, stejně jako IP kamery 

a domácí intercomy(vrátní), napájeny. Napájení tak bude probíhat přes datový kabel a 

nebude tudíž nutné zabírat zásuvku elektrické sítě. 

Následující schéma zachycuje logické i fyzické zapojení aktivních prvků společnosti 

XY. Zapojení aktivních prvků rodiny bude obdobné, pouze bude použit jen jeden switch 

a bude do něj zapojeno méně různých aktivních prvků. Zkratky připojených zařízení 

korespondují s legendou (tabulkou 5) k tabulce 6 z kapitoly 3.1 – Návrh počtu a 

umístění přípojných míst. 

 

Obrázek 26: Logické zapojení aktivních prvků společnosti XY (Vlastní zpracování) 
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3.7 Ekonomické zhodnocení 

V této kapitole budou uvedeny veškeré náklady, potřebné k realizaci univerzální 

kabeláže v příslušném objektu. V těchto nákladech jsou zahrnuty veškeré navržené 

pasivní a aktivní prvky kabeláže, včetně práce a certifikace. Tabulky 7 a 8, uvedené 

níže, obsahují rozdělení nákladů na právě tyto části. Kompletní rozpočet, ve kterém jsou 

tyto části podrobně rozepsány na všechny dílčí položky, lze nalézt v příloze 6. Uvedené 

ceny jsou bez DPH a prvky, využívané oběma investory současně (datový rozvaděč), 

jsou hrazeny každým investorem 50% podílem. Jelikož se jedná pouze o návrh, jsou 

určité prvky rozpočtu (práce, certifikace, příslušenství k prvkům vedení kabeláže,…) 

uvedeny pouze v odhadované ceně, která je přímo závislá na konečném počtu 

jednotlivých prvků, čase stráveném instalací apod. 

Tabulka 7: Rozdělení rozpočtu čtyřčlenné rodiny na podkategorie (Vlastní zpracování) 

Položka Cena bez DPH (v Kč) 

Pasivní prvky 59 955,40 

Aktivní prvky 20 740,00 

Práce a certifikace 30 000,00 

 

Tabulka 8: Rozdělení rozpočtu společnosti XY na podkategorie (Vlastní zpracování) 

Položka Cena bez DPH (v Kč) 

Pasivní prvky 124 895,08 

Aktivní prvky 38 216,00 

Práce a certifikace 50 000,00 

 

V rámci ekonomického zhodnocení nelze ani u jednoho investora určit, zda se investice 

do kabeláže vyplatila či nikoliv z následujících důvodů: 

 V případě čtyřčlenné rodiny se jedná pouze o určitou míru pohodlí a luxusu, která 

zasahuje do rodinného rozpočtu ve formě výdajů. Příjmy rodiny nebudou touto kabeláží 

jakkoliv navýšeny. 

V případě společnosti XY je pak tato kabeláž existenčním kritériem. Bez kabeláže by 

tato společnost nebyla schopna efektivně vykonávat svou každodenní provoz a 

s největší pravděpodobností by tak velmi brzy zkrachovala.  
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3.8 Zdůvodnění výběru a použití jednotlivých prvků 

Jednotlivé prvky použité v návrhu byly vybrány na základě, kladných referencí, 

požadavků na vysokou kvalitu a dlouhodobou záruku. Dále pak byla zohledněna 

garantovaná vzájemná kompatibilita jednotlivých prvků. Všechna výše uvedená kritéria 

výrobci jednotlivých, v návrhu použitých, prvků splňují, ať už se jedná o prvky pasivní 

nebo aktivní vrstvy kabeláže.  

Rozhodnutí vést veškerá kabelová vedení v místnostech pouze za pomocí lišt a 

parapetních žlabů bylo učiněno na základě požadavků investorů, kteří více než vzhled 

preferovali praktičnost, snadnou přístupnost a především pak minimální omezení 

normálního každodenního chodu, což by při vysekávání kabelových tras do zdí nebylo 

možné.  

Pouze jeden datový rozvaděč byl zvolen z důvodu poměrně malého množství prvků, 

které by měly být instalovány dovnitř. Bylo však myšleno na případná budoucí 

rozšíření, proto je při aktuálním osazení rozvaděč jen z poloviny zaplněn. 

Aktivní prvky byly záměrně vybrány vysoce výkonné, aby je aktuální vytěžování sítě 

zatěžovalo jen minimálně. Tato zařízení tak budou i při větším navýšení počtu uživatelů 

nebo zařízení stále bez problémů fungovat a zároveň dosahovát maximálních možných 

přenosových rychlostí, jakých lze na kabeláži kategorie 5, třídy D dosáhnout. 
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Závěr 

Cílem této práce byl vlastní návrh univerzální kabeláže v příslušném objektu na základě 

určitých požadavků, možností a potřeb investorů, se současným dodržením platných 

norem pro tvorbu univerzální kabeláže. 

Díky poměrně jasné představě investorů o budoucím využití kabeláže byla komunikace 

s těmito lidmi, až jednu vyjímku, zcela bezproblémová. Problém nastal v případě, kdy 

investor chtěl použít designovou řadu zásuvek ABB Tango, kdežto já jsem pro návrh 

doporučil použít designovou řadu Element. Po pečlivém zhodnocení všech kladů a 

záporů jednotlivých zásuvek bylo nakonec rozhodnuto pro řadu Element. 

Jelikož je většina věcí popsána již v předchozí kapitole (3.8.), lze jen zmínit, že veškeré 

prvky, včetně prvků vedení kabelových tras, byly nadimenzovány pro vyšší míru 

využití, než jsou aktuálně oba investoři schopni využít. Je tak dostatečně pokryta 

rezerva všemi prvky do budoucna. Výše zmíněné předimenzování sítě se velmi 

negativně odrazilo v rozpočtu, což je však do určité míry vyváženo velmi velkou výdrží 

všech prvků sítě jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska kapacity přenosu dat. 

Do budoucna doporučuji oběma investorům jen případné rozšiřování sítě na stejné 

technologické úrovni, protože navržené prvky by měly tyto podmínky bez problémů 

zvládnout. Přechod na 10GE nedoporučuji, protože jednak ještě dlouho bude bohatě 

postačující technologie Gigabit Ethernet, jednak pak by bylo nutné veškeré kabely a 

aktivní vyměnit za nové, podporující 10GE.  
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Příloha 6: Rozpočet univerzální kabeláže čtyřčlenné rodiny (Vlastní zpracování) 

Kód Název M.j. Počet m.j. Cena za m.j. bez DPH (v Kč) Celkem bez DPH (v Kč) 

1583E Belden DataTwist UTP kabel Cat.5 m 405 5,64 2 284,20 

NK5EPC1MY Panduit Patch Cord UTP 1m ks 5 46,80 234,00 

NK5EPC2MY Panduit Patch Cord UTP 2m ks 15 56,40 846,00 

NK5EPC3MY Panduit Patch Cord UTP 3m ks 10 67,20 672,00 

F1X1LG6N Panduit Panduct kovová lávka m 48 312,40 14 995,20 

- Panduit příslušenství ke kovové lávce (roh, odbočný kus,…) ks 15 odhad 7 000,00 

T70BAW2 Panduit Pan-Way kanál T70 m 16 258,00 4 128,00 

- Panduit příslušenství ke kanálu T70 (roh, odbočný kus,…) ks 20 odhad 5 000,00 

T702BAW2 Panduit Pan-Way dvojitý kanál T70 m 8 468,00 3 744,00 

- Panduit příslušenství ke dvojitému kanálu T70 (roh, odbočný kus,…) ks 10 odhad 3 000,00 

LD5EI10-A Panduit Pan-Way lišta LD5 m 9 132,00 1 188,00 

LDPH10EI10-A Panduit Pan-Way lišta LDPH10 m 2 188,00 376,00 

CJ588BLY Panduit modul MiniCom MiniJack RJ45 ks 60 120,00 7 200,00 

3901E-A00110 03 Rámeček zásuvky ABB element ks 30 24,00 720,00 

AET3AW-AW Kryt zásuvky ABB element pro 3 moduly MiniCom ks 30 96,00 2 880,00 

CMBBL-X Panduit záslepka MiniCom ks 30 13,20 396,00 

CPP48HDWBLY HD modulární patch panel 1U pro 48 portů MiniCom ks 1 1 428,00 1 428,00 

CMR19X47 Zátěžový rám 19" 24U (společný) ks 1 6 408,00 2 670,00 

KR119 00-02 Podstavec 600x800 (společný) ks 1 780,00 390,00 

KWMP-1U Horizontální kovový organizér jednostranný ks 1 228,00 228 

KR200 00-13 2UH D-ring organizer 2U oka 12cm jednostranný ks 1 576,00 576 

SLM2048PT-EU Switch Cisco SG200-50P ks 1 17 476,00 17476 

WAP4410N-G5 AP Cisco WAP4410N-G5 ks 1 3 264,00 3264 

- Práce a certifikace kabeláže - odhad odhad 30000 

Celkem bez DPH         110695,4 

Celkem s DPH (21%) 

    

133 941,43 
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Příloha 6: Rozpočet univerzální kabeláže společnosti XY (Vlastní zpracování) 

Kód Název M.j. Počet m.j. Cena za m.j. bez DPH (v Kč) Celkem bez DPH (v Kč) 

1583E Belden DataTwist UTP kabel Cat.5 m 1277 5,64 7 202,28 

NK5EPC1MY Panduit Patch Cord UTP 1m ks 12 46,80 561,60 

NK5EPC2MY Panduit Patch Cord UTP 2m ks 46 56,40 2 594,40 

NK5EPC3MY Panduit Patch Cord UTP 3m ks 24 67,20 1 612,80 

F1X1LG6N Panduit Panduct kovová lávka m 76 312,40 23 742,40 

- Panduit příslušenství ke kovové lávce (roh, odbočný kus,…) ks 23 odhad 10 500,00 

T70BAW2 Panduit Pan-Way kanál T70 m 32 258,00 8 256,00 

- Panduit příslušenství ke kanálu T70 (roh, odbočný kus,…) ks 40 odhad 10 000,00 

T702BAW2 Panduit Pan-Way dvojitý kanál T70 m 21 468,00 9 828,00 

- Panduit příslušenství ke dvojitému kanálu T70 (roh, odbočný kus,…) ks 28 odhad 8 600,00 

LD5EI10-A Panduit Pan-Way lišta LD5 m 12 132,00 1 584,00 

LDPH10EI10-A Panduit Pan-Way lišta LDPH10 m 3 188,00 564,00 

FG3EI50.0-A Panduit Pan-Way Floor Guard lišta m 12 191,60 2 299,20 

CJ588BLY Panduit modul MiniCom MiniJack RJ45 ks 164 120,00 19 680,00 

3901E-A00110 03 Rámeček zásuvky ABB element ks 82 24,00 1 968,00 

AET3AW-AW Kryt zásuvky ABB element pro 3 moduly MiniCom ks 82 96,00 7 872,00 

CMBBL-X Panduit záslepka MiniCom ks 82 13,20 1 082,40 

CPP48HDWBLY HD modulární patch panel 1U pro 48 portů MiniCom ks 2 1 428,00 2 856,00 

CMR19X47 Zátěžový rám 19" 24U (společný) ks 1 5 340,00 2 670,00 

KR119 00-02 Podstavec 600x800 (společný) ks 1 780,00 390,00 

KWMP-1U Horizontální kovový organizér jednostranný ks 2 228,00 456,00 

KR200 00-13 2UH D-ring organizer 2U oka 12cm jednostranný ks 1 576,00 576,00 

SLM2048PT-EU Switch Cisco SG200-50P ks 2 17 476,00 34 952,00 

WAP4410N-G5 AP Cisco WAP4410N-G5 ks 1 3 264,00 3 264,00 

- Práce a certifikace kabeláže - odhad odhad 50 000,00 

Celkem bez DPH         213 111,08 

Celkem s DPH (21%)         257 864,41 
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Příloha 7: Kabelové tabulky (Vlastní zpracování) 

Výchozí bod Koncový bod 

Patch panel Port Označení portu Patro Místnost Označení datové zásuvky 
PP1 1 0011A Přízemí Garáž 0011A 

2 0011B 0011B 
3 0012A 0012A 

4 0012B 0012B 
5 0031A Skladovací 

místnost 

0031A 

6 0031B 0031B 
7 0032A 0032A 

8 0032B 0032B 

9 0041A Kancelář ředitele 0041A 
10 0041B 0041B 

11 0042A 0042A 
12 0042B 0042B 

13 0043A 0043A 

14 0043B 0043B 
15 0071A Zasedací 

místnost 

0071A 

16 0071B 0071B 
17 0072A 0072A 

18 0072B 0072B 

19 0073A 0073A 
20 0073B 0073B 

21 0074A 0074A 
22 0074B 0074B 

23 0075A 0075A 
24 0075B 0075B 

25 0076A 0076A 

26 0076B 0076B 
27 1011A 1. Patro Obývací pokoj 1011A 

28 1011B 1011B 
29 1012A 1012A 

30 1012B 1012B 

31 1013A 1013A 
32 1013B 1013B 

33 1014A 1014A 
34 1014B 1014B 

35 1015A 1015A 
36 1015B 1015B 

37 1021A Kancelář 1021A 

38 1021B 1021B 
39 1022A 1022A 

40 1022B 1022B 
41 1023A 1023A 

42 1023B 1023B 

43 1024A 1024A 
44 1024B 1024B 

45 1025A 1025A 
46 1025B 1025B 

47 1026A 1026A 
48 1026B 1026B 
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Příloha 7: Kabelové tabulky (Vlastní zpracování) 

Výchozí bod Koncový bod 

Patch panel Port Označení portu Patro Místnost Označení datové zásuvky 
PP2 1 1027A 1. Patro Kancelář 1027A 

2 1027B 1027B 
3 1028A 1028A 

4 1028B 1028B 
5 1051A Technická 

místnost 

1051A 

6 1051B 1051B 
7 1052A 1052A 

8 1052B 1052B 

9 1081A Kancelář 1081A 
10 1081B 1081B 

11 1082A 1082A 
12 1082B 1082B 

13 1083A 1083A 

14 1083B 1083B 
15 1084A 1084A 

16 1084B 1084B 
17 1085A 1085A 

18 1085B 1085B 

19 1086A 1086A 
20 1086B 1086B 

21 1087A 1087A 
22 1087B 1087B 

23 1088A 1088A 
24 1088B 1088B 

25 1091A Kancelář 1091A 

26 1091B 1091B 
27 1092A 1092A 

28 1092B 1092B 
29 1093A 1093A 

30 1093B 1093B 

31 1094A 1094A 
32 1094B 1094B 

33 1095A 1095A 
34 1095B 1095B 

35 1096A 1096A 
36 1096B 1096B 

37 - - - - 

38 - - - - 
39 - - - - 

40 - - - - 
41 - - - - 

42 - - - - 

43 - - - - 
44 - - - - 

45 - - - - 
46 - - - - 

47 - - - - 
48 - - - - 
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Příloha 7: Kabelové tabulky (Vlastní zpracování) 

Výchozí bod Koncový bod 
Patch panel Port Označení portu Patro Místnost Označení datové zásuvky 

PP3 1 2011A 2. Patro Ložnice 2011A 
2 2011B 2011B 

3 2091A Obývací 

pokoj 

2091A 

4 2091B 2091B 
5 2092A 2092A 

6 2092B 2092B 
7 2093A 2093A 

8 2093B 2093B 

9 2094A 2094A 
10 2094B 2094B 

11 2095A 2095A 
12 2095B 2095B 

13 2096A 2096A 

14 2096B 2096B 
15 2101A Pokoj 

pro 

hosty 

2101A 

16 2101B 2101B 
17 2102A 2102A 

18 2102B 2102B 
19 3011A 3. Patro Dětský 

pokoj 

3011A 

20 3011B 3011B 

21 3012A 3012A 
22 3012B 3012B 

23 3013A 3013A 
24 3013B 3013B 

25 3031A Dětský 

pokoj 

3031A 

26 3031B 3031B 
27 3032A 3032A 

28 3032B 3032B 
29 3033A 3033A 

30 3033B 3033B 
31 - - - - 

32 - - - - 

33 - - - - 
34 - - - - 

35 - - - - 
36 - - - - 

37 - - - - 

38 - - - - 
39 - - - - 

40 - - - - 
41 - - - - 

42 - - - - 
43 - - - - 

44 - - - - 

45 - - - - 
46 - - - - 

47 - - - - 
48 - - - - 

 


